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KERNCIJFERS (bedragen afgerond in t miljoen] 2014 2013 2012 2011 2010

Algemeen
FPU-premiepercentage (%)
- vanaf 1januari

2,64 2,80 3,00 3,40 3,74
- vanaf 1 augustus

-
-

-
- 3,44

Premiegrondsiag FPU 43.998 44.560 43.904 44.345 43.850

Bestandsomvang einde jaar in full time equivalenten (ftes]* 1.546 19.809 35.088 46.851 57.119

Bestandsomvang einde jaar in personen* 2.417 23.474 41.399 55.754 68.188

Baten en lasten Vut- en FPU-regeling
Totaal baten

1.141 1.223 1.293 1.503 1.594premies organen 1.154 1.242 1.310 1.509 1.58?
- renteresultaat -1?

- 19 - 18 . 6 6
- overige baten

4 0 1 . 1

Totaal lasten
898 1.329 1.653 1.988 1.836

- uitkeringen
895 1.324 1.64? 1.981 1.828-kosten

3 5 6 7 8

Financiële positie
Saldo baten en lasten 243 - 106 -360 -485 - 242

Reserves einde jaar -654 -89? - 791. -431 54
- niet beklemde algemene reserve -65? - 898 - 792 - 431 42reserve ter zake van toekomstige uitkeringsverplichtingen 3 1 1 - 12

Lening o/g Staat der Nederlanden 780 1.000 860 670 430

Werkzaamheden voor rekening van derden
Totaal uitkeringen voor rekening van derden 58 155 256 354 420
- waarvan lasten inzake Vut-FPU suppleties 58 155 255 348 40?
- waarvan lasten inzake pre.FPIJ uitkeringen

-
- 1 6 13

cijfers 2014 exclusief de gerechtigden die in december de laatste betalingen hebben ontvangen (ultimo 2014- 1.250 (tes es 1.929 personen)
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BESTUURSVERSLAG

Inleiding
Op grond van de zogenoemde VPL-afspraken uit 2005 kunnen vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe deelnemers meer in de

FPU-regeling instromen. In de loop van 2014 zijn dan ook de laatste deelnemers in de FPU-regeling ingestroomd. In lijn met

de ontwikkeling van het uittreegedrag gedurende de laatste jaren hebben ook deze deelnemers (allen geboren in 1949

hoofdzakelijk er voor gekozen om pas heel kort voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar in 2014 gebruik te maken van

de FPU-regeling. Daarmee geldt ook voor deze groep dat de FPU-uitkering vooral ten goede komt aan een verhoging van het

ouderdomspens oen.

Het nog resterende bestand aan PFU-uitkeringen per 1januari 2015 is 2.41? deelnemers (=1.546 fte’sJ. Deze deelnemers zijn

allen geboren in 1950 zodat ook deze laatste FPU-uitkeringen in de loop van 2015 zullen eindigen. De laatste FPU-uitkeringen

zullen in december 2015 worden uitgekeerd.

Financieel beheer
Voor wat betreft het financieel beheer is er sprake van een stabiele en beheersbare regeling waarvan de kaders zijn

uitgekristalliseerd. Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur bij het financieel beheer gedurende 2014 steeds nadrukkelijker

rekening gehouden met het einde van de FPU-regeling per 31 december 2015 en de liquidatie van het fonds in 2016. Het bestuur

verwacht voorafgaand aan de liquidatie van het fonds aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

FPU-reglement en uitvoeringsbeleid
In het verslagjaar 2014 is de inhoud van de FPU-regeling niet gewijzigd. Ook het uitvoeringsbeleid is niet gewijzigd.

Leningovereenkomst met de Staat der Nederlanden
In het verslagjaar heeft het Vut-fonds conform de planning van de lasten over de resterende looptijd van de FPU-regeling

een begin gemaakt met de aflossing van de lening. Ultimo 2014 heeft het Vut-fonds op basis van die leningovereenkomst

een bedrag van € ?8O miljoen open staan. De lening van de Staat dient bij de beëindiging van de FPU-regeling te zijn afgelost.

Het premiebeleid van het Vut-fonds is hierop afgestemd.
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Begroting en premiestelling

Halfjaarlijkse beoordeling premiestelling
In de halfjaarlijkse beoordeling van de premiestelling heeft het bestuur, rekening houdend met de nagestreefde premie.
egalisatie over de resterende looptijd van de FPU-regeling, de Vut-fondspremie per 1juli 2014 ongewijzigd vastgesteld op
2,64% van de heffingsgrondslag. Omdat de door het bestuur van ABP vast te stellen ABP-inkooppremie van 1,36% eveneens
niet wijzigde, bedroeg de door het Vut-fonds te innen VPL-overgangspremie voor de gehele verslagperiode 4,0% van die
heffingsgrondslag.

Begroting 2014
Het financiële resultaat van het Vut-fonds ad € 243 miljoen, zoals weergegeven in de staat van baten en lasten is
t 51 miljoen hoger dan begroot. De baten zijn € ? miljoen hoger dan begroot; de lasten € 44 miljoen lager (zie onderstaande
tabel). Het verschil in uitkeringen tussen de begroting en de realisatie wordt onder andere veroorzaakt doordat FPU
gerechtigden geen gebruik hebben gemaakt van de FPU en hiermee hun FPU-rechten hebben laten vervallen.

Begroting Realisatie Verschil
(in € miljoen) [in € miljoen) (in t miljoen)

Baten 1.134 1.141 7
Premies organen 1.151 1.154 3
Overig (inclusief rente)

- 1?
- 13 4

Lasten 942 898 -44
Uitkeringen 939 895 -44
Kosten 3 3

-

Saldo baten en lasten 192 243 51

Premiestelling 2015
Rekening houdend met de uitgangspunten van de leningsconstructie met de Staat heeft het bestuurde Vut-fondspremie voor
2015 vastgesteld op 1,84% van het pensioengevend inkomen. Naast deze premie zal het Vut-fonds tevens de zogenaamde
inkooppremie van 1,16% ten behoeve van het ARP innen. Daarmee neemt de te innen VPL-overgangspremie in 2015 af van 4,0%
naar 3,0%. Deze afname vloeit voort uit de daling van de voor 2015 door ARP vastgestelde inkooppremie, waar vorig jaar nog een
inkooppremie voor 2015 van 2,12% werd verwacht, In het licht van de liquidatie van het Vut-fonds zal het bestuur in de loop van
2015 bezien of nadere vaststelling van het premieniveau nodig is.

Op basis van afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers in de sector overheid en onderwijs komt
de premie vanaf 2014 geheel voor rekening van de werkgever die ook zorgt voor de afdracht van de premie aan het Vut-fonds.
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Begroting 2015
Bij de opstelling van de begroting voor het jaar 2015 is conform vaststaand beleid uitgegaan van de meest recente prognoses

van het Centraal Planbureau met betrekking tot de volumeontwikkeling tot en met 2015, volgens welke een daling van het

aantal actieven wordt verwacht. Daarnaast wordt uitgegaan van de meest recente prognoses van de algemene en incidentele

loonontwikkeling, met dien verstande dat de algemene loonontwikkeling in overeenstemming is gebracht met de gemiddelde

loonontwikkeling binnen overheid en Onderwijs zoals die ook ten grondslag ligt aan de bepaling van de hoogte van de ndexatie

van de ABP-pensioenen en uitkeringen. Voor deze begroting is ervan uitgegaan dat er per 1januari 2015 geen indexatie van de

FPU-uitkeringen plaatsvindt. Voor de te verwachten indexatie is voor de loonontwikkeling voor 2015 aangesloten bij de verwachte

loonontwikkeling van het CPB. De laatste FPU-instroom heeft in het jaar 2014 plaats gevonden en betreft FPU-gerechtigden die

geboren zijn in 1949 en die in 2014 de 84-jarige leeftijd hebben bereikt. In de begroting 2015 is verondersteld dat zij allen met

FPU gaan op de eerste dag van de maand waarin zij de 65-jarige leeftijd bereiken, ofwel op het laatst mogelijke moment. Daarbij

is rekening gehouden met de latente uitkeringsdelen van al ingegane FPU-uitkeringen, die als gevolg van fiscale regelgeving niet

als FPU zijn uitgekeerd, maar op leeftijd 65 worden overgeheveld naarABP en daar worden omgezet in extra OP/NP.

Reserves
Het premiebeleid van het Vut-fonds kent een gestabiliseerde premie over de resterende looptijd van de FPU-regeling. De

uitkeringslasten zijn in 2014 voor het eerst lager geweest dan de premieopbrengsten, hetgeen eind 2014 heeft geleid tot

een positief saldo van baten en lasten. In het beleid is voorzien dat door een structurele daling van de uitkeringslasten en

handhaving van een stabiele premie (inclusief de zogenaamde inkooppremie ten behoeve van het ABPJ bij het eindigen van de

FPU-regeling ultimo 2015 een financiële positie wordt bereikt waarin alle FPU-lasten zijn voldaan en er in beginsel geen sprake is

van een resterend vermogen.

Service Level Agreement
In het Service Level Areement (SLA), zoals dat tussen het Vut-fonds en ABP is overeengekomen, wordt nadrukkelijk rekening

gehouden met het eindigen van de FPU-regeling per 31 december 2015 en de daarna volgende liquidatie van het Vut-fonds.

Zo bevat het SLA een aandachtspuntenlijst die ziet op de werkzaamheden die verband houden met de liquidatie in 2018.

Ook het effect van de aflopende werkzaamheden is in het SLA verwerkt. Aan de hand van de jaarlijkse evaluatie van het

SLA heeft het bestuur geconstateerd dat het SLA voor 2015 geen bijstelling behoeft omdat het huidige SLA geacht wordt een

adequaat instrument te zijn voor de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening door ABP, zoals die - met instemming

van het Vut-fonds - is opgedragen aan APG Rechtenbeheer N.V.
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Uitvoering

Bestandsontwikkeling
Eind 2014 omvat het bestand van de FPU-regeling 3.296 fulltime equivalenten (fte’s). Hiervan ontvingen 1750 ftes in

december de laatste keerde FPU-uitkering. Eind 2013 omvatte dit bestand 19.809 fte’s. Tegenover een instroom in 2014 van

5.636 fte’s staat een uitstroom van 22.148 ftes. In 2013 bedroegen de instroom en de uitstroom 649 ftes respectievelijk

22.928 ftes.

Aan de onderstaande tabel kan worden ontleend dat tot en met het jaar 2014 Ihet laatste jaar dat nog nieuwe uitkeringen

werden toegekend) veel werknemers gebruik hebben gemaakt van de FPU-regeling met ingang van de eerste dag van de maand

waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereikten. Dit moment was het uiterste tijdstip waarop een werknemer nog van de FPU-regeling

gebruik kon maken. Alsdan kon hij aanspraak maken op de uitkering die hij door de opschorting van zijn FPU-ontslag nog niet

had verzilverd. Bij opschorting van het FPU-ontslag werden niet verzilverde uitkeringen ten laste van het Vut-fonds omgezet in

aanspraken op ABP-ouderdomspensioen. Circa 3% van de deelnemers heeft geen gebruik gemaakt van de FPU-regeling.

6% 18% 39% 22% 95%

12% 40% 30% 96%

9?

29% 98%

Grafiek 1: Instroom in de FPU-regeling als percentage van de bij de aangegeven leeftijd en jaargang
behorende potentiële FPU-gerechtigden 1

100%

90%

80%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Bljr 62jr 63jr 64jr 65jr0%

•2010

• 2011

•?0I?

• 2013

• 2014

1 Potentiële FPU.gereChtltdefl mensen die op 1 januari van her betreffende jaar actief waren en in de loop van het desbetreffende laar de weergegeven leeftijd bereikten
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Het aantal potentiële FPU-gerechtigden is bepaald op basis van het aantal overheids- en onderwijswerknemers dat aan de

criteria voor het recht op een FPU-uitkering, te weten vereiste leeftijd en diensttijd, voldoet. Vanuit meerjarig perspectief bezien,

illustreert de grafiek dat potentiële FPU-gerechtigden op een steeds hogere leeftijd van de FPU-regeling gebruik maakten en dat

die ontwikkeling van de gemiddelde uittreeleeftijd tot en met het jaar 2014 (het laatste jaar dat nog nieuwe uitkeringen werden

toegekend) gestaag is opgelopen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat er sprake is geweest van een steeds kleiner wordende

doelgroep omdat de FPU-regeling sinds 200E voor werknemers geboren na 1949 niet langer voorziet in de mogelijkheid om

van die regeling gebruik te maken.

Grafiek II: De gemiddelde uittreeleeftijd in verband met vervroegde uittreding— alle sectoren

Leeftijd

in jaren

‘01 ‘02 ‘03 04 ‘OS ‘09 ‘0? ‘08 ‘09 ‘10 11 ‘12 ‘13 ‘14

lngangsjaar uitkering
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Kosten uitbesteed werk
Stichting Pensioenfonds ABP (ABPJ is namens het Vut-fonds belast met de uitvoering van de FPU-regeling. ABP heeft de
uitvoering, met goedkeuring van het Vut-fonds, uitbesteed aan APG Rechtenbeheer NV. (APG). De kosten voor deze uitvoering
zijn voor 2014 begroot op t 3,1 miljoen. De realisatie, af te lezen uit onderstaande tabel, bedraagt t 3,0 miljoen.

Begroting Realisatie Verschil
(in t miljoen) (in t miljoen) (in € miljoen]

Vaste kosten:

Uitvoeringsbedrijf 0,864 0,864
-

Automatisering 0,838 0,836
-

Huisvestingkosten 0,15? 0,15?
-

Premie en gegevensincasso 0,388 0,388
-

Advies en dienstverlening 0,324 0,324
-

Totaal vaste kosten 2,569 2,569
-

Variabele kosten:

Toekenning FPU 0,172 0,145 -0,02?
Pro-forma FPU 0,104 0,105 0,001
Beheer 0,204 0,141 -0,063
Totaal variabele kosten 0,480 0,391 -0,089
Risico-opslag 0,069 0,069 /

-

Totale uitvoeringskosten 3,118 3,029 -0,089

Neveninkomstenactie over 2013
Het bestuur heeft besloten de neveninkomstenactie over 2013 niet uit te voeren. Door de dalende opbrengsten vanwege de fors
dalende bestandsomvang en de hoger wordende intreeleeftijd zijn de geschatte kosten hoger dan de baten. Om de prikkel met
betrekking tot anticumulatie overeind te houden, zijn op beperkte schaal incidentele controles uitgevoerd.

Attestatie De Vita-actie (ADV-actie)
Eenmaal per jaar ontvangen alle buitenlandse uitkeringsgerechtigden een Attestatie De Vita-formulier. Zij moeten dit formulier
terugsturen ondertekend en afgestempeld door de juiste gemeentelijke instelling. Doel van deze actie is te controleren of deze
uitkeringsgerechtigden nog in leven zijn. Voor 2014 zijn 163 formulieren verzonden. Hiervan zijn er 161 retour ontvangen. Van de
resterende twee is, in afwachting van een reactie, de uitkering tijdelijk stop gezet.
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Kwaliteit

Financiële afwijking
De som van de absolute waarde van de afwijkingen van de toekenningen/herzieningen en beheermutaties mag niet

meer bedragen dan 0,6% van het correcte bedrag. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is het Vut-fonds in 2014 zowel bij de

toekenningen/herzieningen als de beheermutaties ruimschoots binnen de norm gebleven.

Target 2014 Realisatie 2014

Toekenningen/herzieningen absolute waarde financiële fout < 0,60% absolute waarde financiële fout = 0,00%

Beheer absolute waarde financiële fout < 0,60% absolute waarde financiële fout 0,00%

Afboeki ngen vorderingen op uitkeringsgerechtigden
De afboeking op vorderingen op uitkeringsgerechtigden ad t ??.?38 is in 2014 met 0,008% van de bruto uitkeringslast ruim

binnen de gestelde norm van 0,05% gebleven.

Klachten
In 2014 zijn geen klachten ontvangen.

Tevredenheid deelnemers
In overleg met het bestuur is het klanttevredenheidsonderzoek niet meer uitgevoerd. Dit omdat het aantal klanten dat een
Uitkering heeft of een offerte of uitkering aanvraagt, zeer sterk is afgenomen en er nog maar een kleine doelgroep over blijft.

Tijd igheid
Ten aanzien van de tijdigheid geldt dat:

• van alle ontvangen offerteverzoeken 95% moet zijn afgedaan binnen 30 dagen en 100% binnen 60 dagen.

De startdatum vangt op zijn vroegst vier maanden voor een uittreding aan;

• van alle ontvangen verzoeken om een toekenning in een Iusmaand2moet 99% zijn afgehandeld binnen deze maand

(mits rechthebbende deze aanvraag voor de eerste van de betreffende maand heeft ingediend) en 100% binnen lusmaand +1;
• van alle beheerwerkzaamheden moet 95% uiterlijk binnen lusmaand +1 zijn afgehandeld en 100% binnen lusmaand +2.

In het verslagjaar hebben de tijdigheidsaspecten de volgende scores opgeleverd:

Target 2014 Realisatie 2014

Offertes 95% <30 dagen 100% 30 dagen

100% 60dagen

Toekenningen 99% binnen lusmaand 100% binnen lusmaand

100% binnen lusmaand + 1

Beheermutaties 95% binnen lusmaand + 1 100% binnen Iusmaand+1

100% binnen lusmaand + 2

De target tijdigheid is in 2014 op alle onderdelen gerealiseerd.

2 Lusmaan& de vooraf vastgestelde periode, gelegen tussen twee betaalmomenten van een uitkering, waarbinnen rnutaties kunnen worden verwerkt,

die van invloed zijn op de eerstvolgende uitbetaling van de uitkering



12
Vut-fonds Jaarverslag 201

Gegevensincasso
De in 2013 ontstane achterstanden in de ontvangst en verwerking van de premiegegevens door de implementatie van hetnieuwe Incassosysteem PRINS, zijn door het succesvol afronden van de verbetertrajecten in de loop van het verslagjaarweggewerkt. Ultimo 2014 is 100% (norm: 98%) van de te ontvangen en te controleren gegevens van de verloningsmaandseptember binnen 3 maanden verwerkt.

Bezwaar en beroep

ezwaa rschriften
In 2014 zijn door het Vut-fonds 2 bezwaarschriften afgewikkeld. Deze zijn allebei ongegrond verklaard. Ten aanzien van debezwaarschriften geldt dat van alle ontvangen bezwaarschriften 100% moet zijn afgehandeld binnen 3 maanden nadat van deindiener alle benodigde informatie is ontvangen. In 2014 zijn alle bezwaarschriften (100%) binnen de gestelde termijn van 3maanden afgehandeld.

Beroepschriften
Net als in voorgaande jaren was het aantal beroepschriften inzake toepassing FPU-reglement in 2014 zeer beperkt. Naast hetgegeven dat het aantal uitkeringen afloopt omdat de FPU-regeling voor werknemers geboren na 1949 niet langer voorziet in demogelijkheid om van die regeling gebruik te maken, kan dit beperkte aantal worden verklaard uit het feit dat de FPU-regeling eenstabiele regeling is, waarvan de inhoud en beleid in de loop der jaren zijn uitgekristalliseerd.

Aantallen beroepschriften inzake toepassing FPU-regtement 2014 2013 2012

Voorraad beroepschriften begin jaar
1 3 5Ingediende beroepschriften
1 2 2Beëindiging beroepsprocedure
-

.
-Niet ontvankelijk

-
-

-Niet bevoegd
-

-
-Bevestigde besluiten

1 3 4Vernietigde besluiten (deels/geheel)
- 1

-Voorraad beroepschriften ultimo jaar
1 1 3

Aantal hoorzittingen
1

-
-

Aantallen beroepschriften inzake in rekening gebrachte Vut-fondsiasten 2014 2013 2012

Voorraad beroepschriften begin jaar
2 4 1Ingediende beroepschriften
4 2 5Beëindiging beroepsprocedure
2 1 2Niet ontvankelijk
-

-
-Niet bevoegd

-
-

-Bevestigde besluiten
- 3

-Vernietigde besluiten (deels/geheel)
-

-
-Voorraad beroepschriften ultimo jaar

4 2 4

Aantal hoorzittingen
- 2

-



Vut oncls Jaarverslag C14 13

Commissie van Beroep Vut-fonds

Samenstelling Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep van het Vut-fonds was in 2014 als volgt samengesteld:

voorzitter de heer A.C. van Pelt

leden mevrouw drs. C.A. van Ogtrop

mevrouw mr. E.S.M. van Zadelhoff

de heer mr. R. Barnhoorn

secretaris de heer mr. EJ.M. Pluymaekers
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Bestuur

Samenstelling bestuur
Het bestuur van het Vut-fonds bestaat statutair uit 12 leden en is paritair samengesteld. Zes leden worden benoemd door de
Centrales van Overheidspersoneel (AC, ACOP/FNV, CCOOP en CMHFJ, de zes andere door de sectorwerkgevers vertegenwoordigd
in Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO). VSO heeft er voor gekozen niet alle zetels in te vullen.

In 2014 waren de volgende personen lid van het bestuur:
namens de Centrales van Overheidspersoneel:

de heer W.J. Berg (CCOOPJ

de heer C.A.M. Michielse (CMHF)

de heer Pl.W. Oudenaarden (CCOOPJ

de heer A.C. van Pelt (ACOP]

de heerA.A. Rolvink (ACOP)

de heer mr. J.J.H. van Hulsen (ACJ

namens de sectorwerkgevers:

mevrouw drs. J.H. Boere

de heer drs. P.W. van Gijzen

mevrouw drs. C.A. van Ogtrop

mevrouw A. Sonnenberg

Invulling bestuursfuncties
In overeenstemming met de statuten worden de functies van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en
plaatsvervangend secretaris jaarlijks afwisselend vervuld door werkgevers- respectievelijk werknemersleden.

In de verslagperiode vervulde de heer Van Hulsen de functie van voorzitter en mevrouw Boere die van secretaris. De heren Van
Gijzen en Oudenaarden vervulden respectievelijk de functie van plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.

Bestuursvergoeding
Aan de voorzitter respectievelijk leden van het bestuur en leden van de Commissie van Beroep werden in 2014 de volgende
vergoedingen toegekend:

Vaste vergoeding voorzitter, bestuursleden en leden Commissie van Beroep€ 1.644,-- per jaar.
Presentiegeld € 35?,-- per bijgewoonde bestuurs- of commissievergadering.

Ondersteuning bestuur
De heer mr. L.H.N.J.M. Janssen cpl (Stichting Pensioenfonds ABPJ fungeerde als ambtelijk secretaris van het Vut-fonds.
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Financiële overzichten (in € duizend]

BALANS na verwerking saldo van baten en lasten 31-12-2014 31-12-2013

ACTIVA

Vorderingen en transitoria [1) 145289 156.320

Liquide middelen [2) 105.362 90.902

Totaal Activa 250.651 247.222

PASSIVA

Reserves (3) -654.140 -897.428

Langlopende schulden (4) 50.000 870.000

Kortlopende schulden (5) 854.791 274.648

Totaal Passiva 250.651 247.222

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 2013

Premiebijdragen [netto) [6) 1.154.48? 1.241.804

Uitkeringen (7) -895.442 -1.323.950

Resultaat op uitkeringen 259.045 -82.146

Uitvoeringskosten (8) -3.029 -4.675

Restuurskosten(9) -38 -4?

Controle- en advieskosten [10) -60 -44

Renteresultaat (11) -16.629 -19.630

Overige baten en lasten [12) 3.99? 42?

Saldo baten en lasten 243.286 -106.115

Bestemming van het saldo van baten en lasten:

Toevoeging aan de algemene reserve 243.286 -106.115
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Financiële overzichten [in € duizend)

KASSTROOMOVERZICHT 2014 2013

Beginstand liquide middelen 90.902 64.666
Totaal ontvangsten 1.991592 2.058.581
Totaal uitgaven -1.977.132 -2.032.325
Eindstand liquide middelen 105.362 90.902

De kasstromen zijn als volgt te specificeren:

Kasst room uit operationele activiteiten

Ontvangsten

Premies 1.783.21? 1.751.729
Declaraties 59.319 156.862
ln-/uittreesommen 4.281 429
Overige ontvangsten uit operationele activiteiten 4.728 9.540
Ontvangen rente 4? 1
Ontvangsten uit operationele activiteiten 1.831.592 1.918.561

Uitgaven

Uitkeringen -347.274 -905.504
Uitvoerings-, bestuurs-, controle- en advieskosten -3,611 -4.440
Premierestitutie, .overdracht ABP .4.839 -9.803
Vergoeding aan ABP bij langer doorwerken -616.890 -590.329
Afgedragen inkooppremie aan ABP -594.806 -503.370
Overige uitgaven uit operationele activiteiten

. -63
Uitgaven uit operationele activiteiten -1.567.420 -2.013.509

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten 160.000 140,000
Opname lening o/g 160.000 140.000

Uitgaven -409,712 -18.816
Aflossing lening o/g -380.000

-

Betaalde rente -29,712 -18,816
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TOELICHTING ALGEMEEN
Stichting Fonds Vrijwillig Vervroegd Uittreden Overheidspersoneel, gevestigd te Heerlen, heeft als doel te voorzien in het

financieren, uitvoeren en doen uitvoeren van regelingen ter zake van vervroegde uitkering op grond van de Kaderwet.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven van geldmiddelen, het beheren daarvan en het toekennen van

uitkeringen in verband met vervroegde uittreding. 0e administratie van het Vut-fonds is opgedragen aan Stichting

Pensioenfonds ABP en is vanaf 1 maart 2008, met goedkeuring van het Vut-fonds, door ABP uitbesteed aan

APO Rechtenbeheer NV. De jaarrekening heeft betrekking op de verslagperiode 1januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Hoewel het Vut-fonds niet gehouden is aan specifieke regelgeving met betrekking tot verslaggeving, leeft het bij het opmaken

van de jaarrekening titel 9 van Burgerlijk Wetboek 2 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving na, hierbij rekening houdend

met het bijzondere karakter van een omslag gefinancierd fonds. De toekenning van een FPU-uitkering is conditioneel, dat wil

zeggen, er worden geen rechten of aanspraken opgebouwd. Werknemers voor 1950 geboren, kunnen onder bepaalde

voorwaarden op enig moment v66r hun B5ste aanspraak maken op een FPU-uitkering. Naast deze doelgroep, konden ook

werknemers geboren voor 1 december 1950 in 2005 gebruik maken van de FPU regeling. Bij opschorting van het FPU-ontslag

kunnen voor deze groep niet verzilverde uitkeringstermijnen ten laste van het Vut-fonds worden omgezet in aanspraken op

AB P- Keuzepens ioen -

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening is gebruik gemaakt van schattingen en veronderstellingen die van invloed zijn op

gerapporteerde activa, passiva, baten en lasten. Dit is met name het geval bij het bepalen van de premiebaten over de maand

december van het verslagjaar en bij de waardering van de daarmee samenhangende premievorderingen. Achteraf kan blijken dat

de gehanteerde waarde afwijkt van de feitelijke waarde.

ACTIVA
Vlottende activa

De vorderingen en transitoria worden initieel gewaardeerd tegen actuele waarde. Na eerste verwerking worden vorderingen

gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover van toepassing onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het

risico van oninbaarheid.

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASS IVA
Reserves

Het saldo van baten en lsten wordt toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve.

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen actuele waarde. Na eerste verwerking worden langlopende schulden

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen actuele waarde. Na eerste verwerking wordt gewaardeerd tegen

nominale waarde.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Premiebijdragen (netto)

Premiebijdragen zijn aan de periode toegerekend waarop zij betrekking hebben. Op basis van extrapolatie vindt een schatting

plaats voor zover de van werkgevers te ontvangen informatie niet is verkregen.

Uitkeringen

Uitkeringen zijn aan de periode toegerekend waarop ze betrekking hebben.

KASSTROOMOVERZICHT

Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de

ontvangsten en uitgaven van de organisatie. Deze kunnen afwijken van de baten en lasten zoals weergegeven in de staat van

baten en lasten.
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Toelichting op de financiële overzichten [in € duizend)

TOELICHTING OP 0E BALANS 31-12-2014 31-12-2013

VLOTTEN DE ACTIVA
Vorderingen en transitoria (1)

145.289 156.320

De post vorderingen en transitoria is als volgt opgebouwd:

- Nog te vorderen premies en declaraties
145.051 155.674

- Vorderingen in verband met uittredingvan instellingen 135 362

- Vorderingen op uitkeringsgerechtigden
103 2??

- Overlopende activa
-

Nog te vorderen premies en declaraties

Het bedrag ad € 145,051 miljoen is het saldo van de te vorderen premies

en declaraties ad € 145,423 miljoen verminderd met een bedrag van

€ 0,372 miljoen wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Het verloop van de voorziening vermoedelijk oninbare premie- en

declaratievorderingen is als volgt:

Stand per 1januari
282 229

Toevoegingen
222 136

Onttrekkingen [werkelijke afboeking)
-5

Terugneming [vordering alsnog invorderbaar]
-12? -83

Stand per 31 december
372 282

Het Vut-fonds int de VPL-premie ad 4,0%. Deze premie is inclusief de

zogenaamde inkooppremie ad 1,36% ten behoeve van ABP.

Het Vut-fonds en ABP zijn overeengekomen dat het Vut-fonds geen

debiteurenrisico loopt over de op de inkooppremie betrekking hebbende

vorderingen. Om die reden draagt het Vut-fonds uitsluitend het

geïncasseerde deel van de inkooppremie maandelijks af aan A8P.

Vorderingen in verband met uittreding van insteîlingen

Het bedrag ad € 0,135 miljoen is het saldo van de vorderingen in verband met

uittreding van instellingen ad € 0,286 miljoen, verminderd met een bedrag van

€ 0,151 miljoen wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Het verloop van de voorziening vermoedelijk oninbare vorderingen in verband

met uittreding van instellingen is als volgt:

Stand per 1januari
-

Toevoegingen
188

Onttrekkingen fwerkelijke afboeking)
-15

Terugneming [vordering alsnog invorderbaar) -22

Stand per 31 december
151
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Toelichting op de financiële overzichten (in € duizend)

31-12-2014 31-12-2013

Vorderingen op uitkeringsgerechtigden

De post vorderingen op uitkeringsgerechtigden bestaat nagenoeg geheel uit
vorderingen die ontstaan uit een herziening of beëindiging van FPU-rechten
met terugwerkende kracht, als gevolg van informatie die pas later beschikbaar is.
Het bedrag ad € 0,103 miljoen is het saldo van de vorderingen op
uitkeringsgerechtigden ad € 0,113 miljoen verminderd met een bedrag van
€ 0,010 miljoen wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Het verloop van de voorziening vermoedelijk oninbare vorderingen op
uitkeringsgerechtigden is als volgt:

Standperijanuari 22 13
Toevoegingen 84 49
Onttrekkingen (werkelijke afboeking) -?3 -39
Terugneming (vordering alsnog invorderbaar) -4

-

Stand per 31 december 9 22

Liquide middelen (2) 105.362 90.902

Deze Post betreft de saldi op de rekeningen courant bij banken.
Deze saldi in rekening courant zijn direct opeisbaar.
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Toelichting op de financiële overzichten [in € duizend)

31-12-2014 31-12-2013

PASSIVA
Reserves (31

-654.140 -897.426

Deze reserves bestaan uit:

- bestemmingsreserve ter zake van toekomstige uitkeringsverplichtingen 3.379 647

- niet beklemde algemene reserve
-657.519 -898.073

Het verloop van de reserves is in 2014 als volgt:

Reserve Niet

toekomstige beklemde

uitkerings- algemene Totaal Totaal

verplichtingen reserve 2014 2013

Stand per 1januari 64? - 898.073 - 897.426 - 791.311

Toevoegingen 4.015 1.283 5.298 928

Onttrekkingen -1.283 - 4.015 - 5.298 - 928

Saldo baten en lasten -

243.286 243.288 - 106.115

Stand per 31 december 3.379 - 657.519 - 854.140 - 897426

De reserve voor toekomstige uitkeringsverplichtingen wordt gevormd uit stortingen van geprivatiseerde overheids-

en onderwijsinstellingen. Aan deze instellingen zijn in verband met de beëindiging van hun aansluiting bij het

Vut-fonds afkoopsommen in rekening gebracht. In geval van privatisering/opheffing vôôr 19 januari 200? betreft dit bedragen

voor achterblijvende uitkeringslasten. In geval van privatisering/opheffing op of na 19 januari 200? zijn

deze bedragen bepaald als het saldo van gederfde toekomstige premie-inkomsten enerzijds en besparingen

in toekomstige uitkeringsverplichtingen anderzijds.

Door een continue dalende bestandsontwikkeling zijn in 2014 de uitkeringslasten lager dan de gestabiliseerde

premieopbrengsten, hetgeen eind 2014 heeft geleid tot een toename van de niet beklemde algemene reserve.

Door een.structurele daling van de toekomstige uitkeringslasten en handhaving van een stabiele premie

wordt verwacht dat de algemene reserve eind 2015 niet meer negatief zal zijn.
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Toelichting op de financiële overzichten (in € duizend]

31-12-2014 31-12-2013

Langlopende schulden (4)
. 50.000 8?0.000

Lening o/g Staat der Nederlanden 50.000 820.000

Verloopoverzicht lening alg Staat der Nederlanden:

Stand per 1januari 820.000 860.000
Opgenomen 160.000 140.000
Afgelost .250.000
Naar kortlopende schulden -230.000 -130.000
Stand per 31 december 50.000 820.000

In 2008 heeft het Vut-fonds een leningovereenkomst ad € 2.000 miljoen
gesloten met de Staat der Nederlanden. Op grond van deze leningovereenkomst
heeft het Vut-fonds door middel van twee tranches in 200? € 800 miljoen
[tranche 1) en in 2008 € 300 miljoen (tranche2) in totaliteit € 1.100 miljoen
- opgenomen. Van deze tranches stond per prima 2014 nog t 380 miljoen open
van tranche 1. In 2014 is het restant van € 380 miljoen geheel afgelost.

In 2009 is op verzoek van het bestuur van het Vut-fonds een opname van
t 900 miljoen opgeschort en is een nieuwe leningconstructie overeengekomen.
In de nieuwe lening met de Staat der Nederlanden zijn trekkingsrechten”
toegekend in plaats van de vaste tranches uit de overeenkomst van 2006.
Op grond van dit trekkingsrecht kan het Vut-fonds overtollige liquiditeiten aflossen,
-dan wel bij een tekort aan liquide middelen - geld lenen bij de Staat der Nederlanden.

In december 2014 heeft het Vut-fonds opnieuw gebruik gemaakt van het trekkingsrecht
voor een bedrag van t 160 miljoen.
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Toelichting op de financiële overzichten [n € duzendJ

Het voorziene aflossingsschema van de openstaande standen (lang. en kortlopend] per 31 december 2014 is als volgt:

Bedragen in € miljoen

Rente Saldo Aflossingvoorzien Afte

voet op datum lossen

Lening september 2010 1,88% 50 1 februari 2018 50

Lening mei 2011 2,62% 40 31 december 2015 40

Lening juni 2011 2,33% 50 31 december 2015 50

Lening augustus 2011 1,48% 60 30 november 2015 60

Lening oktober 2011 1,42% 90 30 oktober 2015 90

Lening juni 2012 0,69% 70 31 augustus 2015 30

30 september 2015 40

Lening augustus 2012 0,26% 120 30juni 201S 50

31juli 2015 50

31augustus2015 20

Lening februari 2013 0,32% 140 29 april 2015 70

29 mei 2015 70

Lening december 2014 0,06% 160 30januari 2015 80

2? februari 2015 40

31 maart 2015 40

780 780

De aflossingen zullen worden gefinancierd uit de [gestabiliseerde) premies over 2015.

Deze premies zullen het teruglopende niveau van de uitkeringen in voldoende mate overstijgen

om de leningen van de Staat der Nederlanden af te kunnen lossen.
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Toelichting op de financiële overzichten (in € cluizendj

31-12-2014 31-12-2013

Kortiopende schulden (5) 854.791 2?4648
De Post kortiopende schulden is als volgt samengesteld:
- Lening o/g Staat der Nederlanden 730.000 130.000
- Crediteuren 2.171 20.900
- Overige schulden en overlopende passiva 122.620 123.748

Verloopoverzicht leningen o/g Staat der Nederlanden:
Stand per 1januari 130.000

-

Opgenomen

Afgelost
- 130.000

-

Van langlopende schulden 730.000 130.000

Stand per 31 december 730.000 130.000

De post crediteuren bestaat uit:

• verplichtingen inzake uitkeringen, te weten de Belastingdienst (t 2,1miljoen).
• overige [t 0,07 miljoen).

De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit:
• Nog te betalen rente aan de Staat der Nederlanden [t 6,5 miljoen).
• Te verrekenen met ABP (t 65,0 miljoen) inzake nog verschuldigde inkooppremie.
• Te verrekenen met ABP (t 51,1 miljoen) inzake nog te ontvangen declaratie over

de maand december 2014 en de eindafrekening over 2014 [Vendrik).

Niet uit de ba’ans blijkende verplichtingen 56 45?

Uitkeringsverplichtingen

Op basis van de omvang en de samenstelling van het FPU-uitkeringenbestand per 31 december 2014, kan worden vastgesteld
dat van de lopende uitkeringen ultimo 2014, de uitkeringsverplichtingen FPU [inclusief de uitkeringen verhoging OP bij
doorwerken tot 65 jaar) van het Vut-fonds zich uitstrekken tot en met het jaar 2015. Wat die verplichtingen betekenen voor de
genoemde periode is onderstaand weergegeven.

Nominale bedragen in t miljoen

Periode 2015 2016 Totaal
Eind 2014 lopende uitkeringen 56 0 56

De uitkeringsverplichtingen [lasten) van het Vut-fonds worden gedekt door premies die de overheids- en onderwijswerkgevers
krachtens de Vut-overeenkomst en het daarop geënte FPU-reglement ter zake aan het Vut-fonds zijn verschuldigd.
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Toelichting op de financiële overzichten [in € duizend]

TOELICHTING OPOE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 2013

Premiebijdragen (netto) (6)
1.154.48? 1.241.804

Overgangspremie VPL organen
1.259.900 1.220.590

lnkooppremie ABP
-598.320 -531.123

FPU-premie
1.161.530 1.239.41?

Nagekomen premies vorige hoekjaren
-7.043 2.38?

Premiebijdragen [netto)
1.154.48? 1.241.804

Uit hoofde van het VPL-akkoord wordt sinds 2008 de volledige overgangspremie

VPL door het Vut-fonds verantwoord. Deze premie bestaat uit FPU-premie [2,64%)

en inkooppremie (1,36%).

De post nagekomen premies vorige boekjaren van t 7, 043 miljoen is

veroorzaakt door een te hoge premieschatting 2013.

Uitkeringen (7)
895.442 1.323.950

Bruto last Vut-fonds inzake FPU.uitkeringen 953.668 1.478.934

Doorbelasting uitkeringen voor rekening van derden -58.224 -154.984

Uitkeringen
895.442 1.323.950

- waarvan Vendrik
624.739 587.62?

- waarvan vergoeding aan ABP bij langer doorwerken 40? 408

In de hierboven gepresenteerde uitkeringslasten zijn begrepen de uitkeringslasten

voor FPU-regelingen en/of FPU-suppletieregelingen, die soiaIe partners binnen

sectoren/overheidsinstellingen additioneel zijn overeengekomen. 0p grond van de

vigerende regelgeving is de uitvoering van die regelingen opgedragen aan het

Vut-fonds. De met die regelingen gemoeide uitkeringslasten van in totaal

€ 58,2 miljoen zijn door de betreffende overheidsinstellingen aan het Vut-fonds

vergoed. Dit bedrag bestaat uit t 58,2 miljoen aan FPU-suppleties

(2013: t 154,8 miljoen) en t 0,02 miljoen aan pre FPU-uitkeringen (2013: € 0,2 miljoen).

Uitvoeringskosten (8)
3.029 4.675

Kosten uitbesteed werk
2.960 4.605

Risico opslag
69 70

Uitvoeringskosten
3.029 4.675

De risico-opslag die het Vut-fonds betaalt aan ABP komt overeen met het bedrag

dat ABP verschuldigd zou zijn om een gedeelte van het aansprakelijkheidsrisico,

dat voortvloeit uit de tussen ABP en Vut-fonds gesloten uitvoeringsovereenkomst,

afte dekken.
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Toelichting op de financiële overzichten [in € duizend]

2014 2013

Bestuurskosten (9)
38 4?

De bestuurskosten bestaan uit presentiegelden t 25.334 (2013: € 33.284),
vergoedingen voor reiskosten t 1.848 [2013:€ 1.528) en overige
bestuurskosten t 11.495 (2013: t 11.495).

Controle- en advieskosten (10) 60 44
De controle- en advieskosten over 2014 bestaan uit de kosten van de externe actuaris
€ 12.436 [2013: € 13.13?) en de kosten van de externe accountant. De kosten van de externe
accountant betreffen uitsluitend kosten ten behoeve van de controle op de jaarrekening ad
t 42.111 [2013: t 30.748). De accountantscontrole over het verslagjaar is uitgevoerd
door Oeloitte Accountants BV.

Renteresultaat (11) -16.629 -19.630
Rentebaten rekening courant 40 8
Totaal rentebaten

40 8

Rentelasten Lening o/g Staat der Nederlanden -16.661 -19.625
Kosten liquiditeitenbeheer -8 -13
Totaal rentelasten en kosten -16.669 -19.638

De rentebaten rekening courant zijn gestegen omdat gedurende de eerste helft van 2014
een hoger rentepercentage van toepassing was ten opzichte van 2013.

Overige baten en lasten [12) 3.99? 42?
Aan uitgetreden/opgeheven en vrijwillig toegetreden instellingen in rekening
gebrachte uitkeringslasten 4.219 455
Rente wegens te late betaling van premies en declaraties door werkgevers 106 78
Overig

2
-

4.32? 533
Terugnemingen/dotaties voorziening vermoedelijk oninbare vorderingen -328 -103
Overige mutaties

-2 -3
Totaal overige baten en lasten 3.99? 42?

Aan uitgetreden/opgeheven instellingen in rekening gebrachte uitkeringslasten
betreffen hoofdzakelijk geprivatiseerde instellingen. De omvang van deze baat
kan jaarlijks variëren als gevolg van het fluctuerend aantal uittredende instellingen.
Voor de wijze van vaststelling van de hoogte van het te verhalen bedrag geldt,
bij beëindiging/uittreding op of na 19januari 200?, het besluit van de
Minister van BZK ter zake d.d. 15januari 200?.

Personeelsgegevens

De Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel heeft geen personeel in dienst.
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TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT
Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd.

Premies

De ontvangen premies zijn nagenoeg gelijk aan voorgaand boekjaar doordat het premiepercentage VPL gelijk is gebleven
(2014 en 2013: 4,0%].

Declaraties aanvullende regelingen

De declaraties aanvullende regelingen zijn lager dan in 2013. Dit past in de trend van de laatste jaren.

ln-/uittreesommen

De omvang van de ontvangsten uit hoofde van in-/uittreesommen varieert jaarlijks, afhankelijk van het aantal en de omvang van
in-/uittredende instellingen.

Overige ontvangsten uit operationele activiteiten

De overige ontvangsten uit operationele activiteiten omvatten teveel ontvangen premies van werkgevers en door het Vut-fonds
ontvangen premies die bestemd zijn voor ABP Hier staan tegenover uitgaven, die in het kasstroomoverzicht zijn opgenomen
onder de post premierestitutie, -overdracht ABP.

Ontvangen rente

Het bedrag aan ontvangen rente betaalrekeningen is gestegen ten opzichte van 2013. Dit wordt verklaard door een hoger
rentepercentage gedurende de eerste helft van 2014 ten opzichte van 2013.

Uitkeringen

De daling van de post uitkeringen wordt veroorzaakt door de dalende bestandsontwikkeling.

Uitvoerings-, bestuurs-, controle- en advieskosren

De daling van de Post uitvoerings-, bestuurs-, controle- en advieskosten wordt veroorzaakt door minder kosten uitbesteed werk
als gevolg van een dalende bestandsontwikkeling.

Premierestitutie, -overdracht ABP

De daling van de uitgaven in verband met restituties wordt veroorzaakt door het feit dat het Vut-fonds ten opzichte van vorig jaar
een lager bedrag aan premies van werkgevers ontvangen heeft, die bestemd zijn voor ABP.

Vergoeding aan ABP bij langer doorwerken

Uitgaven in het kader van verhoging OP doorwerken tot 65 jaar hebben vanaf juni 2012 betrekking op personen met een
geboortedatum n 1 april 194?. De uitgaven in het kader van verhoging OP doorwerken tot 65 jaar zijn in 2014 ten opzichte van
2013 vrijwel ongewijzigd.

Afgedragen inkooppremie aan ABP

De stijging ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt door een hoger percentage inkooppremie (2014: 1,36% 2013: 1,2%).

Opname lening O/G

In december 2014 heeft het Vut-fonds opnieuw gebruik gemaakt van haar trekkingsrecht en heeft voor een bedrag van
t 160 miljoen een nieuwe lening bij de Staat der Nederlanden afgesloten.

Aflossing leningen 0/0

In 2014 hebben voor een bedrag van € 380 miljoen aflossingen plaatsgevonden op afgesloten leningen bij de Staat der
Nederlanden.

Betaalde rente

De in 2014 betaalde rente is hoger dan in 2013 als gevolg van de betaalde lopende rente inzake de in 2014 verrichte aflossingen
op de leningen bij de Staat der Nederlanden.
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Overige gegevens

STAIUTMRE WINSTVEROELING
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de verwerking van het saldo van baten en lasten.
Het positief saldo van baten en lasten ad € 243.28.OOlJ is toegevoegd aan de niet beklemde algemene reserve.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die voor het beeld van deze jaarrekening van belang zijn.

Aldus op 28 mei 2015 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel.
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De1 Oitte. Daloitte Accountants B.V.
Gustav Mahierlaan 2970
1081 LA Amsterdam
Postbus 58110
1040 HC Amsterdam
Nededand

Tei 088 288 2888
Fax: 088 288 9737
www.detoftte.ni

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Vut-fonds
Overheidspersoneel te Heerlen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de grondslagen
voor financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijnafhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolgvan fraude of fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld

daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot

uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor

financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van

het vermogen van Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel per 31 deember 2014 en van het

resultaat over 2014 in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving van

Titel 9 Boek 2 BW.
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