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De ondergetekenden 

1 De hierna volgende Werkgevers: 

a. Hewlett-Packard Nederland B.V., gevestigd aan de Stroombaan 16, 1181 VX, te Amstelveen, met KvK-

nummer 33158429; hierna te noemen “Hewlett Packard Enterprise”;  

b. Compaq Trademark B.V., gevestigd aan de Stroombaan 16, 1181 VX, te Amstelveen, met KvK-nummer 

34186841; hierna te noemen “Compaq”; 

c. Hewlett-Packard The Hague B.V., gevestigd aan de Stroombaan 16, 1181 VX, te Amstelveen, met KvK-

nummer 09116625, hierna te noemen "Hewlett-Packard The Hague";  

 

hierna iedere Werkgever bedoeld onder a), b). en c) afzonderlijk tevens te noemen "Werkgever" en gezamenlijk te 

noemen “Werkgevers”; 

 

2 Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, gevestigd aan de Handelsweg 2, 3707 NH, te Zeist, met KvK-nummer 

64346544, hierna te noemen: “Pensioenfonds”; 

 

hierna gezamenlijk ook te noemen "Partijen",  

In aanmerking nemende dat: 

– de Werkgevers met de Werknemers Pensioenovereenkomsten zijn aangegaan, in de zin van de PW; 

– de Werkgevers de Pensioenovereenkomsten wensen uit te laten voeren door het Pensioenfonds door middel van het 

sluiten en in stand houden van een uitvoeringsovereenkomst met het Pensioenfonds per 1 november 2021; 

– de Werkgever heeft aangegeven dat 1) zijn bedrijfsactiviteiten niet onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld 

bedrijfstakpensioenfonds in de zin van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (hierna: 

Wet Bpf 2000) vallen; of dat 2) zijn bedrijfsactiviteiten wel onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld 

bedrijfstakpensioenfonds in de zin van de Wet Bpf 2000 vallen. In deze Pensioenregeling worden echter uitsluitend 

Pensioenaanspraken verworven boven het maximale pensioengevend salaris, zoals dat in enig jaar wordt 

gehanteerd door het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds dan wel dat in enig jaar is opgenomen in artikel 18ga 

van de Wet op de Loonbelasting 1964; of dat 3) het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de Werknemers 

van de Werkgevers vrijstelling van deelname aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds heeft 

verleend in de zin van het Verplichtstellings- en Boetebesluit Wet Bpf 2000 (hierna: VBB); 

– het Pensioenfonds een algemeen pensioenfonds is in de zin van artikel 1 van de PW; 

– de uitvoering van de Pensioenovereenkomsten plaatsvindt in Kring HPE van het Pensioenfonds; 

– de Werkgevers en het Pensioenfonds de inhoud en de voorwaarden van de uitvoeringsovereenkomst schriftelijk 

wensen vast te leggen; en 

– de bijlagen bij deze uitvoeringsovereenkomst onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze uitvoeringsovereenkomst. 

Komen als volgt overeen: 

1. Definities 

In deze uitvoeringsovereenkomst hebben de (met hoofdletter geschreven) begrippen de betekenis die daaraan is 

gegeven in het Pensioenreglement. Daarnaast wordt verstaan onder: 
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Fraude 

Bewust onjuiste of bewust onvolledige informatie verstrekken met de bedoeling een uitkering of dekking te krijgen of te 

houden dan wel onder gunstigere voorwaarden te krijgen of te houden.  

PW 

Pensioenwet. 

 

In afwijking van de definities in het Pensioenreglement wordt in deze uitvoeringsovereenkomst het volgende verstaan 

onder: 

Pensioenreglement 

De Pensioenreglementen van de Pensioenregelingen met betrekking tot de verhouding tussen het Pensioenfonds en de 

(Gewezen) Deelnemer, Pensioengerechtigde en overige belanghebbenden, zoals opgenomen in de bijlage bij deze 

uitvoeringsovereenkomst.    

2. Opdracht en aanvaarding 

2.1  

Het Bestuur heeft de Werkgevers geïnformeerd over de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de 

risicohouding, van Kring HPE van het Pensioenfonds. 

2.2  

De Werkgevers geven, op grond van de Pensioenovereenkomst, het Bestuur de opdracht de Pensioenregeling uit te 

voeren in Kring HPE. De Werkgevers hebben het Bestuur in dat verband zoveel mogelijk duidelijkheid gegeven over de 

doelstellingen, het ambitieniveau van de Toeslagverlening en de risicohouding, die ten grondslag liggen aan de beoogde 

pensioenregeling. 

2.3  

Het Bestuur heeft de in lid 2 bedoelde opdracht getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de 

risicohouding, van Kring HPE van het Pensioenfonds. 

2.4  

Het Bestuur heeft de in lid 2 bedoelde opdracht aanvaard. 

3. Doel en inhoud uitvoeringsovereenkomst 

3.1  

Het doel van deze uitvoeringsovereenkomst is: 

a de onderbrenging door de Werkgevers bij het Pensioenfonds van de op het moment van inwerkingtreding van de 

uitvoeringsovereenkomst gesloten Pensioenovereenkomst(en); 
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b de vastlegging van de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen het Pensioenfonds en de Werkgevers in het 

kader van de uitvoering van de op grond van a. ondergebrachte Pensioenovereenkomsten. 

3.2  

De bijlagen bij deze uitvoeringsovereenkomst maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze uitvoeringsovereenkomst. In 

geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de uitvoeringsovereenkomst en de bijlagen prevaleert de 

uitvoeringsovereenkomst. 

3.3  

Deze uitvoeringsovereenkomst is van toepassing op de rechtsverhouding tussen iedere Werkgever enerzijds en het 

Pensioenfonds anderzijds. De uit deze uitvoeringsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen rusten 

derhalve op iedere Werkgever afzonderlijk.   

3.4  

De feitelijke uitvoering van de voor iedere Werkgever uit deze uitvoeringsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen 

wordt uitgevoerd door Hewlett Packard Enterprise.  

3.5  

Hewlett Packard Enterprise stelt zich hierbij garant voor de juiste uitvoering en verplichtingen uit hoofde van deze 

uitvoeringsovereenkomst van iedere afzonderlijke Werkgever. 

3.6  

Het Pensioenfonds kan één of meerdere herverzekeringsovereenkomsten ten behoeve van Kring HPE met betrekking 

tot overlijdensrisico’s en arbeidsongeschiktheidsrisico’s sluiten. De Werkgevers staan er jegens het Pensioenfonds voor 

in dat het Pensioenfonds haar verplichtingen uit hoofde van die herverzekeringsovereenkomsten waarvoor het 

Pensioenfonds (mede) afhankelijk is van de Werkgevers ten volle kan nakomen. 

4. Vrijwaring 

4.1  

De Werkgever verklaart en bevestigt dat met betrekking tot deze Pensioenregeling: 

• zijn bedrijfsactiviteiten niet onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds in de zin 

van de Wet Bpf 2000 vallen; of 

• zijn bedrijfsactiviteiten wel onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds in de zin 

van de Wet Bpf 2000 vallen. In deze Pensioenregeling worden echter uitsluitend Pensioenaanspraken 

verworven boven het maximaal pensioengevend salaris, zoals dat in enig jaar wordt gehanteerd door het 

verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds dan wel in enig jaar is opgenomen in artikel 18ga van de Wet op de 

Loonbelasting 1964; of 

• het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de Werknemers van de Werkgever vrijstelling van 

deelname aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds heeft verleend in de zin van het VBB en 

overlegt een kopie van de verleende vrijstelling. 
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4.2  

Indien er op enig moment sprake is van een wijziging van de in lid 1 genoemde omstandigheden, meldt de Werkgever dit 

onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan het Pensioenfonds.  

4.3  

De Werkgever vrijwaart het Pensioenfonds voor: 

– de (eventuele toekomstige) schade en/of kosten, in welke vorm dan ook, die het Pensioenfonds lijdt door enige 

toerekenbare tekortkoming tijdens de looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst van de Werkgever jegens het 

Pensioenfonds voortvloeiend uit of verband houdend met de PW, de Wet Bpf 2000, het VBB, het Pensioenreglement 

en/of de uitvoeringsovereenkomst; 

– de (eventuele toekomstige) aanspraken en/of claims van (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden en/of 

overige belanghebbenden c.q. derden, door enige toerekenbare tekortkoming tijdens de looptijd van deze 

uitvoeringsovereenkomst van de Werkgever jegens het Pensioenfonds voortvloeiend uit of verband houdend met de 

PW, de Wet Bpf 2000, het VBB, het Pensioenreglement en/of de uitvoeringsovereenkomst; 

– de (eventuele toekomstige) claims, boetes, schade en/of kosten als gevolg van sancties of maatregelen die zijn 

opgelegd aan de Werkgever door toezichthoudende instanties voortvloeiend uit of verband houdend met de PW, de 

Wet Bpf 2000, het VBB, het Pensioenreglement en/of de uitvoeringsovereenkomst, tenzij dit het gevolg is van 

toerekenbare tekortkoming van het Pensioenfonds; 

– de (eventuele toekomstige) vorderingen en/of claims die voortvloeien uit pensioenovereenkomsten dan wel uit 

andere overeenkomsten tussen de Werkgever en diens (gewezen) Werknemer(s) die niet door middel van deze 

uitvoeringsovereenkomst is/zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds. 

4.4  

Het Pensioenfonds vrijwaart de Werkgever voor (eventuele toekomstige) aanspraken en/of claims van (Gewezen) 

Deelnemers, Pensioengerechtigden en/of overige belanghebbenden die het gevolg zijn van een toerekenbare 

tekortkoming van het Pensioenfonds met betrekking tot de uitvoering van de Pensioenregeling tijdens de looptijd van 

deze uitvoeringsovereenkomst, voortvloeiend uit of verband houdend met de PW, de Wet Bpf 2000, het VBB, het 

Pensioenreglement en/of de uitvoeringsovereenkomst. 

4.5  

De in deze uitvoeringsovereenkomst afgegeven verklaringen en vrijwaringen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden 

ingetrokken. Partijen kunnen de in de uitvoeringsovereenkomst afgelegde verklaringen en vrijwaringen – zo nodig – 

zowel in als buiten rechte inroepen. 

4.6  

De in deze uitvoeringsovereenkomst afgegeven verklaringen en vrijwaringen behouden ook na het beëindigen van de 

uitvoeringsovereenkomst tussen Partijen hun werking. Dit betekent dat Partijen de afgelegde verklaringen en 

vrijwaringen zowel gedurende als na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst kunnen inroepen. 
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5. Pensioenreglement  

5.1  

Het Pensioenfonds: 

a stelt op basis van en in overeenstemming met de Pensioenovereenkomst(en) en de uitvoeringsovereenkomst het 

Pensioenreglement vast. Het Pensioenreglement zoals dat bij inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst 

geldt is als bijlage bij deze uitvoeringsovereenkomst opgenomen; 

b neemt bij aanvang van deze uitvoeringsovereenkomst het pensioenreglement zoals dat gold bij Stichting 

Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland op 31 oktober 2021 over en wijzigt deze bij aanvang van deze 

uitvoeringsovereenkomst uitsluitend voor zover benodigd ten behoeve van de uitvoering bij het Pensioenfonds; 

c voert uitsluitend de Pensioenaanspraken en -rechten uit die in overeenstemming zijn met het Pensioenreglement; 

d is niet aansprakelijk tegenover de (Gewezen) Deelnemer en/of Pensioengerechtigde, als er sprake is van 

pensioenaanspraken en/of pensioenrechten die voortvloeien uit andere pensioenovereenkomsten, dan wel andere 

afspraken, aangeboden door de Werkgever en waarvan de uitvoering niet is overeengekomen met het 

Pensioenfonds. 

5.2  

De Werkgevers hebben de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen in de Pensioenregeling, voor zover:  

a. deze wijzigingen vallen binnen de door het Pensioenfonds toegestane keuzemogelijkheden die het 

Pensioenfonds de Werkgevers biedt; en 

b. deze wijzigingen gelden voor de Pensioenregeling van iedere Werkgever op wie deze uitvoeringsovereenkomst 

van toepassing is. 

5.3  

Als de Werkgevers na aanvang van deze uitvoeringsovereenkomst de Pensioenregeling wensen te wijzigen informeert  

Hewlett Packard Enterprise het Pensioenfonds daar uiterlijk 3 maanden voor de beoogde wijzigingsdatum schriftelijk 

over.  

 

Het Pensioenfonds beoordeelt of de (beoogde) wijziging van de Pensioenregeling valt binnen de door het Pensioenfonds 

in Kring HPE toegestane keuzemogelijkheden. Het Pensioenfonds beoordeelt de (beoogde) wijziging van de 

Pensioenregeling voorts op uitvoerbaarheid binnen Kring HPE. Als de (beoogde) wijziging uitvoerbaar is binnen Kring 

HPE, informeert het Pensioenfonds Hewlett Packard Enterprise daar binnen 2 maanden na de melding door Hewlett 

Packard Enterprise in de vorige volzin schriftelijk over. Het Pensioenfonds informeert Hewlett Packard Enterprise 

tegelijkertijd over de financiële consequenties van de (beoogde) wijziging en over eventueel noodzakelijke wijzigingen in 

de uitvoeringsovereenkomst. 

 

Indien de Werkgevers de (beoogde) wijziging in de Pensioenregeling willen doorvoeren, informeert Hewlett Packard 

Enterprise het Pensioenfonds daar schriftelijk over. Tevens verstrekt Hewlett Packard Enterprise alsdan een verklaring 

waaruit ten genoegen van het Pensioenfonds blijkt dat de aan de Pensioenregeling ten grondslag liggende 

Pensioenovereenkomsten (rechtsgeldig) zijn gewijzigd. Het Pensioenfonds kan eisen stellen aan en voorwaarden 

verbinden aan de bedoelde verklaring waaruit blijkt dat de Pensioenovereenkomsten (rechtsgeldig) zijn gewijzigd. 

 

Het Pensioenfonds stelt vervolgens, na voorafgaande instemming van de Werkgever, een gewijzigd Pensioenreglement 

op en stelt het Belanghebbendenorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over de voorgenomen wijziging van het 
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Pensioenreglement en (indien nodig) de uitvoeringsovereenkomst. Het gewijzigde Pensioenreglement treedt in werking 

op de datum als bepaald in dat gewijzigde Pensioenreglement. 

 

Als de (beoogde) wijziging niet toegestaan en/of niet uitvoerbaar is binnen Kring HPE, informeert het Pensioenfonds 

Hewlett Packard Enterprise daar schriftelijk over en continueert de uitvoering van de huidige Pensioenregeling volgens 

de bepalingen van deze uitvoeringsovereenkomst.  

5.4  

Wanneer de Pensioenregeling wordt gewijzigd, worden de voor de (Gewezen) Deelnemers tot het tijdstip van de 

wijziging opgebouwde Pensioenaanspraken niet gewijzigd, behoudens de gevallen die de PW toestaat. 

5.5  

Beoogde wijzigingen van de Pensioenregeling die naar het oordeel van het Pensioenfonds of de Belastingdienst leiden 

tot een Pensioenregeling die niet binnen de begrenzingen blijft van Hoofdstuk IIB van de Wet op de Loonbelasting 1964 

en de daarop gebaseerde regelgeving kunnen nimmer tot een gewijzigd Pensioenreglement leiden. 

6. Vaststelling van de Premie 

6.1  

Het Pensioenfonds stelt de door de Werkgevers aan het Pensioenfonds af te dragen Premie op jaarbasis vast. 

6.2  

De jaarlijks af te dragen Premie als bedoeld in lid 1 is gelijk aan de basispremie, eventueel vermeerderd met een 

aanvullende bijdrage conform lid 7 en/of lid 9 dan wel verminderd met een premiekorting conform lid 12. De hoogte van 

de af te dragen Premie moet ten minste voldoen aan de op het tijdstip van vaststelling geldende wet- en regelgeving. 

 

De hoogte van de aanvullende bijdrage is afhankelijk van de dekkingsgraad van Kring HPE en de premiekorting is 

afhankelijk van de Beleidsdekkingsgraad van Kring HPE. In de leden 3 tot en met 12 zijn de hoogte van de basispremie, 

de voorwaarden en de hoogte van de premie-aanvulling en de voorwaarden voor de premiekorting verder beschreven 

6.3  

De basispremie voor enig jaar als bedoeld in lid 2 wordt bepaald als de gedempte premie waarbij het verwacht 

rendement zoals bedoeld in artikel 128 PW en beschreven in artikel 6.5 sub a wordt gehanteerd. Deze gedempte premie 

is gelijk aan: 

a. De premie die actuarieel benodigd is voor de pensioenverplichtingen: 

i. De actuariële premies en koopsommen voor Deelnemers in dienst van de Werkgevers, zoals door de 

adviserend actuaris van Kring HPE wordt vastgesteld aan de hand van de ABTN van Kring HPE. 

ii. De risicopremie voor het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico van Deelnemers in dienst van de 

Werkgevers, zoals door de adviserend actuaris van Kring HPE wordt vastgesteld aan de hand van de 

ABTN van Kring HPE. 

iii. Een solvabiliteitsopslag voor de spaarkapitalen uit de excedentpensioenregeling opgenomen in HP 

2004 Pensioenreglement A en/of HP 2006 Pensioenreglement B en/of DNL Pensioenreglement 1994, 

uitgevoerd door een andere pensioenuitvoerder, die bij pensionering of overlijden worden aangewend 



 

 

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds is een handelsnaam van de Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 64346544. De Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van 

algemeen pensioenfonds als bedoeld in artikel 112a van de PW. 

 

Centraal Beheer APF Uitvoeringsovereenkomst voor: Hewlett-Packard Nederland B.V., Compaq Trademark B.V. en Hewlett-Packard The Hague B.V.   11 

  

voor aankoop van Pensioenrechten bij het Pensioenfonds. Deze solvabiliteitsopslag is gelijk aan het 

verschil tussen enerzijds de inkoopsom met de premiesolvabiliteitsopslag als bedoeld in lid 6 en 

anderzijds de inkoopsom met een opslag van 5,21%. Dit onderdeel is nihil, indien de aankoop van de 

pensioenrechten plaatsvindt zonder rekening te houden met een premiesolvabiliteitsopslag. 

b. Een opslag die nodig is voor uitvoeringskosten van Kring HPE: 

i. Een vergoeding voor de instandhouding van een voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten die 

bij Kring HPE in rekening worden gebracht na eventuele beëindiging van deze 

uitvoeringsovereenkomst. Deze voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten is gelijk aan 2,0% van 

de premiecomponenten in artikel 6.3 sub a onder i en artikel 6.3 sub d. Jaarlijks wordt getoetst of de 

opslag voor toekomstige uitvoeringskosten nog toereikend is. Indien nodig wordt de opslag voor 

toekomstige uitvoeringskosten aangepast met inachtneming van het goedkeuringsrecht van het 

Belanghebbendenorgaan. 

ii. Een vergoeding voor uitvoeringskosten van Kring HPE in het betreffende jaar, onder aftrek van de 

vrijval uit de voorziening toekomstige uitvoeringskosten zoals genoemd onder b.i. De jaarlijkse vrijval 

van de kostenvoorziening bedraagt niet meer dan de som van de uitvoeringskosten zoals hierna onder 

a tot en met i genoemd rekening houdend met de minimale aanvullende periodieke 

administratiekosten van € 545,27 per jaar (bedrag 2021). Een eventueel resterende vrijval van de 

kostenvoorziening, vervalt aan het vermogen in Kring HPE. Onder de uitvoeringskosten vallen de 

volgende kosten: 

a. De periodieke administratiekosten zoals opgenomen in de bijlage "Administratiekosten per 

Deelnemer en Verrichtingentabel". 

b. De niet periodieke administratiekosten en eventueel aanvullende periodieke 

administratiekosten, zoals opgenomen in de verrichtingentabel in de bijlage 

"Administratiekosten per Deelnemer en Verrichtingentabel", met uitzondering van incidentele 

verrichtingen op verzoek van de Werkgever. Van aanvullende periodieke administratiekosten 

kan alleen sprake zijn indien de periodieke administratiekosten als bedoeld onder a. minder 

bedragen dan € 545,27 per jaar (bedrag 2021). In dat geval bedragen de aanvullende 

periodieke administratiekosten € 545,27 verminderd met de periodieke administratiekosten 

als bedoeld onder a. in dat jaar. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast conform 

het derde lid van het artikel “Dienstverlening, incidentele verrichtingen en meerwerk”. 

c. De uitvoeringskosten per een heel of gedeeltelijk kalenderjaar voor de oprichting, 

instandhouding en de verslaggeving van Kring HPE bedragen € 82.339,00 (bedrag 2021). 

Deze uitvoeringskosten worden jaarlijks per 1 januari aangepast conform het derde lid van 

het artikel “Dienstverlening, incidentele verrichtingen en meerwerk”.  

d. De excassokosten voor Pensioengerechtigden. Deze worden berekend op basis van een 

tarief van € 2,18 per excasso per maand (tarief basisjaar 2021; jaarlijks per 1 januari 

aangepast); 

e. De jaarlijkse bestuurs- en uitvoeringskosten (uitgedrukt in basispunten) voor kosten die niet 

rechtstreeks aan Kring HPE worden toegerekend, bedragen 3 basispunten van het in Kring 

HPE belegd vermogen, met een maximum van € 258.125,00 (bedrag 2021) per een heel of 

gedeeltelijk kalenderjaar. Het maximum wordt jaarlijks per 1 januari aangepast conform het 

derde lid van het artikel “Dienstverlening, incidentele verrichtingen en meerwerk”. 

f. De eventuele vacatievergoedingen van de leden van het Belanghebbendenorgaan. Indien 

een lid van het Belanghebbendenorgaan een vacatievergoeding ontvangt is deze vergoeding 

€ 10.457,00 exclusief BTW (bedrag 2021) en voor de voorzitter van het 
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Belanghebbendenorgaan € 15.685,00 exclusief BTW (bedrag 2021). Deze bedragen worden 

jaarlijks per 1 januari aangepast met de CBS consumentenprijsindex alle bestedingen 

(afgeleid) over de periode 1 oktober - 1 oktober. 

g. Het opleidingsbudget voor de leden van het Belanghebbendenorgaan bedraagt € 13.000,00 

per jaar. 

h. De kosten voor de administratievoering voor Gewezen deelnemers en Pensioengerechtigden 

bedragen 1 basispunt van het in Kring HPE belegd vermogen. 

i. De kosten voor de aanvullende pensioenuitvoering met betrekking tot de 

pensioenreglementen zoals opgenomen in artikel 27 lid 1 van het Pensioenreglement 

bedragen € 16.000,00 exclusief BTW per jaar (bedrag 2021). Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 

januari aangepast conform het derde lid van het artikel “Dienstverlening, incidentele 

verrichtingen en meerwerk”. 

c. Een bijdrage van € 495.000,00 per jaar in 2021 tot en met 2024 waaruit Toeslag C en de voorziening voor 

Toeslag D gefinancierd worden. Uit deze bijdrage wordt tevens een afslag gefinancierd ten behoeve van:  

i. het weerstandsvermogen ter grootte van 0,2% / 100,2% van de bijdrage; en  

ii. de vorming van het vereist eigen vermogen zoals opgenomen in artikel 6.6; en 

iii. de voorziening toekomstige uitvoeringskosten zoals opgenomen in dit lid sub b.i. 

d. Een bijdrage die nodig is voor de financiering van Toeslag A en B, zoals door de adviserend actuaris van Kring 

HPE wordt vastgesteld aan de hand van de ABTN van Kring HPE. 

e. Een opslag weerstandsvermogen van 0,2% over de premiecomponenten a.i, a.ii, a.iii, b.i, en d van dit lid. 

f. Een opslag weerstandsvermogen van 0,2% over de som van de spaarkapitalen uit de 

excedentpensioenregeling opgenomen in HP 2004 Pensioenreglement A en/of HP 2006 Pensioenreglement B 

en/of DNL Pensioenreglement 1994, uitgevoerd door een andere pensioenuitvoerder, die bij pensionering of 

overlijden worden aangewend voor aankoop van Pensioenrechten bij het Pensioenfonds. 

6.4  

Bij de vaststelling van de gedempte premie wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van premiedemping als bedoeld 

in het tweede lid van artikel 128 PW. Voor de vaststelling van de gedempte premie wordt daarvoor uitgegaan van een 

discontovoet die gelijk is aan het verwacht rendement verminderd met een indexatie-opslag. 

6.5  

Voor de parameters als genoemd in lid 4 van dit artikel geldt het volgende: 

a. Het verwacht rendement is gelijk aan het verwacht rendement volgens de maximaal toegestane parameters in 

2020, waarbij de marktrente wordt bepaald op het niveau van eind oktober 2020. De parameter voor het 

verwacht rendement staat vast voor de premiestelling in de periode van het jaar 2021 tot en met het jaar 2025, 

tenzij de strategische asset-allocatie in die periode wordt aangepast. 

b. De indexatie-opslag is gelijk aan de verwachte prijsinflatie zoals opgenomen in artikel 23a Besluit financieel 

toetsingskader pensioenfondsen, waarbij rekening wordt gehouden met een ingroeipad conform voorschriften 

De Nederlandsche Bank (DNB). 

De resulterende verwacht rendementscurve is in de periode van het jaar 2021 tot en met 2025 gelijk aan 1,1% voor elke 

looptijd, tenzij de strategische asset-allocatie in die periode wordt aangepast en voor zover passend binnen de geldende 

wet- en regelgeving. 



 

 

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds is een handelsnaam van de Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 64346544. De Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van 

algemeen pensioenfonds als bedoeld in artikel 112a van de PW. 

 

Centraal Beheer APF Uitvoeringsovereenkomst voor: Hewlett-Packard Nederland B.V., Compaq Trademark B.V. en Hewlett-Packard The Hague B.V.   13 

  

6.6  

Het Pensioenfonds berekent een opslag voor de vorming van het vereist eigen vermogen als bedoeld in artikel 132 PW. 

Het betreft hier de vorming van het vereist eigen vermogen behorend bij de inkoop van de Pensioenaanspraken in het 

betreffende jaar. De premiecomponenten als bedoeld in artikel 6.3 sub a onder i en ii en 6.3 sub d worden daartoe 

verhoogd met een premiesolvabiliteitsopslag. 

De premiesolvabiliteitsopslag is gelijk aan het eventuele positieve verschil tussen enerzijds de opslag voor de vorming 

van het vereist eigen vermogen en anderzijds de premiecomponent die volgt uit de indexatie-opslag als bedoeld in artikel 

6.5 sub b. 

De premiesolvabiliteitsopslag is echter ten minste gelijk aan 26,5 keer het eventuele verschil in procentpunten tussen 

enerzijds de 27-jaars rente uit de RTS zoals gepubliceerd door DNB per eind oktober 2015 en anderzijds de 27-jaars 

rente uit de RTS per eind oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de Premie betrekking heeft; en 

vervolgens wordt deze uitkomst verminderd met 27,67 procentpunten. Het eventuele renteverschil wordt daarbij 

afgerond in twee decimalen. De premiesolvabiliteitsopslag kan niet lager worden dan 0%. 

Bij een wijziging van de parameters voor vaststelling van de basispremie zullen partijen in overleg het formularium van 

de premiesolvabiliteitsopslag aanpassen, in lijn met de wijziging van de parameters. 

6.7  

Het Bestuur toetst jaarlijks voorafgaand aan ieder kalenderjaar of de feitelijke premie zoals vastgesteld op grond van 

artikel 6.3 tot en met artikel 6.6 voor het actuele deelnemersbestand van Kring HPE in het betreffende kalenderjaar zal 

voldoen aan de wettelijk eis van een ten minste gedempte kostendekkende premie op basis van verwacht rendement 

conform artikel 6.5 sub a. 

 

Als de som van de feitelijke premie als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid in het betreffende kalenderjaar lager 

is dan de gedempte kostendekkende premie op basis van verwacht rendement, dan wordt een percentage vastgesteld 

waarmee de premie als bedoeld in artikel 6.3 sub a.i en a.ii op het niveau van Kring HPE moet stijgen om in het 

volgende kalenderjaar te voldoen aan de eis van een ten minste gedempte kostendekkende premie op basis van 

verwacht rendement conform artikel 6.5 sub a.  

 

De premie als bedoeld in artikel 6.3 sub a.i en a.ii wordt vervolgens gedurende het gehele kalenderjaar verhoogd met het 

aldus vastgestelde percentage, met in achtneming van de toepasselijke advies- en goedkeuringsrechten van het 

Belanghebbendenorgaan. 

6.8  

De financiering van de aanspraken die tot en met 2020 voortvloeien uit de VPL-overgangsregeling, die is vastgelegd in 

artikel 26 van het Pensioenreglement, is per 31 december 2020 volledig afgerond. Derhalve is Hewlett Packard 

Enterprise (namens de Werkgevers) in dit kader geen koopsom meer verschuldigd. 

6.9  

Indien het eigen vermogen van Kring HPE ultimo enig kalenderjaar lager is dan de bij of krachtens artikel 132 PW 

gestelde eisen van het vereist eigen vermogen, kan het Pensioenfonds voor het daaropvolgende jaar een herstelpremie 

vaststellen bovenop de basispremie zoals omschreven in lid 3 van dit artikel. Deze herstelpremie is gelijk aan een 

evenredig deel van het verwachte tekort ten opzichte van het vereist eigen vermogen. Het verwachte tekort is daarbij 

gelijk aan het tekort aan het einde van de herstelplanperiode volgens het herstelplan van Kring HPE aan de 

toezichthouder. Het evenredige deel is gelijk aan een tiende deel bij een herstelplanperiode van tien jaar. Als Kring HPE 
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op last van de toezichthouder een kortere herstelplanperiode moet hanteren, dan wordt het evenredige deel daarmee in 

gelijke mate verhoogd. 

6.10  

Hewlett Packard Enterprise zal (namens de Werkgevers)  aan het einde van het lopende kalenderjaar een additionele 

storting verrichten als voldaan is aan alle drie de volgende voorwaarden: 

i. Aan het einde van het lopende kalenderjaar is het eigen vermogen van Kring HPE lager dan 5% van de totale 

voorziening pensioenverplichtingen ; 

ii. Op enig kwartaaleinde in de vijf laatste kalenderjaren, waaronder mede begrepen het lopende kalenderjaar, 

was het eigen vermogen van Kring HPE eveneens lager dan 5% van de totale voorziening 

pensioenverplichtingen; 

iii. Hewlett Packard Enterprise heeft (namens de Werkgevers) gedurende de laatste vijf kalenderjaren geen 

additionele storting verricht die heeft geresulteerd in een eigen vermogen gelijk aan ten minste 5% van de totale 

voorziening pensioenverplichtingen. 

 

Deze additionele storting is dusdanig dat het eigen vermogen in Kring HPE na de storting exact gelijk is aan 5% van de 

voorziening pensioenverplichtingen in Kring HPE. Partijen kunnen overeenkomen dat deze onvoorwaardelijke storting in 

termijnen wordt voldaan, voor zover dat binnen de wet- en regelgeving is toegestaan.  

6.11  

Indien de toezichthouder op grond van artikel 141 of 142 PW een ontheffing of vrijstelling verleent, kan daar bij de 

vaststelling van de hoogte van de herstelpremie en/of additionele storting(en) rekening mee worden gehouden. 

6.12  

Indien ultimo enig kalenderjaar in Kring HPE sprake is van een overschot, wordt ten opzichte van de in lid 3 omschreven 

basispremie voor het daaropvolgende jaar een premiekorting verleend. 

Er is sprake van een overschot als de Beleidsdekkingsgraad van Kring HPE hoger is dan de toekomstbestendige 

indexatiegrens (TBI). 

− De premiekorting is nihil indien het overschot kleiner of gelijk is aan 0% van de voorziening 

pensioenverplichtingen. 

− De premiekorting is gelijk aan 100% van de volgens lid 3 bepaalde basispremie indien het overschot groter of 

gelijk is aan 10% van de voorziening pensioenverplichtingen. 

− Bij een Beleidsdekkingsgraad tussen TBI en TBI plus 10% is de premiekorting naar rato. 

Premiekorting kan uitsluitend worden verleend indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 129 lid 1 PW. 

6.13  

De in lid 12 bedoelde korting op de Premie is uitsluitend mogelijk, indien en voor zover dat door wet- en regelgeving is 

toegestaan. Premiekorting kan er niet toe leiden dat er restituties plaatsvinden aan de Werkgevers. 

6.14  

Het Pensioenfonds houdt een adequate administratie aan zodat de verplichtingen en de beleggingen uit hoofde van de 

uitvoering van het Pensioenreglement van Kring HPE voor de (gewezen) werknemers van de Werkgevers kunnen 

worden vastgesteld. Op verzoek van Hewlett Packard Enterprise wordt hiervan verslag gedaan en kan de Hewlett 

Packard Enterprise deze door een onafhankelijk adviseur laten controleren. 



 

 

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds is een handelsnaam van de Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 64346544. De Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van 

algemeen pensioenfonds als bedoeld in artikel 112a van de PW. 

 

Centraal Beheer APF Uitvoeringsovereenkomst voor: Hewlett-Packard Nederland B.V., Compaq Trademark B.V. en Hewlett-Packard The Hague B.V.   15 

  

6.15  

Vóór medio december voorafgaand aan enig kalenderjaar stelt het Pensioenfonds een schatting op van de Premie op 

basis van het door Hewlett Packard Enterprise gecontroleerde deelnemersbestand per september van dat kalenderjaar 

en doet daarvan mededeling aan Hewlett Packard Enterprise. 

6.16  

De totale geschatte jaarlijkse Premie wordt tussen het Pensioenfonds en Hewlett Packard Enterprise (namens de 

Werkgevers) verrekend met de definitief voor het betreffende jaar door het Pensioenfonds vastgestelde Premie. Deze 

vaststelling vindt plaats vóór 1 juli van het daarop volgende jaar. De verrekening vindt plaats met de Premie van een 

volgend jaar. 

7. Bijdrage aan weerstandsvermogen 

7.1  

Kring HPE ontvangt bij aanvang van deze uitvoeringsovereenkomst van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard 

Nederland eenmalig een bijdrage ter financiering van het alsdan benodigde weerstandsvermogen ten behoeve van Kring 

HPE vanuit middelen ter dekking van de kostenvoorziening, indien en voor zover een herberekening van deze 

benodigde voorziening tot een vrijval van middelen ter dekking van de kostenvoorziening bij Stichting Pensioenfonds 

Hewlett-Packard Nederland leidt. Deze herberekening zal door een externe accountant worden getoetst. Indien de vrijval 

onvoldoende is, treden Hewlett Packard Enterprise (namens de Werkgevers) en Bestuur in overleg over een andere 

wijze van aanvulling, binnen de goedgekeurde kaders van DNB.  

De bijdrage als bedoeld in dit lid bedraagt 0,2% van het beheerd pensioenvermogen van Kring HPE per 1 november 

2021. De bijdrage wordt door het Pensioenfonds gestort in het weerstandsvermogen van het Pensioenfonds.  

7.2   

De Werkgevers zijn na 1 november 2021, behoudens de opslag in de Premie als bedoeld in artikel 6.3, geen verdere 

bijdragen verschuldigd in verband met het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen door het Pensioenfonds. 

Deze opslag wordt aan het weerstandsvermogen van het Pensioenfonds toegevoegd. De Werkgever kan geen 

aanspraak maken op het weerstandsvermogen of delen daarvan. 

7.3  

Het Pensioenfonds houdt vanaf 1 november 2021, tenzij het Bestuur met inachtneming van de wettelijke voorschriften en 

weloverwogen tot een ander percentage besluit, voor Kring HPE een weerstandsvermogen aan ter grootte van 0,2% van 

het beheerd pensioenvermogen van Kring HPE, daarbij wordt in overweging genomen of het totale weerstandsvermogen 

van het Pensioenfonds meer bedraagt dan het wettelijk voorgeschreven maximum. Het Pensioenfonds toetst tenminste 

eenmaal per maand of het weerstandsvermogen voor Kring HPE tenminste 0,2%, of indien het Bestuur van het 

Pensioenfonds anders heeft besloten tenminste dit hogere percentage, van het beheerd pensioenvermogen van Kring 

HPE bedraagt. 

7.4   

Indien blijkt dat het weerstandvermogen voor Kring HPE lager is dan 0,2%, of indien het Bestuur anders heeft besloten 

lager is dan dit hogere percentage, van het beheerd pensioenvermogen van Kring HPE en de Werkgevers voldaan 

hebben aan hun verplichtingen in verband met het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen, dan wordt door 
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Kring HPE een bijdrage aan het weerstandsvermogen gedaan zodanig dat het weerstandsvermogen weer tenminste 

0,2%, of indien het Bestuur anders heeft besloten tenminste dit hogere percentage, van het beheerd pensioenvermogen 

van Kring HPE bedraagt. De bijdrage van Kring HPE wordt gevormd door een inhouding op het (bruto-)rendement van 

de beleggingsfondsen waarin Kring HPE belegt.  

7.5  

Het Pensioenfonds draagt er zorg voor dat uit haar administratie steeds blijkt op welke manieren de financiering van het 

weerstandsvermogen heeft plaatsgevonden en de bijdragen zijn ingebracht in verband met het aanhouden van 

voldoende weerstandsvermogen voor Kring HPE. Uit de administratie blijkt steeds welke kosten het Pensioenfonds aan 

het weerstandsvermogen voor Kring HPE heeft onttrokken. Voorts blijkt steeds uit de administratie welke toevoegingen 

aan Kring HPE zijn gedaan vanuit het weerstandsvermogen voor Kring HPE. 

7.6  

Ingeval van een collectieve Waardeoverdracht en daarmee samenhangend beëindiging van Kring HPE of ingeval van 

ontbinding en liquidatie van het Pensioenfonds, stelt het Pensioenfonds, met inachtneming van de wettelijke 

voorschriften en artikel 7.5 vast welk deel van het weerstandsvermogen van het Pensioenfonds toe te rekenen is aan 

Kring HPE. Dit gedeelte zal, bij een positief saldo ten goede komen aan de Pensioengerechtigden, (Gewezen) 

Deelnemers en andere aanspraakgerechtigden van Kring HPE. Het weerstandsvermogen komt niet ten goede aan de 

Werkgevers. Bij beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst hebben de Werkgevers geen recht op (een deel van) het 

weerstandsvermogen. 

8. Verschuldigdheid van de Premie en andere 

betalingen 

8.1  

De Premie en andere betalingen uit hoofde van deze uitvoeringsovereenkomst zijn door Hewlett Packard Enterprise 

(namens de Werkgever) verschuldigd aan het Pensioenfonds. Indien er sprake is van premievrijstelling bij 

Arbeidsongeschiktheid als bedoeld in het Pensioenreglement is de Premie niet verschuldigd. De Werkgever houdt de 

(eventuele) premiebijdrage van de Deelnemer in op het loon van de Deelnemer.  

8.2  

Jaarlijks per 1 januari worden de door de Werkgevers verschuldigde Premies, met uitzondering van de 

werknemersbijdrage, en andere betalingen uit hoofde van deze uitvoeringsovereenkomst door het Pensioenfonds aan 

Hewlett Packard Enterprise middels een voorschotnota in rekening gebracht ten behoeve van Kring HPE. De op het 

salaris van de werknemers in te houden werknemersbijdrage  die over enige maand is verschuldigd, boekt Hewlett 

Packard Enterprise (namens de Werkgever) aan het einde van de betreffende maand in een tussen Hewlett Packard 

Enterprise en het Pensioenfonds aan te houden rekening-courant. Hewlett Packard Enterprise is (namens de 

Werkgevers) verplicht deze boeking binnen 10 dagen na afloop van elke maand aan het Pensioenfonds te voldoen.  

8.3  

De betalingen van de Premie en andere betalingen uit hoofde van deze uitvoeringsovereenkomst verlopen via een 

rekening-courant verhouding tussen het Pensioenfonds en Hewlett Packard Enterprise. Het Pensioenfonds opent 
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daarvoor intern een rekening-courant op naam van Hewlett Packard Enterprise. Deze rekening-courant is alleen 

bestemd voor de betalingen uit hoofde van deze uitvoeringsovereenkomst. Betalingen tussen Werkgevers en het 

Pensioenfonds uit hoofde van (een) andere uitvoeringsovereenkomst(en) tussen Werkgevers en het Pensioenfonds 

worden alleen via de daarbij behorende rekening-courant(en) afgewikkeld. Op betalingen uit hoofde van deze 

uitvoeringsovereenkomst en op de rekening-courant is de bijlage “Bijlage 2 Betalingsvoorwaarden en rekening-courant 

van toepassing”. 

8.4  

De Premie  en andere betalingen uit hoofde van deze uitvoeringsovereenkomst zijn verschuldigd op de 

premievervaldatum zoals vermeld op de factuur. De premievervaldatum is 31 januari van het kalenderjaar waarop de 

Premie en andere betalingen betrekking hebben. Op de premievervaldatum boekt het Pensioenfonds de verschuldigde 

Premie en andere betalingen uit hoofde van deze uitvoeringsovereenkomst in de rekening-courant. 

8.5  

Hewlett Packard Enterprise moet zorgdragen voor voldoende saldo op de rekening-courant. De rentevergoeding bij een 

positief saldo voor Hewlett Packard Enterprise is 0% op jaarbasis. Bij een voor Hewlett Packard Enterprise negatief 

saldo op de rekening-courant wordt een rente in rekening gebracht van 2,00% te voldoen door Hewlett Packard 

Enterprise.  

Het percentage dat in rekening wordt gebracht kan, na advies van het Belanghebbendenorgaan en na voorafgaande 

instemming van de Werkgever aangepast worden als de ontwikkeling van de rente daar naar objectieve 

rentemaatstaven aanleiding toe geeft. 

8.6  

Het Pensioenfonds informeert elk kwartaal schriftelijk het Belanghebbendenorgaan wanneer sprake is van een 

premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door het Pensioenfonds ten behoeve van Kring HPE te ontvangen 

jaarpremie voor alle Pensioenregelingen in deze Kring en tevens niet voldaan wordt aan de bij of krachtens de PW 

geldende eisen inzake het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen van Kring HPE. 

8.7  

Gedurende de in het vorige lid bedoelde situatie informeert het Pensioenfonds tevens elk kwartaal de ondernemingsraad 

van de Werkgevers, of bij het ontbreken hiervan de (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden, over de 

premieachterstand aan het Pensioenfonds ten behoeve van Kring HPE.  

8.8  

Indien de premiebetaling uitblijft nadat een volledige incassoprocedure, zoals beschreven in de bijlage "Bijlage 2 

Betalingsvoorwaarden en rekening-courant", is doorlopen kan het Pensioenfonds deze uitvoeringsovereenkomst met alle 

Werkgevers beëindigen. De Deelnemers van de Werkgevers worden per direct over deze beëindiging geïnformeerd.  
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9. Betalingsvoorbehoud 

9.1  

De Werkgever heeft zich in de Pensioenovereenkomst jegens de Werknemers het recht voorbehouden om de betaling 

van de Premie, voor zover deze betrekking heeft op de bijdrage van de Werkgever, te verminderen of te beëindigen in 

geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 12 PW. Dit is onder meer het geval als: 

– de Werknemers en/of Werkgever wettelijk worden verplicht deel te nemen aan een verplichtgesteld 

bedrijfstakpensioenfonds; 

– de financiële positie van de Werkgever onverminderde betaling van deze bijdragen niet langer rechtvaardigt, blijkend 

uit een door de registeraccountant van de Werkgever opgestelde en ondertekende accountantsverklaring. 

9.2  

Zodra de Werkgever van dit voorbehoud gebruik maakt, zal het Pensioenfonds de Deelnemers aan de Pensioenregeling 

van de Werkgever, hierover direct informeren en over de gevolgen daarvan voor de Pensioenregeling. De Werkgever 

dient omtrent zijn voornemen om gebruik te maken van het betalingsvoorbehoud vooraf met het Bestuur in overleg te 

treden. Gebruikmaking door de Werkgever van dit voorbehoud laat de verschuldigdheid van de Premie van de 

Werkgever aan het Pensioenfonds onverlet. 

10. Eenzijdig wijzigingsbeding 

10.1  

De Werkgever heeft het recht de Pensioenovereenkomst zonder toestemming van de Werknemers aan te passen als er 

sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de Werkgever dat het belang van de Werknemer dat door de 

wijziging zou worden geschaad naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid hiervoor moet wijken, zoals bedoeld in 

artikel 19 PW.  

Van een zodanig zwaarwichtig belang kan onder andere sprake zijn als: 

– wettelijke regelingen ter zake van ouderdoms-, partner-, en/of wezenpensioen worden ingevoerd of gewijzigd; 

– wettelijke regelingen in brede zin op pensioengebied worden ingevoerd of gewijzigd; 

– de Werkgever en/of Werknemers op grond van de Wet Bpf 2000 gehouden worden tot naleving van de reglementen 

en statuten van enig bedrijfstakpensioenfonds. 

10.2  

Het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid van het artikel "Pensioenreglement" is overeenkomstig van toepassing 

op een wijziging van de Pensioenovereenkomst bedoeld in dit artikel. 
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11. Aanmelding en informatie 

11.1  

Hewlett Packard Enterprise is (namens de Werkgever) verplicht alle Werknemers die op 30 juni 2021 in dienst waren bij 

de Werkgever, die op grond van het Pensioenreglement als Deelnemer (kunnen) worden aangemerkt, aan te melden bij 

het Pensioenfonds.  

11.2  

Aanmelding vindt plaats op de door het Pensioenfonds opgegeven wijze, en dient plaats te vinden voor het einde van de 

lopende kalendermaand, waarin de Werknemer voor het eerst als Deelnemer wordt aangemerkt. 

11.3  

Het Pensioenfonds zal alle door Hewlett Packard Enterprise (namens de Werkgever) aangemelde Werknemers die op 

grond van het Pensioenreglement als Deelnemer worden aangemerkt accepteren en de door Hewlett Packard Enterprise 

verstrekte informatie verwerken, met inachtneming van de voorwaarden zoals opgenomen in deze 

uitvoeringsovereenkomst en in de bijlagen. Als door Hewlett Packard Enterprise (namens de Werkgever) een 

Werknemer wordt aangemeld die daarmee terugkomt op een eerder gemaakte keuze om niet deel te nemen aan (delen 

van) de Pensioenregeling, kan het Pensioenfonds medische waarborgen stellen. 

11.4  

Op verzoek van het Pensioenfonds overlegt Hewlett Packard Enterprise dan wel de Werkgever binnen 1 maand na 

ontvangst van het verzoek een gedagtekende en ondertekende verklaring met daarin opgenomen de door het 

Pensioenfonds gevraagde gegevens van Werknemers die op grond van het Pensioenreglement als Deelnemer (kunnen) 

worden aangemerkt, ongeacht de eventuele mogelijkheid van een keuze van de betreffende Werknemer om wel of niet 

deel te nemen aan de Pensioenregeling.  

11.5  

Hewlett Packard Enterprise is (namens de Werkgevers) verplicht om het Pensioengevend salaris en het variabel deel 

OTE betreffende de Deelnemer bij aanvang van de deelname door te geven aan het Pensioenfonds. Wijzigingen in het 

Pensioengevend salaris van de Deelnemer worden vervolgens verwerkt per 1 januari van het opvolgende jaar. Hierbij 

wordt uitgegaan van het Pensioengevend salaris en het variabel deel OTE per de maand december voorafgaand aan 1 

januari van het opvolgende jaar. In afwijking van het voorgaande worden wijzigingen zoals opgenomen in het 

hiernavolgende lid gedurende het jaar verwerkt. 

11.6  

Hewlett Packard Enterprise is (namens de Werkgevers) tevens verplicht om de volgende informatie betreffende de 

Deelnemer bij het Pensioenfonds te melden:  

– wijzigingen in de persoonlijke situatie van een Deelnemer die niet in de Basisregistratie Personen is opgenomen, 

voor zover die relevant zijn voor de Pensioenregeling en voor zover de Werkgever redelijkerwijs over deze informatie 

kan of behoort te beschikken (bijvoorbeeld, maar niet uitputtend: adreswijziging, overlijden en scheiding); 

– dalingen in het Pensioengevend salaris; 

– wijzigingen in het variabel deel OTE; 

– wijzigingen in het Pensioengevend salaris als gevolg van een wijziging in functie, waarbij overgegaan wordt van een 

vast salaris naar een vast salaris met een variabel deel OTE en andersom; 
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– wijzigingen in het Deeltijdpercentage; 

– wijzigingen in of beëindiging van de arbeidsovereenkomst; 

– ingang en beëindiging van onbetaald verlof. 

De informatie als bedoeld in dit lid, kan uitsluitend worden gemeld op een door het Pensioenfonds aangegeven wijze, 

uiterlijk binnen 1 maand na de datum waarop de wijziging heeft plaatsgevonden dan wel uiterlijk binnen 1 maand na de 

datum waarop de Werkgever de beschikking kreeg over de informatie als bedoeld in de eerste bullet. Bij het niet voldoen 

aan deze verplichting, met betrekking tot gegevens die benodigd zijn voor het vaststellen van de premie, is het 

Pensioenfonds bevoegd de benodigde gegevens naar eigen inzicht vast te stellen. Eventuele schade voortvloeiend uit 

een niet tijdige aanlevering van deze gegevens wordt verhaald op de Werkgever. 

Over de periode vanaf het moment dat de wijziging ingaat tot de datum van de premievervaldatum waarin deze wijziging 

wordt gefactureerd, brengt het Pensioenfonds verzekeringstechnische rente in rekening gebaseerd op de 1-jaars rente 

uit de curve DNB-UFR, met een minimaal rentepercentage van 0%. 

11.7  

Bij de volgende gebeurtenissen gebruikt het Pensioenfonds de gegevens van de Basisregistratie Personen: 

– het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een (Gewezen) Deelnemer die in Nederland woont; 

– de echtscheiding of het einde van het geregistreerd partnerschap van een (Gewezen) Deelnemer of 

Pensioengerechtigde die in Nederland woont; 

– het overlijden van een (Gewezen) Deelnemer of Pensioengerechtigde of (Ex-)Partner die in Nederland woont; 

– adreswijzigingen van een (Gewezen) Deelnemer of Pensioengerechtigde of (Ex-)Partner die in Nederland woont. 

11.8  

Alle andere wijzigingen betreffende de Werknemers welke van belang zijn voor de uitvoering van deze 

uitvoeringsovereenkomst en/of de Pensioenregeling, en waarover de Werkgever beschikt of kan beschikken, worden 

door Hewlett Packard Enterprise (namens de Werkgevers) binnen een periode van 1 maand nadat de wijziging heeft 

plaatsgevonden, via een door het Pensioenfonds opgegeven wijze gemeld.  

11.9  

Alle wijzigingen die betrekking hebben op de Werkgever en van belang zijn voor een juiste uitvoering van deze 

uitvoeringsovereenkomst en/of de Pensioenregeling, zoals onder andere een fusie, overname of rechtsvormwijziging van 

de Werkgever, dient de Werkgever tijdig, ten minste 3 maanden voordat de wijziging plaatsvindt, aan het Pensioenfonds 

te melden, via een door het Pensioenfonds opgegeven wijze. 

11.10  

De Werkgever vrijwaart het Pensioenfonds en daarmee zowel het afgescheiden vermogen van Kring HPE als het 

weerstandsvermogen, dan wel ander (eigen) vermogen(s) van het Pensioenfonds voor aanspraken van de (Gewezen) 

Deelnemer, Pensioengerechtigde en andere aanspraakgerechtigde(n) door enige toerekenbare tekortkoming van de 

Werkgever jegens het Pensioenfonds tijdens de looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst in verband met het niet, niet 

tijdig of onjuist aan het Pensioenfonds verstrekken van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de 

Pensioenregeling en het niet tijdig betalen van de Premies. Als het Pensioenfonds uitbetalingen verricht gebaseerd op  

onjuiste (verstrekking van) gegevens door Hewlett Packard Enterprise (namens de Werkgever), is de Werkgever, dan 

wel Hewlett Packard Enterprise, jegens het Pensioenfonds aansprakelijk voor de daaruit ontstane schade, voor zover het 

gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Werkgever jegens het Pensioenfonds.  
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11.11  

Iedere Werkgever vrijwaart het Pensioenfonds en daarmee zowel het afgescheiden vermogen van Kring HPE als het 

weerstandsvermogen, dan wel ander (eigen) vermogen van het Pensioenfonds voor schade ontstaan door handelingen 

van de Werkgever die zijn aan te merken als Fraude. 

12. Uitvoering van de Pensioenregeling(en) in Kring 

HPE 

12.1  

De op grond van deze uitvoeringsovereenkomst bij het Pensioenfonds ondergebrachte Pensioenregeling(en) zal worden 

uitgevoerd in het afgescheiden vermogen van Kring HPE van het Pensioenfonds. 

 

Het Pensioenfonds verplicht zich de uit het Pensioenreglement voortvloeiende Pensioenaanspraken en -rechten te 

waarborgen overeenkomstig de bepalingen van het Pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de eisen die 

daaromtrent worden gesteld door wet- en regelgeving, alsmede door de toezichthouders als bedoeld in de PW. Het 

Pensioenfonds is voorts verplicht tot een juiste, beheersbare, tijdige en volledige uitvoering van het Pensioenreglement. 

12.2  

Partijen verplichten zich tot getrouwe naleving van al datgene wat ten aanzien van hen is bepaald in het 

Pensioenreglement en deze uitvoeringsovereenkomst. 

12.3  

Kring HPE maakt gebruik van beleggingsfondsen. Elk beleggingsfonds heeft een eigen "Lopende Kostenfactor" (LKF). 

Deze kosten worden ingehouden op het rendement en zijn verwerkt in de Koers van het beleggingsfonds. De LKF wordt 

uitgedrukt in basispunten. 1 basispunt is 0,01% per jaar van het belegd vermogen in het beleggingsfonds. De 

beleggingsfondsen en de LKF per fonds zijn vermeld in de bijlage “Beleggingsfondsen” op de website. 

13. Afgescheiden vermogen Kring HPE 

13.1  

De Pensioenregeling van de Werkgevers wordt uitgevoerd in Kring HPE. Wijziging van de werkingssfeer van Kring HPE 

kan plaatsvinden na goedkeuring van het Belanghebbendenorgaan. De werkingssfeer van Kring HPE op een bepaald 

moment blijkt uit de op dat moment geldende statuten van het Pensioenfonds. 

13.2  

De Premie als vastgesteld in artikel 6.3, met uitzondering van de opslag voor het weerstandsvermogen als vastgesteld 

onder artikel 6.3 sub e,  wordt gestort in Kring HPE. De volgende kosten en vorderingen inzake de uitvoering van de 

Pensioenregeling van de Werkgevers kunnen per maand ten laste worden gebracht van het afgescheiden vermogen van 

Kring HPE. De genoemde basispunten en kosten zijn op jaarbasis: 
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– vorderingen van (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden op 

Pensioenaanspraken en/of Pensioenrechten voortvloeiend uit het Pensioenreglement; 

– lasten door individuele Waardeoverdracht uit hoofde van artikel 71 PW; 

– de kosten van vermogensbeheer (als bedoeld in artikel 10c lid 1 onder b van het Besluit Uitvoering PW). Deze kosten 

bestaan uit:  

• 4,3 basispunten van het in Kring HPE belegd vermogen; 

– de administratieve uitvoeringskosten (als bedoeld in artikel 10c lid 1 onder a van het Besluit Uitvoering PW). Deze 

kosten bestaan uit: 

• de administratiekosten voor actieve Deelnemers op basis van de tabel "tabel periodieke administratiekosten 

basisregeling" in de bijlage "Bijlage 1 Administratiekosten per Deelnemer en Verrichtingentabel"; 

• de niet periodieke administratiekosten, zoals opgenomen in de Verrichtingentabel in de bijlage "Bijlage 1 

Administratiekosten per Deelnemer en Verrichtingentabel" met uitzondering van incidentele verrichtingen op 

verzoek van de Werkgever of meerwerk;  

• de excassokosten voor Pensioengerechtigden. Deze worden berekend op basis van een tarief van € 2,18 per 

excasso per maand (tarief basisjaar 2021; jaarlijks per 1 januari aangepast); 

• kosten voor herverzekering; 

• vaste kosten van € 82.339,00 (tarief basisjaar 2021; jaarlijks per 1 januari aangepast) per een heel of gedeeltelijk 

kalenderjaar voor de activering, instandhouding en de verslaggeving van Kring HPE; 

• 1 basispunt van het in Kring HPE belegd vermogen voor kosten voor de administratievoering voor Gewezen 

deelnemers en Pensioengerechtigden; 

• de kosten van € 16.000,00 exclusief BTW per jaar (tarief basisjaar 2021; jaarlijks per 1 januari aangepast) voor de 

aanvullende pensioenuitvoering met betrekking tot de pensioenreglementen zoals opgenomen in artikel 27 lid 1 

van het Pensioenreglement. 

– Bestuurs- en uitvoeringskosten: 

3 basispunten van het in Kring HPE belegd vermogen voor kosten die niet rechtstreeks aan Kring HPE kunnen 

worden toegerekend, met een maximum van € 258.125,00 (tarief basisjaar 2021; jaarlijks per 1 januari aangepast) 

per een heel of gedeeltelijk kalenderjaar. Het betreft kosten voor onder meer: 

• De kosten voor het Bestuur en de overige organen van het Pensioenfonds; 

• De kosten voor het bestuursbureau; 

• De kosten voor accountants, actuaris en overige adviseurs; 

• De kosten verband houdend met toezichteisen. 

Van de vergoeding voor bestuurs- en uitvoeringskosten is 0,67 basispunten bedoeld voor werkzaamheden in het 

kader van vermogensbeheer. De resterende basispunten zijn bedoeld voor werkzaamheden in het kader van 

administratie.  

– transactiekosten (als bedoeld in artikel 10c lid 1 onder c van het Besluit Uitvoering PW). Deze kosten bestaan onder 

meer uit:  

a De kosten voor de aan- en verkoop van vermogensbestanddelen; 

b Acquisitie van beleggingen; 

c Deelname aan beleggingsfondsen. 

− kosten met betrekking tot (verzoeken van) het Belanghebbendenorgaan. Deze kosten volgen uit het Reglement 

Belanghebbendenorgaan van Kring HPE. 

− kosten die voortvloeien uit meerwerk in de zin van artikel 14.2, indien dat wordt verricht op verzoek dan wel met 

goedkeuring van het Belanghebbendenorgaan. 

Waar in de vorige opsomming de kosten zijn uitgedrukt in basispunten betreft het aantal basispunten de daadwerkelijke 

hoogte van de kosten die aan het belegd vermogen van Kring HPE onttrokken worden. 
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13.3  

Na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst worden tevens administratiekosten voor Gewezen deelnemers en Ex-

Partners, zoals opgenomen in artikel 22.8, ten laste gebracht van het afgescheiden vermogen van Kring HPE. 

13.4  

Op de eerste dag van iedere maand wordt 1/12 deel van de in basispunten uitgedrukte kosten uit lid 2 van dit artikel 

onttrokken aan Kring HPE. Als basis voor deze maandelijkse onttrekking geldt de hoogte van belegd vermogen ultimo de 

voorgaande maand. 

13.5  

De transactiekosten worden door de vermogensbeheerder vastgesteld en kunnen fluctueren. 

13.6  

Alleen de in dit artikel opgenomen kosten kunnen ten laste worden gebracht van het afgescheiden vermogen van Kring 

HPE. Kosten die met de Werkgevers zijn overeengekomen, al dan niet op grond van deze uitvoeringsovereenkomst, 

voor incidentele verrichtingen en meerwerk op verzoek van de Werkgever worden in rekening gebracht bij Hewlett 

Packard Enterprise en komen niet ten laste van het afgescheiden vermogen van Kring HPE. Alle overige kosten van het 

Pensioenfonds kunnen niet op het afgescheiden vermogen van Kring HPE dan wel op de Werkgevers worden verhaald. 

In dat geval komen deze kosten ten laste van het weerstandsvermogen van het Pensioenfonds. 

Vorderingen van Werknemers van het Pensioenfonds, verhuurders van kantoorruimte en leveranciers van 

kantoormateriaal alsmede de kosten die daarmee verband houden, kunnen niet op het afgescheiden vermogen van 

Kring HPE worden verhaald. 

13.7  

De volgende baten kunnen worden toegevoegd aan het afgescheiden vermogen van Kring HPE: 

– baten door individuele Waardeoverdracht uit hoofde van artikel 71 PW; 

– baten door collectieve inkomende Waardeoverdracht; 

– overige baten.  

13.8  

Inkomsten, daaronder begrepen de Premies, die samenhangen met de uitvoering van een of meerdere 

Pensioenregelingen in een specifieke kring van het Pensioenfonds, of die ten behoeve van een specifieke kring van het 

Pensioenfonds beschikbaar worden gesteld, worden toegevoegd aan het afgescheiden vermogen van de betreffende 

kring. Inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een specifieke kring worden toegevoegd aan het vermogen van het 

Pensioenfonds dat niet behoort tot één van de afgescheiden vermogens. 

13.9  

De Werkgevers kunnen geen aanspraak maken op (overschotten in) het afgescheiden vermogen van Kring HPE, dan 

wel op enig bedrag van het weerstandsvermogen van het Pensioenfonds. Een vermogensoverschot kan worden 

aangewend voor Toeslagverlening van de Pensioenaanspraken en –rechten, indien en voor zover dit mogelijk is volgens 

de PW, de fiscale wetgeving en het artikel “Toeslagverlening”. In geval van liquidatie van het Pensioenfonds, dan wel het 

stoppen van Kring HPE, zal het op dat moment aanwezige overschot zoveel mogelijk worden aangewend volgens het 

statutaire doel van het Pensioenfonds. 
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14. Dienstverlening, incidentele verrichtingen en 

meerwerk 

14.1  

De volgende werkzaamheden worden door of namens het Pensioenfonds uitgevoerd: 

Implementatie 

Het Pensioenfonds geeft informatie en beantwoordt vragen over de juridische documenten, zoals het Pensioenreglement 

en de uitvoeringsovereenkomst. De Werkgever krijgt uitleg over de Pensioenregeling en de wijze waarop wijzigingen 

kunnen worden doorgegeven. 

Informatie tijdens de contractperiode 

Tijdens de contractperiode kan de Werkgever met al zijn vragen betrekking hebbende op de Pensioenregeling terecht bij 

het Pensioenfonds. Het Pensioenfonds informeert over wettelijke wijzigingen en de impact hiervan, over gewijzigd beleid 

van het Pensioenfonds en over veranderingen in de bedrijfssituatie of het personeelsbestand van de Werkgever die 

invloed kunnen hebben op de Pensioenregeling. 

Werknemersdesk 

(Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden kunnen bij het Pensioenfonds terecht met vragen over de 

Pensioenregeling, over de ontvangen informatie van het Pensioenfonds en over de individuele keuzes die de 

Pensioenregeling hen biedt. 

Aanspreekpunt Werkgever voor administratieve vragen 

De Werkgever kan bij het Pensioenfonds terecht met vragen op deelnemerniveau. 

Werknemersportaal 

Het Pensioenfonds stelt een werknemersportaal ter beschikking aan de Deelnemers ten behoeve van de 

informatieverstrekking over de Pensioenregeling.  

Administreren, risico dragen en beleggen 

Het Pensioenfonds administreert de Pensioenregeling en, afhankelijk van de inhoud van de Pensioenregeling, verzekert 

risico’s inzake Arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast belegt het Pensioenfonds de pensioenvermogens. 

14.2  

Het Pensioenfonds voert ten behoeve van de deelnemersadministratie incidentele verrichtingen uit. De kosten voor deze 

verrichtingen zijn onderdeel van de Premie, zoals omschreven in artikel 6.3, en worden vervolgens ten laste gebracht 

van het afgescheiden vermogen van Kring HPE conform artikel 13.2, met uitzondering van incidentele verrichtingen op 

verzoek van de Werkgever en meerwerk. De tarieven zijn opgenomen in bijlage “Bijlage 1 Administratiekosten per 

Deelnemer en Verrichtingentabel” van deze overeenkomst. 

Verrichtingen op verzoek van de Werkgever of op verzoek dan wel met goedkeuring van het Belanghebbendenorgaan 

die niet genoemd zijn in de Verrichtingentabel in bijlage “Bijlage 1 Administratiekosten per Deelnemer en 

Verrichtingentabel”, worden beschouwd als meerwerk. Voor meerwerk hanteert het Pensioenfonds een uurtarief. Het 
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Pensioenfonds doet vooraf een opgave van de te betalen kosten voor meerwerk op basis van een uurtarief per in te 

zetten functionaris. De hoogte van het uurtarief verschilt per de in te zetten functionaris: 

 

Functionaris Uurtarief (2021) 

Administratief Medewerker € 153,90 

Actuaris € 219,86 

Pensioenjurist € 211,07 

Functioneel Beheerder € 165,99 

Sr. Communicatiespecialist € 181,38 

 

Betaling voor het uitvoeren van incidentele verrichtingen op verzoek van de Werkgever en meerwerk wordt separaat in 

rekening gebracht bij de Werkgever en betaling geschiedt via de rekening-courant verhouding. Het artikel 

“Verschuldigdheid van de Premie, stortingen ten behoeve van het Toeslagendepot en vergoeding van de kosten van 

vermogensbeheer” is van overeenkomstige toepassing. Kosten voor meerwerk op verzoek van het 

Belanghebbendenorgaan komen ten laste van het afgescheiden vermogen van Kring HPE. 

14.3  

De kosten worden jaarlijks geïndexeerd. De indexering geschiedt met het als volgt berekende indexcijfer, met 

uitzondering van de vergoedingen genoemd in artikel 6.3 sub b onder ii f en g. Uitgangspunt zijn de volgende twee 

indexcijfers, als vastgesteld door het CBS: 

a. het indexcijfer Cao-lonen (eerst gepubliceerd). Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen voor 

Verzekeraars en pensioenfondsen (SBI65). Dit cijfer zal voor 75% in het gewogen gemiddelde in aanmerking 

worden genomen; 

b. het indexcijfer consumentenprijsindex alle bestedingen (definitief). Dit cijfer zal voor 25% in het gewogen 

gemiddelde in aanmerking worden genomen. 

Voor het vaststellen van de indexcijfers wordt uitgegaan van de indexcijfers over de maanden september voorafgaand 

aan het jaar waarvoor de indexatie wordt vastgesteld. Gehanteerd wordt vervolgens de procentuele verandering van de 

indexcijfers van de maand september voorafgaand aan het jaar waarvoor de indexatie wordt vastgesteld en de maand 

september van het daaraan voorafgaande jaar. 

14.4  

Indien de Werkgevers of het Pensioenfonds incidenteel willen afwijken van de in de uitvoeringsovereenkomst 

vastgelegde afspraken, of de afspraken niet kan nakomen (met uitzondering van de bepalingen in het artikel 

“Verschuldigdheid van de Premie en andere betalingen”) dient het verzoek om afwijking dan wel niet nakoming 

schriftelijk te worden gedaan aan de andere partij. Er dient aangegeven te worden van welke bepaling wordt afgeweken, 

wat de aard van de afwijking is en wat de gevolgen daarvan zijn. Indien en voor zover Partijen akkoord gaan met de 

afwijking en met de gevolgen daarvan, wordt na advies van het Belanghebbendenorgaan, dit schriftelijk vastgelegd en 

opgenomen als aanvulling op deze uitvoeringsovereenkomst. Een en ander mag er niet toe leiden dat 

dwingendrechtelijke bepalingen worden overtreden. 
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14.5  

Het Pensioenfonds maakt, al naar gelang het een ingang, wijziging of verlenging betreft in ieder geval de volgende 

documenten op: 

– uitvoeringsovereenkomst Kring HPE; 

– Pensioenreglement (bij wijziging of verlenging); 

– verplichte pensioencommunicatie. 

15. Kwaliteit dienstverlening 

15.1  

Het Pensioenfonds verleent ter zake de uitvoering van de Pensioenregeling in ieder geval de volgende diensten: 

a Bestuur en organisatie (governance) van het Pensioenfonds; 

b Administratieve werkzaamheden, waaronder in- en excassowerkzaamheden; 

c Communicatie over de Pensioenregeling; 

d Vermogensbeheer; 

e (Digitale) communicatie. 

15.2  

Bij de dienstverlening als bedoeld in lid 1 neemt het Pensioenfonds de bij of krachtens de PW voorgeschreven regels in 

acht. Voorts hanteert het Pensioenfonds bij de aanvang van de uitvoeringsovereenkomst de volgende 

kwaliteitsmaatstaven bij de dienstverlening als bedoeld in lid 1: 

 

Dienst Kwaliteitsmaatstaf 

A. Bestuur en organisatie De door de Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid opgestelde Code 

Pensioenfondsen en het voldoen van de (mede) beleidsbepalers aan de 

gestelde geschiktheidseisen. 

B. Administratieve uitvoering Het Pensioenfonds besteedt alleen taken uit aan derden die beschikken 

over het ISAE 3402-certificaat. Tevens hanteert het fonds een adequate 

selectieprocedure voor derden aan wie werkzaamheden worden uitbesteed 

en beschikt het over toereikende procedures, maatregelen, deskundigheid 

en informatie om de uitvoering van de uitbestede werkzaamheden te 

kunnen beoordelen. Voor wat betreft informatiebeveiliging hanteert het 

Pensioenfonds de standaard ISO/IEC/ 27002. 

C. Communicatie De door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gepubliceerde Leidraad 

Communicatie voor pensioenuitvoerders. Hierin zijn de wettelijke eisen ten 

aanzien van correct, tijdig en evenwichtig uitgewerkt. Naast de wettelijke 

verplichte communicatie wordt ook proactief gecommuniceerd met de 

Deelnemer wanneer dit van belang is voor een Deelnemer of Werkgever. 

Het communicatiebeleid ligt vast in het communicatiebeleidsplan van het 

Pensioenfonds. Kernelementen hierin zijn dat het Pensioenfonds pensioen 

dichter bij de Deelnemer brengt, in begrijpelijke termen communiceert en 
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Dienst Kwaliteitsmaatstaf 

keuzes op een evenwichtige manier voorlegt. Een overzicht van de door 

het Pensioenfonds te verstrekking informatie is terug te vinden in de SLA. 

D. Vermogensbeheer De beleggingsportefeuilles van het Pensioenfonds zijn samengesteld uit 

risicomodules, die weer bestaan uit zorgvuldig geselecteerde 

beleggingsfondsen. Door deze modulaire opbouw en uitgebreid pallet aan 

beleggingsfondsen zijn wij in staat om op een robuuste, slimme en 

efficiënte manier onze beleggingsportefeuilles samen te stellen. Aan de 

hand van een beleggingsplan adviseert de vermogensbeheerder het 

Pensioenfonds jaarlijks over de optimale invulling van de verschillende 

modules. 

E. (Digitale) Communicatie Het Pensioenfonds communiceert voor zover wettelijk mogelijk digitaal met 

Werkgevers en Deelnemers. Hiervoor stellen we een digitale omgeving ter 

beschikking. In de digitale omgeving wordt door het Pensioenfonds 

gecommuniceerd op een wijze die aansluit bij het communicatiebeleid van 

het Pensioenfonds. 

15.3  

Het Pensioenfonds kan diensten uitbesteden aan derden. Het Pensioenfonds draagt er zorg voor dat deze derden de bij 

of krachtens de PW gestelde regels, die van toepassing zijn op het Pensioenfonds, naleeft. Het Pensioenfonds draagt er 

ook zorg voor dat de in dit artikel genoemde kwaliteitsmaatstaven ook gelden voor de partij aan wie de betreffende 

diensten worden uitbesteed. 

15.4  

Het uitvoeren van de administratie wordt door het Pensioenfonds uitbesteed aan derden. Op het uitvoeren van de 

administratie door derden is een “Service Level Agreement” (SLA) van toepassing. Hierin worden voor diverse aspecten 

van de uitvoering afspraken gemaakt met betrekking tot kwaliteit en doorlooptijd van verrichtingen. Het Bestuur ziet toe 

op de naleving van deze afspraken. 

15.5  

Het Pensioenfonds kan de te hanteren kwaliteitsmaatstaf wijzigen. De nieuwe kwaliteitsmaatstaven moeten ten minste 

gelijkwaardig zijn aan de eerdere kwaliteitsmaatstaven. De Werkgevers worden geïnformeerd over de gewijzigde 

kwaliteitsmaatstaven. 

15.6  

Het Pensioenfonds en de Werkgever hebben aanvullende afspraken vastgelegd in een endorsement letter. Deze is als 

Bijlage 4 opgenomen bij de uitvoeringsovereenkomst. 
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16. Korten van Pensioenaanspraken en/of 

Pensioenrechten 

16.1  

Het Bestuur kan, met inachtneming van artikel 6.9, besluiten om de Pensioenaanspraken en/of Pensioenrechten in Kring 

HPE te verlagen, waarbij het Belanghebbendenorgaan in staat is gesteld gebruik te maken van het goedkeuringsrecht, 

indien:  

– Kring HPE gezien de Beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of krachtens de PW gestelde eisen ten aanzien 

van het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen of de bij of krachtens de PW gestelde eisen ten aanzien van het 

vereist eigen vermogen van Kring HPE; 

– Kring HPE niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan het hiervoor genoemde wettelijk minimaal 

vereist eigen vermogen of het vereist eigen vermogen (artikelen 131 en 132 PW) zonder dat de belangen van 

(Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden, Ex-Partners of de Werkgevers, onevenredig worden geschaad; en 

– alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan 

van Kring HPE als bedoeld in de PW. 

16.2  

Het Pensioenfonds informeert de (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden, Ex-Partners en Werkgevers van Kring 

HPE schriftelijk over het besluit tot verlaging van de Pensioenaanspraken en/of Pensioenrechten als bedoeld in het 

vorige lid van dit artikel. 

16.3  

De verlaging van de Pensioenaanspraken en/of Pensioenrechten als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan op zijn 

vroegst drie maanden nadat de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, Ex-Partners, Werkgevers 

van Kring HPE en de toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. 

17. Wijzigen Pensioenregeling 

17.1  

De Werkgever draagt er zorg voor dat wijzigingen in de Pensioenregeling vastgelegd worden in de 

Pensioenovereenkomst(en) en/of (collectieve) arbeidsovereenkomst die hij sluit of heeft gesloten met zijn Werknemer(s). 

Het Pensioenfonds draagt er zorg voor dat wijzigingen in de Pensioenregeling vastgelegd worden in het 

Pensioenreglement. Het Pensioenfonds verstrekt tevens het gewijzigde Pensioenreglement aan de Werkgever.  

17.2  

Het Pensioenfonds is na voorafgaande instemming van de Werkgever bevoegd tot wijziging van het Pensioenreglement 

met in achtneming van de bepalingen daaromtrent in het Pensioenreglement en de statuten van het Pensioenfonds. Het 

Pensioenfonds kan het Pensioenreglement wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Werkgever indien sprake 

is van een wijziging: 

- welke vereist is op grond van dwingend recht en instemming van de Werkgever niet tijdig wordt 

verkregen; of 
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- welke louter tekstueel is en dus geen wijziging van de Pensioenregeling tot gevolg heeft. 

17.3  

De in lid 2 bedoelde wijzigingsbevoegdheid van het Pensioenfonds laat de op grond van artikel "Pensioenreglement" van 

deze uitvoeringsovereenkomst door de Werkgever gemaakte keuze(s) onverlet, doch enkel voor zover de gemaakte 

keuze(s) nog steeds gemaakt kan (kunnen) worden binnen het gewijzigde Pensioenreglement. Indien de eerder 

gemaakte keuze(s) niet meer gemaakt kan (kunnen) worden binnen het gewijzigde Pensioenreglement past het 

Pensioenfonds de gemaakte keuze(s) aan op de wel toegestane keuzemogelijkheid. 

17.4  

Het Pensioenfonds informeert de Deelnemers binnen 3 maanden, na wijziging van het Pensioenreglement, over die 

wijziging en de mogelijkheid om het gewijzigde Pensioenreglement op te vragen of in te zien via de website. 

 

Het Pensioenfonds informeert tevens de Gewezen deelnemers en Pensioengerechtigden binnen 3 maanden na een 

voor hen relevante wijziging in het Pensioenreglement over die wijziging en de mogelijkheid het gewijzigde 

Pensioenreglement op te vragen of in te zien via de website.  

18. Toeslagverlening 

18.1  

Het Bestuur beslist jaarlijks op basis van de Beleidsdekkingsgraad ultimo oktober of en in hoeverre per 1 januari een 

toeslag op Pensioenaanspraken en/of Pensioenrechten van de (Gewezen) Deelnemers, (gewezen) Partners en/of 

Pensioengerechtigden kan worden toegekend in Kring HPE. Op de Pensioenaanspraken en/of Pensioenrechten op WIA-

excedent pensioen opgebouwd vanaf 1 januari 2014 en op tijdelijk partnerpensioen van de (Gewezen) Deelnemers, 

(gewezen) Partners en/of Pensioengerechtigden vindt geen Toeslagverlening conform dit artikel plaats. 

Alleen indien en voor zover de middelen van Kring HPE, naar het oordeel van het Bestuur tenminste toereikend zijn voor 

een toeslag, wordt deze verleend. De Toeslagverlening op Pensioenaanspraken en/of Pensioenrechten is 

voorwaardelijk. De ambitie voor de voorwaardelijke toeslagen is maximaal de Prijsindex. Voor deze voorwaardelijke 

Toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen Premie betaald. De eventuele voorwaardelijke 

Toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement van Kring HPE gefinancierd. De Toeslagverlening is 

toekomstbestendig, wat inhoudt dat er jaarlijks niet meer toeslag als bedoeld in dit lid verleend wordt dan naar 

verwachting uit de beschikbare middelen ook in de toekomst te realiseren is. Bij een Beleidsdekkingsgraad van minder 

dan 110% wordt geen toeslag verleend.  

 

Voor de voorwaardelijke toeslagen op de tot en met 31 december 2013 opgebouwde Pensioenaanspraken en/of 

Pensioenrechten van de (Gewezen) Deelnemers, (gewezen) Partners en/of Pensioengerechtigden in de per 31 

december 2013 gesloten middelloonregeling EDS Pensioenregeling I en/of EDS Pensioenregeling II geldt een 

afwijkende ambitie zijnde maximaal de procentuele toename in een periode van 12 maanden van het laatstelijk voor de 

maand oktober vastgestelde CBS prijsindexcijfer “alle bestedingen”.  

 

Op de Pensioenaanspraken op WIA-excedent pensioen en ANW-aanvullingspensioen van de Deelnemers van de in de 

per 31 december 2013 gesloten middelloonregeling EDS Pensioenregeling I en/of EDS Pensioenregeling II vindt geen 

Toeslagverlening conform dit artikel plaats.  
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In afwijking van de eerste volzin van dit lid, wordt voor de eventuele toekenning van een toeslag per 1 januari 2022 voor 

de Beleidsdekkingsgraad per ultimo oktober 2021 uitgegaan van de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds 

Hewlett-Packard Nederland per ultimo oktober 2021. 

18.2  

Op de vanaf 1 januari 2014 opgebouwde Pensioenaanspraken van Deelnemers wordt jaarlijks per 1 januari van enig jaar 

een aanvullende toeslag verleend (hierna: Toeslag C). Toeslag C is gelijk aan het verschil van de voorwaardelijke 

Toeslagverlening zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel en het percentage van de loonstijgingen zoals vastgelegd in de 

ICK-CAO, die zijn toegekend in de periode die loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december van het voorgaande jaar. 

18.3  

Toeslag C is ten hoogste gelijk aan de in lid 6 bedoelde Toeslag A, kan worden beperkt op grond van het bepaalde in lid 

4 en is voorts maximaal 3,5%. 

 

18.4  

Ten behoeve van de financiering van Toeslag C doet Hewlett Packard Enterprise een jaarlijkse storting aan het 

Pensioenfonds ter grootte van € 495.000,00 (zegge: vierhonderdvijfennegentigduizend euro), voor het eerst in de maand 

januari 2022 en laatstelijk in de maand januari 2024, zoals vermeld in artikel 6.3 sub c.   

 

Indien het bedrag ontoereikend is om Toeslag C volledig toe te kennen, wordt Toeslag C beperkt tot de hoogte van de 

toeslag die uit deze storting gefinancierd kan worden. Indien voor de financiering van Toeslag C niet het volledige bedrag 

nodig is, wordt het overschot toegevoegd aan een voorziening in Kring HPE. Uit deze voorziening kunnen door het 

Pensioenfonds alleen middelen onttrokken worden ten behoeve van Toeslag D als omschreven in lid 5. 

 

18.5  

Het Bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre een voorwaardelijke Toeslag D wordt toegekend. Voor deze 

voorwaardelijke toeslag is een voorziening gevormd. Deze voorziening kan uitsluitend voor Toeslag D worden 

aangewend. Toeslag D kan jaarlijks worden toegekend op de vanaf 1 januari 2014 opgebouwde Pensioenaanspraken 

van Deelnemers indien de som van de voorwaardelijke Toeslagverlening zoals opgenomen in lid 1, ten aanzien van de 

Pensioenaanspraken van Deelnemers vanaf 1 januari 2014 en Toeslag C lager is dan het percentage van de 

loonstijgingen zoals vastgelegd in de ICK-CAO, die zijn toegekend in de periode die loopt vanaf 1 januari tot en met 31 

december van het voorgaande jaar.  

 

Het totaal van Toeslag C en Toeslag D is ten hoogste gelijk aan de in lid 6 opgenomen Toeslag A en voorts maximaal 

3,5%. 

 

Toeslag D wordt toegekend indien en voor zover er een voorziening aanwezig is. Deze toeslagverlening is 

toekomstbestendig, wat inhoudt dat er jaarlijks niet meer Toeslag D verleend wordt dan naar verwachting uit de 

beschikbare middelen ook in de toekomst te realiseren is, waarbij de wettelijke bepalingen omtrent toekomstbestendig 

indexeren in acht genomen worden. Bij een Beleidsdekkingsgraad van minder dan 110% wordt geen toeslag verleend.  

 

18.6  

Op de tot en met 31 december 2013 door Deelnemers opgebouwde Pensioenaanspraken in de per 31 december 2013 

gesloten Hewlett-Packard pensioenregeling die werd uitgevoerd door Hewlett Packard Pensioenfonds wordt jaarlijks een 
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aanvullende toeslag (Toeslag A) van maximaal 3,5% verleend bovenop de toeslag als bedoeld in lid 1, ten aanzien van 

de Pensioenaanspraken van Deelnemers in de per 31 december 2013 gesloten Hewlett-Packard pensioenregeling, 

zodanig dat de totale toeslag ten hoogste gelijk is aan het percentage van de loonstijgingen zoals vastgelegd in de ICK-

CAO, die zijn toegekend in de periode die loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december van het voorgaande jaar.  

 

18.7  

Op de op 31 december 2013 door Deelnemers opgebouwde Pensioenaanspraken in de per 31 december 2013 gesloten 

middelloonregeling EDS Pensioenregeling I en/of EDS Pensioenregeling II geldt een aanvullende toeslag (Toeslag B) 

van maximaal 50% van Toeslag A. Toeslag B wordt zodanig beperkt dat de toeslag als bedoeld in lid 1 van dit artikel ten 

aanzien van de Pensioenaanspraken in de per 31 december 2013 gesloten middelloonregeling EDS Pensioenregeling I 

en/of EDS Pensioenregeling II en toeslag B gezamenlijk 2/3e van de totale toeslag niet overschrijdt. Onder totale toeslag 

wordt verstaan Toeslag A en de door het Pensioenfonds toegekende toeslag over de premievrije Pensioenaanspraken 

per 31 december 2013 als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de bij de Werkgever in dienst zijnde werknemers die recht 

hebben op Toeslag A.  

 

18.8   

Voor Toeslag A en B wordt door Hewlett Packard Enterprise extra premie betaald. De betaling van deze premie vindt 

plaats conform het bepaalde in het artikel “Verschuldigdheid van de Premie en andere betalingen”. Toeslag A, B en C 

worden volledig door Hewlett Packard Enterprise gefinancierd. Toeslag D wordt gefinancierd uit een eventueel overschot 

voor de financiering van Toeslag C. 

 

18.9  

Het Bestuur kan besluiten om in het verleden niet toegekende Toeslagverlening als bedoeld in lid 1 en Toeslag C te 

compenseren. Deze inhaaltoeslagverlening betreft maximaal de (in eerdere jaren) niet-toegekende toeslagen zoals 

bedoeld in lid 1 en Toeslag C. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  

a) Inhaaltoeslag om in het verleden niet toegekende toeslag te compenseren, kan worden verleend indien die 

inhaaltoeslagverlening geen gevolgen heeft voor de Toeslagverlening in de toekomst, er niet meer toeslag 

wordt verleend dan naar verwachting in de toekomst te realiseren is en de Beleidsdekkingsgraad het niveau 

van het vereist eigen vermogen behoudt en in enig jaar ten hoogste een vijfde van het vermogen dat voor deze 

inhaaltoeslagverlening beschikbaar is, wordt aangewend.  

b) Een inhaaltoeslag wordt uitsluitend toegekend aan Gewezen deelnemers en Gepensioneerden, indien en voor 

zover daadwerkelijk vanaf 1 januari 2014 toeslag is gemist als gevolg van niet-verleende of gedeeltelijk 

verleende toeslag;  

c) Een inhaaltoeslag kan ook worden toegekend aan Deelnemers over de door hen vanaf 1 januari 2014 

opgebouwde Pensioenaanspraken, vanwege eventueel vanaf 1 januari 2014 gemiste toeslag;  

d) De inhaaltoeslagverlening betreft maximaal de niet-toegekende toeslagen zoals bedoeld in lid 1 of Toeslag C; 

e) Inhaaltoeslag wordt dus niet met terugwerkende kracht verleend;  

f) Bij gedeeltelijke inhaaltoeslag wordt de verste in het verleden niet toegekende toeslag het eerste ingehaald;  

g) In een bepaald jaar wordt eerst door het Bestuur besloten in hoeverre toeslag conform lid 1 tot en met lid 6 

wordt toegekend en vervolgens of er ruimte is om een inhaaltoeslag toe te kennen.  
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19. Inkoop van extra Pensioenaanspraken 

Het Pensioenfonds biedt de Werkgever de mogelijkheid om na onderling overleg incidenteel extra Pensioenaanspraken 

in te kopen binnen de fiscale ruimte die daarvoor beschikbaar is en binnen de wet- en regelgeving. Het Pensioenfonds 

stelt hiervoor de tarieven vast. Deze tarieven worden zodanig bepaald dat door inkoop de Dekkingsgraad van Kring HPE 

niet wijzigt. Het Pensioenfonds kan nadere voorwaarden verbinden aan de mogelijkheid van inkoop. Eventuele extra 

kosten die hiermee gepaard gaan worden beschouwd als meerwerk en als zodanig bij de Werkgever in rekening 

gebracht. 

20. Collectieve Waardeoverdracht 

20.1  

Het Pensioenfonds is in beginsel bereid, na 5 jaar gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze 

uitvoeringsovereenkomst, medewerking te verlenen aan een verzoek van de Werkgever tot collectieve 

Waardeoverdracht (zowel inkomend als uitgaand). Indien dit verzoek binnen 5 jaar vanaf de inwerkingtreding van deze 

uitvoeringsovereenkomst wordt gedaan, is het Pensioenfonds tevens in beginsel bereid medewerking te verlenen aan dit 

verzoek, met inachtneming van de aanvullende kosten als bedoeld in artikel 22.8. Het Pensioenfonds hanteert – naast 

de wettelijke eisen – een beleidskader ten aanzien van collectieve Waardeoverdrachten, waaraan het Pensioenfonds de 

verzochte Waardeoverdracht zal toetsen. Het beleidskader wordt door het Pensioenfonds vastgesteld en kan van tijd tot 

tijd wijzigen. 

20.2  

Bij beëindiging van deze uitvoeringsovereenkomst dragen de Werkgevers de bevoegdheid tot het verzoeken om 

collectieve overdracht van de bestaande Pensioenaanspraken in het geval van mogelijk toekomstige wijzigingen van de 

standaard Pensioendatum over aan het Belanghebbendenorgaan. 

21. Toepasselijk recht en geschillen 

21.1  

Op deze uitvoeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

21.2  

Partijen stellen elkaar schriftelijk, middels een brief, op de hoogte van een geschil inzake deze uitvoeringsovereenkomst. 

21.3  

Indien een geschil bestaat tussen Partijen inzake deze uitvoeringsovereenkomst, treden Partijen eerst met elkaar in 

overleg teneinde het geschil in der minne op te lossen. Indien Partijen niet binnen een termijn van 3 maanden tot een 

oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan een geschillencommissie, bestaande uit drie personen. Eén 

persoon te benoemen door het Pensioenfonds, één persoon te benoemen door de Werkgevers en de derde persoon 

wordt benoemd door beide eerder benoemde personen. Deze derde persoon is niet gelieerd aan het Pensioenfonds dan 
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wel de Werkgever. De termijn van 3 maanden vangt aan vanaf de dag dat een der Partijen het geschil schriftelijk aan de 

andere partij kenbaar heeft gemaakt volgens het bepaalde in het vorige lid. 

De geschillencommissie doet een bindende uitspraak. De bindende uitspraak wordt opgeschort indien een der Partijen 

uiterlijk binnen 2 maanden na de datum van de uitspraak van de geschillencommissie het geschil voorlegt aan de rechter 

conform lid 4.  De kosten voor het voorleggen aan de geschillencommissie zijn voor gezamenlijke rekening.  

21.4  

De mogelijkheid van voorlegging van het geschil aan een geschillencommissie laat onverlet dat ieder der Partijen te allen 

tijde – ook indien het geschil reeds aan een geschillencommissie is voorgelegd – het geschil aan de Nederlandse rechter 

in het arrondissement Midden Nederland, zittingslocatie Utrecht kan voorleggen. 

22. Duur en beëindiging van de 

uitvoeringsovereenkomst 

22.1  

Deze uitvoeringsovereenkomst is in werking getreden op 1 november 2021 en wordt door Partijen voor 5 jaar 

aangegaan, behoudens (tussentijdse) opzegging door de Werkgever, met inachtneming van de opzegtermijn. Na deze 

periode van 5 jaar wordt de uitvoeringsovereenkomst verlengd voor onbepaalde tijd, met de mogelijkheid van opzegging. 

Opzegging is alleen mogelijk tegen de laatste dag van het kalenderjaar, met inachtneming van de opzegtermijn. Indien 

een Werkgever en/of het Pensioenfonds gebruik wil maken van de mogelijkheid van opzegging, dan moet de betreffende 

Werkgever en/of het Pensioenfonds uiterlijk 6 maanden voor de laatste dag van het betreffende kalenderjaar aan de 

andere partij schriftelijk te kennen geven de uitvoeringsovereenkomst te willen beëindigen.  

22.2  

Gedurende de looptijd kan deze uitvoeringsovereenkomst, in afwijking van artikel 22.1, door een Werkgever met 

onmiddellijke ingang worden beëindigd: 

− zodra de betreffende Werkgever en/of diens Werknemers op grond van de Wet Bpf 2000 verplicht 

wordt/worden om deel te nemen in (de pensioenregeling) van een bedrijfstakpensioenfonds; of 

− indien het Pensioenfonds wordt ontbonden. 

22.3  

Het Pensioenfonds kan, in afwijking van artikel 22.1, deze uitvoeringsovereenkomst met een Werkgever met 

onmiddellijke ingang beëindigen indien: 

– de betreffende Werkgever surseance van betaling wordt verleend; 

– de betreffende Werkgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;  

– de betreffende Werkgever wordt ontbonden, dan wel diens onderneming staakt; 

Het Pensioenfonds kan, in afwijking van artikel 22.1 de uitvoeringsovereenkomst met alle Werkgevers met onmiddellijke 

ingang beëindigen indien: 

− het negatief saldo van de rekening-courant op naam van Hewlett Packard Enterprise gelijk is aan of groter is dan een 

bedrag ter grootte van 3 maal de Premie over de meest recente kalendermaand van alle Werkgevers op wie deze 

uitvoeringsovereenkomst van toepassing is; 
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– de situatie beschreven in het achtste lid van het artikel "Verschuldigdheid van de Premie en andere betalingen" van 

toepassing is; of 

– het Pensioenfonds wordt ontbonden. 

22.4  

Het Pensioenfonds zal de uitvoeringsovereenkomst met alle Werkgevers met in achtneming van de opzegtermijn voor 

het Pensioenfonds genoemd in het eerste lid beëindigen, indien het Bestuur heeft besloten om Kring HPE te beëindigen. 

Het Pensioenfonds kan de eerste 5 jaar, gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding van de 

uitvoeringsovereenkomst, Kring HPE uitsluitend beëindigen met instemming van de Werkgever. Indien mogelijk zal het 

Pensioenfonds in dat geval overeenkomstig artikel 84 PW overgaan tot collectieve Waardeoverdracht aan een andere 

collectiviteitkring van het Pensioenfonds. Mocht een collectieve Waardeoverdracht naar een andere collectiviteitkring om 

welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt met inachtneming van artikel 84 PW aan een andere 

Pensioenuitvoerder overgedragen. 

22.5  

Indien de uitvoeringsovereenkomst verlengd wordt voor onbepaalde tijd kunnen zowel het Pensioenfonds als de 

Werkgever vanaf deze verlenging, in afwijking van artikel 22.1, de uitvoeringsovereenkomst opzeggen indien er sprake is 

van (een) ingrijpende wijziging(en) in het pensioenstelsel en dientengevolge wet- en regelgeving, niet zijnde een 

wijziging op grond van artikel 5.3. De uitvoeringsovereenkomst kan 

pas worden opgezegd, nadat: 

− Partijen overleg hebben gevoerd over de voortzetting van de uitvoering van de (gewijzigde) 

Pensioenovereenkomsten in Kring HPE; en 

− uit dit overleg tussen Partijen is gebleken dat uitvoering van de (gewijzigde) Pensioenovereenkomsten in Kring HPE 

niet langer mogelijk is of Partijen hierover geen overeenstemming hebben bereikt. 

22.6  

Door beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst met Hewlett Packard Enterprise eindigen tevens de contractuele 

verhoudingen op basis van deze uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Compaq en Hewlett-Packard 

The Hague. 

 

Beëindiging van deze uitvoeringsovereenkomst door Compaq of Hewlett-Packard The Hague tast de geldigheid en de 

looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst met andere Werkgever(s) niet aan. 

22.7  

Na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst blijven de opgebouwde Pensioenaanspraken en Pensioenrechten in 

beginsel premievrij achter in Kring HPE overeenkomstig de bepalingen betreffende het beëindigen van de deelneming in 

het Pensioenreglement.  

22.8  

Na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst worden de niet periodieke administratiekosten, zoals opgenomen in de 

Verrichtingentabel in de bijlage "Bijlage 1 Administratiekosten per Deelnemer en Verrichtingentabel" ten laste gebracht 

van het afgescheiden vermogen van Kring HPE, met uitzondering van de kosten voor een collectieve Waardeoverdracht 

welke voor rekening van de Werkgever is. Tevens zullen er aanvullende administratiekosten voor Gewezen deelnemers 

en Ex-Partners op grond van het artikel "Afgescheiden vermogen Kring HPE” ten laste gebracht worden van het 
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afgescheiden vermogen van Kring HPE. Deze kosten zijn € 13,26 (bedrag 2021) per Gewezen deelnemer of Ex-Partner 

per jaar. 

 

Indien de uitvoeringsovereenkomst binnen 5 jaar vanaf inwerkingtreding van deze uitvoeringsovereenkomst wordt 

opgezegd en er een collectieve Waardeoverdracht plaatsvindt op verzoek van de Werkgever conform artikel 20.1, is de 

Werkgever een extra eenmalige kostenvergoeding verschuldigd conform onderstaande tabel, tenzij de opzegging van de 

uitvoeringsovereenkomst geschiedt door het Pensioenfonds en deze opzegging rederlijkwijs niet toe te rekenen is aan 

(direct dan wel indirect) handelen en/of nalaten van de Werkgever. 

 

Collectieve Waardeoverdracht vindt plaats tussen: 

- 1 en 2 jaar na inwerkingtreding uitvoeringsovereenkomst: € 576.000,00  

- 2 en 3 jaar na inwerkingtreding uitvoeringsovereenkomst: € 432.000,00  

- 3 en 4 jaar na inwerkingtreding uitvoeringsovereenkomst: € 288.000,00  

- 4 en 5 jaar na inwerkingtreding uitvoeringsovereenkomst: € 144.000,00   

22.9  

Voorafgaand aan de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst zal de Werkgever, met instemming van haar 

ondernemingsraad, een voorstel doen aan het Pensioenfonds voor een afwikkelingscenario met betrekking tot de 

gevolgen van het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst. De negatieve gevolgen van het beëindigen van de 

uitvoeringsovereenkomst voor de Deelnemers, Gewezen deelnemers, Pensioengerechtigden en andere 

aanspraakgerechtigden van Kring HPE worden gecompenseerd, indien en voor zover die zijn gerelateerd aan de 

kostenonttrekkingen als genoemd in de eerste alinea van artikel 22.8, de herstelpremie als opgenomen in artikel 6.9 en 

de additionele storting als opgenomen in artikel 6.10. 

   

Het Bestuur toetst of de gevolgen van het afwikkelingscenario evenwichtig zijn, rekening houdend met de belangen van 

de Deelnemers, Gewezen deelnemers, Pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden en toetst het voorstel 

op uitvoerbaarheid. Het Bestuur legt haar voorgenomen besluit betreffende het voorgestelde afwikkelingscenario ter 

goedkeuring voor aan het Belanghebbendenorgaan. Na een positief besluit van het Bestuur wordt het 

afwikkelingscenario in een overeenkomst tussen de Werkgever en het Pensioenfonds en het uitvoeringsreglement van 

Kring HPE vastgelegd.  
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Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds 

te Zeist 

 

 

_______________________________ 

Naam: J. Bouma 

Functie: voorzitter 

Datum: 

 

 

 

 

______________________________ 

Naam: H.A. Kempen 

Functie: plaatsvervangend voorzitter 

Datum: 

  

 

 

Hewlett-Packard Nederland B.V. 

te Amstelveen 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Naam: J.W. Dees    Naam: C.E. Timmer 

Functie: algemeen directeur   Functie: directeur 

Datum:       Datum:    

 

Compaq Trademark B.V. 

te Amstelveen 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Naam: B. van der Goorbergh   Naam: C.E. Timmer 

Functie: directeur     Functie: directeur 

Datum:       Datum: 

 

Hewlett-Packard The Hague B.V. 

te Amstelveen 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Naam: B. van der Goorbergh   Naam: C.E. Timmer 

Functie: directeur     Functie: directeur 

Datum:       Datum: 

 

 

Bijlagen: 

– Pensioenreglement(en); 

– Bijlage 1 Administratiekosten per Deelnemer en Verrichtingentabel; 

– Bijlage 2 Betalingsvoorwaarden en rekening-courant. 

– Bijlage 3 Service Level Agreement 

– Bijlage 4: Endorsement letter 
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Bijlage 1 Administratiekosten per Deelnemer en 

Verrichtingentabel* 

Onderdeel van de administratieve uitvoeringskosten zijn administratiekosten. Deze administratiekosten worden op grond 

van het artikel "Vaststelling van de Premie" bij Hewlett Packard Enterprise (namens de Werkgevers) in rekening 

gebracht. In deze bijlage wordt aangegeven hoe (de hoogte van) de administratiekosten worden vastgesteld. De 

administratiekosten worden gevonden volgens de formule (administratiekosten per Deelnemers x aantal Deelnemers in 

de Pensioenregeling van de Werkgever), waarbij de administratiekosten per Deelnemer worden gevonden via de 

onderstaande tabel. Wanneer de aldus berekende administratiekosten op jaar basis minder bedragen dan € 545,27 

(bedrag 2021) dan geldt een minimum van € 545,27 administratiekosten per jaar (bedrag 2021). De administratiekosten 

worden maandelijks vastgesteld op basis van het aantal Deelnemers op de eerste dag van de betreffende maand. 

Deelnemers van wie de deelname (geheel of gedeeltelijk) wordt voortgezet op basis van premievrijstelling in verband 

met Arbeidsongeschiktheid worden voor de mate waarin hun deelname premievrij wordt voortgezet voor de toepassing 

van onderstaande tabel (Tabel Periodieke Administratiekosten) niet als Deelnemer aangemerkt. De tarieven worden 

jaarlijks per 1 januari aangepast conform het vierde lid van artikel “Dienstverlening, incidentele verrichtingen en 

meerwerk”. 

Op grond van het artikel "Afgescheiden vermogen Kring HPE" worden administratieve uitvoeringskosten onttrokken aan 

Kring HPE. 

TABEL PERIODIEKE ADMINISTRATIEKOSTEN  

De tabel geldt per door de Werkgever afgenomen module. 

 

Aantal actieve Deelnemers Administratiekosten per 

Deelnemer per maand (2021) 

Administratiekosten per 

Deelnemer per jaar (2021) 

0-49 € 11,72 € 140,67 

50-149 € 10,91 € 130,86 

150-249 € 10,36 € 124,32 

250-499 € 9,82 € 117,78 

500-1000 € 9,27 € 111,24 

> 1000 € 8,72 € 104,69 

 

ANW-hiaat Bedrag per Deelnemer per maand (2021) 

ANW vrijwillig (per aangemelde 

Deelnemer) 
€ 3,22 

 

VERRICHTINGENTABEL 

In onderstaande Verrichtingentabel zijn de kosten opgenomen voor incidentele verrichtingen en/of meerwerk. De kosten 

voor deze verrichtingen zijn onderdeel van de Premie, zoals omschreven in artikel 6.3, en worden vervolgens ten laste 
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gebracht van het afgescheiden vermogen van Kring HPE conform artikel 13.2, met uitzondering van incidentele 

verrichtingen op verzoek van de Werkgever.  

 

Incidentele Verrichting (na administratieve 

verwerking) 

Kosten voor 

Werkgever 

Bedrag (2021) 

Inkomende Waardeoverdracht collectief Werkgever ABC 

Inkomende Waardeoverdracht individueel Werkgever  € 109,06 

Standaard verevening Werkgever  € 136,32 

Afwijkende verevening Werkgever  € 272,64 

Afzien van Bijzonder Partnerpensioen Werkgever  € 136,32 

Conversie Werkgever  € 272,64 

Flexibilisering Werkgever  €  87,24 

Wettelijke wijziging Werkgever  ABC 

Verstrekken van deelnemergegevens Werkgever €  436,22 

Verstrekken van Deelnemers en aanspraken 

bestand 

Werkgever € 872,44 

Deelnemerscommunicatie op papier, indien de 

Deelnemer bezwaar gemaakt heeft tegen 

elektronische verstrekking,  

Werkgever € 5,23  (per deelnemer, per 

jaar) 

Uitgaande Waardeoverdracht collectief Werkgever € 54,53 (per deelnemer) 

Uitgaande Waardeoverdracht individueel Werkgever  € 81,79 

Aanvullende (niet wettelijk verplichte) 

werkzaamheden 

Werkgever ABC 

 

* De kosten in deze tabellen gelden op 1 januari 2021. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd conform het derde lid van 

het artikel “Dienstverlening, incidentele verrichtingen en meerwerk”. Het Bestuur stelt deze kosten aan het begin van elk 

kalenderjaar, of indien noodzakelijk tussentijds, opnieuw vast.  

ABC = Activity Based Costing 
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Bijlage 2 Betalingsvoorwaarden en rekening-courant 

1  Betaling van verschuldigde Premies en kosten 

1.1 

Premies en kosten zijn verschuldigd per de overeengekomen vervaldata. 

1.2 

Eventuele vergoedingen voor extra verrichtingen door het Pensioenfonds zijn verschuldigd per de premievervaldatum 

van 31 januari van het kalenderjaar waarop de Premie en andere betalingen betrekking hebben. 

1.3 

Het Pensioenfonds brengt een rentevergoeding conform artikel 8.5 in rekening indien de betaling later ontvangen is dan 

de vervaldatum. 

1.4 

Elke inkomende betaling wordt geacht te zijn gedaan voor de langst openstaande vordering, ongeacht of dit rente of 

Premie is. 

2  Betalingen 

2.1  

Te vorderen en verschuldigde bedragen door het Pensioenfonds voortvloeiende uit de uitvoeringsovereenkomst worden 

betaald door overmaking op de aangegeven rekening-courant van het Pensioenfonds of op een andere wijze die het 

Pensioenfonds schriftelijk aangeeft. 

2.2  

Het Pensioenfonds biedt de mogelijkheid om het openstaand saldo te voldoen door middel van een machtiging tot 

automatische incasso. Indien de incasso niet lukt, wordt deze opgeschort totdat Hewlett Packard Enterprise (namens de 

Werkgever) het openstaande saldo heeft voldaan. 

2.3  

Bij verschuldigde bedragen wordt interest berekend vanaf de vervaldatum tot de datum van bij- of afschrijving op de 

rekening-courant van het Pensioenfonds. De interestberekening vindt plaats in dagen nauwkeurig. 

3  Incassoprocedure 

Na 90 dagen is de volledige incassoprocedure doorlopen. Tijdens de termijn genoemd in de vorige volzin worden door 

het Pensioenfonds diverse betalingsherinneringen afgegeven. De derde betalingsherinnering bevat de ingebrekestelling. 

De ingebrekestelling wordt aangetekend verzonden naar het vestigingsadres van Hewlett Packard Enterprise. Nadat de 

termijn van 90 dagen is verstreken wordt de uitvoeringsovereenkomst met in achtneming van artikel "Verschuldigdheid 

van de Premie, stortingen ten behoeve van het Toeslagendepot en vergoeding van de kosten van vermogensbeheer" 

beëindigd en premievrij gemaakt. 



 

 

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds is een handelsnaam van de Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 64346544. De Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van 

algemeen pensioenfonds als bedoeld in artikel 112a van de PW. 

 

Centraal Beheer APF Uitvoeringsovereenkomst voor: Hewlett-Packard Nederland B.V., Compaq Trademark B.V. en Hewlett-Packard The Hague B.V.   40 

  

Wanneer de Pensioenregelingen van de Werkgever premievrij zijn gemaakt, blijft de betalingsverplichting bestaan. Het 

niet geïncasseerde saldo wordt overgedragen naar een externe incassopartner. Mogelijke kosten die hierbij worden 

gemaakt, worden in rekening gebracht bij de Werkgever. 

Het Pensioenfonds behoudt zich het recht voor om haar vordering op de Werkgever te innen door middel van een 

gerechtelijke procedure. 

4  Betalingsregeling 

Onder uitzonderlijke omstandigheden, duidelijk te maken door Hewlett Packard Enterprise, is het mogelijk met het 

Pensioenfonds een kortlopende betalingsregeling overeen te komen. Deze betalingsregeling wordt schriftelijk bij het 

Pensioenfonds aangevraagd met de daarvoor benodigde financiële documentatie, waaruit de financiële noodzaak blijkt. 

De rente over deze betalingsregeling wordt berekend over het openstaand saldo vanaf de vervaldatum.  Een 

betalingsregeling die zou leiden tot uitstel van betaling van Premie is op grond van de PW niet toegestaan. 
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Bijlage 3 Service Level Agreement tussen de Werkgever 

en het Pensioenfonds 

 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
Artikel 1. Service Level Agreement 
 
De Werkgevers en het Pensioenfonds maken door middel van deze Service Level Agreement (SLA) nadere afspraken 

over de verplichtingen van de Werkgevers met betrekking tot de uitvoering van de Pensioenregeling van de Werkgevers 

en deze uitvoeringsovereenkomst door Centraal Beheer APF in Kring HPE. 

 

Het doel van deze SLA is om een goede uitvoering van de Pensioenregeling van de Werkgevers door het Pensioenfonds 

in Kring HPE te kunnen waarborgen, door in aanvulling op hetgeen is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst nadere 

afspraken te maken met de Werkgevers. 

 

Deze SLA maakt onderdeel uit van de uitvoeringsovereenkomst. Hetgeen in de uitvoeringsovereenkomst is geregeld, is 

derhalve van overeenkomstige toepassing op deze SLA. 

 

Eens per kwartaal zal er overleg plaatsvinden tussen de relatiebeheerder van Centraal Beheer APF en de Werkgevers 

dan wel een rapportage aan de Werkgevers overlegd worden omtrent de uitvoering van de Pensioenregeling. Hierbij 

kunnen – onder andere –  zaken aan de orde komen als: 

• KPI's;  
• Verwerkingstermijnen ten opzichte van doelstelling; 

• Klachten - bijzondere gevallen; 

• Kostenoverzicht verrichtingen; 

• Komende pensioneringen; 

• Communicatie met ABN AMRO PPI in verband met de DC-kapitalen die gebruikt worden door deelnemers die 
daartoe gerechtigd zijn, voor inkoop in Kring HPE. 

 
Op verzoek van de Werkgever is het mogelijk een externe accountant in te schakelen en bepaalde controles op de 

pensioenadministratie van Kring HPE uit te laten voeren per 31 oktober. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden in de 

situatie dat er openstaande issues zijn vanuit het voorgaande jaarwerk. De accountant kan dan gevraagd worden om 

een mening te geven over de opvolging van deze issues. De controle is via het Pensioenfonds te organiseren binnen de 

“right to audit”-mogelijkheid die het Pensioenfonds met APS is overeengekomen in haar uitbestedingsovereenkomst. 

Kosten en verdeling hiervan zijn in nader overleg overeen te komen. De kosten voor inzet van een accountant worden 

aanvullend door het Pensioenfonds bij de Werkgever in rekening gebracht. 

 

 

Hoofdstuk 2 Gegevensverstrekking Werkgevers 
 
Artikel 2. Verstrekking van gegevens door de Werkgevers 
De Werkgever is gehouden om de hierna genoemde gegevens tijdig, juist en volledig aan te leveren bij Centraal Beheer 

APF op de wijze die Centraal Beheer APF voorschrijft. 

 

1. Afmelding deelnemers 

De Werkgever is verplicht tot het afmelden van deelnemers uiterlijk 1 maand nadat die personen niet meer aan de 

vereisten voor deelnemerschap voldoen. Daarbij geeft de werkgever aan per welke datum het dienstverband is 

beëindigd. 

De werkgever verstrekt de volgende gegevens van de af te melden deelnemer aan het fonds: 

a. Naam 

b. Burgerservicenummer 

c. Datum uitdiensttreding.  
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2. Wijzigingen in het Pensioengevend salaris 

De Werkgever is verplicht om jaarlijks uiterlijk 1 maand na vaststelling van het salaris en het variabel deel OTE dat geldt 

bij realisatie van alle doelstellingen betreffende de Deelnemer per 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar en het 

uitbetaalde pensioengevende variabele deel OTE over het voorgaande kalenderjaar door te geven aan het 

Pensioenfonds. 

 

3. Wijzigingen in het Deeltijdpercentage 

De Werkgever is verplicht om uiterlijk 1 maand na wijziging in het Deeltijdpercentage betreffende de Deelnemer het 

nieuwe Deeltijdpercentage door te geven aan het Pensioenfonds. 

 
4. Wijziging van persoonlijke gegevens van Deelnemers die niet in de Basisregistratie Personen zijn opgenomen; 

De Werkgever is gehouden om wijzigingen van persoonlijke gegevens van Deelnemers die niet in de Basisregistratie 

Personen zijn opgenomen, uiterlijk 1 maand na wijziging van de reeds verstrekte gegevens melding hiervan te doen aan 

het Pensioenfonds, voor zover die gegevens relevant zijn voor de Pensioenregeling en voor zover de Werkgever 

redelijkerwijs over deze informatie kan of behoort te beschikken (bijvoorbeeld, maar niet uitputtend: adreswijziging, 

overlijden en scheiding). 

 
De werkgever verstrekt de volgende gegevens aan het fonds: 

a. Naam 

b. Burgerservicenummer 

c. Wijziging(en) in persoonlijke gegevens 

d. Ingangsdatum van wijziging(en) 

 

5. Medewerking aan periodieke en incidentele controles 

De Werkgever is verplicht zijn medewerking te verlenen aan periodieke en incidentele controles die ten behoeve van de 

juiste en volledige uitvoering van de Pensioenregeling door het Pensioenfonds en/of zijn toezichthouders, controlerend 

accountant en certificerend actuaris benodigd worden geacht. Medewerking geschiedt op basis van redelijkheid en 

billijkheid en met inachtneming van de geldende, wettelijke privacybescherming. 

 

 

Hoofdstuk 3 Gegevensverwerking door het Pensioenfonds 

 
Artikel 3. Verwerking van gegevens door het Pensioenfonds 

1. Juistheid en tijdige verwerking van gegevens 

Het Pensioenfonds mag uitgaan van de juistheid van de door de Werkgever aangeleverde gegevens. Het Pensioenfonds 

voert op salariswijzigingen plausibiliteitscontroles uit. Bij een salariswijziging groter dan 5% vindt afstemming met de 

Werkgever plaats over de juistheid van de ingezonden wijziging. De door Hewlett Packard Enterprise (namens de 

Werkgever) aangeleverde gegevens worden binnen 1 maand na aanlevering door het Pensioenfonds verwerkt in de 

administratie. Een eventuele melding door Hewlett Packard Enterprise van een overlijden van een deelnemer die niet in 

de Basisregistratie Personen is opgenomen, wordt direct na aanlevering door het Pensioenfonds verwerkt. Op basis van 

de aangeleverde salarisgegevens berekent Centraal Beheer APF het Pensioengevend salaris en het Pensioengevend 

salaris voor de risicodekking volgens het Pensioenreglement. 

Overige mutaties, die niet door Hewlett Packard Enterprise (namens de Werkgever) zijn aangeleverd, worden eveneens 

binnen 1 maand na ontvangst van de mutatie verwerkt. 

 

2. Terugkoppeling verwerking gegevens door het Pensioenfonds 

Het Pensioenfonds verwerkt de mutaties in de administratie en rapporteert hierover periodiek aan de Werkgever via de 

afgesproken kanalen. 
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3. Uitbetaling van de pensioenen 

Het Pensioenfonds betaalt de ingegane pensioenen op vooraf gecommuniceerde data. Deze data worden gepubliceerd 

op de website van het Pensioenfonds. 

 

4.Vragen en klachten 

Op vragen van Werkgever, Deelnemers, Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die niet direct kunnen worden 

beantwoord, worden binnen 24 uur een ontvangstbevestiging verzonden. Hierbij wordt ook een termijn aangegeven 

waarbinnen de vraag beantwoord kan worden. De vraag wordt binnen de opgegeven termijn beantwoord, behoudens 

bijzonderheden.  

 

Op de afhandeling klachten is de Klachtenregeling van het Pensioenfonds van toepassing.  

 
Artikel 4. Schema verstrekking van gegevens door het Pensioenfonds 
 
De informatie die het Pensioenfonds verstrekt aan de (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden is in 

onderstaand overzicht opgenomen. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld via het deelnemersportaal van het 

Pensioenfonds.  

 

Ter verstrekken informatie Termijn 

Melden wijziging in het Pensioenreglement Binnen drie maanden na wijziging in het 

Pensioenreglement wordt een nieuw 

Pensioenreglement opgeleverd 

Melding door het Pensioenfonds van 

premieachterstand en gevolgen van 

premieachterstand 

Het Pensioenfonds informeert elk kwartaal schriftelijk 

het Belanghebbendenorgaan van Kring HPE wanneer 

sprake is van: 

▪ een premieachterstand ter grootte van 5% van de 

totale door het Pensioenfonds te ontvangen 

jaarpremie; en 

▪ tevens niet voldaan wordt aan de eisen inzake het 

minimaal vereist eigen vermogen voor Kring HPE. 

 

Indien aan bovenstaande twee punten is voldaan, 

informeert het Pensioenfonds tevens elk kwartaal de 

ondernemingsraad van de Werkgever die nog premie 

aan het Pensioenfonds verschuldigd is. 

Verstrekken jaarlijks UPO aan Deelnemers Schriftelijk, uiterlijk 30 september van het jaar 

Verstrekken van beëindigingsoverzicht Schriftelijk, in minimaal 90% van de gevallen binnen 45 

werkdagen na ontvangst van de melding beëindiging 

deelname en 100% vóór de wettelijke deadline van 3 

maanden 

Verstrekken jaarlijks UPO aan Gewezen 

deelnemers 

Schriftelijk, één keer per jaar 

Verstrekken 5-jaarlijks UPO aan Ex-partners Schriftelijk, één keer in de 5 jaar 

Informatie aan Deelnemers over 

Pensioenaanspraken bij waardeoverdracht naar 

een nieuwe pensioenuitvoerder 

 

• Opgave van overdrachtswaarde: uiterlijk binnen 60 

werkdagen na ontvangst van het verzoek van de 

nieuwe uitvoerder; 

• Uitbetaling van de overdrachtswaarde: binnen 14 

werkdagen na ontvangst van het betaalverzoek 

van de nieuwe pensioenuitvoerder 
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Ter verstrekken informatie Termijn 

Verstrekken van informatie op verzoek Binnen 10 werkdagen 

Informatie over afkoop klein ouderdomspensioen bij 

beëindiging deelneming respectievelijk 

automatische waardeoverdracht klein pensioen 

Conform wettelijke termijnen 

 

 

Hoofdstuk 4 Assurance in verband met rapportage onder US GAAP per 31 oktober 

 
 
Artikel 5. Algemeen rapporteren op basis van US GAAP 

 
1. De Werkgever is verplicht om jaarlijks op basis van US GAAP te rapporteren per 31 oktober (i.v.m. afwijkend 

boekjaar van de Werkgever). De Werkgever heeft daarvoor input nodig van het Pensioenfonds. Het Pensioenfonds 

rapporteert standaard onder RJ 271 Richtlijn. In deze SLA zijn nadere afspraken gemaakt om de kwaliteit van de 

gegevens voor de rapportage op basis van US GAAP ten behoeve van de Werkgever te garanderen. Het doel van 

deze SLA is dat de Werkgever de assurance verkrijgt dat het Pensioenfonds kan voldoen aan de geldende eisen 

van kwaliteit en tijdigheid. 

 

2. Hewlett Packard Enterprise (namens de Werkgever) en het Pensioenfonds zullen jaarlijks, in de maand september 

een bespreking beleggen om tot een tijdige, juiste en volledige aanlevering te komen van de benodigde gegevens 

en bestanden onder US GAAP met de stand per 31 oktober van het desbetreffende jaar. Tijdens deze bespreking 

zullen detailafspraken worden gemaakt en een planning worden vastgesteld. Ook zal worden afgesproken of, en zo 

ja, welke extra maatregelen en/of acties moeten worden genomen om te voldoen aan eisen van kwaliteit en 

tijdigheid. 

 

3. Op jaarbasis legt het Pensioenfonds verantwoording af aan Hewlett Packard Enterprise (namens de Werkgever) 

over realisatie van de gemaakte afspraken in dit kader.  

 

4. Het Pensioenfonds garandeert beschikbaarheid voor beantwoording van (extra) vragen en aanpassingen in format, 

zoals aangegeven door de Werkgever binnen de redelijkerwijs te verwachten afspraken in het kader van de 

uitvoering van de afspraken op basis van aanleveren op basis van US GAAP.  

 
Artikel 6. Aanlevering beleggingsgegevens 

 
1. Het Pensioenfonds heeft het vermogensbeheer respectievelijk fiduciair beheer van assets uitbesteed aan Achmea 

Investment Management (Achmea IM). Achmea IM heeft in deze twee rollen. Enerzijds is zij fiduciair van het 

Pensioenfonds. In deze hoedanigheid wordt de administratie en het jaarwerk verzorgd. Anderzijds is zij 

vermogensbeheerder van een aantal beleggingsfondsen waarin het Pensioenfonds belegt.  

 

2. Bij Achmea IM is een control-framework van kracht. Dit framework zorgt voor geborgde processen die ervoor zorgen 

dat Achmea IM in staat voor de kwaliteit van haar data. De focus ligt op Achmea IM, omdat dit de 

uitbestedingspartner is van het Pensioenfonds op het gebied van vermogensbeheer. De gegevens over de assets 

waar de Werkgever om vraagt zullen derhalve door het Pensioenfonds in samenspraak met Achmea IM worden 

aangeleverd.  

 

3. Het Pensioenfonds rapporteert via Achmea IM aan Hewlett Packard Enterprise over de beleggingen om aan de 

verplichtingen onder US GAAP te voldoen. Jaarlijks worden hier in gezamenlijk overleg specifieke afspraken en een 

planning voor gemaakt. In ieder geval zullen de volgende stukken opgeleverd worden met de stand van 31 oktober 

van het desbetreffende jaar: 

• De beleggingen, voor zover noodzakelijk en beschikbaar op lookthrough basis. In geval van fondsbeleggingen 

bij externe beleggingsfondsen is Achmea IM afhankelijk van de externe vermogensbeheerder voor de 

lookthrough van deze beleggingen. Normaal gesproken is lookthrough van een dergelijke belegging overigens 

niet vereist. 

• Waardering beleggingen. 

• Waardering Level 1,2,3, beleggingen. 

• Waarderingsbeleid beleggingen. 
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• ISAE 3402 type 2 verklaring over het afgelopen jaar. 

• NFR-rapportages, zoals hierna onder artikel 7 lid 4 besproken.  

Achmea IM zal daarbij, waar nodig, toelichting verschaffen op de aangeleverde bestanden. 

 

4. De Werkgever betaalt aan het Pensioenfonds een vergoeding voor het verstrekken van de in lid 3 genoemde 

beleggingsgegevens van € 10.325,00 exclusief BTW (tarief 2021) per verstrekking. 

 

5. Het Pensioenfonds verstrekt via Achmea IM rond de 15e dag van elke maand een rapport met de stand van het 

belegd vermogen per ultimo van de maand daarvoor. In aanvulling hierop wordt er rond de 7e dag van de maand 

september en oktober een extra opgave van de stand van het vermogen aangeleverd. Deze twee extra opgaven 

betreffen voorlopige cijfers en zijn niet volledig gecontroleerd en bevestigd zoals bij de maandelijkse rapporten het 

geval is. 

 
Artikel 7. Control frame-work Achmea IM 

 
1. Het control-framework zoals dat is ingericht bij Achmea IM, geeft voldoende zekerheid dat de aangeleverde cijfers 

per boekdatum 31 oktober kloppend zijn en gebruikt kunnen worden voor het jaarwerk. Door de combinatie van 

interne en externe controls is er een constante beheersing van de risico’s. Jaarlijks controleert de accountant de 

cijfers, de processen en de beheersmaatregelen. Daarnaast controleert de afdeling Operational Risk & Compliance 

op kwartaalbasis tevens de beheersing van de organisatie en rapporteert daarover. In die rapportage wordt ook 

opvolging gegeven aan openstaande punten, incidenten en ontwikkelingen binnen de organisatie. 

 

2. Er wordt niet standaard een extra controle verricht per 31 oktober door de accountant. Dit wordt ondervangen door 

de reguliere processen en accountantscontroles.  

 

3. Op verzoek van de Werkgever is het mogelijk een externe accountant in te schakelen en bepaalde controles op 

onderdelen uit te laten voeren per 31 oktober. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden in de situatie dat er openstaande 

issues zijn vanuit het voorgaande jaarwerk. De accountant kan dan gevraagd worden om een mening te geven over 

de opvolging van deze issues. De kosten voor inzet van een accountant worden aanvullend door het Pensioenfonds 

bij de Werkgever in rekening gebracht. 

 

4. Achmea IM rapporteert op kwartaalbasis over haar controls door middel van de Niet Financiële risicorapportage 

(NFR) aan haar klanten. Dit rapport kan gebruikt worden als stuurmiddel in het kader van de activiteiten die aan 

Achmea IM zijn uitbesteed. De beheersmaatregelen die zijn ingericht worden hier getoetst en besproken. Het team 

Operational Risk & Compliance vormt zo op kwartaalbasis een objectief beeld van de risico’s en de mate van 

beheersing daarvan. Ook voorgekomen incidenten worden besproken en opgevolgd binnen de NFR.  

 

5. De beheersmaatregelen die in de NFR besproken worden, vormen ook de basis van de jaarlijkse Standaard 3402. 

Deze wordt door de accountant gecontroleerd. Indien er aandachtspunten zijn binnen de jaarlijkse Standaard 3402, 

wordt daaraan via de NFR doorlopend opvolging aan gegeven. Tevens levert Achmea IM jaarlijks de COS 3000 op. 

Dit rapport ziet op uitbestedingen en wordt ook door de accountant gecontroleerd. 

 

6. In het jaarwerkproces controleert de accountant de cijfers van de klanten van Achmea IM. Hierbij wordt niet alleen 
gekeken naar de cijfers zelf, maar ook naar processen die leiden tot de presentatie van de cijfers. Deze aanlevering 
gebruiken de pensioenfondsen vervolgens voor hun jaarverslagen.  
 

Artikel 8. Stappen ten behoeve van oplevering beleggingsrapportage onder US GAAP per 31 oktober.  

 
1. Pre-Controle op o.a. diverse statistics, prijzen en waarderingen in SCD 

2. Rapportage data run in SCD (automatisch proces) 

3. Plausibiliteitscheck op output 

4. Verwerken, aansluiten en controleren Data naar grootboek, financiële- en risicotabellen in de rapportage set 

5. Opstellen audit dossier* ten behoeve van de assurance en in het geval dat accountant van Hewlett Packard 

Enterprise inderdaad vragen stelt. 

6. 4-eye op concept rapportage set en audit dossier 
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7. Aanlevering rapportage set en aanlevering aanvullende documentatie (bijvoorbeeld: ISAE, SOC, LOR, grondslagen 

etc., afhankelijk van gewenste afstemming) 

8. Afhankelijk van wens op extra accountantscontrole per 31 oktober zijn ook nog volgende stappen te onderscheiden, 

namelijk de afstemming met de accountant:  

9. Aanlevering (concept) rapportage set controlerend accountant en fonds control/ klant.  

10. Terugkoppeling en aanpassingen op basis van bevindingen accountant 

11. 4-eye op rapportage set 

 
Artikel 9. Achmea IM custodian en depositary 

 
1. Voor de fondsen die Achmea IM beheert worden de stukken in de portefeuille aangehouden bij de custodian. Deze 

worden op dagbasis naast elkaar gelegd, zodat verzekerd is dat de stukken in de administratie ook daadwerkelijk de 

stukken in de portefeuille zijn.  

 

Achmea IM en depositary 

2. Voorts is er een depositary aangesteld, die de administratie van Achmea IM rondom de participanten controleert.  

 

3. De depositary ziet als onafhankelijke partij toe op Achmea IM, en behartigt daarmee de belangen van de 

participanten. Hierbij worden bijvoorbeeld de NAVs en de in- en outflows van de fondsen gecontroleerd. 

 

Artikel 10 . Deelnemersbestand.  

1. Om te voldoen aan de US GAAP verplichtingen zal het Pensioenfonds via haar uitbestedingspartner voor de 

pensioenuitvoering, Achmea Pensioenservices (APS) met onderuitbesteding aan InAdmin RiskCo (IAR), jaarlijks in 

de eerste twee weken van de maand augustus een deelnemersbestand opleveren. Omdat het balansmoment bij de 

Werkgever afwijkt van het balansmoment van het Pensioenfonds zullen extra checks moeten worden gedaan om 

vast te stellen dat het bestand juist en volledig is. Voor de mate van zekerheid is uit te gaan van het bestaande 

stelsel van interne controlemaatregelen bij het Pensioenfonds en haar uitbestedingspartner voor de 

pensioenuitvoering APS. 

 

2. APS/IAR verstrekt namens het Pensioenfonds twee deelnemersbestanden met per (gewezen) deelnemer, ex-

partner of pensioengerechtigde de volgende gegevens, één per de mutatiestand van 31 juli van het desbetreffende 

jaar en één per de mutatiestand van 31 oktober van het desbetreffende jaar: 

• Achternaam  

• Polisnummer  

• Status verzekerde (actief, arbeidsongeschikt, gewezen deelnemer, gepensioneerd, nabestaande, wees)  

• Geboortedatum  

• Datum van indiensttreding en, indien van toepassing, eerdere datum van opname in de pensioenregeling 
(bijvoorbeeld als gevolg van een ingekomen individuele waardeoverdracht) 

• Geslacht  

• Fulltime Pensioengevend salaris en variabele OTE 

• Deeltijdpercentage 

• Deelnamegroep (oud-HP of oud-EDS) 

• Te bereiken pensioenen (per pensioensoort)  

• Tijdsevenredige/premievrije pensioenen (per pensioensoort), in het deelnemersbestand per de mutatiestand per 
31 juli van het desbetreffende jaar doorgerekend naar de stand per 31 oktober van het desbetreffende jaar 

• Ingangsdatum van het pensioen en, in geval van een tijdelijke pensioen, de einddatum van het pensioen 

• En opgave van de waarde van het vermogen van Kring HPE 
 

3. De Werkgever betaalt aan het Pensioenfonds een vergoeding voor het verstrekken van het deelnemersbestand van 

€ 1.231,20 exclusief BTW (tarief 2021) per verstrekking. 

 

4. Er wordt niet standaard een extra controle verricht per 31 oktober door de accountant. Dit wordt ondervangen door 

de reguliere processen en accountantscontroles.  

 

5. Het Pensioenfonds verstrekt via APS/IAR rond de 15e dag van elke maand de volgende gegevens over de maand 

daarvoor: 
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a. de ontvangen werkgeversbijdrage en deelnemersbijdrage; 

b. de betaalde pensioenuitkeringen; 

c. de betaalde uitgaande waardeoverdrachten; 

d. per deelnemer het saldo van inkopen uit de beschikbare premieregeling van de Werkgevers. 

 

6. De Werkgever betaalt aan het Pensioenfonds een vergoeding voor het verstrekken van de in lid 5 genoemde 

maandelijkse gegevens van € 461,70 exclusief BTW (tarief 2021) per verstrekking. 

 
Artikel 11. Control frame-work IAR  

 
1. Het control-framework zoals dat is ingericht bij IAR, geeft voldoende zekerheid dat de aangeleverde 

deelnemersgegevens per boekdatum juist en volledig zijn en gebruikt kunnen worden voor het jaarwerk. Door de 

combinatie van interne en externe controls is er een constante beheersing van de risico’s. Jaarlijks controleert onze 

auditor de processen en de beheersmaatregelen. De afdeling Risk & Compliance van IAR beoordeelt op basis van 

steekproeven de beheersing van de organisatie en rapporteert daarover. 

 

2. IAR rapporteert op kwartaalbasis over haar controls door middel van de risicorapportage aan haar klanten. Dit 

rapport kan gebruikt worden als stuurmiddel in het kader van de activiteiten die aan IAR zijn uitbesteed. De 

beheersmaatregelen die zijn ingericht worden hier getoetst en besproken. Het team Risk & Compliance vormt zo op 

kwartaalbasis een objectief beeld van de risico’s en de mate van beheersing daarvan. 

In deze rapportage wordt ook opvolging gegeven aan openstaande punten en ontwikkelingen binnen de organisatie. 

Eventuele incidenten worden door onafhankelijke functionaris geanalyseerd op “root cause” en verbeteracties, 

hierover wordt separaat gerapporteerd.  

 

3. De beheersmaatregelen die in de risicorapportage zijn opgenomen, vormen de basis van de jaarlijkse Standaard 

3402 over de pensioenadministratie. Indien er aandachtspunten zijn binnen de jaarlijkse Standaard 3402 wordt 

daaraan via de risicomanagement rapportage opvolging aan gegeven. 

 

4. Tevens levert IAR jaarlijks de ISAE 3000 op. Dit rapport ziet op de beheersmaatregelen binnen de IT Infrastructuur, 

waaronder de informatiebeveiligingsmaatregelen, en wordt ook door de auditor gecontroleerd. Ook voor de ISAE 

3000 vormen de beheersmaatregelen die in de risicorapportage zijn opgenomen, de basis. 

 

5. In het jaarwerkproces controleert de accountant van de klant de jaarrekening van de klanten van IAR. Hierbij wordt 

niet alleen gekeken naar de cijfers zelf, maar ook naar processen die leiden tot de presentatie van de cijfers. Deze 

aanlevering gebruiken de klanten vervolgens voor hun jaarverslagen. Externe rapportages vormen een deel van de 

basis van de jaarrekening. Tevens vinden (op verzoek) incidentele boekingen plaats in het jaarwerkproces. 

Het samenstellen van de jaarrekening is niet in de risicorapportage dan wel de Standaard 3402 opgenomen. Er 

wordt niet standaard een extra controle verricht door de auditor. Dit wordt ondervangen door de reguliere processen 

en accountantscontroles van de klant. 

 

6. Op verzoek van de klant is het mogelijk een externe accountant in te schakelen en bepaalde controles op 

onderdelen uit te laten voeren. De kosten voor inzet van een accountant worden aanvullend bij de klant in rekening 

gebracht. 
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Bijlage 4 Endorsement letter tussen de Werkgever en 

het Pensioenfonds 

Pension Coverage Agreement 

 

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, a foundation incorporated in The Netherlands having a principal place of 

business at Handelsweg 2, 3707 NH Zeist ("Supplier”) is a pension provider. 

 

Hewlett-Packard Nederland B.V., a company incorporated in The Netherlands having a principal place of business at 

Stroombaan 16, 1181 VX Amstelveen (“HPE”) wishes to purchase a defined benefit pension plan. 

 

This Agreement sets forth the terms under which that coverage will be provided, including the rights and responsibilities 

of the contracting parties; requirements for enrollment and eligibility; and benefits to which those enrolled under this 

Agreement are entitled. 

 

The Agreement between Supplier and HPE is part of the Implementation Agreement (the “Policy”) and consists of the 

following:  

● HPE Endorsement document which includes the HPE Data & Network Security Schedule, including the Privacy 

Addendum (collectively the “DNSS”), HPE Agreement CW2295069 (collectively, the “Endorsement”) 

● Confidential Disclosure Agreement, (“CDA”) 

In the case of inconsistency or conflict between the above documents, the Implementation Agreement shall take 

precedence and control,  

This Agreement is effective 1 November 2021 and will continue until 31 October 2026 

 

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds 
 

Hewlett-Packard Nederland B.V. 
 

Authorized Representative Authorized Global Procurement Representative 

  

Date: Date: 

J. Bouma Grégoire Adama 
 

Title: Chairman of the Board 

 

 

H.A. Kempen 

Title: Member of the Board 

Title 
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ADDITIONAL PROVISIONS TO BE INCLUDED IN ENDORSEMENT TO POLICY BY AND BETWEEN Global E-

Business Operations Centre SRL (“HPE”) AND STICHTING ACHMEA ALGEMEEN PENSIOENFONDS 

 

TABLE OF CONTENTS: 

I. Definitions included in Endorsement 

II. Scope of Endorsement 

III. Limitation of Liability 

IV. Indemnification 

V. Confidential Information 

VI. Intellectual Property 

VII. Anti-Corruption Laws 

VIII. Assignment 

IX. Termination 

X. Governing Law 

XI. Payment terms 

XII. Data & Network Security Schedule + Privacy Schedule- Data Controllers 
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I. DEFINITIONS INCLUDED IN ENDORSEMENT 

1. "Affiliate" means, with regard to a given party, any company or legally recognizable entity that directly or 

indirectly: (a) controls that party; (b) is controlled by that party; or (c) is under common control with that party, 

where control is defined as possession of the power to direct or cause the direction of the management and 

policies of a legally recognizable entity, through direct or indirect majority ownership or minimum percentage 

ownership that would grant the party a controlling interest in such entity.  An entity will be deemed an Affiliate 

only so long as such control exists. 

2. “Applicable Laws” means applicable local, state, and federal laws, executive orders, rules, regulations, 

ordinances, codes, orders, and decrees of all governments or agencies of domestic or foreign jurisdiction in 

which Services are performed pursuant to the Policy. 

3. "Confidential Information" shall include, without limitation, all Work Product, all information designated by HPE 

as confidential, all information or data concerning or related to HPE's products including the discovery, 

invention, research, improvement, development, manufacture, or sale thereof), processes, or general 

business operations (including sales costs, profits, pricing methods, organization, and employee lists), and 

any information obtained through access to any Information Systems (including but not limited to computers, 

networks, voice mail, etc.) which, if not otherwise described above, is of such a nature that a reasonable 

person would believe it to be confidential or proprietary. 

4. “Endorsement” means this document and any attachments hereto, which supplements and forms a part of the 

Policy. 

5. “Intellectual Property Rights” or “Intellectual Property” means all rights in patents, copyrights, moral rights, 

trade secrets, mask works, trademarks, service marks and other intellectual property rights 

6. “Personal Data” is as defined in the Data & Network Security Schedule attached hereto. 

7. “Personnel” means all workers, including but not limited to Supplier’s employees, temporary personnel, flex-

force and others employed or contracted by Supplier for the provision of Services to HPE hereunder. 

8. “Policy” means Supplier’s policy documentation more specific: the implementation agreement and all other 

relevant documents to be signed by HPE and/or its Affiliate(s) and Supplier regarding the execution of the 

pension plan of HPE. 

9. “Pre-Existing Intellectual Property” of a party means any Intellectual Property that has been conceived or 

developed by such party before Supplier renders any Services under the Policy or that is conceived or 

developed by such party at any time wholly independently of the Supplier’s Services under the Policy. 

10. “Services” means the service provided, or contracted to be provided, by Supplier.  Services are defined in the 

Policy. 

11. “Statement of Work” or “SOW” means a document that describes the Work Product services to be performed 

pursuant to the Policy, which is signed by an authorized representative of (i) HPE, and (ii) Supplier. 

12. “Subcontractor” means any and all third parties that have direct contracts with Supplier or with any other 

subcontractor to perform a portion of the Services under the Policy. 

13. “Work Product” means any and all ideas, processes, methods, messages, message content, Automatic Data 

Collection Services data (“ADCS”), customer data resulting from the Services, models, devices, reports, 

computer programs, tooling, schematics and other diagrams, instructional materials, and anything else 

Supplier, its agents, employees, and Subcontractors produce that is listed as a deliverable to HPE in a 
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Statement of Work or that is produced specifically for HPE and actually delivered or made available to HPE in 

connection with the Policy. 

II. SCOPE OF ENDORSEMENT 

1. The parties agree that the provisions set forth in this Endorsement shall apply to the Policy or Policies. 

2. If any provision of this Endorsement is, becomes or is deemed invalid, illegal or unenforceable, such provision 

will be deemed amended to conform to Applicable Dutch Laws so as to be valid and enforceable, or, if it cannot 

be so amended without materially altering the intention of the parties, or is not permitted to be amended by 

Applicable Dutch Laws, then it will be stricken and the remainder of this Endorsement and the Policy will 

remain in full force and effect. 

III. LIMITATION OF LIABILITY 

PROVIDED THAT THE POLICY DOES NOT STIPULATE OTHERWISE: IN NO EVENT WILL HPE BE LIABLE 

TO SUPPLIER FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT 

LIMITED TO LOSS OF PROFITS) ARISING OUT OF ANY PERFORMANCE OF THE POLICY OR IN 

FURTHERANCE OF THE PROVISIONS OR OBJECTIVES OF THE POLICY, REGARDLESS OF WHETHER 

SUCH DAMAGES ARE BASED ON TORT, WARRANTY, CONTRACT OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN 

IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

IV. INDEMNIFICATION 

1. General Indemnity Obligations.  Provided that the policy does not stipulate otherwise: To the maximum extent 

permitted by Applicable Laws, Supplier will defend, indemnify, protect and hold harmless HPE, its Officers, 

Directors, employees, agents, Subsidiaries and Affiliates from and against any and all third party claims, 

losses, liens, demands, attorneys' fees, damages, liabilities, costs, expenses, obligations, causes of action, 

or suits, (collectively “Claims”) to the extent that such Claims are caused by, arise out of, or are connected in 

any way with: 

a) any act or omission, whether active or passive and whether actual or alleged, or willful misconduct 

of Supplier or its Personnel; 

b) the breach of this Policy by Supplier or its Personnel of any of its contractual obligations, covenants, 

undertakings or promises under this Policy; or 

c) property loss, damage, personal injury or death, sustained by Supplier or by any of Supplier’s 

Personnel. 

2. For the avoidance of doubt, Personnel are not employees of HPE.  HPE shall not be liable to Supplier for 

Supplier’s failure to perform its compensation, benefit, or tax obligations. Supplier shall indemnify, defend and 

hold HPE harmless from and against all such taxes, contributions and benefits and will comply with all 

associated governmental Dutch regulations, including the filing of all necessary reports and returns.  

V. CONFIDENTIAL INFORMATION 

The parties agree that all information (including without limitation the terms of this Policy), communicated by HPE 

to Supplier in any manner in connection with the Policy shall be protected in accordance with the Confidential 

Disclosure Agreement (“CDA”), which has been separately executed by the parties. 
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VI. INTELLECTUAL PROPERTY 

1. Pre-Existing Intellectual Property - Ownership.  Except for the specific licenses granted in the Policy, each 

party shall retain all right, title and interest in and to its Pre-Existing Intellectual Property. 

2. Pre-Existing Intellectual Property – Use. Supplier will not use any Supplier or third party Pre-Existing 

Intellectual Property in connection with the Policy unless Supplier has the right to use it for HPE’s benefit.  If 

Supplier is not the owner of such Pre-Existing Intellectual property, Supplier will obtain from the owner any 

rights necessary to enable Supplier to comply with the Policy.  Supplier will not incorporate Supplier or third 

party Pre-Existing Intellectual Property into the Work Product unless such Pre-Existing Intellectual Property is 

identified as being included in the Work Product in the Statement of Work.   

3. No Rights to HPE Intellectual Property.  Except for the limited license to use materials provided by HPE to 

create only the portions of the Work Product which will be owned by HPE under the Policy, Supplier is granted 

no right, title, or interest in any HPE Intellectual Property. 

4. Intellectual Property Indemnification.  Supplier will give HPE notice immediately if at any time the Supplier 

knows of any third party claim to any Intellectual Property provided by Supplier (its agents or Subcontractors) 

pursuant to the Policy.  Supplier will defend, indemnify, protect and hold harmless HPE from all liability arising 

from HPE’s use of such Intellectual Property. 

VII. ANTI-CORRUPTION LAWS 

HPE advises Supplier that HPE is subject to the US Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), the UK Bribery Act 

(“UKBA”), as well as other global anti-corruption laws. These laws prohibit the payment or promise of payment of 

anything of value by HPE, either directly or indirectly, to the representative of a commercial entity or an official of 

a foreign government, foreign political party, party official, or candidate for foreign office, for the purpose of 

influencing any act or decision in their official capacity, or inducing that official to use their influence with a foreign 

government to assist HPE, in obtaining, retaining, or directing business to any person, or in securing any improper 

business advantage. Supplier agrees that it will not take any action which could cause HPE to be in violation of 

the FCPA, UKBA or any other applicable anti-corruption law or regulation. If Supplier becomes aware of any such 

violation, it will immediately notify HPE as far as relevant to HPE. 

VIII. ASSIGNMENT 

Notwithstanding anything to the contrary in the Agreement and except as set forth in this Section, neither party 

may, directly or indirectly, in whole or in part, neither by operation of law or otherwise, assign or transfer this 

Agreement or delegate any of its obligations under this agreement without the other party’s written consent. Any 

attempted assignment, transfer or delegation without such prior written consent will be void and unenforceable. 

Notwithstanding the foregoing, HPE, or its permitted successive assignees or transferees, may assign or transfer 

this Agreement or delegate any rights or obligations hereunder without consent: (1) to any entity controlled by, or 

under common control with, HPE, or its permitted successive assignees or transferees; or (2) in connection with 

a merger, reorganization, transfer, sale of all or some assets or product lines, divestiture of one or more business 

units, or change of control or ownership of HPE, or its permitted successive assignees or transferees. In case an 

assignment or transfer as mentioned would lead to administrative procedures to be carried out by the Supplier 

and/or its subcontractors, a notification period of six months will be taken into account. In the event that during 

the term of this Agreement, HPE divests itself of less than all of its assets or products lines, then the resulting 

divested entity or entities, and any successors in interest to such entities, may also receive the benefits and rights 

that HPE does under this Agreement, including but not limited to any entitlement to rate discounts the same as if 

it were still a part of HPE, and the spending by HPE and the divested entity or entities shall count towards any 

volume discount as if they remained one entity. Without limiting the foregoing, this Agreement will be binding upon 
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and inure to the benefit of the parties and their permitted successors and assigns. For the avoidance of doubt, 

any assignment or transfer as mentioned in this section has to be compliant with Dutch law and the assignee or 

transferee has to be a party able to enter in an implementation agreement with the Supplier.  

IX. TERMINATION 

1. The Policy shall be entered into for the term of five years and is tacitly extended for a subsequent period of 

five years, unless HPE terminates the Policy in writing with effect from the end of the current contractual 

period, subject to the termination agreements as mentioned in the Policy.  

2. Transition.  Upon notice of termination of, or intent not to renew, the Policy or any Statement of Work: 

a) Supplier shall return all HPE property (if any), Confidential Information, Work Product and 

Intellectual Property; and 

3. Supplier and HPE shall cooperate with each other to develop as promptly as reasonable a comprehensive 

plan for the transferring the Services back to HPE or to any new supplier designated by HPE.  Supplier shall 

assist HPE in transferring the Services in an expeditious manner in order to minimize the possibility of 

discontinuity or disruption to HPE.   

X. GOVERNING LAW.  

This Agreement will be governed by and construed in accordance with Dutch law .Any dispute that may arise in 

connection with this Agreement will be submitted to the ordinary courts of The Netherlands. 
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Data & Network Security Schedule 

(v20180831) 

This Data & Network Security Schedule (“DNSS”) shall be incorporated under Agreement CW2295069 by and between 

Hewlett-Packard Nederland B.V. (“HPE”), a Dutch corporation, having a principal place of business at Stroombaan 16, 

1181 VX Amstelveen and Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, a company incorporated in The Netherlands  

having a principal place of business at Handelsweg 2, 3707 NH Zeist (“Supplier”). Capitalized terms not specifically 

defined herein shall have the meaning set forth in the Agreement. 

1. Purpose of the DNSS and Order of Precedence  

1.1 Purpose. This DNSS establishes the minimum security standards to be met by Supplier in the Processing of 

Data, provisioning Services or Product, and access to HPE Information Systems.  

1.2 Order of Precedence. In the event any term or condition in this DNSS conflicts with a term or condition of any 

Agreement with Supplier, then the Agreement with Supplier  shall take precedence . 

2. Definitions  

1.3 “Data” means Personal Data and all Confidential Information Processed by Supplier in connection with the 

Services, whether in tangible or intangible form, whether or not marked or designated as “confidential” and 

including, without limitation, information relating to strategy, HPE financials, analytical reports, pricing, internal 

processes or policies, provided, however, that Confidential Information does not include any information that: (a) 

is obtained by Supplier from a third-party without a duty of confidentiality; (b) was in Supplier’s possession prior 

to HPE’s disclosure; or (c) is independently developed by Supplier.   

1.4 “HPE Personal Data” means any Personal Data, including sensitive personal data of which HPE, its affiliates, 

or Customers is the Controller, and provides to Supplier for Processing on its or their behalf. 

1.5 “Information Systems” means any system and its associated authentication methodology, including but not 

limited to net-services, networks, computers, personal computing devices, mobile devices, removable media, 

communication systems, applications, websites, and SharePoint sites.  

1.6 “Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable living individual, such as name, 

mailing address, phone number, email address, national ID number, social security number, driver’s license 

number or financial data, or as otherwise defined by applicable Privacy Law. 

2.5  “Process” “Processing” or “Processed” means any operation or set of operations performed on or with 

Data, whether or not by automatic means (including, without limitation, accessing, collecting, recording, 

organizing, retaining, storing, adapting or altering, retrieving, consulting, using, disclosing, making available, 

aligning, combining, blocking, erasing and destroying Data) and any equivalent definitions in Applicable Laws 

exceeding this definition.  

2.6 “Product” or “Products” means any software, code, or logic-bearing component (including, but not limited to, 

applications, mobile applications, websites, i-frames, pixel tags, operating system software, BIOS and firmware, 

middleware, software development kits, compiled binaries, source code, open source, processors, memory 

card, or logic bearing components).  

2.7 “Security Incident” means the accidental or unlawful destruction, loss, exfiltration, alteration or unauthorized 

disclosure of or access to Data, Information System, Product, or Service. 

2.8 “Service” or “Services” means the services to be provided by Supplier pursuant to this Agreement.  This 

includes Services such as Cloud, XaaS (Anything as a Service), Application Service Provider (ASP) or other 

Hosting, in which a Supplier offers shared or dedicated infrastructure, servers and applications for enterprises at 

provider-controlled or provider’s subcontractor’s facilities. 
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3. Supplier Requirements 

3.1 Information Security Management System (ISMS). Supplier must maintain an Information Security 

Management System (ISMS) with supporting policies consistent with applicable industry standards (such as 

ISO27001, NIST 800-53, and PCI). The Supplier’s ISMS must protect the confidentiality, integrity, and 

availability of all HPE Data and Services and Products, and comply with all Applicable Laws relevant to the 

Processing and use of HPE Data and provisioning of Services or Products.  At a minimum, Supplier’s ISMS 

must cover:  access controls, operations security, secure Product and Service development and maintenance 

lifecycles, and Data and Information System protections. If the Product or Service is internet accessible or is 

used to Process Personal Data, Supplier will procure independent security testing. HPE user and system 

access must be through industry standard federated identity capability SAML v2 or greater. If Supplier does not 

support SAML v2 or greater or OIDC/OAuth2, Supplier must utilize a comparable secure authentication method, 

such as the DigiD identity management platform. 

3.2 Secure Data Destruction or Return.  Supplier shall retain Data over the term of the Agreement unless a 

written agreement with HPE specifies that Supplier will regularly provide Data to HPE for HPE to retain. Supplier 

must delete or return Data in line with country regulations within 90 days after completion of intended use, 

unless authorized by HPE in writing to retain Data for a longer period of time. Prior to reuse or disposal, retired 

hardware and components must be securely erased using industry standard methodology, such as NIST 800-

88. Upon HPE’s request, Supplier must provide a certificate of secure return, erasure or destruction. Supplier is 

only allowed to do this based on a formal request by HPE and Supplier should clearly describe which data 

should be destructed. This formal request is in advance designed by Supplier . Supplier will only delete, destruct 

or return data in case Supplier will receive a final discharge of HPE. 

3.3 Supplier Relationships. Supplier shall contractually flow down the material obligations of the DNSS to each 

subcontractor utilized in the provisioning of Services or Products. Supplier shall be responsible for the acts and 

omissions of its subcontractors and must regularly monitor, review, and audit subcontractor security controls.  

3.4 Notifications.  All notifications related to a Security Incident or DNSS noncompliance shall be made to HPE 

Cyber Defense Center via soc@hpe.com and 1-877-762-6139. Supplier shall notify HPE within 24 hours after 

Supplier becomes aware of a Security Incident. Supplier will also notify HPE in the event that identified critical 

and high vulnerabilities at externally facing systems (such as the internet) cannot be repaired prior to 

commencement of Services or within 30 days from discovery.  

3.5 Information Security Assessments (ISAs).   Upon HPE’s request, no more frequently than annually, Supplier 

shall provide copies of applicable independent security assessments and certifications (such as PCI DSS, SOC 

1, SOC 2, ISO 27001), and summaries of vulnerability scans and penetration tests. Summary reports must 

include an overview with the scope of what was tested, tools and methodologies used, identified vulnerabilities 

and remediation efforts. Code snippets or other sensitive infrastructure information may be redacted from 

summary reports. HPE or a third party chosen by HPE may no more frequently than annually , other than in the 

event of a Security Incident, conduct a noninvasive ISA of the Supplier’s cybersecurity ISMS. The noninvasive 

ISA may include one or more of the following: questionnaire, requests for supporting documentation to illustrate 

an ISMS comprised of applicable industry standards, and clarifying discussions.   

3.5.1   Supplier shall promptly cooperate with HPE to complete an ISA.  

3.5.2   An onsite ISA, if necessary, will occur at a mutually agreed time upon ten calendar days advanced 

written notice; and in the event of a Security Incident, upon twenty calendar days prior written notice. 

HPE will be responsible for its own travel costs.  

3.5.3   The results of the ISA shall be treated as Confidential Information. 

3.5.4   Supplier will resolve issues identified in the ISA within a reasonably agreed-upon timeframe.  
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4. Special Considerations  

4.1 Processing Payment Cards. If Supplier will be Processing Payment Card Data on behalf of HPE, Supplier 

must comply with the current Payment Card Industry Security Standards Council Data Security Standards (PCI 

SSC DSS) and will provide a Report on Compliance or formal letter of compliance signed by a Qualified 

Security Assessor and an Attestation of Compliance to HPE prior to commencement of Services and annually 

thereafter. Supplier will immediately notify HPE of noncompliance with PCI SSC DSS. (Capitalized terms used 

in this section shall have the meaning as defined by the PCI SSC DSS. https://www.pcisecuritystandards.org) 

4.2 Call Recording. If Supplier is Processing or performing call recordings, Supplier must perform call recordings 

notice, collection, and Processing in accordance with Applicable Laws, this DNSS and the Agreement. Supplier 

must not enable any call-recording capabilities unless approved by HPE in writing.  Supplier must redact all 

Personal Data if call recordings are used for Supplier’s internal training. 

4.3 Manufacturing Security - Intentionally Omitted. 

4.4 Logistics Security - Intentionally Omitted. 
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Privacy Schedule - Data Controller  

 

This Privacy Schedule and its Addendum form part of the Agreement CW2295069 (“Agreement”). Capitalized terms not 

specifically defined herein shall have the meaning set forth in the Agreement. This privacy Schedule shall be considered 

a Schedule under the Agreement and shall be deemed a part of the Agreement by and between Hewlett-Packard 

Nederland B.V. (“HPE”), having a principal place of business at Stroombaan 16, 1181VX Amstelveen and Stichting Achmea 

Algemeen Pensioenfonds, having a principal place of business at Handelsweg 2, 3707 NH Zeist (“Supplier”).  The terms 

of this Schedule shall apply to the processing of HPE Personal Data by Supplier in connection with Supplier’s provision of 

the Services. 

1. PURPOSE OF THE PRIVACY SCHEDULE & ORDER OF PRECEDENCE 

1.1 Purpose of the Privacy Schedule. The purpose of the Privacy Schedule is to allow for the sharing of Personal 

Data between HPE and/ or its Affiliates as Controller and Supplier as a Controller;   

1.2 Order of Precedence. Nothing in this Privacy Schedule relieves Supplier of any obligations under the 

Agreement, nor shall be deemed a waiver by HPE of any rights or remedies therein. In the event any term or 

condition in this Privacy Schedule conflicts with a term or condition of any Agreement with Supplier, then the 

term or condition of the Agreement shall take precedence and control over any conflicting terms in this Privacy 

Schedule. 

2. DEFINITIONS 

2.1 “Applicable Laws” means applicable local, state, and federal laws, executive orders, rules, regulations, 

ordinances, codes, orders, and decrees of all governments or agencies of domestic or foreign jurisdictions 

(including privacy laws) in which services are performed or to which services are performed pursuant to the 

Agreement. 

2.2 “Approved Third Country” means any EEA country or any third country which is approved by the European 

Commission from time to time as providing adequate protection for personal data pursuant to Article 25(6) of 

the Data Protection Directive or Article 45 of the GDPR.  

2.3 “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or 

jointly with others determines the purposes and means of the Processing of Personal Data; where the purposes 

and means of Processing are determined by applicable Privacy Law, the Controller or the criteria for the 

Controller's nomination will be as designated by applicable Privacy Law. 

2.4 “Data Protection Directive” means Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 

October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data (Official Journal L 281, 23/11/1995 P. 0031 – 0050), with effect until 24th May 2018. 

2.5 “Data Subject” means an identified or identifiable natural person. An identifiable person is one who can be 

identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors 

specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity. 

2.6 “EEA Personal Data” means HPE Personal Data which originates from a member state of the EEA or 

Switzerland.  

2.7 “EU Model Contract” means the model contract clauses for the transfer of Personal Data to Controllers 

established in third countries under Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council, in the 

form set out in Addendum 1 to this Privacy Schedule.  
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2.8 “EU-US Privacy Shield Certification” means certification under the Privacy Shield Framework administered 

by the US Department of Commerce. 

2.9 “General Data Protection Regulation” or “GDPR” means Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing 

of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, with effect from 

25th May 2018. 

2.10  “HPE Personal Data” means any Personal Data, including Sensitive Personal Data of which HPE or its 

affiliates is the Controller. 

2.11 “Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable individual or as otherwise 

defined by applicable Privacy Law. 

2.12 “Privacy Law” means all applicable laws and regulations relating to the processing of Personal Data and 

privacy that may exist in the relevant jurisdictions.  

2.13 “Privacy Authority” means the relevant supervisory authority with responsibility for privacy or data protection 

matters in the jurisdiction of HPE or its Affiliates. 

2.14 “Process”, “Processing”, or “Processed” means any operation or set of operations which is performed on 

or with Personal Data whether or not by automatic means (including, without limitation, accessing, collecting, 

recording, organizing, retaining, storing, adapting or altering, retrieving, consulting, using, disclosing, making 

available, aligning, combining, blocking, erasing and destroying Personal Data) and any equivalent definitions 

in Applicable Laws to the extent that such definitions should exceed this definition. 

2.15 “Sensitive Personal Data” means any information relating to a person’s racial or ethnic origin, political 

opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health or sex life, biometric and geo-

location data or as otherwise defined by Privacy Law. 

3. COMPLIANCE WITH LAWS 

3.1 HPE guarantees that HPE Personal Data has been Processed and can be shared with Supplier in compliance 

with Privacy Law for the purposes set out in the Agreement.  

3.2 The parties acknowledge and agree that they shall each Process Personal Data received from the other or 

disclosed to the other in connection with the Services as Data Controllers and shall at all times comply with 

their respective obligations under Privacy Law and their privacy policies. 

3.3 Supplier commits not to use HPE Personal Data for other purposes than those set out in the Agreement, unless 

and until Supplier has ascertained that the Processing for these other purposes is based on a proper lawful 

basis, such as consent of the Data Subjects.  

3.4 Supplier shall not knowingly perform its obligations under this Agreement in such a way as to cause HPE or its 

Affiliates to be in breach of any requirement under Privacy Law.  

3.5 Supplier shall: 

(a) Provide the level of transparency about its processing of HPE Personal Data as required by applicable 

Privacy Law and assist HPE with any reasonable request for the Supplier’s privacy notice to HPE 

employees to explain the contractual arrangement between HPE and Supplier; 
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(b) Process HPE Personal Data only as is reasonably necessary to [ Insert description of service e.g. to 

provide and administer the health benefits scheme] ; 

(c) Ensure that appropriate physical, technical and organizational measures, including those set out in the 

DNSS Schedule, are in place to ensure that HPE Personal Data is protected against accidental or 

unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access in particular where 

the processing involves transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of 

processing. The technical and organizational measures shall ensure a level of security appropriate to the 

risk, taking into account the state of the art, the costs of implementation, the nature and scope, context 

and purpose of processing and risks of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of 

individuals. These measures shall include, as appropriate, (a) pseudonymisation and encryption of 

personal data, (b) the ability to ensure the ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of 

processing systems and services, (c) the ability to restore the availability and access to personal data in 

a timely manner in the event of a physical or technical incident; and (d) a process for regularly testing, 

assessing and evaluating the effectiveness of technical and organisational measures for ensuring the 

security of the processing;  

(d) Notify HPE of an actual or reasonably suspected breach of security leading to the accidental or unlawful 

destruction, loss, exfiltration, alteration or unauthorized disclosure of, or access to such Personal Data 

promptly upon becoming aware of such a breach. 

(e) Strictly abide by the onward transfer rules set out in the EU Model Contract attached as Addendum 1. 

4. INTERNATIONAL TRANSFERS OF HPE PERSONAL DATA  

4.1 If and to the extent Supplier or its affiliates Process EEA Personal Data in a country which is not an Approved 

Third Country, the parties and/or their respective affiliates shall execute the EU Model Contract in Addendum 

1. When interpreting the EU Model Contract the term “Member State in which the data exporter is established” 

will be interpreted to mean (as appropriate) Switzerland or EEA member state in which the Data Exporter (as 

defined in the EU Model Contract) is established. The parties agree that any losses suffered by either party or 

their affiliates under a data transfer agreement, shall be treated as if they had been suffered by HPE or Supplier 

respectively and shall in all cases be recovered by HPE or Supplier subject to any limits on that party’s liability 

in the Agreement. Nothing in this section 4.1 shall limit the liability of either party in relation to a claim by a Data 

Subject under the EU Model Contract executed by the parties or their respective Affiliates pursuant to this 

section 4.1 

5. PRIVACY AUTHORITY NOTIFICATIONS & APPROVALS 

5.1 Parties or their Affiliates shall be responsible for any notifications or approvals required from a Privacy Authority 

in relation to their Processing of Personal Data under the Agreement or reliance on the EU Model Contract or 

Suppliers EU-US Privacy Shield Certification.  The parties or their Affiliates shall provide each other with all 

reasonable assistance in relation to any such regulatory approvals or notifications.  

5.2 Parties and their Affiliates are permitted to disclose to a Privacy Authority this Privacy Schedule and any other 

privacy and security sections of the Agreement, as necessary in connection with a regulatory notification or 

approval.  

 

 


