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Door de pandemie werd dit jaar wederom (deels) 
vanuit huis gewerkt, wat soepel is verlopen. De 
administratie is conform de SLA-afspraken verlopen, 
de premies zijn op tijd belegd en beleggingstransacties 
zijn via de normale processen uitgevoerd. Werkgevers, 
adviseurs en deelnemers hebben toegang gehouden 
tot hun online platformen en onze Servicedesk 
was bereikbaar. Onze organisatie en die van onze 
uitbestedingspartners waren goed voorbereid op deze 
calamiteit. Daarnaast hebben wij geprobeerd onze 
klanten in deze uitdagende tijden zo goed mogelijk te 
ondersteunen, ook al konden wij elkaar een groot deel 
van het jaar niet ontmoeten.  

In 2021 was de impact van de pandemie ook weer 
zichtbaar op de financiële markten. Ditmaal door een 
sterk herstel van de economische groei. Dit heeft een 
positief effect gehad op het rendement van de totale 
beleggingsportefeuille. 

Covid-19 had ook impact op de mogelijkheid en 
bereidheid van bedrijven om na te denken over 
de pensioenregeling en de uitvoering daarvan. 
Veel bedrijven hadden focus op het managen van 
de Corona crisis en stelden andere beslissingen 
zoals het aanpassen van de pensioenregeling en/
of het wisselen van uitvoerder uit. LifeSight zag haar 
portefeuille dan ook minder hard groeien dan in 
voorgaande jaren. Desalniettemin hebben wij weer 
een flink aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen 
en is het belegd vermogen van LifeSight gestegen tot 
boven het miljard. We zijn er trots op dat alle bestaande 
klanten hun contract bij LifeSight hebben verlengd.

LifeSight onderzoekt jaarlijks de klanttevredenheid. 
71% van de klanten heeft gereageerd op de vragen in 
dit onderzoek. De algemene klanttevredenheid wordt 
uitgedrukt in een Net Promotor Score. Onze klanten 
gaven ons in 2021 een score van 72. Het gemiddelde 
rapportcijfer was een 8.0. De Net Promotor Scores 
laten over de jaren heen een stabiel positief beeld zien 

en liggen fors boven het marktgemiddelde.  
Ook daar zijn wij trots op, want klantbetrokkenheid  
en -tevredenheid zijn en blijven topprioriteit binnen 
onze organisatie.

Naast klanttevredenheid vindt LifeSight een goede 
samenwerking met pensioenadviseurs uitermate 
belangrijk. Door continue met hen in dialoog te gaan 
proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
wensen en behoeften die zij in de markt zien. 

Op het gebied van productontwikkeling hebben 
wij verdere verbeteringen doorgevoerd op onze 
online platformen voor deelnemers, werkgevers 
en adviseurs. In 2021 hebben wij bijvoorbeeld veel 
aandacht besteed aan ons duurzaamheidsbeleid.  
Dat leidde tot een nominatie voor de Pensioen  
Pro Awards 2021 in de categorie Verantwoord 
Beleggen/ESG. Ons Rendement Fonds binnen  
‘Slim Laten Beleggen’ hebben wij aangepast en 
duurzamer gemaakt. 

Verder heeft het bestuur in het jaar 2021 de interne 
organisatie verder aangescherpt om klaar te staan 
voor de verwachte versnelling van de groei van de 
portefeuille in de komende jaren. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is de implementatie van de 
pensioenadministratie bij de nieuw geselecteerde 
administrateur vanaf 1 januari 2023.

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van de Covid-19 pandemie die wereldwijd 
diepe impact had en nog steeds heeft op de samenleving en de economie.  
De belangrijkste prioriteit voor LifeSight was tijdens deze crisis om het 
beleggingsbeleid en de continuïteit van onze dienstverlening richting onze klanten 
te waarborgen. Dit is goed gelukt. 

Stichting LifeSight is een Premiepensioeninstelling. 
LifeSight is statutair gevestigd te Amsterdam en is 
opgericht op 6 maart 2013 en staat onder toezicht 
van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit 
Financiële markten.

LifeSight leeft de principes uit de Code 
Rechtstreeks verzekerde regelingen na. 

LifeSight is een initiatief van Willis Towers Watson 
en ondergebracht in een aparte stichting met 
een onafhankelijk bestuur. Wij werken met de 
beste partners op het gebied van administratie, 
vermogensbeheer en verzekeren om te komen 
tot optimale toegevoegde waarde voor onze 
klanten. LifeSight maakt deel uit van een groeiende 
internationale organisatie. LifeSight voorziet in 
de groeiende vraag naar flexibele en moderne 
pensioenregelingen voor organisaties vanaf  
25 werknemers.

Het is een unieke propositie gebaseerd op 
persoonlijke beleggingsoplossingen, het 
zogenaamde “Slim Laten Beleggen”, slimme  
en begrijpelijke communicatie en best in  
class uitvoering. 

De kernactiviteiten van LifeSight  
bestaan uit:

   Het uitvoeren van premie (DC) 
pensioenregelingen voor de werknemers van 
aangesloten werkgevers en daarover op een 
heldere wijze communiceren;

   Het vaststellen, uitvoeren en monitoren van het 
beleggingsbeleid;

   Het op evenwichtige wijze omgaan met de 
belangen van (gewezen) deelnemers en  
de werkgevers.

Inleiding Profiel
Missie: 

De missie van LifeSight is mensen te 
helpen bij het duurzaam realiseren 
van een betere financiële toekomst.

Het doel van LifeSight is op transparante wijze de 
optimale oplossing te bieden voor 
pensioenregelingen op basis van een 
premieovereenkomst op individuele basis. Daartoe 
heeft LifeSight drie speerpunten benoemd:

    Beleggingsbeleid: LifeSight heeft het Slim 
Laten Beleggen concept ontwikkeld: daarin 
wijst LifeSight iedere deelnemer een individueel 
toegesneden lifecycle toe, via een uitgekiende 
optimalisatietechniek gebaseerd op leeftijd, 
salaris en risicodraagvlak. Zo krijgt iedere 
deelnemer de voor hem/haar optimale balans 
tussen verwacht rendement en verwacht risico. 
De individuele beleggingsmix wordt iedere 
maand automatisch geherbalanceerd naar 
de beleggingsmix die hoort bij deze optimale 
individuele lifecycle.

    Communicatie: LifeSight richt zich op het 
wegnemen van eventuele barrières bij de 
(gewezen) deelnemer om inzicht te krijgen in 
de persoonlijke pensioensituatie. Met de juiste 
communicatiemiddelen en heldere taal stelt 
LifeSight iedereen in staat overzicht en inzicht 
te krijgen over zijn pensioensituatie en zijn 
pensioenresultaat te beïnvloeden.

      Onafhankelijke governance structuur: Stichting 
LifeSight heeft een onafhankelijk bestuur en 
een onafhankelijke Raad van Toezicht. LifeSight 
is niet verbonden of op enigerlei wijze gelieerd 
aan een vermogensbeheerder, verzekeraar of 
administrateur. Daardoor is LifeSight volledig 
vrij samenwerkingspartners te selecteren die 
excelleren op hun terrein van dienstverlening. 
Daardoor heeft LifeSight toegang tot de beste 
kennis, technologie, kwaliteit, rendement en 
prijs. Het onafhankelijke bestuur stelt daarvoor 
objectieve selectiecriteria op, evalueert de 
prestaties van de partijen periodiek en kan 
partners toevoegen of wijzigen.

Doelstelling

NPS score
+72

Reactiepercentage
+71

Gemiddeld cijfer
8,0

Promoters 72%

Passives 28%

Detractors 0%
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Towers Watson Pension Services (TWPS) 
ondersteunt het bestuur. TWPS coördineert de 
activiteiten met en tussen alle uitbestedingspartners, 
en rapporteert daarover aan het bestuur.

In het kader van de evaluatie van de 
uitbestedingspartners onderhoudt het bestuur 
tenminste eens per jaar ook rechtstreeks contact met 
alle partners. 

Het bestuur evalueert ook de werkzaamheden van 
TWPS en de beleggingsadviseur. Het bestuur heeft 
vastgesteld dat haar klanten conform de Service Level 
Agreements zijn bediend. Gezien de uitkomsten van de 
klanttevredenheidsmeting zijn de klanten van LifeSight 
uitermate tevreden met de dienstverlening. 

Het bestuur heeft in 2021 verdere verbetering gezien 
bij de ondersteuning van hun besluitvormingsproces 
rond beleggingen. Vooral omdat zij vroeger in dat 
proces betrokken worden bij de te maken afwegingen.

Het bestuur laat zich verder terzijde staan door:

   een beleggingsadviseur bij de beleidsbepaling en 
de beoordeling van de beleggingsrapportages;

   een compliance officer die toeziet op naleving 
van het integriteitsbeleid, waaronder de geldende 
gedragscode. 

   een riskmanager die het bestuur gevraagd en 
ongevraagd van advies voorziet,zoals vastgelegd in 
het reglement sleutelfunctie risicobeheer.

   een vervuller voor de sleutelfunctiehouder 
Internal Audit zoals vastgelegd in het reglement 
sleutelfunctie Internal Audit.

Het bestuur bestond in 2021 uit de 
volgende onafhankelijke bestuurders:

R.J. Kooijman 
(voorzitter) 
Rolf Kooijman heeft 
een achtergrond als 
registeraccountant en 
heeft brede bestuurlijke 
ervaring binnen 
de financiële sector, vooral gericht op 
risicomanagement en vermogensbeheer.

M.T.M. Goossens 
Mark Goossens is 
bedrijfseconoom en 
heeft verschillende 
functies bekleed bij het 
voormalige ING Investment 
Management en Nationale-
Nederlanden met betrekking tot de uitvoering, 
ontwikkeling en verkoop van collectieve 
pensioenoplossingen. Daarnaast heeft Mark 
Goossens de postdoctorale VU-VBA opleiding 
Investment Management afgerond. 

J.E.M. Vollenbroek 
Annemiek Vollenbroek 
is fiscaal jurist en 
adviseert verzekeraars 
en pensioenfondsen op 
het pensioendossier. 
Daarnaast is zij actief als 
voorzitter of lid van diverse visitatiecommissies 
van pensioenfondsen en van twee Raden 
van Toezicht van pensioenfondsen.

Het bestuur vergaderde 12 keer in 2021. 
Daarnaast kwam het bestuur 12 keer bij 
elkaar voor werkoverleg. Ook participeerde 
het bestuur in verschillende overleggen 
met marktpartijen en partners.

BestuursondersteuningBestuur
De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het interne 
toezicht op het beleid en functioneren van het bestuur 
en staat het bestuur met raad terzijde.

De samenstelling van de Raad van Toezicht was 
gedurende 2021 als volgt:

G. Stoelinga (voorzitter) 
Guus Stoelinga Guus Stoelinga heeft een 
achtergrond als registeraccountant en heeft brede 
ervaring in de financiële sector. Hij heeft ruim 25 
jaar bij Leaseplan Corporation gewerkt in diverse 
directiefuncties, waarvan de laatste 10 jaar als Chief 
Financial Officer. Hij is nu werkzaam als CFO voor  
de MeinAuto group, en als professioneel bestuurder 
en adviseur.

J. Scherrenberg 
Judith Scherrenberg is master in pensions en 
life assurance, directeur/mede-eigenaar van My 
Personal Finance en partner bij Edmond Halley 
Pensioenmanagement. Zij is vice-voorzitter bij het 
college deskundigheid financiële dienstverlening.

E. Kuiper 
Eliane Kuiper is jurist en heeft brede ervaring als 
HR directeur bij financiële instellingen en werkt 
thans bij NatWest. Ook is zij een ervaren bestuurder 
waaronder als bestuurslid bij Pensioenfonds RBS  
en nu als lid van het belanghebbendenorgaan Kring 
RBS bij Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds.

Intern toezicht

https://www.lifesight.nl/over-ons/
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Pensioenadministratie 
De pensioen- en financiële administratie van 
LifeSight is uitbesteed aan InAdminRiskCo Group 
B.V. Het contract is ingegaan op 1 januari 2017 en 
loopt tot 31 december 2022. De uitvoering van de 
deelnemeradministratie wordt binnen de gestelde 
Service Level afspraken uitgevoerd. Het bestuur en 
de aangesloten werkgevers zijn tevreden over de 
uitvoering. 

Gedurende 2021 heeft het bestuur, met 
ondersteuning van TWPS, de ontwikkelingen 
bij InAdminRiskCo wel nauwgezet gevolgd. De 
aanleiding was de overname van InAdminRiskCo 
door Achmea en PGB in de zomer van 2020 
en de wijziging van de strategie die de nieuwe 
eigenaren daarna hebben ingezet. Het bestuur 
heeft maatregelen getroffen om eventuele risico’s 
voor LifeSight als gevolg van de nieuwe strategie 
te beheersen. Het contract met InAdminRiskCo is 
niet verlengd. Gedurende 2021 heeft het bestuur 
een selectietraject doorlopen en een nieuwe 
administrateur geselecteerd. 

LifeSight is bezig met het project pensioenakkoord 
en de inrichting van een nieuw administratie platform 
dat ons in staat stelt moderne, innovatieve en 
kostenefficiënte oplossingen voor onze klanten te 
blijven bieden op basis van de nieuwe wetgeving. Het 
contract met Inadmin loopt af 31 december 2022 en 
is niet verlengd. Na een uitgebreid selectieproces 
waarbij we alle relevante marktpartijen hebben 
beoordeeld op een breed scala van criteria hebben 
wij een Memorandum of Understanding getekend 
met de nieuwe pensioen administrateur. De transitie is 
reeds gestart en wij verwachten ruim voor einde 2022 
dit te hebben afgerond. 

Vermogensbeheerders 
Voor de standaard optie, het Slim Laten Beleggen 
concept, belegt LifeSight in drie speciaal voor  
haar ontwikkelde fondsen:

   Het LifeSight Matching Kort Fonds

   Het LifeSight Matching Lang Fonds

   Het LifeSight Rendement Fonds

De matching fondsen worden via Achmea Investment 
Management uitgevoerd. Het Rendement Fonds 
bestaat uit diverse beleggingscategorieën en wordt 
uitgevoerd door Actiam, BlackRock, Legal & General 
Investment Management en Northern Trust. 

Deelnemers, die kiezen voor zelf beleggen 
(opting out), kunnen uit 21 beleggingsfondsen 
kiezen die BlackRock en Triodos beheren. 
De uitbestedingscontracten met de 
vermogensbeheerders zijn allen direct opzegbaar. 

Custodian en beleggingsadministratie 
De custody en administratie van de beleggingen is 
uitbesteed aan CACEIS.

Uitbesteding

Verzekeraars 
Voor het verzekeren van het overlijdens- en 
arbeidsongeschiktheidsrisico maakt LifeSight 
gebruik van de diensten van Elips Life A.G., 
onderdeel van de Swiss Re groep. In december 2021 
heeft Swiss Re aangekondigd ElipsLife te willen 
verkopen aan Swiss Life. Het contract met ElipsLife 
is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan jaarlijks 
worden opgezegd.  

LifeSight stelt deelnemers in staat hun 
pensioenkapitaal bij elke Nederlandse verzekeraar in 
te kopen voor een vaste of variabele uitkering. Indien 
een deelnemer geen keuzes maakt, ontvangt hij een 
voorstel van onze default verzekeraar Allianz. Het 
contract met Allianz loopt tot 31 december 2023.

Individuele deelnemersondersteuning 
De werkgever kan deelnemers via LifeSight 
ondersteunen met individuele gesprekken om het 
inzicht in de eigen pensioensituatie te verbeteren. 
Dit doet LifeSight zelf. Indien een werkgever graag 
pensioen- of financieel advies wil aanbieden aan haar 

werknemers, dan kan dit ook via het Financieel Fit 
& Vitaal programma. Dit programma is een krachtig 
en praktisch instrument waarmee organisaties 
medewerkers in staat stellen een plan te maken rond 
hun werk en inkomen. Medewerkers leren niet alleen 
hoe ze er nu voor staan maar ze gaan ook aan de slag 
met een aantal work-life scenario’s (minder/meer 
werken, anders werken, eerder stoppen met werken, 
parttime met pensioen en pensioneren). In dat geval 
worden onafhankelijke adviseurs ingeschakeld van 
EBC Nederland. EBC is een toonaangevende partij 
op het gebied van financial planning en coaching.

Voor de begeleiding van de (gewezen) deelnemers 
bij de aankoop van pensioenuitkeringen op de 
pensioendatum maakt LifeSight gebruik van de 
diensten van Apple Tree. Apple Tree biedt een 
vergelijkingssite en telefonisch adviescentrum 
waarmee het de (gewezen) deelnemers helpt een 
passend aanbod te vinden.

Het bestuur van LifeSight besteedt, afgezien van de eigen bestuurlijke 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden, alle operationele taken uit 
aan andere partijen, de uitbestedingspartners.

https://www.lifesight.nl/beleggen/fondsinformatie/
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Kerncijfers
Bedragen in Euro 1.000 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Deelnemers (inclusief gewezen)* 32.011 26.440 21.335 15.602 7.164 5.268 5.034

Ontvangen premies 143.177 119.073 81.056 56.073 23.821 15.992 13.926

Beleggingen voor risico deelnemers 1.065.786 741.379 462.436 272.917 145.496 108.993 83.357

Beleggingsportefeuille 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Vastgoed 95.993 65.881 40.552 23.164 13.409 8.742 5.524

Aandelen 569.578 396.907 253.746 145.550 75.187 64.664 43.103

Vastrentende waarden 379.332 260.024 156.920 95.603 52.207 32.396 31.364

Overige beleggingen 20.810 7.779 4.615 4.000 2.740 1.541 1.256

Liquide middelen 73 10.788 6.603 4.600 1.953 1.650 2.110

Totaal 1.065.786 741.379 462.436 272.917 145.496 108.993 83.357

Verdeling over de fondsen 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

LifeSight Matching Kort Fonds 102.713 69.346 39.896 22.377 14.426 8.002 8.753

LifeSight Matching Lang Fonds 149.214 101.267 58.752 35.155 20.100 10.357 13.328

LifeSight Rendement Fonds 791.869 543.569 342.734 200.942 102.732 84.399 55.428

Opting Out 21.917 16.319 14.451 9.843 6.285 4.893 4.411

Liquide middelen 73 10.788 6.603 4.600 1.952 1.342 1.437

Totaal 1.065.786 741.379 462.436 272.917 145.496 108.993 83.357

Beleggingsrendementen 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

LifeSight Matching Kort Fonds 6,7% 4,6% 6,5% -0,2% 0,8% 8,5% -0,5%

LifeSight Matching Lang Fonds 12,1% 11,6% 12,1% 4,4% -1,3% 21,0% -4,1%

LifeSight Rendement Fonds 20,7% 4,2% 23,7% -4,4% 8,1% 10,5% 6,5%

*Per 1-1-2022 is het aantal (gewezen) deelnemers 32.0345.

Eind 2021 telde LifeSight 

32.011
(gewezen) deelnemers in de basisregeling.  
Een deel van hen is ook deelnemer aan de  
netto pensioenregeling.

De betaalde premie is in 2021 wederom fors  
gestegen tot  

€ 143.177.000  
(in 2020: € 119.073.000).

In het verslagjaar steeg het voor de deelnemers 
beheerde vermogen met  

€ 324.407.000  
tot 

€ 1.065.786.000
De toename is vooral toe te schrijven aan ontvangen 
premies en collectieve waardeoverdrachten. In 2020 
was de toename € 278.943.000.

De totale uitvoeringskosten bedragen  

€ 4.938.000  
(in 2020: € 3.916.000)

De kosten van het vermogensbeheer bedroegen in 
het verslagjaar  

€ 1.550.000   
(in 2020: € 1.099.000). 

Waaronder € 425.000 voor de custodian. De kosten 
van het vermogensbeheer zijn relatief laag omdat 
LifeSight slechts bij uitzondering actief beheerde 
beleggingsfondsen selecteert. Een specificatie van 
deze kosten wordt gegeven in de jaarrekening.

De overige uitvoeringkosten in het verslagjaar 
bedroegen € 3.388.000 (in 2020: € 2.817.000). Een 
specificatie hiervan wordt gegeven in de jaarrekening 
onder nummer 10 bij de toelichting op de staat van 
baten en lasten.

De uitvoeringskosten betreffen de kosten die 
uitbestedingspartners in rekening brengen, de 
kosten voor de bestuursondersteuning en de 
bestuurskosten. De uitbestedingskosten die zijn 
vastgelegd in de uitbestedingscontracten worden 
kritisch gevolgd en vormen een belangrijk criterium in 
het selectieproces van de uitbestedingspartners.
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Werkgeverschap 
Inclusie en diversiteit (I&D) hebben een directe 
invloed op ons vermogen om te groeien en te slagen. 
Daarom zetten we ons bij LifeSight en Willis Towers 
Watson Pension Services in om een inclusieve 
werkomgeving te creëren waarin iedereen wordt 
gehoord en gerespecteerd. Wij zijn van mening dat 
het opbouwen van een divers personeelsbestand het 
juiste is om te doen. En dat dit nodig is omdat diverse 
denkwijzen de sleutel is om ons concurrentievoordeel 
te behouden, nu en in de toekomst. We definiëren 
‘diversiteit/diversiteit’ als: het opnemen van individuen 
uit een ondervertegenwoordigde bevolking, inclusief 
maar niet beperkt tot kleur, etniciteit, ras, religie, 
sociaaleconomische status; seksuele geaardheid, 
geslacht, genderidentiteit en handicap. 

Klantpropositie 
Bij LifeSight geloven we dat in onze propositie 
richting klanten duurzaamheid verder gaat 
dan duurzaam beleggen. Daarom ambiëren 
wij om in zo veel mogelijk facetten van onze 
klantcontacten en dienstverlening maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te integreren.

ESG-beleid 2021 
In 2021 heeft het ESG-beleid geleid tot de volgende 
toevoegingen in het product en ons beleid:

   Implementatie van het duurzaamheidsdashboard 
op ons deelnemersportaal.

   Implementatie van e-learning op ons 
deelnemersportaal.

   Verdere aanscherping van het ESG-beleid op 
onze beleggingen.

   Samenwerking met Trees for All.

   Samenwerking met Powerly. 

Vanuit deze missie en onze kernwaarden volgen 
de vier pijlers waarop ons duurzaamheidsbeleid is 
gebaseerd.

Maatschappij 
Onze organisatie en onze werknemers zijn onderdeel 
van de gemeenschappen en de samenleving waarin 
wij actief zijn. Wij vinden het daarom belangrijk midden 
in de maatschappij te staan en deze beter, duurzamer 
en gezonder te maken. Om iets terug te geven 
ondernemen we diverse initiatieven. LifeSight gaat 
samenwerkingsverbanden aan en ondersteunt goede 
doelen die goed aansluiten bij de volgende thema’s:

   Milieu;

   Financieel welzijn;

   Mentaal en fysiek welzijn.

Klimaat en milieu 
Klimaatverandering en de groeiende impact ervan 
op de samenleving vormen de grootste uitdaging 
waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. 
Wij zijn ons volledig bewust van de noodzaak om 
maatregelen te ondersteunen die gericht zijn op het 
aanpakken van klimaatverandering.   

Duurzaamheid
Onze klanten, werknemers en andere stakeholders verwachten van ons dat we 
integer zaken doen, op een ecologische en sociaal verantwoorde manier en met de 
hoogste ethische normen. We doen dit zelf en via onze oprichter Willis Towers 
Watson door middel van een geïntegreerd beleid. Dit start bij onze missie: mensen 
helpen bij het duurzaam realiseren van een betere financiële toekomst.

Onze beloften:

Wij werken samen met gemeenschappen om 
sociale en enconomische uitdagingen aan  

te gaan

Wij ondersteunen goede doelen om de 
samenleving te ondersteunen en duurzamer  

te maken

Onze beloften:

Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten 
minimaliseren wij onze impact op het milieu

Onze beloften:

Wij staan voor een cultuur van wederzijds 
respect en veiligheid, een inclusieve en diverse 

werkomgeving We bieden een scala aan 
professionele ontwikkelingsmogelijkheden en 

eerlijke wervings- en arbeidsnormen

Onze beloften:

We doen zaken op basis van onze gedragscode 
en onze waarden. De nadruk bij het beheren 

van onze relaties ligt op het eerlijkheid, fatsoen 
en goed burgerschap

We spannen ons in om via onze proposite een 
positieve bijdrage te leveren aan een beter 

milieu en een duurzame samenleving

De privacy van onze klanten is een topprioriteit

We hebben extra aandacht voor het MVO-
beleid van onze business partners, die een 

belangrijk onderdeel uitmaken van onze 
waardepropositie en zoeken waar mogelijk 

naar afstemming en integratie



Jaarverslag 2021   1514   Jaarverslag 2021

Slim Laten Beleggen 
LifeSight biedt iedere (gewezen) deelnemer 
automatisch een eigen persoonlijke Slimme 
Standaard beleggingsmix aan, die past bij zijn of 
haar risicohouding. Wij bepalen de risicohouding 
via door wetenschappelijk onderzoek aangetoonde 
relaties tussen de risicohouding en een aantal 
financiële gegevens van de deelnemer. Regelmatig 
controleert LifeSight of dit nog steeds klopt, onder 
andere door een onderzoek naar de risicovoorkeuren 
onder ander haar deelnemers.  Dit onderzoek geeft 
LifeSight inzicht in de mate waarin onze deelnemers 
beleggingsrisico’s willen en kunnen lopen om het 
verwachte inkomen op de pensioendatum te halen. 
Het onderzoek naar de risicovoorkeuren van de 
deelnemers voert LifeSight 1 keer per 2 jaren uit. Het 
eerste onderzoek is in 2019 gedaan, en is in 2021 
opgevolgd door een nieuw onderzoek.

Het in 2021 uitgevoerde onderzoek laat zien dat 
deelnemers bereid zijn om – in beperkte mate 
– meer beleggingsrisico’s te accepteren dan 
LifeSight momenteel aanneemt. Dit geeft LifeSight 
mogelijkheden het risico van de beleggingen wat te 
vergroten. In 2022 bekijkt LifeSight of een eventuele 
vergroting van het risico van de beleggingen ook 
zorgt voor een hoger verwacht pensioen onder 
verschillende scenario’s en zal duidelijk worden of de 
resultaten van het onderzoek ook tot een aanpassing 
van onze beleggingsmixen (lifecycles)  leiden. 

Meer inzicht op het gebied van duurzaamheid 
Om meer inzicht te geven in de duurzaamheid 
van de beleggingen heeft LifeSight in 2021 een 
duurzaamheidsdashboard ontwikkeld voor 
deelnemers. Het duurzaamheidsdashboard is 
onderdeel van het persoonlijke pensioenportaal 
(MijnLifeSight) van een deelnemer. In het 
dashboard tonen wij voor iedere deelnemer de 
duurzaamheidsimpact van zijn pensioenbeleggingen 
aan met verschillende indicatoren en graphics: 

Productontwikkelingen
LifeSight streeft naar klantgerichte en innovatieve pensioenoplossingen voor 
bedrijven, met als missie mensen helpen bij het duurzaam realiseren van een betere 
financiële toekomst. We hebben in 2021 onder andere aandacht besteed aan ons 
duurzaamheidsbeleid, wat heeft geleid tot een nominatie voor de Pensioen Pro 
Awards 2021 in de categorie Verantwoord Beleggen/ESG. 

   CO2-besparing van zijn beleggingen bij LifeSight 
vergeleken met de benchmark. Om de deelnemer 
meer inzicht te geven, tonen we verschillende 
graphics die laten zien:

-  hoeveel kilometers reizen de deelnemer 
met de beleggingen jaarlijks bespaart per 
vrachtwagen, vliegtuig, bus of auto

-  hoeveel autoritten de deelnemer bespaart 
tussen Amsterdam en Rotterdam

-   hoeveel retourvluchten de deelnemer bespaart 
tussen Amsterdam en Rome. 

   Waterbesparing van zijn beleggingen bij LifeSight 
vergeleken met de benchmark. Dit wordt voor de 
deelnemer verder inzichtelijk gemaakt door dit om 
te rekenen naar het aantal bespaarde glazen water, 
douchebeurten en kinderbadjes.  

   Duurzaamheidsperformance van zijn LifeSight 
beleggingen vergeleken met de benchmark.

   Score van zijn beleggingen bij LifeSight op de 
pijlers Milieu, Sociaal en Bestuur. 

Naast het inzicht dat een deelnemer krijgt in de 
duurzaamheidsimpact van zijn beleggingen, bieden wij 
in MijnLifeSight ook een aantal interactieve e-learnings 
aan om deelnemers kennis te laten maken met 
duurzaam beleggen en uitleg te geven wat LifeSight 
doet op het gebied van duurzaam beleggen.

Het ESG-dashboard is in de markt en onder 
deelnemers goed ontvangen, wat blijkt uit de 
nominatie voor de Pensioen Pro Awards 2021 in  
de categorie Verantwoord Beleggen/ESG.
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Het beleggingsbeleid van LifeSight is 
vastgelegd en beschreven in de “Verklaring 
Beleggingsbeginselen”. Het beleggingsbeleid is 
erop gericht dat individuele (gewezen) deelnemers 
adequate reële pensioenuitkeringen op de door 
hen gewenste pensioendatum kunnen inkopen. 
De kernwaarden bij het beleggen zijn kwaliteit, 
veiligheid, risicodiversificatie, transparantie en 
kostenbeheersing.

Voor het opbouwen van pensioenkapitaal biedt 
LifeSight in beginsel twee opties: 

   De standaard optie is om te (laten) beleggen via 
het Slim Laten Beleggen concept. LifeSight biedt 
daarin aan iedere deelnemer een persoonlijke 
lifecycle aan die past bij zijn of haar risicohouding. 
Deze risicohouding wordt vastgesteld op basis van 
(1) de leeftijd van de deelnemers samen met (2) de 
hoogte van het salaris. Bij de hoogte van het salaris 
worden een aantal, via onderzoek vastgestelde, 
veronderstellingen gebruikt die horen bij het 
salarisniveau. (Gewezen) Deelnemers kunnen ook 
een andere lifecycle kiezen die past bij een meer of 
minder risicovolle risicohouding van de deelnemer.

   De andere optie bestaat uit het volledig zelf kiezen 
van de beleggingen. 

Als de (gewezen) deelnemer zijn beleggingen laat 
beheren door LifeSight, dan wordt belegd in drie 
speciaal voor LifeSight ontwikkelde fondsen:

   LifeSight Matching Kort fonds: dit fonds bevat 
beleggingen in inflatie-gerelateerde obligaties 
met gemiddelde looptijd en rentegevoeligheid; 
met dit fonds worden kasstromen nagebootst van 
een direct ingaande maandelijkse uitkering, zodat 
een (gewezen) deelnemer een reëel pensioen kan 
inkopen op zijn/haar pensioendatum.

   LifeSight Matching Lang fonds: dit fonds bevat 
beleggingen in inflatie-gerelateerde obligaties met 
een lange looptijd en een hoge rentegevoeligheid; 
met dit fonds worden kasstromen nagebootst 
van een 15-jaar uitgestelde reële maandelijkse 
uitkering zodat een (gewezen) deelnemer een 
reëel pensioen kan inkopen op zijn pensioendatum.

   LifeSight Rendement fonds: dit fonds bevat 
risicodragende beleggingen waaronder (maar 
niet beperkt tot) wereldwijde aandelen, aandelen 
opkomende landen, wereldwijde staatsobligaties, 
wereldwijde bedrijfsobligaties, hoogrentende 
obligaties, obligaties uit opkomende landen, 
wereldwijd beursgenoteerde aandelen van 
vastgoedondernemingen, grondstoffen en 
geldmarktfondsen. Met dit fonds wordt op de lange 
termijn (5 tot 10 jaar) een beleggingsresultaat 
nagestreefd dat de benchmark van LifeSight 
Matching Lang fonds met minimaal 2 
procentpunten per jaar overtreft.

Bij de optie van zelf beleggen kan de deelnemer 
kiezen uit 21 beleggingsfondsen, die specifiek door 
LifeSight voor dit doel zijn geselecteerd.

BeleggingsbeleidAndere duurzaamheidsinitiatieven 
Onze ambitie is om een persoonlijk en duurzaam 
pensioen te regelen waarin deelnemers het maximale 
uit hun vermogen halen. In 2021 zijn wij diverse 
samenwerkingsverbanden gestart met goede 
doelen en ondernemingen die hierbij kunnen helpen, 
bijvoorbeeld met Powerly en Trees for All. 

Powerly is expert op het gebied van ondersteuning 
als het gaat over het verduurzamen van woningen 
en geeft deelnemers indien gewenst inzicht in de 
duurzame mogelijkheden voor hun persoonlijke 
woonsituatie. 

Trees for All is een erkend goed doel met CBF 
keurmerk en ANBI status, zet zich al ruim 20 jaar 
in voor CO2 compensatie en (her)bebossing en 
is daarmee op dit gebied de meest ervaren partij 
in Nederland. Naast de bijdrage die LifeSight zelf 
jaarlijks doet aan Trees for All werken wij aan een 
koppeling tussen MijnLifeSight en Trees for All om 
deelnemers de mogelijkheid te geven de CO2 uitstoot 
van hun eigen beleggingen verder te compenseren.

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) 
LifeSight biedt naast maatwerk koppelingen 
met payrollsystemen ook een uniforme interface 
aan volgens de Uniforme Pensioen Aangifte 
marktstandaard. Hiermee is het eenvoudiger 
en goedkoper voor werkgevers om gegevens 
automatisch door te geven aan LifeSight via hun 
payrollsysteem. In 2021 heeft LifeSight aansluitingen 
gerealiseerd voor aanvullende salarispakketten, zoals 
Visma-Nmbrs en ADP. Hierdoor kunnen nog meer 
werkgevers gebruik maken van de UPA interface.

LifeSight platform en verbeteringen in 
klantbeleving 
Naast de genoemde productontwikkelingen is er druk 
gewerkt aan verdere verbetering van de MijnLifeSight 
platformen. Voorbeelden hiervan zijn:

   Makkelijke en veiligere inlogmethodes voor 
deelnemers. Deelnemers kunnen nu inloggen met 
DigiD, eIDAS of two-factor authenticatie via een 
authenticatie app.

   Deelnemers kunnen naast het verkrijgen van 
inzicht in de duurzaamheid van hun beleggingen 
ook een echte ‘ESG-expert’ worden door een 
aantal doelen te behalen op MijnLifeSight. Op 
deze manier leren deelnemers op een interactieve 
manier meer over duurzaamheid bij LifeSight. 

   Makkelijke en veiligere inlogmethodes voor 
werkgevers. Werkgevers kunnen nu inloggen met 
eHerkenning of two-factor authenticatie via een 
authenticatie app.

https://www.lifesight.nl/wp-content/uploads/2021/11/LifeSight-2020-april-Verklaring-Beleggingsbeginselen-def.pdf
https://www.lifesight.nl/wp-content/uploads/2021/11/LifeSight-2020-april-Verklaring-Beleggingsbeginselen-def.pdf
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Het afgelopen jaar werd vooral gekenmerkt door 
een sterk herstel van de economische groei. Mede 
door grootschalige vaccinatiecampagnes konden de 
maatregelen om de pandemie te beheersen steeds 
verder worden versoepeld. Overheden en centrale 
banken beperkte met steunplannen bovendien de 
negatieve financiële effecten van de pandemie voor 
consumenten en bedrijven. Dit zorgde wereldwijd niet 
alleen voor een sterke economische groei, maar ook 
voor een sterk oplopende inflatie in de tweede helft van 
het jaar. Aandelen sloten het jaar af op recordstanden, 
profiterend van het ruime stimuleringsbeleid en van 

de overwegend sterke bedrijfswinsten. Onder invloed 
van de economische groei en de oplopende inflatie 
steeg de kapitaalmarktrente in 2021. De euro daalde in 
waarde ten opzichte van de meeste andere valuta.

Beleggingsrendementen 2021

In de onderstaande tabel zijn de behaalde 
rendementen van de LifeSight fondsen opgenomen, 
over het kalenderjaar 2021 en over de periode sinds de 
start van de LifeSight fondsen in november 2014.

De getoonde rendementen zijn (grotendeels) voor aftrek van beleggingsbeheerkosten en na aftrek van  
alle transactiekosten.

LifeSight Matching fondsen 
 
Een deelnemer belegt steeds meer in Matching fondsen 
naarmate de pensioenleeftijd nadert. Het doel van deze 
fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk te 
houden zodat de deelnemer het pensioen kan inkopen 
dat hij of zij verwacht. Tegenvallers kunnen bijvoorbeeld 
ontstaan als in de periode voor de pensioendatum de 
rente daalt of prijzen stijgen (inflatie). Bij een lagere rente 
vragen de verzekeraars meer kapitaal voor dezelfde 
pensioenuitkering. En bij een toenemende inflatie kan 
de deelnemer voor hetzelfde pensioen minder kopen 
omdat alles duurder wordt. Daarom is de benchmark 
van de Matching fondsen gekoppeld aan het tarief dat 
verzekeraars gebruiken voor het omwisselen van het 
kapitaal naar een maandelijkse uitkering samen met een 
indexatie op basis van de inflatie. 

De kapitaalmarktrente is in 2021 opgelopen. Een stijging 
van de rente heeft een negatief effect op de waarde 
van de obligaties in de LifeSight Matching fondsen. 
Deze negatieve impact van de rente werd echter meer 
dan goedgemaakt door de sterk oplopende inflatie 
in 2021, die positief is voor de waarde van LifeSight 
Matching fondsen. Om de koopkracht van de in te 
kopen pensioenen voor deelnemers te behouden, 
beleggen de LifeSight Matching fondsen uitsluitend in 
inflatie-gerelateerde obligaties. De hoofdsom van deze 
obligaties stijgt mee met de inflatieontwikkeling.

Het effect van rente en inflatie veranderingen is het 
grootst voor de obligaties met een langere looptijd. 
Daarom is het rendement van het LifeSight Matching 
Lang fonds in 2021 hoger dan het rendement van het 
LifeSight Matching Kort fonds. Het LifeSight Matching 
Lang fonds behaalde dan ook een duidelijk positief 
beleggingsrendement van +12,1%. Het LifeSight 
Matching Kort fonds behaalde voor aftrek van 
beheerkosten en na aftrek van alle transactiekosten een 
positief beleggingsrendement van +6,7%. 

In vergelijking met de fondsbenchmarks zijn de 
prestaties van de LifeSight Matching fondsen dit 
jaar weer wat beter. Dit beeld wisselt overigens van 
jaar op jaar. Dit komt voornamelijk doordat de rente 
op inflatie gerelateerde staatsobligaties niet altijd 
gelijk reageert op een verandering van de rente en de 
inflatie die gebruikt wordt voor het inkooptarief van de 
verzekeraars (de benchmark). Sinds de start van de 
fondsen liggen de prestaties van de Matching fondsen 
nu ongeveer +0,4% per jaar boven de gehanteerde 
benchmark. 

LifeSight Rendement fonds

 In dit fonds wordt wereldwijd belegd in een mandje 
van verschillende beleggingscategorieën met als 
doel een goed rendement te behalen tegen een 
acceptabel risico. LifeSight belegt niet zelf maar kiest 
de beste vermogensbeheerders om het vermogen 
van de deelnemers binnen het LifeSight Rendement 
fonds te beheren.

De nog altijd lage rente, de voortdurende 
steun van overheden en centrale banken en de 
goede bedrijfswinsten stuwden verschillende 
aandelenmarkten wederom naar nieuwe 
recordniveaus. Vooral de aandelen uit Amerika en 
aandelen van vastgoedbedrijven presteerden het 
afgelopen jaar ijzersterk. Gunstig voor het LifeSight 
Rendement fonds dat mede daardoor een rendement 
behaalde van maar liefst +20,7%.

Sinds de start verslaat het LifeSight Rendement 
fonds jaarlijks haar fondsbenchmark. Ook dit jaar zijn 
de prestaties van het LifeSight Rendement fonds net 
beter dan de fondsbenchmark dat een rendement 
van +20, 6% realiseerde. Gemiddeld is nu sinds de 
start een extra rendement behaald van +0,4% per 
jaar.Alle getoonde fondsrendementen zijn voor aftrek 
van de jaarlijkse beheerkosten maar na aftrek van alle 
jaarlijkse transactiekosten.

De beleggingsportefeuille in 2021

LifeSight Rendement fonds

2014 / 4-nov t/m 31-dec

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 

Sinds start (geannualiseerd)

25%

25%

25%

-5%

-5%

-5%

LifeSight Matching Kort fonds

2014 / 4-nov t/m 31-dec

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 

Sinds start (geannualiseerd)

LifeSight Matching Lang fonds

2014 / 4-nov t/m 31-dec

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 

Sinds start (geannualiseerd)

2,8%

1,5%

3,8%

6,5%

-0,5%

-4,1%

8.5%

21%

8,1%

0.8%

-1,3%

-4,4%

23,7%
4,2%

20,7%
9,7%

-0,2
6,5%

4,6%
6,7%

3,8%

4,4%

12,1%

11,6%
12,1%

8,0%

10,5%
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De (digitale) deelnemerscommunicatie van  
LifeSight is en blijft gericht op het beantwoorden van 
drie vragen:

1.  Wat heb ik nodig als ik met pensioen ga? 
(persoonlijk inzicht);

2. Hoeveel pensioen krijg ik? (persoonlijk inzicht);

3.  Wat kan ik doen om wat ik krijg beter 
aan te laten sluiten op wat ik nodig heb? 
(handelingsperspectief).

Deze vragen beantwoordt LifeSight met netto reële 
bedragen. Er wordt dus rekening gehouden met 
belasting en inflatie. Daardoor zijn de bedragen, 
die de (gewezen) deelnemer in het portaal ziet, 
vergelijkbaar met zijn huidige netto maandinkomen. 
Via het portaal kan een (gewezen) deelnemer zijn/
haar persoonlijke pensioendoel vaststellen en ziet hij/
zij eenvoudig of dat doel wordt gehaald. Als dat niet 
het geval is, kan hij/zij, met behulp van keuzes die de 
pensioenregeling biedt, zien hoe de pensioenopbouw 
beter kan aansluiten op het pensioendoel. De 
LifeSight app geeft (gewezen) deelnemers nog 
makkelijker inzicht in de pensioensituatie en de 
ontwikkeling van het beleggingskapitaal. Op 
basis van de extra persoonlijke informatie die een 
deelnemer toevoegt, biedt LifeSight als dat nodig is 
een andere beter passende lifecycle aan dan de voor 
deze deelnemer aangeboden standaard lifecycle. 
Deelnemers die geen gebruik maken van deze 
mogelijkheden, blijven beleggen in de door LifeSight 
aangeboden slimme en persoonlijke standaarden.

LifeSight activeert deelnemers via nudging om 
naar hun portaal te gaan en keuzes te maken. 
Nudging werkt alleen als je mensen tijdig, relevant 
en persoonlijk prikkelt. Daarom heeft LifeSight alerts 
ontwikkelt. Bij relevante gebeurtenissen in het leven 
van een deelnemer ontvangt hij automatisch een op 
de persoonlijke situatie toegesneden e-mail alert 
en push- bericht (als hij de app heeft). In dit bericht 
wordt de deelnemer geattendeerd op call to action, 
waarin hij gemakkelijk kan doorklikken naar het 
deelnemersportaal om actie te ondernemen.

Eind 2020 is LifeSight gestart met een project 
om een verdere impuls te geven aan onze online 
deelnemerscommunicatie en de user experience. 
Dit heeft in 2021 onder ander geleid tot verbeterde 
deelnemerscommunicatie (brieven en alerts) 
op basis van nieuwe inzichten en feedback van 
deelnemers en werkgevers. Daarnaast is er gewerkt 
aan nieuwe ontwerpen van het online dashboard, de 
welkomstpagina van MijnLifeSight. In 2022 zal het 
nieuwe dashboard worden geïmplementeerd. 

MijnLifeSight voor werkgevers

Via het werkgeversportaal of via een directe 
koppeling met het payroll systeem geeft de 
werkgever de voor de pensioenregeling relevante 
deelnemersgegevens door, zoals aanmeldingen, 
afmeldingen, onbetaald verlof, salaris en parttime 
wijzigingen. HR- of payroll- medewerkers kunnen real 
time meekijken in de pensioenadministratie, als zij 
hiervoor autorisatie hebben. Nota’s, correspondentie, 
juridische documenten en rapportages zijn terug te 
vinden in het werkgeversportaal. 

MijnLifeSight voor adviseurs

Elke adviseur heeft toegang tot het 
werkgeversportaal van zijn bij LifeSight 
ondergebrachte klanten, mits zij daarvoor 
toestemming hebben gegeven. De adviseur ziet dan 
dezelfde informatie over de pensioenregeling als 
de werkgever en kan, als de werkgever dat wil, de 
pensioenmutaties voor de werkgever doorgeven en 
de nota’s controleren. 

Met de offertemodule binnen MijnLifeSight kan 
de pensioenadviseur onze propositie verkennen, 
offertes maken en klanten bij LifeSight onderbrengen.

 

LifeSight heeft voor het beheersen van risico’s een 
risicomanagementbeleid en een governance structuur 
opgezet met een risicocommissie en een sleutelfunctie 
risicobeheer. 

LifeSight heeft door het gekozen businessmodel 
(premie pensioenstelling) een beperkt aantal financiële 
risico’s. Zo loopt LifeSight zelf geen beleggingsrisico’s 
omdat zij belegt voor rekening en risico van de 
(gewezen) deelnemers. Een belangrijke taak van 
LifeSight is natuurlijk wel om de beleggingsrisico’s van 
haar deelnemers te beheersen. Hiervoor wordt jaarlijks 
de beleggingscyclus doorlopen.

Ook loopt LifeSight geen risico’s bij overlijden en 
arbeidsongeschiktheid, deze zijn ondergebracht bij 
verzekeraars. 

De belangrijkste risico’s van LifeSight worden hieronder 
kort besproken.

Uitbestedingsrisico

LifeSight heeft onder haar verantwoordelijkheid een 
groot aantal activiteiten uitbesteed. Eerder in dit verslag 
is de uitbesteding aan de verschillende partners 
uitgebreid besproken. Deze worden consistent en 

nauwkeurig gevolgd en periodiek geëvalueerd. Indien 
nodig roept LifeSight haar uitbestedingspartners ter 
verantwoording voor de verleende dienstverlening. Ook 
toetst LifeSight voortdurend of de uitbestedingspartners 
nog steeds de beste oplossing bieden voor de klanten 
van LifeSight.

Continuïteitsrisico

Voor de continuïteit van LifeSight is van belang dat zij 
door Willis Towers Watson wordt ondersteund. Het 
LifeSight concept is onderdeel van de internationale 
strategie van Willis Towers Watson. De internationale 
omvang van het LifeSight concept bedraagt meer dan  
€ 15 miljard aan beleggingen.

Een belangrijke voorwaarde voor continuïteit is groei 
van het aantal aangesloten werkgevers en deelnemers 
en daarmee van het belegd vermogen. In 2021 is 
LifeSight wederom succesvol geweest met het werven 
van nieuwe klanten en het verlengen en uitbreiden 
van contracten van bestaande klanten. Het aantal 
beschikbare contracten op de markt was helaas lager 
dan in 2020. LifeSight heeft wel een goed marktaandeel 
behaald bij het winnen van deze contracten. In 2021 
is een verdere groei van de klantenportefeuille zoals 
gebruikelijk een belangrijk speerpunt. 

Communicatie

Risicomanagement

Unieke login On board 
wizard

Pensioen 
situatie in kaart

Wijziging 
doorgevoerd

72%

38% 53%
19% 16%

Gemeten over alle LifeSight klanten
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Voor de toepassing en naleving van de gedragscode 
van de PPI over boekjaar 2021 is de heer P. de Koning 
van TriVu aangesteld als adviseur en compliance officer.

De voornaamste taken van de compliance  
officer omvatten:

    Onafhankelijk toezicht op de naleving van het 
integriteitsbeleid, waaronder de gedragscode; en

    Onafhankelijk toezicht op de naleving van wettelijke 
regelingen verband houdend met de gedragscode.

Het rapport van de compliance officer over 2021 
meldt geen overtredingen inzake naleving van 
de gedragscode. In 2021 is 1 klacht ontvangen 
van een werkgever. Deze klacht is conform de 
klachtenprocedure van de stichting afgehandeld.

Beloningsbeleid

LifeSight heeft een beloningsbeleid opgesteld, waarin 
doelstelling, doelgroepen, uitgangspunten en invulling 
van het beloningsbeleid staan beschreven. Hiermee 
geeft LifeSight invulling aan de eisen die op grond van 
Wft worden gesteld aan het beloningsbeleid.

Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht van 
LifeSight ontvangen uitsluitend een vaste beloning.  
De vaste beloningen staan in redelijke verhouding tot 
de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie 
gestelde eisen en het geraamde tijdsbeslag. 

Geen enkel persoon werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van LifeSight ontvangt een totale 
jaarlijkse beloning van meer dan 1 miljoen euro of een 
variabele beloning. 

LifeSight ziet erop toe dat haar uitbestedingspartners 
voldoen aan de criteria die LifeSight heeft gesteld ten 
aanzien van het beloningsbeleid. 

In 2022 zal de corona crisis hopelijk zijn einde 
krijgen. In 2022 zal het ‘nieuwe normaal’ voor werken 
gerealiseerd worden, waarbij een hybride vorm van 
werken op kantoor en thuis de nieuwe standaard wordt 
voor onszelf en een groot deel van onze klanten. 

Als de corona crisis daadwerkelijk afloopt, verwachten 
wij ook dat werkgevers weer meer tijd en aandacht 
aan het onderwerp pensioen zullen geven. Dat zal 
ook nodig zijn vanwege de aanstaande wijzingen 
in de regelgeving. Op commercieel vlak betekent 
dit dat er meer mogelijkheden komen om de groei 
van onze portefeuille verder te versnellen door 
het aansluiten van veel nieuwe werkgevers.

LifeSight belegt wereldwijd via index fondsen, waarbij 
de samenstelling van de fondsen een replicatie is van 
de samenstelling van de wereldwijde aandelen- en 
obligatiemarkten. Als gevolg hiervan is er in het LifeSight 
Rendement fonds een exposure naar Rusland via het 
EMD LC fonds van LGIM en via het EME-fonds van NT. 
De totale exposure aan het eind van 2021 was 0,5%. 
Het bestuur van LifeSight heeft besloten om, vanuit 
zowel risico oogpunt als ESG perspectief, Rusland 
als Belarus uit te sluiten voor zowel toekomstige 
aandelen- als obligatie beleggingen binnen de LifeSight 
fondsen.  Omdat de aandelen en obligaties uit Rusland 
uit de indexen zijn verwijderd, hoeft LifeSight het 
beleggingsbeleid niet aan te passen. Ook in het begin 
van 2022 zien we de inflatie wereldwijd verder oplopen, 
onder andere door een toenemende vraag naar 
producten en diensten als gevolg van het voortgaande 
economisch herstel, door problemen in de productie 
en levering van goederen en door de sterk stijgende 
energie- en voedselprijzen als gevolg van de inval van 
Rusland in Oekraïne. Ondanks de hoge inflatie zijn er 
(nog) geen concrete toezeggingen gedaan door de 
Europese Centrale Bank (ECB) voor een rentestijging om 
de economische groei af te remmen. Dit in tegenstelling 
tot de VS en UK waar de beleidsrente geleidelijk 
wordt verhoogd in 2022. Volgens de ECB is de hoge 
inflatie het gevolg van een tekort aan de aanbodzijde 
en niet vergelijkbaar met de situatie in de VS en UK. 
De ECB verwacht dan ook een daling van de inflatie 
in 2023. Door de vooralsnog aanhoudende inflatie 
verwachten we een stijging van de kapitaalmarktrente 

in de Eurozone. De rente en inflatieontwikkeling zal 
samen met de geopolitieke ontwikkelingen bepalend 
zijn voor de aandelenmarkten in 2022. LifeSight 
is goed gepositioneerd voor deze geschetste 
ontwikkelingen. Zowel het renterisico als het inflatierisico 
wordt voor de deelnemers afgedekt en binnen de 
risicodragende beleggingen spreiden we over meerdere 
beleggingscategorieën, regio’s en bedrijfstakken. 

Verder zal 2022 ook weer in het teken staan van het 
pensioenakkoord. LifeSight zal ervoor zorgen dat 
alle nieuwe wettelijke regelingen zo snel mogelijk zijn 
geïmplementeerd. Wij doen dit en blijven dit doen in 
samenspraak met onze klanten en pensioenadviseurs. 
We komen met een passende oplossing voor bestaande 
klanten die over moeten of willen stappen naar een 
nieuwe regeling.  Ook willen wij zo snel mogelijk klaar 
zijn om aan potentiële nieuwe klanten voorstellen te 
kunnen doen op basis het nieuwe wettelijke kader. 

LifeSight heeft de afgelopen jaren een hoogwaardige 
beschikbare premie pensioenoplossing ontwikkeld 
met een uitstekend klantenbestand en een goede 
staat van dienst op het gebied van dienstverlening 
en onafhankelijk bestuur. Er vinden substantiële 
veranderingen plaats in de Nederlandse pensioenmarkt, 
met een overgangsperiode van regelgeving die 
naar verwachtingen 4-5 jaar in beslag zal nemen. 
Tegen deze achtergrond zullen WTW en Lifesight de 
huidige propositie in de Nederlandse pensioenmarkt 
heroverwegen, waarbij de garantieovereenkomst 
voor onbepaalde tijd in stand blijft.

In 2022 zullen we de implementatie van ons product 
bij de nieuwe administrateur succesvol voltooien 
en ook de migratie van alle huidige aangesloten 
werkgevers.  De portalen zullen niet wijzigen en zullen 
in 2022 gekoppeld worden aan het nieuwe platform.

Het vastgestelde 
ESG beleid zal in 
2022 verder worden 
ontwikkeld en waar nog 
niet reeds gerealiseerd 
ook worden 
geïmplementeerd.

Compliance

Verwachte ontwikkelingen 2022

Amstelveen, 13 mei 2022

Het Bestuur van 
Stichting LifeSight
Rolf Kooijman, voorzitter
Annemiek Vollenbroek
Mark Goossens

Naast deze belangrijkste risico’s voor LifeSight hebben 
ook de andere risico’s, waarmee pensioenuitvoerders 
te maken hebben de aandacht van het bestuur. Om 
er enkele te noemen: juridische risico’s, compliance 
risico, reputatierisico, omgevingsrisico’s, kostenrisico’s 
en IT-risico’s. Deze risico’s worden door het bestuur  
in het Integraal Risicomanagement Framework 
beheerst. Dit is opgezet in 2018 en in 2021 door het 
bestuur geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
Aanvullend wordt het framework sinds de introductie 
in 2018 via continue monitoring en gedetailleerde 
kwartaalrapportages actueel gehouden.

Voor de operationele risico’s heeft LifeSight een 
garantie van Willis Towers Watson. Het bedrag van deze 
garantie is in 2021 verhoogd vanwege de verwachte 
groei van de komende jaren.

IORP2 

In 2020 is de opzet en invulling van de sleutelfuncties 
risk en internal audit door DNB getoetst met een positief 
resultaat. Begin 2021 zijn de houders en vervullers voor 
deze werkzaamheden aangesteld en is de governance 
aangepast en geformaliseerd.

Gedurende het boekjaar zijn voor zowel de 
sleutelfunctie Risk als Internal Audit de feitelijke 
werkzaamheden opgestart. Dit heeft geresulteerd in 
onder andere een aantal concrete risico opinies voor 
Risk en het uitvoeren van een eerste audit voor  
Internal Audit. 
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De Raad van Toezicht van Stichting LifeSight is  
belast met het interne toezicht op het beleid en het 
functioneren van het Bestuur van de Stichting.  
De Raad volgt de werkzaamheden van het bestuur 
onder meer door middel van diverse rapportages  
en de driemaandelijkse gezamenlijke vergaderingen 
van de Raad met het Bestuur. In deze vergaderingen 
zijn alle relevante onderwerpen aan de orde gekomen, 
en in het bijzonder hebben de volgende punten 
aandacht gekregen:

    het monitoren van de gevolgen van Covid-19 voor 
LifeSight, 

    het jaarverslag en de jaarrekening, inclusief de 
assurance verklaringen van de partners

    het strategische beleid gericht op verdere groei van 
LifeSight

    het monitoren van de ontwikkelingen bij 
InAdminRiskCo en de implementatie van de 
beheersmaatregelen

Verslag Raad van Toezicht
Het door het Bestuur in het verslagjaar gevoerde beleid 
wordt door ons ondersteund.

In het onderhavige jaarrapport doet het bestuur 
verslag van de gebeurtenissen in 2021. Wij hebben dit 
rapport met het Bestuur besproken en het heeft onze 
instemming. Wij hebben daarbij geconstateerd dat de 
jaarrekening door de accountant is gecontroleerd en 
voorzien is van zijn goedkeurende verklaring.

De Raad van Toezicht zal de ontwikkelingen van 
LifeSight nauwlettend blijven volgen en staat het 
Bestuur daarbij graag met raad terzijde.

Amstelveen, 13 mei 2022

Raad van Toezicht van Stichting LifeSight
Guus Stoelinga, voorzitter
Judith Scherrenberg 
Eliane Kuiper
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Jaarrekening

Activa Toelichting 2021 2020

Beleggingen voor risico deelnemers (1) 1.065.786 741.379

Vorderingen en overlopende activa (2) 919 344

Liquide middelen (3) 11.869 5.001

1.078.574 746.724

Passiva

Stichtingskapitaal en reserves (4) 2.750 2.000

Verplichtingen voor risico deelnemers (5) 1.065.786 741.379

Overige schulden en overlopende passiva (6) 10.038 3.345

1.078.574 746.724

Resultaten voor risico PPI Toelichting 2021 2020

Kostenvergoedingen beleggingsactiviteiten (7) 2.527 1.411

Andere kostenvergoedingen (8) 2.540 2.437

Overige baten (9) -47 151

Uitvoeringskosten (10) -4.938 -3.916

Overige lasten (11) -82 -83

Totaal resultaat voor risico PPI 0 0

Resultaten voor risico deelnemers Toelichting 2021 2020

Premiebijdragen (12) 143.177 119.073

Overdrachtssom overgenomen  
pensioenverplichtingen 

(13) 59.069 136.635

Beleggingsresultaten voor risico deelnemers (14) 149.052 38.171

Nog te verwerken mutaties -3.704 0

Expiratiekapitaal (15) -8.795 -4.682

Overdrachtssom overgedragen  
pensioenverplichtingen 

(16) -10.062 -7.732

Ingehouden kosten (17) -4.330 -2.522

Mutatie voorziening verplichtingen voor 
risico deelnemers 

324.407 278.943

Balans per 31 December

(na verwerking van het resultaat) 
(x € 1.000)

Staat van baten  en lasten

(x € 1.000)
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Doelstelling

Stichting LifeSight, hierna LifeSight, statutair 
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te 
Fascinatioboulevard 240, 3065WB Rotterdam. 
LifeSight is opgericht op 6 maart 2013 en heeft als doel 
het uitvoeren van premieregelingen waarbij LifeSight 
geen verzekeringstechnisch risico draagt, en die op 
basis van de toepasselijke wetgeving zijn aangemerkt 
als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen.

Vergunningen

LifeSight beschikt over een vergunning van 
De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen 
van het bedrijf van premiepensioeninstelling 
als bedoeld in artikel 2:54g van de Wet op het 
financieel toezicht, alsmede een vergunning om 
als bemiddelaar in verzekeringen op te treden 
als bedoeld in artikel 2:54h, tweede lid, Wft.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de 
jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 
bestuur van LifeSight zich over verschillende zaken een 
oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 
het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 
2BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving (RJ), uitgegeven door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dit betreft 
vanaf boekjaar 2018 de verplichte toepassing 
van RJ611 waar LifeSight aan heeft voldaan. 

Verwerking

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen aan LifeSight zullen toevloeien en 
de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten 
opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een 
vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering 
van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermindering van een actief of een vermeerdering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Toelichting 
Jaarrekening

Grondslagen 
voor de financiële 
verslaglegging

Kasstromen voor risico PPI 2021 2020

Ontvangen aanvullende storting Willis Towers Watson 743 737

Ontvangen beheervergoeding 2.327 1.332

Ontvangen administratie en implementatievergoeding 1.261 1.317

Ontvangen rentebaten 0 0

Betaalde uitvoerings- en implementatiekosten -4.261 -3.098

Betaalde rentelasten -40 -94

Overig 316 110

Financieringsactiviteit 750 750

Kasstroom 1.096 1.054

Mutatie liquide middelen 2021 2020

Stand per 1 januari 4.009 2.995

Mutatie liquide middelen 1.096 1.054

Stand per 31 december 5.105 4.009

Kasstroomoverzicht

(x € 1.000)   

In onderstaand overzicht zijn de kasstromen opgenomen die horen bij de activiteiten voor risico van de PPI 
(directe methode).

De financieringsactiviteit is de storting van het aanvullende Stichtingskapitaal door Willis Towers Watson.
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Algemeen

Tenzij anders vermeld, worden de baten en lasten ten 
gunste c.q. ten laste van het resultaat gebracht in de 
periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
verantwoord voor zover het waarschijnlijk is dat de 
economische voordelen ten goede zullen komen aan 
LifeSight en de baten betrouwbaar kunnen worden 
bepaald. Lasten worden verantwoord voor zover het 
waarschijnlijk is dat de economische nadelen toekomen 
aan LifeSight en de lasten betrouwbaar kunnen worden 
bepaald.

Premiebijdragen risico deelnemers

Onder premiebaten risico deelnemers worden de 
door deelnemers ingelegde bedragen verantwoord 
die worden gebruikt voor de opbouw van een 
ouderdomspensioen en voor verzekeringspremie.

Beleggingsresultaten risico deelnemers

Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt 
verstaan alle aan het boekjaar toe te rekenen inkomsten 
uit beleggingen, zijnde dividend van aandelen en 
de aan het boekjaar toe te rekenen rentebedragen 
van vastrentende beleggingen. Onder indirecte 
beleggingsopbrengsten wordt verstaan de verandering 
in de waarde van beleggingen. Met de directe en 
indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de 
aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten, 
provisies en valutaverschillen.

Saldo waardeoverdrachten

De post saldo waardeoverdrachten bevat het saldo 
van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel 
overgedragen pensioenverplichtingen.

Vermogensbeheer- en uitvoeringskosten

De vermogensbeheer- en uitvoeringskosten  
zijn toegerekend aan de periode waarop ze  
betrekking hebben.

Grondslagen voor de 
resultaatbepaling

Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg 
alle toekomstige economische voordelen en risico’s 
met betrekking tot een actief of een verplichting aan 
een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de 
verplichting niet langer in de balans opgenomen. 
Verder worden activa niet meer in de balans 
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt 
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid 
van de toekomstige economische voordelen en 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Een verplichting wordt niet meer in de balans 
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt 
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid 
van de verwachtte uitstroom van middelen en 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Saldering

Een financieel actief en een financieel passief 
worden gesaldeerd en als nettobedrag in de balans 
opgenomen indien sprake is van een wettelijke 
of contractuele bevoegdheid om het actief en de 
verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en 
bovendien de intentie bestaat om de posten op deze 
wijze af te wikkelen. De met gesaldeerd opgenomen 
financiële activa en passiva samenhangende 
rentebaten en rentelasten worden eveneens 
gesaldeerd opgenomen.

Waardering

Een aanzienlijk deel van de waarde van de activa van 
LifeSight betreffen financiële instrumenten. Financiële 
instrumenten worden op het moment van verkrijging 
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, zijnde de reële 
waarde van het actief of de verplichting, vermeerderd 
met de transactiekosten. Vervolgens worden financiële 
activa en financiële verplichtingen op het volgende 
waarderingsmoment gewaardeerd tegen reële waarde, 
tenzij anders vermeld.

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan 
worden verhandeld of een verplichting kan worden 
afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde 
partijen die tot een transactie bereid zijn en die 
onafhankelijk van elkaar zijn.

Beleggingen voor risico deelnemers

Beleggingen met een regelmatige beursnotering 
worden gewaardeerd op reële waarde, zijnde de 
actuele beurskoers. 

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde.

Overige activa

De overige activa betreffen de liquide middelen die 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Onder liquide middelen worden verstaan bij banken 
aangehouden rekening-courantsaldi en bij banken 
aangehouden activa die zonder beperkingen en zonder 
materieel risico van waardevermindering onmiddellijk 
kunnen worden omgezet in liquide middelen, en een 
oorspronkelijke looptijd niet langer dan één  
jaar hebben.

Stichtingskapitaal en reserves

Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door 
het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en 
posten van het vreemd vermogen, volgens de van 
toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de 
balans zijn opgenomen.

Technische voorziening voor risico 
deelnemers

Pensioenverplichtingen voor risico deelnemers wordt 
gewaardeerd tegen de waarde van de aan deelnemers 
toegewezen beleggingen. Het beleggingsrisico ligt bij 
de deelnemers. De pensioenverplichtingen voor risico 
deelnemers wordt niet actuarieel bepaald en is gelijk 
aan de beleggingen voor risico deelnemers.

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde.

Grondslagen voor de 
waardering van de 
activa en passiva
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2. Vorderingen en overlopende activa

Beleggingen risico deelnemers naar beleggingscategorie.

LifeSight voert zowel bruto- als nettopensioenregelingen uit. Voor de netto regelingen worden altijd separate 
reglementen opgesteld om de specifieke kenmerken, zoals de vrijwillige deelname, duidelijk vast te leggen. In de 
deelnemersadminstratie worden deze beleggingsunits ook apart geadministreerd. De feitelijke beleggingen voor de 
nettopensioenregelingen worden gedaan in dezelfde LifeSight beleggingsfondsen als de bruto pensioenregelingen.

De overige beleggingen betreffen liquide middelen.

31-12-2021 31-12-2020

Indirecte vastgoedbeleggingen 95.993 65.881

Aandelen 569.578 396.907

Vastrentende waarden 379.332 260.024

Overige beleggingen 20.810 7.779

Liquide middelen (nog te beleggen) 73 10.788

Beleggingen voor risico deelnemers 1.065.786 741.379

31-12-2021 31-12-2020

Nog te ontvangen vorderingen Premiedebiteuren 364 6

Nog te ontvangen bedragen 427 277

Nog te ontvangen vorderingen WTW 51 14

919 344

Toelichting op de balans
(x € 1.000) 

Activa

1. Beleggingen voor risico deelnemers

Bruto en netto pensioenregelingen

LifeSight 
Rendement 

fund

LifeSight 
Matching 

Long Fund

LifeSight 
Matching 
Kort fund

Opting out

Liquide 
middelen 

(nog te 
beleggen)

Totaal

Stand 1 januari 2021 543.569 101.267 69.436 16.319 10.788 741.379

Aankopen 169.862 44.006 40.920 2.766  257.554

Verkopen -40.649 -12.235 -13.077 -1.192  -67.153

Waardemutaties* 119.087 16.176 5.435 4.024  144.722

Mutatie liquide middelen     -10.716 -10.716

Stand per 31 december 
2021

791.869 149.214 102.714 21.917 72 1.065.786

LifeSight 
Rendement 

fund 

LifeSight 
Matching 

Long Fund

LifeSight 
Matching 
Kort fund

Opting out

Liquide 
middelen 

(nog te 
beleggen)

Totaal

Stand per 1 januari 2020 342.734 58.752 39.896 14.451 6.603 462.436

Aankopen 196.952 37.755 31.653 2.154 268.514

Verkopen -20.341 -3.629 -4.618 -817 -29.405

Waardemutaties* 24.224 8.389 2.505 531 35.649

Mutatie liquide middelen 4.185 4.185

Stand per 31 december 
2020

543.569 101.267 69.436 16.319 10.788 741.379

Gehanteerde methodiek bij het bepalen van 
de reële waarde

Alle belegging zijn Level 1 beleggingen, d.w.z. de reële 
waarde is gebaseerd op gepubliceerde koersen in een 
actieve markt. Van alle financiële instrumenten in deze 
waarderingscategorie zijn gepubliceerde koersen 
afkomstig van een beurs, broker of prijsinstelling. 
Bovendien is bij deze financiële instrumenten sprake 
van een actieve markt. Hierdoor vormen de koersen 
een goede afspiegeling van actuele en regelmatig 
voorkomende markttransacties tussen onafhankelijke 
partijen. De beleggingen in deze categorie omvatten 
voornamelijk beursgenoteerde aandelen en 
obligaties, inclusief de beleggingsfondsen waarvan de 
onderliggende beleggingen beursgenoteerd zijn.

Uitleen

Ultimo 2021 is er in beperkte mate sprake van uitleen. 
In het iShares Developed Real Estate Index fonds was 
er per 31 december 2021 sprake van € 5.811.739 aan 
uitleen. Dit betreft 8,4% van de waarde van het iShares 
Developed Real Estate Index fonds. De waarde van 
het onderpand van de uitgeleende aandelen betrof 
111%. De netto-opbrengst was circa 3,1 basispunten. 

In het BNY Mellon Efficiënt U.S. Fallen Angels Bata 
Fund was er per 31 december 2021 sprake van 
€ 750.016 aan uitleen. Dit betreft 1,3% van de waarde 
van het BNY Mellon Efficiënt U.S. Fallen Angels 
Bata Fund. De waarde van het onderpand van de 
uitgeleende aandelen betrof 105%. De netto-opbrengst 
was circa 1,9 basispunten. BNY Mellon Efficiënt U.S. 
Fallen Angels Bata Fund is begin december 2021 
gestopt met het uitlenen van obligaties. Bestaande 
verpandingen worden conform de afspraken 
afgewikkeld en zullen geleidelijk aan aflopen.

De vorderingen hebben een looptijd die korter is dan één jaar.

*Waardemutatie betreft nettorendement, dus na inhouding van de standaard OCF

*Waardemutatie betreft nettorendement, dus na inhouding van de standaard OCF
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De overige schulden en overlopende passiva hebben een looptijd die korter is dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen inzake huur of lease. Wel is een verplichting aangegaan voor de kosten van de 
implementatie bij de nieuwe pensioen administrateur.

6.  Overige schulden en overlopende passiva voor risico PPI
31-12-2021 31-12-2020

Administratiekosten 75 59

Implementatiekosten 80 61

Nog te verwerken waardeoverdrachten 5.064 855

Overlopende beleggingsgelden 62 64

Accountantskosten 22 23

Kosten vermogensbeheer 169 133

Verzekeringsmaatschappij 226 56

Vooruitontvangen bedragen inzake kosten 2022 resp. 2021 743 737

Uit te keren winstdeling 645 556

Nog te verwerken premieontvangsten 1.554 67

Overige schulden 884 489

10.038 3.345

Gestort
kapitaal

Stand 1 januari 2021 2.000

Uit bestemming saldo van baten en lasten -

Storting door Willis Towers Watson 750

Stand 31 december 2021 2.750

Stand 1 januari 2020 1.250

Uit bestemming saldo van baten en lasten -

Storting door Willis Towers Watson 250

Stand 31 december 2020 2.000

3.  Liquide middelen

De liquide middelen betreffen banktegoeden in rekening-courant voor zover zij geen beleggingskarakter hebben. Het saldo 
is direct opeisbaar en staat ter vrije beschikking van LifeSight. Met de bank is geen kredietfaciliteit overeengekomen.

5.  Verplichtingen voor risico deelnemers

31-12-2021 31-12-2020

ABN AMRO Vermogens spaarrekening 2.750 2.000

ABN AMRO rekening courant 2.355 2.009

ABN AMRO overige premie rekening 1.637 25

ABN AMRO premiegeldenrekening 1 36

ABN AMRO Derdengeldenrekening 5.064 857

ABN AMRO Beleggingsrekening 48 50

ABN AMRO Uitkeringsrekening 14 24

11.869 5.001

Naast het gestorte kapitaal van 2.750 is LifeSight een kapitaalgarantie overeengekomen met haar oprichters. Voor 
balansdatum was de kapitaalgarantie 1.864 over de periode van 2017 tot 2022. In januari 2021 is deze aangepast naar 
3.159 over de periode van 2020 tot 2027.

Voor een premiepensioeninstelling bedraagt het minimum eigen vermogen 500 (Wft Bpr). Tevens moet de 
premiepensioeninstelling beschikken over een solvabiliteit van ten minste 0,2% van het beheerde pensioenvermogen voor 
zover dat vermogen groter is dan 250.000. Per ultimo boekjaar is het pensioenvermogen 1.065.786, derhalve bedraagt het 
minimum aan te houden eigen vermogen 2.132. Aan deze eis wordt voldaan met een eigen vermogen van 2.750.

Het eigen vermogen wordt door Willis Towers Watson aangevuld zoals bepaald in de fundingovereenkomst. Gegeven het 
feit dat operationeel per kwartaal wordt beoordeeld of een aanvulling van het eigen vermogen nodig is, heeft het bestuur 
een beoogd minimum solvabiliteit van 125% vastgesteld.

2021 2020

Stand begin boekjaar 741.379 462.436

Premiebijdragen 143.177 119.073

Overdrachtssom overgenomen pensioenver-plichtingen 59.069 136.635

Beleggingsresultaat voor risico deelnemers 149.052 38.171

Nog te verwerken mutaties -3.704 0

Expiratiekapitaal -8.795 -4.682

Overdrachtssom overgedragen pensioenver-plichtingen -10.062 -7.732

Ingehouden kosten -4.330 -2.522

Stand eind boekjaar 1.065.786 741.379

De post nog te verwerken mutaties betreft uitgaande waardeoverdrachten en expiraties waarvan de beleggingen al 
verkocht zijn maar de mutatie nog niet volledig is afgerond.

Passiva

4.  Stichtingskapitaal en reserves
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2021 2020

Kosten vermogensbeheer 1.125 788

Kosten custodian 425 311

Administratiekosten pensioenuitvoering 792 698

Implementatiekosten 161 225

Overige administratiekosten en bestuursondersteuning 1.971 1.154

Controlekosten accountant 47 50

Kosten Bestuur en Raad van Toezicht 169 363

Toezichtkosten 57 33

Overige kosten 191 294

4.938 3.916

10.  Uitvoeringskosten

De accountantskosten bestaan geheel uit kosten ter controle van de jaarrekening en de jaarstaten ten behoeve van 
DNB. Deze werkzaamheden zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V.

Toezichtkosten betreffen de kosten van het toezicht door De Nederlandsche Bank op LifeSight. 

Overige kosten betreft kosten die niet direct aan de geleverde diensten of aan de andere kostencategorieën 
toegerekend kunnen worden.

LifeSight heeft geen personeel in dienst. Voor het honorarium en de vacatiegelden voor de leden van het Bestuur 
en de Raad van Toezicht is een vast bedrag per lid overeengekomen. Dit vaste bedrag is gerelateerd aan de 
overeengekomen tijdsbesteding voor LifeSight. De kosten Bestuur en Raad van Toezicht zijn in 2021 aanzienlijk lager 
dan in 2020. Dit komt door een herziening van een btw- vrijstelling op de kosten Bestuur en Raad van Toezicht, die met 
terugwerkende kracht in werking is gekomen. 

Er zijn geen leningen, voorschotten, garanties of polissen verstrekt aan leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

De Stichting houdt op de beleggingsfondsen maandelijks een kostenvergoeding in, de standaard OCF. Via rebates 
ten gunsten van de deelnemers wordt vervolgens de contractueel afgesproken OCF gerealiseerd. Deze worden ten 
laste van het rendement onttrokken uit de beleggingsfondsen. 

Hiervan worden diverse partijen gefinancierd:

    Vermogensbeheerders voor het deel dat facturen stuurt, een ander deel verrekent het al in de waarde van het 
onderliggende fonds

    Towers Watson Pension Services
    Dekking voor kosten custodian
    Financiering rebates voor deelnemers.

De bijdrage funding kosten Willis Towers Watson is een vergoeding voor de aanloopverliezen van de Stichting. 
De vergoeding voor administratiekosten en implementatiekosten dienen voor de uitvoering en doorontwikkeling 
van de administratieve systemen bij InAdmin.

De vergoeding vermogensbeheerskosten betreft het deel van kostenvergoedingen dat door de Stichting wordt 
gealloceerd om vermogensbeheerders van de beleggingsfondsen te betalen.

De vergoeding administratiekosten van de Stichting zijn de bedragen die in rekening worden gebracht bij de 
aangesloten werkgevers.

De overige kosten worden separaat aan Willis Towers Watson gefactureerd en betaald.

2021 2020

Beheervergoeding 2.017 1.126

Vergoeding custodiankosten 510 285

2.527 1.411

2021 2020

Bankrente 0 0

Overig -47 151

-47 151

8.  Andere kostenvergoedingen

9.  Overige baten

2021 2020

Bijdrage funding kosten Willis Towers Watson 737 876

Vergoeding Vermogensbeheerkosten 522 385

Vergoeding Administratiekosten 1.120 951

Vergoeding implementatiekosten 161 225

2.540 2.437

Toelichting op de staat 
van baten en lasten
(x € 1.000) 

Resultaten voor risico PPI

7.  Kostenvergoedingen beleggingsactiviteiten
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2021 2020

Expirerende kapitalen -8.795 -4.682

-8.795 -4.682

2021 2020

Uitgaande waardeoverdrachten -10.062 -7.732

-10.062 -7.732

15.  Expiratiekapitaal

16.  Overdrachtssom overgedragen pensioenverplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

LifeSight belegt wereldwijd via index fondsen, waarbij de samenstelling van de fondsen een replicatie is van de 
samenstelling van de wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten. Als gevolg hiervan is er in het LifeSight Rendement 
fonds een exposure naar Rusland via het EMD LC fonds van LGIM en via het EME-fonds van NT. De totale exposure 
aan het eind van 2021 was 0,5%. Het bestuur van LifeSight heeft besloten om, vanuit zowel risico oogpunt als ESG 
perspectief, Rusland als Belarus uit te sluiten voor zowel toekomstige aandelen- als obligatie beleggingen binnen 
de LifeSight fondsen. Omdat de aandelen en obligaties uit Rusland uit de indexen zijn verwijderd, hoeft LifeSight het 
beleggingsbeleid niet aan te passen.

Amstelveen, 13 mei 2022

Het Bestuur van de Stichting LifeSight
Rolf Kooijman, voorzitter
Annemiek Vollenbroek
Mark Goossens

14.  Beleggingsresultaten voor risico deelnemers

2021 2020

Rendement portefeuille 119.087 24.224

Matching long portefeuille 16.176 8.389

Matching short portefeuille 5.435 2.505

Opting Out portefeuille 4.024 513

144.722 35.649

De transactiekosten worden niet separaat in rekening gebracht in de fondsen waarin wordt doorbelegd. Deze worden 
direct verwerkt in de koers waartegen wordt gehandeld. De omvang van de transactiekosten kan daarom niet worden 
vastgesteld.

De weergegeven resultaten zijn netto beleggingsresultaten, dit betekent dat de vermogensbeheerkosten al in 
mindering zijn gebracht. Voor de hele portefeuille bedroegen deze 4.330 (2020: 2.522).

2021 2020

Bankkosten en rentelasten 75 83

Overige lasten 7

82 83

2021 2020

Periodieke premie 143.177 119.073

143.177 119.073

2021 2020

Inkomende waardeoverdrachten 59.069 136.635

59.069 136.635

Resultaten voor risico deelnemers 

11.  Overige lasten

12.  Premiebijdragen

13.  Overdrachtssom overgenomen pensioenverplichtingen
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Verklaring Over De In Het Jaarverslag 
Opgenomen Andere Informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring 
daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:
    Het bestuursverslag, inclusief de kerncijfers
   Verslag raad van toezicht
   De overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij 
van mening dat de andere informatie:
    Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat.
    Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 

BW is vereist
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of 
de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan 
de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van 
de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens, in overeenstemming met Titel 
9 Boek 2 BW.     

Beschrijving van verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor  
de jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken 
en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeen¬stemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader 
is het bestuur en raad van toezicht verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
en raad van toezicht noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur 
en raad van toezicht afwegen of de stichting in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur en raad van toezicht de jaarrekening opmaken 
op basis van de continuïteits-veronderstelling, tenzij 
het bestuur en raad van toezicht het voornemen heeft 
om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten 
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiele 
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 
de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate 
maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen 
die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang 
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van 
het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Aan het bestuur en de raad van 
toezicht van Stichting LifeSight.

Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen jaarrekening 2021  

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting 
LifeSight te Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting 
LifeSight op 31 december 2021 en van het resultaat 
over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.    

De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2021.
2. De winst-en-verliesrekening over 2021.
3. De toelichting met een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens 
het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting LifeSight zoals 
vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties 
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel.

Paragraaf ter benadrukking van de impact 
van Rusland/Oekraine crisis 

De huidige Rusland/Oekraïne crisis heeft ook invloed 
op Stichting LifeSight. In de toelichting op pagina 37 in 
de jaarrekening heeft het management de verwachte 
impact van deze crisis op de financiële prestaties en 
gezondheid van Stichting LifeSight en haar plannen om 
met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te 
gaan toegelicht. 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid.

Controleverklaring Van De 
Onafhankelijke Accountant
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Wij hebben deze accountantscontrole 
professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming 
toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit:

    Het identificeren en inschatten van de risico’s 
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in 
reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, 
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken 
of het doorbreken van de interne beheersing.

    Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 
die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de stichting.

    Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen 
die daarover in de jaarrekening staan.

    Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-
informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 
is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een stichting 
haar continuïteit niet langer kan handhaven.

    Het evalueren van de presentatie, structuur 
en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen. 

    Het evalueren of de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur en raad van 
toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante 
bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.      

Amsterdam, 13 mei 2022

Deloitte Accountants B.V.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

R.M.E.M. Hennekam RA


