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3. Hoofdlijnen 2020 

Het jaar 2020 was een zeer intensief bestuursjaar met veel extra vergaderingen. Daarbij kwam ook, 
sinds maart van dat jaar, dat het bestuur door Covid-19 niet meer in persoon mocht vergaderen. 
Middels Teamsvergaderingen is dit echter probleemloos opgevangen, waarbij, op het moment dat 
dit echt noodzakelijk en toegestaan was, een enkele keer het bestuur nog in persoon bij elkaar is 
gekomen in 2020. Voor verdere toelichting op de gevolgen van Covid-19 voor SPE verwijzen wij 
naar paragraaf 9.5. 

Het hoge aantal vergaderingen werd aan de ene kant veroorzaakt door het toekomsttraject met de 
beoogde liquidatie en collectieve waardeoverdracht op korte termijn, zoals hierboven in hoofdstuk 2 
al is beschreven.  

Aan de andere kant was dat het dreigende faillissement van RiskCo Administrations (RiskCo), onze 
pensioenadministrateur. Van mei tot en met september 2020 is SPE hier intensief mee bezig 
geweest. Hierbij is samengewerkt met toezichthouder DNB en de overige klanten van RiskCo, die 
zich in een stuurgroep hadden georganiseerd. SPE heeft, onder leiding van de door hem 
geformeerde kopgroep bestaande uit een bestuurder, onze adviseur, onze sleutelfunctiehouder 
risicobeheer en de operationeel directeur van ons bestuursbureau veel extra activiteiten moeten 
ontplooien om de problemen waarmee we geconfronteerd werden het hoofd te bieden. Doordat 
SPE een fallbackscenario kent, was de dreiging van een risico van het faillissement van RiskCo 
beperkt. Het faillissement is afgewend door de overname van RiskCo door een grote partij, waar 
ook DNB zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Sinds deze overname is SPE in gesprek gebleven 
met RiskCo om de vinger aan de pols te houden. Vanwege het fallbackscenario en de beoogde 
liquidatie op korte termijn, heeft SPE een beperkt belang bij het voortbestaan voor de lange termijn 
van RiskCo. 

Daarnaast waren belangrijke aandachtspunten voor het bestuur in 2020: 

• Het opstellen van het herstelplan en het uitvoeren van een aanvangshaalbaarheidstoets. 

• Het evenwichtig afwegen van alle belangen in de besluitvorming. 

• Het contact onderhouden met de werkgever en het verantwoordingsorgaan, mede in 
verband met de naderende liquidatie en collectieve waardeoverdracht van SPE.  

• De communicatie met belanghebbenden middels nieuwsbrieven, bijeenkomsten, 
hoorsessies, informatie op de website en een samenvatting van het jaarverslag. 

• In navolging op de benoeming van de andere sleutelfunctiehouders eind 2019, de 
benoeming van een sleutelfunctiehouder Risicobeheer, die sinds het tweede kwartaal van 
2020 (nagenoeg) alle bestuursvergaderingen bijwoont en van goede toegevoegde waarde 
is;  

• Het risicomanagement, zowel in algemene zin als specifiek ten aanzien van het collectieve 
waardeoverdracht- en liquidatietraject. 

• Het monitoren van de uitbestedingspartijen (met name: RiskCo en NN IP), die het fonds 
ondersteunen bij de uitvoering van de pensioenregeling. 

• Bewustwording creëren, onder leiding van de compliance officer, ten aanzien van 
belangenverstrengeling en integriteit. 

• Het monitoren van de beleggingen op basis van de Verklaring Beleggingsbeginselen. 

• Het monitoren van compliance aan geldende en toekomstige wet- en regelgeving, 
waaronder maar niet uitsluitend de gevolgen van het pensioenakkoord voor SPE zowel op 
de korte als op de langere termijn. 

• Het continu toetsen van SPE aan de Code Pensioenfondsen.  

• Het regelmatig evalueren van de bestuursvergaderingen en het houden van een 
zelfevaluatie.  

• Onderhouden en uitbreiden van de deskundigheid van het bestuur en de bestuurders, door 
het volgen van individuele en collectieve trainingen en het bijwonen van diverse seminars 

• Voorkomen van korten van de pensioenen door het gebruikmaken van de 
Vrijstellingsregeling. 

In de vergadering van 19 februari 2020 heeft het bestuur het voorgenomen besluit tot liquidatie 
genomen. 
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Medio 2020 werd de operationeel directeur van SPE ziek. De heer Van den Berg is in 2020 voor 
een belangrijk deel zijn taken blijven vervullen. In voorkomende gevallen zijn diens 
werkzaamheden opgevangen door de bestuurssecretaris en de adviseur van het fonds. De 
continuïteit van het pensioenfonds is derhalve niet in gevaar gekomen. 
 

3.1 Ontwikkeling dekkingsgraad en herstelplan 

De nominale dekkingsgraad van SPE is gestegen en komt op 31 december 2020 uit op 102,4%. 
Het jaar 2019 werd afgesloten op 101,1%. Bij de berekening van de dekkingsgraad wordt de 
bestemmingsreserve, onderdeel uitmakend van het Stichtingskapitaal en reserves, niet 
meegenomen. 

De door SPE te hanteren rekenrente is gedaald naar 0,75% ultimo 2019 naar 0,19% ultimo 2020. 

Het rendement op de beleggingsportefeuille was positief 12,41% (2019: 19,23%). De nominale 
dekkingsgraad op basis van marktrente bedraagt 96,3% (2019: 96,2%). Onder marktrente 
verstaan wij de rente zoals deze op jaareinde op de kapitaalmarkt geldt, zonder rekening te houden 
met de door DNB voorgeschreven UFR. 

De volgende componenten hebben geleid tot een positief resultaat van € 5.766 in 2020. In 2019 
was het resultaat van € 4.612k.  

  

De rubricering van het totale resultaat heeft plaatsgevonden in lijn met de afgelopen jaren. De 
vennootschap heeft zich bereid verklaard om garant te staan voor de kosten die SPE maakt vanaf 
1 januari 2020. Dientengevolge is een bedrag ontvangen van € 387k van de vennootschap. 
Daarnaast is eenmalige bijdrage toegezegd door de vennootschap in het kader van de collectieve 
waardeoverdracht van € 2.100k. Dit bedrag is opgebouwd uit (1) de door de vennootschap 
overgenomen verplichting in het kader van zieke deelnemers € 205k, met als gevolg een vrijval van 
de voorziening zieken, en (2) de toegekende bijdrage door de vennootschap in het kader van de 
collectieve waardeoverdracht € 1.895k, verantwoord als onderdeel van de overige baten, totaal  
€ 2.488. Zie tevens de actuariële analyse zoals opgenomen in hoofdstuk 10. 

De vermogenspositie van SPE is per 31 december 2020 niet goed. Er is zowel sprake van een 
reservetekort als een dekkingstekort. 

Er is sprake van een reservetekort indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste 
dekkingsgraad (111,3% per 31-12-2020). Eind 2020 was de beleidsdekkingsgraad 97,7%. 
Het pensioenfonds heeft 10 jaar de tijd om de beleidsdekkingsgraad boven de vereiste 
dekkingsgraad te krijgen. 

Er is sprake van een dekkingstekort indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal 
vereiste dekkingsgraad (104,0% per 31-12-2020). Het pensioenfonds heeft 5 jaar de tijd om de 
beleidsdekkingsgraad boven de minimaal vereiste dekkingsgraad te krijgen. Omdat SPE sinds 
2015 niet meer boven de grens zit, mag ultimo 2020 geen sprake meer zijn van een dekkingstekort. 
Deze uitkomsten zouden tot de conclusie moeten leiden dat de pensioenaanspraken per  
1 januari 2021 gekort moeten worden tot de minimaal vereiste dekkingsgraad. De minister heeft 
deze regel tijdelijk aangepast naar 90%. Korten moet nu alleen als de actuele dekkingsgraad op  
31 december 2020 lager is dan 90%. Onze dekkingsgraad is op 31 december 2020 hoger 
waardoor er geen sprake is van een korting per 1 januari 2021. 

De vermogenspositie is in het eerste kwartaal van 2021 verbeterd. Ultimo april 2021 is de actuele 
dekkingsgraad 107,2% en de beleidsdekkingsgraad 100,6%. 
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Het verloop van de nominale dekkingsgraad en de rekenrente kan als volgt worden 
weergegeven: 

 

Daarnaast zijn ook de beleidsdekkingsgraad en de reële dekkingsgraad van belang.  

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de berekende dekkingsgraden van de afgelopen 12 
maanden. De ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad is maatgevend voor het beleid qua 
toeslagverlening, het signaleren of SPE zich in een tekortsituatie bevindt en is ook van belang voor het 
al of niet kunnen meewerken aan waardeoverdracht of afkoop van pensioenaanspraken. 

De reële dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds en de 
pensioenverplichtingen. Waarbij in de pensioenverplichtingen de verwachte stijging van de prijzen zijn 
meegenomen. Een reële dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het pensioenfonds naar verwachting 
voldoende vermogen heeft om aan de actuele pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen 
volledig te verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.  

Het verloop van de verschillende dekkingsgraden kan als volgt worden weergegeven: 
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De formule om de reële dekkingsgraad te berekenen is het delen van de beleidsdekkingsgraad 
door de TBI-grens. TBI staat voor Toekomst bestendig indexeren.  

De TBI-grens wordt door de actuaris berekend en ligt ultimo 2020 op 121,9% (2019: 124,4%).  
Dat wil dus zeggen dat er bij een dekkingsgraad van 121,9% of hoger volledig geïndexeerd kan 
worden. Dit brengt de reële dekkingsgraad op 80,1% (97,7% (BDG) gedeeld door 121,9% (TBI)). 

De vereiste dekkingsgraad (vereist eigen vermogen) is het niveau van de dekkingsgraad dat het 
fonds op grond van de Pensioenwet dient te hebben, op basis van de beleggingsrisico’s die het 
fonds loopt. Voor SPE is dit niveau per ultimo 2020 111,3% (2019: 111,9%). 

Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet een pensioenfonds 
een herstelplan opstellen. Hierin moet worden aangetoond dat binnen 10 jaar de dekkingsgraad op 
het niveau van de vereiste dekkingsgraad zal komen. Als dit niet lukt, moet er worden gekort op de 
opgebouwde rechten. Deze korting mag worden uitgesmeerd over de looptijd van het herstelplan. 
Het herstelplan moet jaarlijks worden geactualiseerd, waarbij opnieuw een horizon van 10 jaar 
geldt. In 2015 is voor het eerst door SPE een herstelplan opgesteld. SPE heeft gezien het tekort 
ultimo 2020 op 30 maart 2021 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Hierin wordt 
voldaan aan de eis dat het vereiste niveau van de dekkingsgraad binnen 10 jaar wordt gehaald, 
zonder dat korting noodzakelijk is. DNB heeft in een beschikking gedateerd 19 mei 2021 
aangegeven in te stemmen met dit herstelplan. 

Tot slot is er de premiedekkingsgraad. Deze geeft de mate weer waarmee de feitelijke premie 
voldoende is om de actuarieel benodigde premie te dekken. Zie toelichting in hoofdstuk 10.3. 
Gezien het feit dat er in 2020 geen premie meer is geïncasseerd wordt deze berekening  
niet meer gemaakt. 

Herverzekering 

De herverzekeringsovereenkomst (5-jaarscontract ingaande januari 2015) voor het 
overlijdensrisico (kort leven) werd per 1 januari 2012 ondergebracht bij Nationale-Nederlanden 
NN). Voor alle premievrij gestelde arbeidsongeschikte deelnemers is daarbij een “Anw-hiaat” 
opslag op het tijdelijk partnerpensioen meeverzekerd. Dit contract liep af op 31-12-2019 maar is 
verlengd tot en met 31-12-2021. 
 
 
  


