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1. Missie, uitgangspunten en doelstellingen 

De missie van het pensioenfonds luidt als volgt: 

• Op een verstandige, verantwoorde en transparante wijze (laten) beheren van de 
beschikbare middelen. 

• Zo efficiënt mogelijk besturen. 

• Zo optimaal mogelijk toezicht houden op de werkzaamheden die niet direct door het 
pensioenfonds worden verricht. 

Dit alles om de aan de deelnemers toegezegde pensioenaanspraken waar te kunnen maken, 
waarbij draagvlak onder de deelnemers bestaat ten aanzien van de wijze waarop dit gebeurt. 
Hierbij worden, gelet op een optimale verhouding van de inzet van interne en externe expertise, de 
beschikbare middelen op basis van de geformuleerde randvoorwaarden ingezet om een zo 
optimaal mogelijk pensioenresultaat te kunnen bereiken. 

Aanvullend hierop heeft het bestuur de volgende algemene uitgangspunten geformuleerd: 

• Betrokkenheid en inzicht/begrip van de deelnemer door een zo gericht mogelijke wijze 
van communicatie waarbij de beschikbare korte lijnen binnen de werkgever expliciet 
worden ingezet en de bereikbaarheid zo goed mogelijk wordt geborgd. 

• Het bespreken/toelichten van de risicobereidheid met alle stakeholders en het afleggen 
van verantwoording over de gemaakte afwegingen tussen de (verwachte) 
pensioenuitkomst en de vastgestelde risicobereidheid. 

• De uitvoering van de regeling wordt zo actueel mogelijk gehouden, gegeven de 
bewegingen in de branche (bijvoorbeeld flexibilisering uitkering), waarbij rekening wordt 
gehouden met kostenefficiëntie. 

• Een goede balans tussen kennis/inzicht bij bestuurders en de eisen ten aanzien van 
geschiktheid en de kosten die dit met zich mee brengt. 

In de risicomatrix van SPE worden de belangrijkste risico’s genoemd waarbij deze doelstellingen 
niet of niet geheel bereikt worden. Het bestuur ziet naast de financiële risico’s vanwege de lage 
dekkingsgraad van het fonds, vooral een aantal operationele risico’s (IT-risico’s en continuïteit 
bedrijfsvoering) aan de kant van de pensioenadministrateur (RiskCo) en een aantal governance 
risico’s, met name de onderbezetting van het Pensioenbureau. 
 

De slechte financiële situatie van het fonds is een continu aandachtspunt, waar veel aandacht 
naar uitgaat. Doordat de dekkingsgraad voor een belangrijk deel wordt beïnvloedt door de 
(hoogte van de) rente, kan het bestuur hier maar zeer beperkt invloed op uitoefenen. De 
renteafdekking bedraagt al enige jaren 60%, waardoor het resultaat op rente in positieve en 
negatieve zin gemitigeerd wordt. 
 

Om deze risico’s te beheersen heeft het bestuur beheersmaatregelen genomen waarvan de 
belangrijkste zijn dat RiskCo jaarlijks wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant 
middels een ISAE3402 rapportage die vervolgens weer door SPE wordt gecontroleerd 
(sleutelfunctiehouder interne audit), er kwartaalrapportages en -gesprekken plaatsvinden met 
RiskCo en ook eisen worden gesteld en gecontroleerd ten aanzien van IT-processen en -security. 
 

De governance risico’s van het fonds voor wat betreft de onderbezetting van het Pensioenbureau 
worden beheerst door in overleg met (de voorzitter van) het bestuur prioriteiten te stellen en 
doordat de portefeuillehouders binnen het bestuur hun portefeuille mede-voorbereiden. De 
continuïteit wordt gewaarborgd doordat zo nodig externe deskundigen kunnen inspringen en 
werkzaamheden kunnen overnemen.  
 

De geschiktheid van de bestuursleden wordt gewaarborgd door het stellen van eisen – zoals een 
toets aan het functieprofiel en toetsing door DNB – bij de aanvang van het bestuurslidmaatschap. 
Daarna en daarnaast kent het bestuur een collectief opleidingsplan, wonen individuele 
bestuursleden regelmatig seminars en webinars bij en vindt jaarlijks een zelfevaluatie plaats om 
kennis, vaardigheden en gedrag te evalueren. 
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Voor de langere termijn verwacht het bestuur dat het behalen van strategische doelen kan 
worden geborgd door over te stappen op een andere uitvoeringsvorm en zodoende de 
kwetsbaarheid van (de uitvoering door) het fonds te verminderen. De belangen van alle groepen 
deelnemers staan hierbij voorop. 
Als doelstellingen worden gehanteerd: 

• Optimaal beheer van de middelen in samenhang met de gedane toezegging, waarbij de 
primaire doelstelling is om te voldoen aan de nominale verplichtingen en de secundaire 
doelstelling om op lange termijn gemiddeld te indexeren met 75% van de geschoonde 
prijsinflatie.  

• Een vereiste dekkingsgraad van ten hoogste 120% onder nFTK (2015). 

• Een strategische renteafdekking, afgeleid van de strategische beleggingsmix, de duratie 
van de beleggingen in vastrentende waarden en de dekkingsgraad, van 60%.  
Deze 60% wordt naar de toekomst als een ondergrens beschouwd. 

Al in 2017 werd opnieuw een onderzoek gestart naar de toekomst van SPE waarbij aansluiting 
wordt gezocht bij de besluitvorming van de vennootschap inzake haar pensioenregeling en de 
beste uitvoeringsvorm. Hiertoe is onder meer een SWOT-analyse opgesteld. In 2018 heeft het 
bestuur vastgesteld dat SPE voor de middellange termijn niet meer de beste uitvoerder voor de 
pensioenregeling is, gezien de verwachte toenemende complexiteit inzake het besturen en de 
governance van het fonds alsmede het toenemen van de kosten. 

Als gevolg van het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst door de vennootschap in december 
2019 is de uitvoering van de pensioenregeling voor actieve deelnemers per 1 januari 2020, met 
uitzondering van de deelnemers die op deze datum reeds arbeidsongeschikt waren, beëindigd. De 
missie van het fonds is echter niet gewijzigd.  

  


