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Bestuursverslag 
 
1. Missie, uitgangspunten en kwantitatieve 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 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. 

Als kwantitatieve 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 50%.  
Deze 50% wordt naar de toekomst als een ondergrens beschouwd. 

In 2013 is er een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van SPE. In 2017/2018 wordt dit 
onderzoek opnieuw uitgevoerd, waarbij aansluiting zal worden gezocht bij de besluitvorming van de 
vennootschap inzake haar pensioenregeling en de beste uitvoeringsvorm. 

2. Hoofdlijnen 

De belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur in 2017 waren: 

 Het opstellen van het herstelplan en het uitvoeren van de haalbaarheidstoets. 

 Het uitvoeren van een ALM-studie. 

 De vastlegging van missie, visie, strategie, uitgangspunten en kwantitatieve doelstellingen. 

 Het evenwichtig afwegen van alle belangen in de besluitvorming. 

 Het contact onderhouden met de werkgever, mede met als doel om de toekomstvisie van 
het Pensioenfonds verder te gaan vormgeven.  

 De communicatie met belanghebbenden. 

 Het risicomanagement. 

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

 Het continu toetsen van het Pensioenfonds aan de Code Pensioenfondsen.  

 Het evalueren en vervolgens versterken van de governance van het Pensioenfonds en het 
bewaken van het geschiktheidsniveau van de bij SPE betrokkenen. 


