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11. Tot slot en verwachtingen 2018 

Na overleg met de sociale partners over de kostendekkende premie en dankzij een extra bijdrage 
van de werkgever van € 185.000 heeft het bestuur besloten de jaarlijkse pensioenopbouw vanaf 
1 januari 2018 te handhaven op 1,60% van de pensioengrondslag. Per 1 januari 2018 is de 
pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar en zijn de opgebouwde aanspraken actuarieel 
herrekend, lees: verhoogd. 

In het eerste kwartaal 2018 is de beleidsdekkingsgraad gestegen van 101,4% naar circa 102%. 
Dat betekent dat de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,4% in zicht komt, al is een daling van 
de dekkingsgraad goed mogelijk als de rente daalt en/of aandelenkoersen zakken. 

Na de keuze in 2017 voor een meer passieve houding inzake de belegging in aandelen is in 
maart 2018 op basis van de uitkomsten van de ALM-studie besloten de renteafdekking naar 60% 
te brengen en de matching portefeuille te herschikken. Doel is om de kans op kortingen een klein 
beetje te reduceren, maar niet teveel in te leveren op het verwachte rendement. 

De onzekerheid over het verdere herstel ligt hoofdzakelijk in de ontwikkeling van de rente en het te 
behalen rendement op de beleggingsportefeuille.  

Een langdurige lage rentestand blijft het grootste risico voor SPE. De renteontwikkeling gevoegd bij 
de eisen van het nFTK zorgen ervoor dat de kans om de komende jaren de pensioenaanspraken te 
indexeren minimaal is. 

In de communicatie naar belanghebbenden is aangegeven, dat korting van de opgebouwde 
pensioenen in 2018 niet aan de orde is. Hierbij wordt onderstreept dat een korting in de toekomst 
niet valt uit te sluiten. 

Ondertussen zullen wij alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat SPE zal kunnen blijven 
voldoen aan de eisen die externe en interne partijen stellen. Zowel qua geschiktheid van het 
bestuur als door het zo goed mogelijk blijven voldoen aan de financiële kaders. 

Tot nadere toelichting bereid. 
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