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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. 
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De nominale dekkingsgraad van SPE is gestegen en komt op 31 december 2017 uit op 103,2%. 
Het jaar 2016 werd afgesloten op 98,4%.  

De door SPE te hanteren rekenrente is gestegen van 1,36% ultimo 2016 naar 1,52% ultimo 2017. 

Het rendement op de beleggingsportefeuille was 4,11% (2016: 7,84%). De nominale 
dekkingsgraad op basis van marktrente bedraagt 100,6% (2016: 94,1%). Onder marktrente 
verstaan wij de rente zoals deze op jaareinde op de kapitaalmarkt geldt, zonder rekening te houden 
met de door DNB voorgeschreven UFR. 

Ontwikkeling dekkingsgraad en herstelplan 

De volgende componenten hebben geleid tot een positief resultaat van € 9.822k in 2017 
respectievelijk een negatief resultaat van € 1.407k in 2016. 

 

In dit overzicht worden de cijfers volgens de Staat van baten en lasten naar actuariële oorsprong 
samengevat. Het totaal beleggingsresultaat groot € 11.260k wordt verder toegelicht bij de 
actuariële analyse in hoofdstuk 9. 

Het saldo uit hoofde van kanssystemen komt geheel voort uit voor SPE “gunstige” resultaten op 
sterfte en arbeidsongeschiktheid van belanghebbenden. 

Het verloop van de nominale dekkingsgraad en de rekenrente kan als volgt worden weergegeven: 
 

 
  

2017 2016

€ € 

Saldo uit hoofde van beleggingsopbrengsten 11.260 -3.251

Saldo uit hoofde van premie -1.562 -933

Saldo uit hoofde van kanssystemen 586 347

Saldo uit hoofde van kosten -29 -4

Effect nieuwe correctiefactoren en nieuwe sterftetafels 0 2.244

Overige oorzaken -434 190

9.821 -1.407
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Met ingang van boekjaar 2015 wordt ook de beleidsdekkingsgraad en de reële dekkingsgraad 
gerapporteerd. 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 crisissituatie bevindt en is ook van 
belang voor het al of niet kunnen meewerken aan waardeoverdracht of afkoop van 
pensioenaanspraken. Het verloop van de beleidsdekkingsgraad kan als volgt worden 
weergegeven. De waardes ultimo 2013 en 2014 zijn pro forma. 

 
 
Tot slot wordt ook de reële dekkingsgraad gerapporteerd. Deze dekkingsgraad geeft de verhouding 
weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. In de reële 
dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen als pensioenverplichting. 
Een reële dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het pensioenfonds naar verwachting voldoende 
vermogen heeft om aan de pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen volledig te 
verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.  

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 2017 op 123,3% (2016: 122,2%).  
Dat wil dus zeggen dat er bij een dekkingsgraad van 123,3% of hoger volledig geïndexeerd kan 
worden. Dit brengt de reële dekkingsgraad op 82,2% (101,4% (BDG) gedeeld door 123,3% (TBI)). 

De vereiste dekkingsgraad 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 2017 115% (2016: 114,9%). 

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 direct 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. SPE heeft gezien het tekort ultimo 2017 op 22 maart 2018 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 
brief gedateerd 18 mei 2018 aangegeven in te stemmen met dit herstelplan. 

Herverzekering 

De herverzekeringsovereenkomst (contract 1 januari 2015) voor het overlijdensrisico (kort leven) 
werd per 1 januari 2012 ondergebracht bij Nationale-Nederlanden. Voor alle actieve deelnemers 
is een “Anw-hiaat” opslag op het tijdelijk partnerpensioen meeverzekerd.  
Het premievrijstellingsrisico en het langleven risico wordt door SPE zelf gedragen. 
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