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12. Tot slot en verwachtingen 2020 

Ontwikkeling financiële markten 

Na aanvankelijk een sterke start in 2020 daalden alle effectenbeurzen in de loop van februari en 
maart door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De impact op wereldeconomie is groot en 
de economische groei in de belangrijkste economische blokken zal in het eerste halfjaar 2020 sterk 
dalen. Door de onzekerheid op de financiële markten daalden wereldwijd de koersen van aandelen. 
Door deze dreiging ontstond een vlucht naar veilige havens en zijn diverse rentedalingen 
doorgevoerd door centrale banken, waardoor de rente verder daalde. De impact van de dalende 
kapitaalmarktrente en aandelenkoersen is groot. De dekkingsgraad staat hierdoor onder druk.. 

Operationele impact 

Om de operationele impact te beoordelen is het bestuur bijeengekomen en is beoordeeld op welke 
wijze uitbestede processen worden geraakt door de maatregelen van de overheid en de uitbraak 
van het virus. Door de toepassing van diverse maatregelen is de business continuïteit geborgd. 

Financiële positie 

Ultimo mei 2020 is de actuele dekkingsgraad met 5,1%-punt gedaald naar 96,0%.  
De beleidsdekkingsgraad daalde naar 97,6%. Door de dalende kapitaalmarkrente zijn de 
pensioenverplichtingen ten opzichte van eind december 2019 met ongeveer € 24,8 miljoen 
toegenomen.  
Samenvattend: 

 

Consequenties van de financiële positie 

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 om niet te zeggen nihil zijn als de financiële positie niet verbetert. 

In de communicatie naar belanghebbenden is aangegeven, dat korting van de opgebouwde 
pensioenen in de loop van 2020 niet aan de orde is. Maar de kans op korting per 1 januari 2021 is 
groter geworden. 

Ontwikkelingen bij dienstverlener 

Wij hebben sinds eind mei 2020 te maken met ontwikkelingen bij onze dienstverlener voor de 
deelnemers- en uitkeringenadministratie, die in het ernstigste geval impact kunnen hebben op de 
continuïteit van de dienstverlening. Het bestuur heeft diverse scenario’s uitgewerkt en maatregelen 
getroffen zodat kritische processen op beheerste wijze doorgang kunnen blijven vinden. 
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Liquidatietraject 

In hoofdstuk 2 van dit verslag is meer uitgebreid ingegaan op de planning van de CWO en de 
Liquidatie en de vereisten die DNB het fonds oplegt. Als het enigszins mogelijk is zal SPE de CWO 
dit jaar afronden. Maar gegeven de eisen die hier aan gesteld worden en de impact en gevolgen 
van de coronacrisis ligt een uitloop naar het eerste halfjaar 2021 meer in de lijn van de verwachting. 

Tot nadere toelichting bereid, 

Alkmaar, 29 juni 2020 
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