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1. Opening & welkom 
Gerjan opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen (ca. 35 personen) hartelijk 
welkom. Hij verontschuldigt Bart Combée en Rob Bakker voor hun afwezigheid 
(wegens verplichtingen Bondsraad en ziekte). 
 

2. De financiële positie van het fonds & resultaat beleggingen 
De dekkingsgraad tot 1 december 2014 was 114,1%. Deze is omlaag gegaan door de 
dalende rente. Er is 70 miljoen euro in kas. De beleggingen laten gemiddeld een 
positief resultaat zien. Het rendement op jaarbasis ligt tussen de 17% à 18%. Zo’n 
75% van de beleggingen bestaat uit staatsobligaties en bedrijfsobligaties (rendement 
9-10%). De rest is aandelen (rendement 9-10%), vastgoed (rendement 20%) en ca. 5% 
van de beleggingen bestaat uit grondstoffen (rendement -13%). De SPC is ingedekt 
tegen de dalende rente. Daar komt ook nog wat rendement uit. 
 

3. Het nieuwe Financieel Toetsingskader en zijn implicaties voor ons fonds 
Wim legt uit wat de gevolgen zijn van het nieuw Financieel Toetsingskader (hiermee 
toetst De Nederlandsche Bank de financiële situatie van pensioenfondsen). De eisen 
worden strenger, hierdoor worden de kosten voor het fonds hoger. De nieuwe eisen 
moeten meer zekerheid opleveren en minder schokken. De gevolgen voor de SPC 
zijn: 
- Elk jaar een haalbaarheidstoets uitvoeren 
- Elk kwartaal een beleidsdekkingsgraad berekenen 
- Een herstelplan indienen, omdat de premie niet meer kostendekkend zal zijn 
- Het beleggingsplan herijken 
- Lagere dekkingsgraad 
- Stijging van de kosten met 50 tot 70K 

 
Premies van de werknemers zullen niet stijgen, omdat dit vastligt in afspraak tussen 
werkgever en werknemers. Deze discussie is nu dan ook niet aan de orde. Het 
bestuur laat zich adviseren over een eventuele verminderde opbouw. 
 
De dekkingsgraad moet 115% zijn. Momenteel is deze 114%, maar  met de nieuwe 
regelgeving zal deze naar verwachting 4 tot 6 punten dalen.  
 
Het voortbestaan van een zelfstandig fonds is ook in 2015 weer een agendapunt. 

 
4. Bestuurlijke boete van DNB 

Leo legt uit waarom het fonds een boete heeft gekregen en dat er inmiddels tegen de 
boete bezwaar is aangetekend. Formeel gezien is de schriftelijke papieren versie van 
de Jaarstukken over 2013 ruim een week te laat ingediend, maar alle cijfers plus 
goedkeuring van accountant en actuaris via de digitale kanalen al eerder, en tijdig 
dus bij DNB ingeleverd. Kortom, het bestuur realiseert zich in overtreding te zijn 
geweest door de te late aanlevering, maar in de DNB-kwalificatie “ernstig” en de 
daaraan gekoppelde boete kunnen we ons dus niet vinden. En voor de toekomst zijn 
uiteraard maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. 
 



5. Mutaties in het SPC Bestuur  
Gerjan neemt afscheid van het fonds en krijgt applaus en een cadeau. 
Rien Meijer is zijn opvolger en heeft 15 december zijn toetsingsgesprek bij DNB. 
 

6. Alle andere zaken & vragen & rondvraag 
Henk Verhagen (OR) dankt Gerjan voor zijn werk voor de SPC en prijst de opkomst 
van zowel gepensioneerde als actieve deelnemers van het fonds (zo’n 35 personen). 
Er wordt gevraagd wat de indexatiekansen in de toekomst zijn. De regels hiervoor in 
het reglement van de SPC zijn niet zo anders dan de strengere norm die DNB per 
2015 oplegt. Alleen is het niet waarschijnlijk dat de in de afgelopen jaren opgelopen  
achterstand van indexaties ingehaald gaat worden. 
 

7. Sluiting & borrel 
 


