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1. Opening en welkom 
De aanwezigen worden welkom geheten door Rob Bakker. 
De Nieuwsbrief die vorige week aan allen is gezonden is door de meeste aanwezigen gelezen. 
De inhoud ervan stemt tot tevredenheid. Enkele deelnemers hebben per email hun 
tevredenheid over het pensioenfonds laten doorklinken. 
 
2. Financiële positie van het fonds en indexatie 2014 
Reinout van der Heijden licht de financiële positie van het fonds toe. 
De dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de 
pensioenverplichtingen, ligt rond de 115 en als dat zo blijft overweegt het bestuur om wat 
aan de indexatie te doen. De betere dekkingsgraad is het resultaat van een hoger 
totaalrendement (ruim 3%) en een licht gestegen rente waardoor de pensioenverplichtingen 
gedaald zijn. 
 
3. Nieuwe pensioenregeling 
Rob Bakker geeft aansluitend informatie over de nieuwe pensioenregeling die vorig jaar al is 
vastgesteld. Nu de Eerste Kamer ook het pensioenakkoord heeft aanvaard staan er meer 
veranderingen te wachten en het bestuur is zich daarop aan het voorbereiden. Voor SPC 
belangrijke punten zijn de nieuwe wetgeving met betrekking tot de inrichting van besturen 
van pensioenfondsen (zie punt 5) en de transitie naar het nieuw Financieel Toetsingskader 
(nFTK) waarmee De Nederlandsche Bank toezicht gaat houden op pensioenfondsen. 
 
Belangrijk doel van nFTK is dat mensen weer meer vertrouwen in pensioenfondsen moeten 
krijgen. Pensioenfondsen moeten daartoe aan de werkgever en aan de deelnemers vragen 
op welke wijze het bestuur met beleggingsrisico´s omgaat. Scherp gesteld: een kans op meer 
pensioen, maar ook meer onzekerheid versus een behoorlijk zeker, maar waarschijnlijk lager 
pensioen. Verder is belangrijk hoe het bestuur de extra lasten in de tijd gaat verwerken van 
het langlevenrisico en van beleggingsschokken. Hoe kijken de deelnemers er tegen aan?  
De vergadering gaat desgevraagd akkoord met het voorstel dat het bestuur eerst contact 
opneemt met de OR over hoe we de deelnemers, ook de pensioengerechtigden dus, bij deze 
vragen gaan betrekken. 
Momenteel legt het bestuur op last van DNB de laatste hand aan het opstellen van het 
transitieplan nFTK. Wordt vervolgd! 
 
4. Huidig en toekomstig beleggingsbeleid 
Het pensioenfonds kiest voor een behoedzaam beleggingsbeleid, waarbij circa 70% in 
obligaties zit en de rest in aandelen, vastgoed en grondstoffen. De aandelen hebben het dit 
jaar (tot ultimo november) met een plus van ruim 20% uitstekend gedaan. De obligaties laten 
een lichte plus zien. Er is echter een negatief effect van de derivaten waarmee de dalende 
rente wordt opgevangen. Deze derivaten hebben de afgelopen jaren veel winst opgeleverd, 
maar er is nu verlies omdat de rente licht stijgt. Het pensioenfonds volgt de ontwikkelingen 
aandachtig, maar ziet nog geen reden om het huidige beleid te herzien. 
 
 



5. Nieuw bestuursmodel 
Leo Willigenburg geeft een korte toelichting op een nieuwe wet die pensioenfondsen 
voorschrijft (de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen) zich nog eens goed te bezinnen 
op hun bestuursmodel en daarvoor vijf opties aanbiedt: 
- een paritair bestuur (zoals nu al het geval is) 
- een onafhankelijk bestuur (met alleen buitenstaanders, zonder uitvoerende taken) 
- een paritair gemengd bestuur (uitvoering paritair plus niet-uitvoerende buitenstaanders) 
- een onafhankelijk gemengd bestuur (met alleen buitenstaanders, waarvan deel ook 
uitvoerend) 
- een omgekeerd gemengd bestuur (met alleen uitvoerende buitenstaanders).  
 
De (voorgenomen) keuze van het bestuur van SPC voor het paritaire bestuursmodel sluit 
zoveel mogelijk aan bij de huidige situatie, waarbij ook het Verantwoordingsorgaan en de 
Deelnemersbijeenkomsten hun huidige rol kunnen blijven vervullen. De Visitatiecommissie 
(met externe deskundigen) wordt op termijn (uiterlijk medio 2017) vervangen door een meer 
permanente Raad van Toezicht. 
Voor 1 april a.s. zal alles wat de wet vraagt geïmplementeerd zijn en DNB zal daarover 
worden geïnformeerd. 
 
6. Andere zaken, vragen en rondvraag 
1. Hoe is het met het Verantwoordingsorgaan? Kirsten meldt dat onlangs nog een 

vergadering is geweest met het fondsbestuur over wat er in 2014 staat te gebeuren. 
2. Er schijnt een vereniging van gepensioneerden te zijn? Dat is aan iedereen zelf om 

daarvan lid te worden; er is geen relatie met SPC. 
3. Hoe duurzaam zijn de beleggingen? Ramon Boender meldt dat door het fondsbestuur 

kritisch het beleggingsbeleid van vermogensbeheerder Aegon wordt gevolgd. Overigens 
belegt het pensioenfonds niet rechtstreeks in ondernemingen, maar altijd via 
beleggingsfondsen.  

4. Gaat de overheid haar begrotingstekort dichten met btw-geld? De plannen zijn 
inderdaad dat pensioenuitvoerders (niet pensioenfondsen zelf, tenzij ze ook uitvoerder 
zijn) btw-plichtig worden. Dat geldt naar verwachting niet voor SPC. 
 

7. Sluiting en borrel 
Het bestuur neemt afscheid van Ramon Boender die eind 2013 het bestuur verlaat. De 
voorzitter roemt Ramon om zijn beleggingskennis en bedankt hem voor alle door hem 
verrichte werkzaamheden. Gelukkig blijft Ramon wel lid van de Beleggingscommissie.  
Na overleg met de werkgever (Bart Combée) heeft het bestuur Francisca Dahmen- Wesseling  
voorgedragen als opvolger van Ramon. Het bestuur wacht momenteel op toestemming van 
DNB. 

 
 
 
 


