
Verantwoordingsorgaan

Oordeel verantwoordingsorgaan SPT over het jaar 2021

Inleiding
Wat het verantwoordingsorgaan(VO) betreft werd 2021 gekenmerkt door een aangrijpende gebeurtenis, het overlijden van onze 
voorzitter Daan Ypkemeule. Door de jarenlange betrokkenheid bij het pensioenfonds en zijn nimmer aflatende inzet voor de 
belangen van de deelnemers heeft hij het VO een duidelijk gezicht binnen de organisatie van het pensioenfonds gegeven.

SPT is een gesloten pensioenfonds, hetgeen betekent dat geen premie-inkomsten gegenereerd worden en dat het aantal 
deelnemers door sterfte langzaam afneemt. 
Het fonds heeft een goed jaar achter de rug. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het beheer van het pensioenvermogen 
van de deelnemers en hun nabestaanden en de uitbetaling van de pensioenen. Die taken zijn vrijwel volledig uitbesteed maar 
de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, dat daar jaarlijks verantwoording over aflegt aan de vertegenwoordiging van de 
deelnemers binnen de governance van ons fonds, het VO.

Het VO geeft jaarlijks een oordeel over :
• het handelen van het bestuur;
• het door het bestuur uitgevoerde beleid;
• de beleidskeuzes voor de toekomst.
 
Samenstelling van het VO
In het verslagjaar is de samenstelling van het VO ingrijpend gewijzigd. Door het overlijden van Daan Ypkemeule en het vertrek 
van Bert Brink en Gerard Vermeulen zijn drie ervaren leden van het VO vervangen door twee nieuwe leden, Wilma van Beers en 
Mees van de Lagemaat. Als gevolg van de wijziging in de samenstelling heeft Han Verhoeven onverwacht de rol van voorzitter 
na stemming op zich genomen. 

Taken van het VO
Wet- en regelgeving en onze eigen statuten kennen aan het VO een aantal taken en rechten toe, die tot doel hebben de 
belangen van de deelnemers te beschermen.

De leden van het VO laten zich bij het uitoefenen van hun functie leiden door het besef dat zij de belangen van de deelnemers 
in het pensioenfonds behartigen. Daarom zien zij toe op de correcte naleving van de regels voor goed pensioenfondsbestuur en 
op een evenwichtige belangenafweging door het bestuur van het pensioenfonds. 
Het VO baseert zich op de informatie die ze heeft ontvangen via o.a. het bestuursverslag, de jaarrekening en andere door het 
bestuur gehanteerde beleidsdocumenten en de bevindingen van de raad van toezicht. 

Inhoud
Oordeel verantwoordingsorgaan SPT over het 
jaar 2021 ........................................................1

Verslag en verantwoording van de raad van 
toezicht SPT over het jaar 2021 ................... 4

Reactie van het bestuur ...............................10



Het VO heeft als hoofdtaken:

1. adviseren: gevraagde of ongevraagde advisering aan het bestuur over in het reglement verantwoordingsorgaan vastgelegde 
thema’s;

2. verantwoording afnemen: jaarlijks een oordeel geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde 
beleid en beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst;

3. goedkeuring verlenen inzake de onderwerpen die in onze statuten zijn vastgelegd.

Activiteiten
Het VO heeft in 2021 voornamelijk digitaal vergaderd. Er zijn 10 reguliere vergaderingen, 3 vergaderingen met bestuur, 
1 vergadering met de raad van toezicht (RvT), 1 vergadering met het bestuur van BPVT en 3 vergaderingen met verschillende 
gremia ten behoeve van het jaarwerk gehouden. Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest tussen de leden van het VO 
onderling en tussen de voorzitters van het VO, van het SPT bestuur, van het BPVT bestuur en van de RvT. 
Ten aanzien van het bevorderen en in stand houden van de benodigde kennis om de werkzaamheden als lid van het VO te 
kunnen uitoefenen, is ons standpunt dat Deskundigheidsniveau A gewenst is. De leden van het VO voldoen hieraan of zullen 
dat op korte termijn doen. 
Ondanks de coronapandemie hebben de leden van het VO twee interessante studiedagen bijgewoond. De nieuwe leden 
hebben beiden de cursus “fundament voor verantwoordingsorganen” gevolgd.

Uitgeoefende bevoegdheden
Het VO heeft Lenneke Roodenburg bindend voorgedragen aan het bestuur om haar vanwege een vacature in de RvT te 
benoemen. Na toetsing van de kandidaat door DNB heeft het bestuur de benoeming geëffectueerd. 

Bevindingen
Het VO heeft in de voorbereiding van het verantwoordingsgesprek met het bestuur uitgebreid overlegd met de (certificerend) 
actuaris, certificerend accountant, de RvT en de beleggingscommissie. Zij hebben allen successievelijk een controlerende dan 
wel adviserende en ondersteunende rol ten opzichte van het bestuur. Doel is een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het door 
het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Wat de belangrijkste verantwoordelijkheden van het bestuur betreft, te weten 
het beheer van het opgebouwde pensioenvermogen en het verzorgen van de tijdige en correcte uitbetaling van pensioenen, zijn 
wij van mening dat beide goed zijn uitgevoerd. 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur opnieuw een indexatie kunnen toekennen. De indexatie van 1,41% is samengesteld uit de 
ambitie-indexatie van 1,15% en een inhaalindexatie van 0,26%.

Het tijdig en correct uitbetalen van pensioenen, is naar ons oordeel op orde. De uitvoering daarvan ligt geheel bij het in Heerlen 
gevestigde AZL. Een organisatie die voor een aanmerkelijk aantal fondsen als uitvoerende organisatie optreedt.

Nu wij aan de vooravond staan van belangrijke wijzigingen in het Nederlandse pensioenlandschap, heeft het bestuur er 
goed aan gedaan om contact te maken met andere gesloten pensioenfondsen en gezamenlijk te onderzoeken welke (on)
mogelijkheden in het Nieuwe Pensioenstelsel voor deze pensioenfondsen zullen ontstaan.

Verantwoording
Het VO heeft een oordeel gevormd over :

• Het financiële beleid: De financiële resultaten zijn al enkele jaren bestendig. Er is sprake geweest van een evenwichtige 
belangenafweging. Het VO heeft waardering voor het realiseren van een gezonde financiële situatie van het fonds alsmede 
de tijdige en correcte uitbetalingen van de pensioen-uitkeringen.

• Governance: De governance van het pensioenfonds is al een aantal jaren een onderwerp van gesprek. Aan het einde van het 
verslagjaar is het proces om tot een goede governance te komen in gang gezet. Naar verwachting zal dit onderwerp eind 
2022 worden afgerond. De positieve grondhouding van alle gremia om tot een oplossing te komen maakt dat dit een reële 
verwachting is.
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Adviezen
Het VO heeft in het verslagjaar de volgende adviezen verstrekt:
• een positief advies over het beloningsbeleid;
• een positief advies over het geschiktheidsplan.

Aanbevelingen
Het VO komt tot de volgende aanbevelingen:
• Samenwerking: het bestuur heeft in het verslag jaar de samenwerking gezocht en gevonden met andere gesloten 

pensioenfondsen. In eerste instantie is deze samenwerking gericht op de uitwerking van het nieuwe pensioencontract. 
Wij bevelen aan deze samenwerking zoveel als mogelijk uit te breiden onder het motto: Samen sterk. 

• Administratie vermogensbeheer: het VO geeft de overweging mee te onderzoeken of een andere uitvoeringsorganisatie een 
betere value for money kan leveren op het gebied van de administratie van het vermogensbeheer.

• Governance: het startschot voor de inrichting van de nieuwe governance is gegeven. Wij bevelen aan dat het bestuur in goed 
overleg met alle gremia een toekomstbestendige organisatie inricht. 

• Klachten- en geschillencommissie: het VO beveelt aan nogmaals te kijken naar een aanpassing van het reglement. 

Conclusie
Net als vorig jaar vatten wij ons oordeel in twee punten samen: 

Financieel
Het bestuur is er wederom in geslaagd om de deelnemers een indexatie toe te kennen. De financiële situatie van ons 
pensioenfonds is bijzonder goed te noemen.

Governance
In het verslagjaar is gestart in samenwerking met alle gremia om de governance bestendig in te richten. 

Het VO dankt het bestuur voor haar inspanningen tijdens het verslagjaar en ziet met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.

Han Verhoeven, voorzitter; 
Wilma van Beers, lid; 
Mees van de Lagemaat, lid.
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Verslag en verantwoording van de raad van toezicht SPT 
over het jaar 2021

Inleiding
Ook 2021 stond in het teken van de wereldwijde Covid-19 pandemie. En hoewel het online werken en elkaar veel minder live 
zien en spreken went, is het gemis aan contact duidelijk merkbaar. Hoe blij waren we dat we in het najaar van 2021 weer een 
studiedag met alle leden van alle gremia konden hebben in een grote vergaderzaal! In 2021 namen we in juni afscheid van 
Gerard van de Kuilen als lid van de raad van toezicht. Warme woorden werden tijdens de digitale deelnemersvergadering over 
hem gesproken. Hij heeft zich vanaf het begin van het intern toezicht bij SPT een aan het fonds zeer toegewijde en betrokken 
toezichthouder getoond. De raad van toezicht wil ook Sako Zeverijn danken voor zijn inzet als bestuurslid. De raad van toezicht 
heeft altijd erg plezierig en constructief met hem samengewerkt.  
De plek van Gerard van de Kuilen is, na een inwerkperiode die in april startte, in de raad van toezicht ingenomen door Lenneke 
Roodenburg. Zij is een welkome aanvulling in de raad en heeft al voor haar benoeming een enthousiaste bijdrage geleverd als 
toehoorder bij de vergaderingen. Wij zijn blij met haar kennis en ervaring in de raad van toezicht die maakt dat zaken weer met 
een frisse blik worden bekeken.

Tijdens de deelnemersvergadering werd afscheid genomen van twee leden van het verantwoordingsorgaan. Bert Brink en 
Gerard Vermeulen hebben zich jarenlang als lid van het verantwoordingsorgaan ingezet voor het fonds en de raad van toezicht 
dankt hen voor hun nimmer aflatende inzet. Hun plek is in 2021 ingevuld door twee bekwame en enthousiaste nieuwe leden, 
te weten Wilma van Beers en Mees van de Lagemaat.

In 2021 werden we helaas geconfronteerd met het plotselinge overlijden van de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, 
Daan Ypkemeule. Hij is de afgelopen jaren een belangrijke motor binnen het verantwoordingsorgaan geweest. De raad van 
toezicht is hem erkentelijk voor zijn altijd kritische blik richting zowel het bestuur als de raad van toezicht en zijn oprechte 
persoonlijke belangstelling jegens een ieder binnen het fonds. De voorzittershamer van het verantwoordingsorgaan is door 
Han Verhoeven voortvarend opgepakt waardoor de continuïteit van het functioneren van het verantwoordingsorgaan geen 
moment in gevaar is geweest. 

Zoals elk jaar legt de raad van toezicht conform de statuten van SPT verantwoording af over de uitvoering van taken en de 
uitoefening van bevoegdheden. Deze verantwoording is vastgelegd in deel A van dit document. Daarnaast stelt de raad van 
toezicht van SPT een rapport van bevindingen op waarin bevindingen en aandachtspunten van de raad van toezicht over het 
afgelopen boekjaar zijn opgenomen. Dit rapport vormt deel B van dit document. 

A. Verantwoording van uitvoering van taken en uitoefening van bevoegdheden

Taken en bevoegdheden
De raad van toezicht heeft een aantal taken en bevoegdheden. De wettelijke taken zijn ten minste het toezicht houden op 
het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken, het toezien op een adequate risicobeheersing en het toezien op een 
evenwichtige belangenafweging. Daarnaast richt de raad van toezicht zich op het beoordelen van de wijze waarop het fonds 
wordt aangestuurd en op het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op de korte en 
langere termijn. Ook staat de raad van toezicht het bestuur met raad terzijde.

Naast de wettelijke taken heeft de raad van toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten en wettelijke bevoegdheden die 
verband houden met een situatie van disfunctioneren van het bestuur en ten aanzien van de (her-) benoemingsprocedure voor 
een nieuw bestuurslid.

Raad van Toezicht
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Toezichtkader 
De taak van de raad van toezicht wordt bepaald door het wettelijk kader, inclusief de Code Pensioenfondsen en de statuten en 
reglementen van het fonds. De leden van de raad van toezicht zijn lid van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector 
(VITP) en passen bij de uitvoering van de wettelijke taken de VITP-Toezichtcode toe. Dit betekent onder meer dat de zorg 
voor het pensioen van de deelnemer leidend is voor het toezicht houden en dat de raad van toezicht zich bewust is van zijn 
verantwoordelijkheid als toezichthouder en zich daarnaar gedraagt. De leden van de raad van toezicht dragen zorg voor hun 
eigen geschiktheid en de effectiviteit van hun werkzaamheden, leggen verantwoording af over het gehouden toezicht en zijn 
daar aanspreekbaar op.

De raad van toezicht legt in deel B (het rapport van bevindingen) en conform de statuten aan het verantwoordingsorgaan, 
de beroepspensioenvereniging tandartsen en tandarts-specialisten (BPVT) en de algemene deelnemersvergadering, 
verantwoording af over de door de raad van toezicht verrichte werkzaamheden. 

Overzicht van gevoerd overleg
Door de pandemie was fysiek samenkomen ook in 2021 nauwelijks mogelijk. Het merendeel van de overleggen in 2021 
heeft dan ook digitaal plaatsgevonden via de vergadertool Webex. Het was fijn dat alle leden van de verschillende gremia 
op 3 november 2021 wel fysiek aanwezig konden zijn bij de studiedag waar onder meer de ALM-studie besproken werd. 
In 2021 heeft de raad van toezicht vijfmaal onderling vergaderd, waarvan één keer fysiek, en heeft de raad van toezicht de 
gang van zaken binnen het fonds viermaal met het bestuur van SPT besproken, waarvan ook één keer fysiek. Leden van de 
raad van toezicht hebben een aantal commissie- en bestuursvergaderingen als toehoorder bijgewoond. Ook is een aantal 
malen binnen de raad van toezicht informeel onderling overleg gevoerd en heeft per mail afstemming plaatsgevonden. 
Daarnaast heeft de raad van toezicht tweemaal overleg gehad met respectievelijk het verantwoordingsorgaan en de BPVT. 
Ook is meermalen overleg geweest tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitters van het bestuur en van het 
verantwoordingsorgaan. 

Op de digitale deelnemersvergadering is afscheid genomen van Gerard van de Kuilen als lid van de raad van toezicht.  
Op dezelfde deelnemersvergadering is Lenneke Roodenburg benoemd als nieuw lid. 

Uitgeoefende bevoegdheden
• In 2021 werd het bestuursbesluit tot vaststelling van het bestuursverslag 2020 en de jaarrekening 2020 goedgekeurd.
• In 2021 werd het beloningsbeleid goedgekeurd.
• In 2021 heeft de raad van toezicht vastgesteld dat Meilof Snijder aan het daarvoor opgestelde profiel voldoet om te worden 

herbenoemd als bestuurslid.
• In 2021 heeft de raad van toezicht vastgesteld dat Conchita Mulder aan het daarvoor opgestelde profiel voldoet om te worden 

benoemd als bestuurslid.

B. Rapport van bevindingen en aandachtspunten

Omdat de raad van toezicht de wettelijke taak op een transparante en gestructureerde wijze wil uitvoeren, zijn in een werkplan 
de thema’s beschreven die de raad van toezicht voor 2021 heeft vastgesteld. In het werkplan is ook beschreven op welke wijze 
het toezicht wordt uitgevoerd. Onderstaand wordt aan de hand van deze thema’s gerapporteerd over het gehouden toezicht. 

1. Thema Pensioenakkoord
Hoewel een wetvoorstel naar aanleiding van het Pensioenakkoord ook in 2021 niet is ingediend, is het van belang dat 
ook SPT zich oriënteert op de mogelijkheden en de daarbij behorende strategische keuzes. Daartoe heeft de raad van 
toezicht zich regelmatig door het bestuur laten informeren over de voortgang van de gesprekken met andere gesloten 
fondsen, uitvoerbaarheid van te nemen stappen en evenwichtige belangenafweging in het kader van het nieuwe stelsel. 
SPT is een gesloten fonds. De eerder door het bestuur geformuleerde missie, visie en strategie sluiten aan bij dit 
gegeven. De risicohouding is consistent met de missie van SPT en er is een heldere en gedocumenteerde beleids- en 
verantwoordingscyclus. Dat SPT een gesloten fonds is, heeft effect op de voorbereiding van het bestuur op de uitwerking van 
het Pensioenakkoord in wetgeving. In 2021 heeft SPT een voortrekkersrol gespeeld in het samen met andere gesloten fondsen 
anticiperen op toekomstige wetgeving. Daarbij is door het bestuur op een goede manier gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
om invloed uit te oefenen. Inmiddels is de tekst van de Wet Toekomst Pensioenen ter behandeling aangeboden aan de Tweede 
Kamer en beraadt SPT zich op vervolgstappen. Daarbij worden door het bestuur alle andere gremia op een proactieve wijze 
betrokken. 
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2. Thema Governance
De werking en invulling van de governance is de afgelopen jaren een belangrijk aandachtspunt binnen SPT. 

Omdat de goede balans tussen bestuur, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan verstoord was, was sprake 
van geïntensiveerd toezicht door DNB. Begin 2021 heeft het bestuur een plan van aanpak opgesteld om de governance 
te verbeteren. Hoewel naar de mening van de RvT de acties uit dit plan van aanpak meer voortvarend door het bestuur 
hadden kunnen worden opgepakt, zijn de verhoudingen binnen het fonds, mede door externe ontwikkelingen, eind 2021 
voldoende genormaliseerd en is gebleken dat de organen zich stuk voor stuk constructief opstellen richting de toekomst. 
Het geïntensiveerd toezicht door DNB is daarom inmiddels beëindigd. Op ambtelijk niveau wordt gewerkt aan de voorbereiding 
van de gewenste governance. 

In 2021 heeft de raad van toezicht zich met name gericht op de manier van werven van kandidaten en het inwerken van 
beleidsbepalers en leden van het verantwoordingsorgaan. Daartoe heeft de raad van toezicht gesprekken gevoerd met nieuw 
aan het fonds verbonden personen en heeft de raad van toezicht vergaderingen van bestuur en commissies bijgewoond. 
De raad van toezicht heeft vastgesteld dat zowel de (her)benoemingen in het bestuur als de benoemingen van nieuwe leden 
van het verantwoordingsorgaan via een objectieve en heldere procedure hebben plaatsgevonden. Voor de vacante functies 
zijn vooraf duidelijke profielschetsen dan wel competentieprofielen opgesteld. Door de raad van toezicht is vastgesteld dat 
beoogde kandidaten daar aan voldoen. Gebleken is dat de gevolgde procedure heeft geleid tot nieuwe aan het fonds verbonden 
personen die in 2021 hun constructieve bijdrage al hebben kunnen leveren. 

De invulling van de sleutelfunctie Risicobeheer heeft het afgelopen jaar de aandacht van het bestuur gevraagd. Halverwege 
2021 heeft het bestuur van SPT na beraadslaging en overleg met de raad van toezicht ervoor gekozen het houderschap 
en de vervulling van deze sleutelfunctie bij verschillende personen onder te brengen. Dat op dit besluit eind 2021 door 
het bestuur wordt teruggekomen heeft de raad van toezicht verbaasd en de raad is voornemens de invulling van deze 
belangrijke sleutelfunctie nauwgezet te volgen. Het aandachtsgebied risico is naar de mening van de raad van toezicht sterk 
vertegenwoordigd in het bestuur dus heeft de raad er alle vertrouwen in dat invulling van deze sleutelfunctie zorgvuldig gebeurt. 
Met betrekking tot de werkzaamheden van de verschillende sleutelfunctiehouders is gebleken dat deze van toegevoegde 
praktische waarde zijn. Het is de raad van toezicht helaas niet gelukt elke sleutelfunctiehouder afgelopen jaar afzonderlijk te 
spreken maar de raad van toezicht spreekt de verwachting uit dit in 2022 wel te doen. 

Ook gedurende de pandemie zijn de bestuurlijke taken gelijkmatig verdeeld en is de deskundigheid van het bestuur op meer 
dan voldoende niveau. 

De bestuurszetel van Sako Zeverijn is per 1 juli 2021 ingevuld door Conchita Mulder. Conchita Mulder zorgt voor een welkome 
aanvulling zowel qua expertise als qua persoonlijke inbreng en invloed binnen dit bestuur. Meilof Snijder is herbenoemd. 

De samenwerking tussen bestuur en de raad van toezicht is ook in 2021 naar tevredenheid van de raad verlopen. 

Dat in de procedure voor zowel het werven van een nieuw bestuurslid als de werving van nieuw lid van de raad van toezicht en 
de werving van nieuwe leden voor het verantwoordingsorgaan nadrukkelijk rekening is gehouden met het diversiteitsbeginsel 
heeft geleid tot de benoeming van drie zeer capabele vrouwen op deze functies. 

3. Thema ESG-beleid en risicomanagement
In 2021 is het ESG-beleid verder aangescherpt en zijn daarbij met name de duurzaamheidsthema’s klimaat, sociale 
verantwoordelijkheid en gezondheid uitgewerkt. Dit is in lijn met de uitkomsten van de ESG-enquête die in 2020 onder de 
deelnemers is gehouden. SPT heeft gekozen voor een artikel 8 status in het kader van de Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR). Dit betekent dat SPT actief milieu- of sociale kenmerken bevordert. Er is een ESG-werkgroep ingesteld 
om te kijken hoe het semi-passieve beleid van SPT in de portefeuille kan worden ingevuld. De raad van toezicht is bij deze 
ontwikkelingen niet nauw betrokken en spreekt de wens uit in 2022 meer expliciet betrokken te worden op dit onderwerp. 
Naast de verkregen input op ESG-beleid van uit de ESG-enquête, kan het verantwoordingsorgaan als vertegenwoordiger van de 
achterban ook een belangrijke rol spelen. 

Het beleggingsbeleid van het fonds, zoals vastgelegd in de Investment Policy Statement, geeft invulling aan het begrip 
verantwoord beleggen. Het beleid van het bestuur is beheerst en integer met oog voor de risico’s die het fonds loopt. Het 
defensieve beleggingsbeleid past nog steeds bij het risicoprofiel en is in overeenstemming met de risicohouding en ambities. 
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Dit heeft er toe geleid dat per 1 januari 2022 de pensioenen zijn verhoogd met 1,41%: 1,15% conform de ambitie en 0,26% 
extra omdat die ambitie in het verleden niet altijd gehaald werd.

De ondersteuning door AZL is in 2021 over het algemeen goed verlopen. Dit geldt ook voor de uitvoering van de 
werkzaamheden. Partijen waar werkzaamheden aan worden uitbesteed, worden op regelmatige basis geëvalueerd.  
Hetzelfde geldt ten aanzien van de adviseurs waarmee het bestuur werkt. 

Bijzondere aandacht heeft de raad van toezicht besteed aan de beëindiging van het contract door Lombard Odier op zeer 
korte termijn. Lombard Odier adviseerde SPT in het vermogensbeheer. Voor de voortzetting van deze dienstverlening heeft 
het bestuur in het kader van continuïteit gekozen voor dezelfde personen die werkzaam waren voor het fonds bij Lombard 
Odier en die hiervoor een nieuw bedrijf hebben opgericht: Roccade. Doordat het bestuur snel moest handelen is hierbij het 
uitbestedingsbeleid niet gevolgd. De raad van toezicht heeft waardering en begrip voor de snelle actie van het bestuur, maar 
heeft ook aandacht gevraagd voor een tijdige en uitvoerige evaluatie van deze dienstverlening volgens het uitbestedingsbeleid. 
Daarbij verloopt deze dienstverlening voor zover zichtbaar voor de raad van toezicht naar tevredenheid.

Omdat nu ook voor de invulling van de sleutelfunctie Risicobeheer wordt gekozen voor een reeds lange tijd bij het fonds 
betrokken partij, geeft de raad van toezicht het bestuur in overweging hier bij uitbesteding uitdrukkelijk oog voor te hebben. 

Het bestuur en de raad van toezicht hebben meerdere keren gesproken over de problemen die ontstonden door de overname 
van KasBank door Caceis. Risicorapportages over de beleggingen en rapportages richting DNB konden niet door Caceis worden 
opgeleverd. Het bestuur heeft hier goed bovenop gezeten en met de nodige aanvullende acties de risico’s gemitigeerd.

De raad van toezicht ondersteunt het bestuur in het plan van aanpak risicomanagement om te komen tot een integrale aanpak 
van het IT-beleid en een volgende stap te zetten in het volwassenheidsniveau van het risicomanagement om de beheersing 
van de risico’s ook nog verder aantoonbaar te maken. De raad van toezicht is voornemens om deze vervolgstappen goed te 
monitoren en is graag nauw betrokken bij de ontwikkelingen. 

Het bestuur laat zien dat bij besluitvorming uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met evenwichtigheid en de afweging van 
belangen wordt voldoende vastgelegd. Het risicomanagementbeleidsplan en het gebruik van risicorapportages, die periodiek 
in het bestuur worden besproken en van een oordeel worden voorzien, maken dat de risicobeheersing goed functioneert. 
De frisse blik van Conchita Mulder als bestuurslid op het risicomanagement is goed zichtbaar. 

4. Thema Communicatie en betrokkenheid achterban
De coronacrisis maakt communicatie op alle vlakken nog belangrijker maar tegelijkertijd ook moeilijker. Het gemis van fysieke 
bijeenkomsten is bijna voelbaar. Toch slaagt het bestuur er in de organen goed aangesloten te houden en tijdig en goed te 
informeren. Het gebruik van nieuwe communicatiekanalen, zoals sociale media, zijn (nog) niet benut dan wel onderzocht en het 
verdient aanbeveling hier in 2022 aandacht aan te geven. 

De Algemene vergadering van deelnemers is ook in 2021 digitaal gehouden. Gezien de omstandigheden was dit een goed 
alternatief voor het met belanghebbenden bij het fonds fysiek bij elkaar komen. Weer werd door zowel het fonds als door de 
belanghebbenden en geïnteresseerden aangegeven dat het persoonlijk contact wordt gemist. Toch is het ook deze keer het 
fonds gelukt de boodschap over het gevoerde beleid op een goede manier over te brengen en daarover verantwoording af te 
leggen. 

De website van SPT is een degelijk communicatiemiddel gebleken. Het bestuur blijft streven naar meer digitaal communiceren 
en aandachtspunt blijft dus om meer deelnemers via mail te kunnen benaderen en te informeren. 

Het financieel beleid is consistent, in lijn met de geformuleerde missie, visie en strategie. Het bestuur heeft voldoende 
aandacht voor verwachtingen van de belanghebbenden, mede in relatie tot de ambitie van het fonds. 
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5. Thema Toekomst van het fonds
Als gesloten pensioenfonds is het van belang het voortbestaan van het fonds periodiek te agenderen. Daarbij is het van belang 
dat zogenaamde ‘triggers’ worden gedefinieerd om actie te initiëren indien de triggers geraakt worden. De relevante ‘triggers’ 
zijn in 2021 geactualiseerd. In 2021 is de raad van toezicht hier ruim voldoende over geïnformeerd. Het bestuur neemt naar de 
mening van de raad van toezicht de juiste stappen ook in het licht van de komende veranderingen in het pensioenstelsel om het 
fonds goed voorbereid de toekomst tegemoet te treden. 

Tevens heeft het bestuur met de uitgevoerde ALM studie aangetoond dat met het huidige beleid de toeslagambitie van 1,15% 
in de komende jaren naar verwachting verwezenlijkt kan worden. Daarbij is er naar verwachting ruimte om (een deel van de) 
toeslagachterstand in de komende jaren in te halen. De financiële opzet is in de ogen van de raad robuust en passend bij de 
missie van SPT.

Code Pensioenfondsen
De raad van toezicht heeft geconstateerd dat het bestuur in het eerste kwartaal van 2022 de naleving van de Code 
Pensioenfondsen aan de hand van de acht in de Code genoemde thema’s heeft geïnventariseerd. Waar niet aan de normen 
uit de Code wordt voldaan, is dit adequaat toegelicht. De raad van toezicht sluit zich aan bij de bevindingen van het bestuur. 

De thema’s zoals in de Code Pensioenfondsen vastgelegd, zijn door de raad van toezicht betrokken bij het toezicht. 

Het bestuur voert een consistent beleid en het financieel beleid is robuust. Dit heeft al opeenvolgende jaren geleid tot kleine 
toeslagen waardoor het fonds het gestelde vertrouwen waarmaakt. Het bestuur neemt verantwoordelijkheid voor het gevoerde 
beleid en legt daar ook verantwoording over af. Gedurende het jaar richting de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan 
en jaarlijks in de deelnemersvergadering aan de belanghebbenden bij het fonds. Op die manier wordt transparantie bevorderd. 
Het bestuur wordt er zowel door de raad van toezicht als het verantwoordingsorgaan scherp op gehouden dat het kwaliteit 
blijft nastreven doordat kritische vragen worden gesteld en nieuwe invalshoeken worden geboden. Het bestuur staat hier altijd 
voor open. Het integer handelen is afgelopen jaar niet expliciet aan de orde geweest omdat daar in 2020 meer dan voldoende 
aandacht voor is geweest. Gebleken is dat lering is getrokken uit deze ervaringen. De gevolgde procedures om te komen tot 
het zorgvuldig benoemen van bestuursleden, leden van de raad van toezicht en leden van het verantwoordingsorgaan hebben 
geleid tot uitermate geschikte personen op de gedurende 2021 vrijgevallen posities. Door de bestuurlijke inrichting van het 
fonds is toezicht en inspraak gewaarborgd. Rolvervulling door individuele betrokkenen en organen blijft een punt van aandacht 
waar stappen mee zijn gemaakt. De verwachting is dat de vastlegging van de governance in 2022 daar ook een belangrijke 
bijdrage aan levert. In 2021 is met goedkeuring van de raad van toezicht een beloningsbeleid vastgesteld wat uitgaat van het 
gepast belonen van functionarissen. 

Goedkeuring vaststelling bestuursverslag en jaarrekening
De raad van toezicht heeft geconstateerd dat het bestuursverslag en de jaarrekening een goed inzicht geven in de gevolgde 
bestuursprocessen, risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging en heeft het bestuursbesluit tot vaststelling van 
onderhavig bestuursverslag en jaarrekening goedgekeurd. 

De raad van toezicht dankt het bestuur en alle anderen die zich voor het fonds hebben ingespannen voor de open en 
constructieve samenwerking.

Raad van toezicht SPT, Utrecht, 25 mei 2022

Jacqueline Verhulst (voorzitter) 
Kees Koedijk 
Lenneke Roodenburg 
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Reactie van het bestuur op het oordeel van het 
 Verantwoordingsorgaan over het jaar 2021
Het bestuur heeft kennisgenomen van het oordeel van het Verantwoordingsorgaan (VO) over het jaar 2021. Het plotseling 
overlijden van de voorzitter van het VO, Daan Ypkemeule is een ingrijpende gebeurtenis geweest voor SPT, in het bijzonder voor 
het VO. Ondanks deze gebeurtenis heeft het VO zijn werkzaamheden op een constructieve manier kunnen continueren.

Het VO geeft de volgende aanbevelingen: (1) de samenwerking met andere gesloten fondsen uit te breiden, (2) te onderzoeken 
of een andere uitvoeringsorganisatie een betere value for money kan leveren op het gebied van de administratie van het 
vermogensbeheer, (3) in goed overleg met alle gremia een toekomstbestendige organisatie in te richten en (4) het reglement 
van de klachten- en geschillencommissie te herzien. 

Onderstaand volgt de reactie van het bestuur op de aanbevelingen:

• Samenwerking gesloten fondsen (ad 1): nadat er een gezamenlijke reactie vanuit een aantal gesloten fondsen op de 
internetconsulatie Wet toekomst pensioenen was ingediend, is er daarna regelmatig overleg geweest met de gesloten 
pensioenfondsen. Indien mogelijk zal het bestuur op andere terreinen de samenwerking met andere gesloten fondsen 
uitbreiden.

• Administratie vermogensbeheer (ad 2): de dienstverlening van de custodian heeft in het verslagjaar onder druk gestaan, 
hetgeen voor het bestuur aanleiding is geweest onderdelen van de dienstverlening tijdelijk door een andere partij te laten 
uitvoeren. In 2022/2023 zal onderzoek gedaan worden naar de inrichting van de administratie van het vermogensbeheer.

• Governance (ad 3): begin 2021 heeft het bestuur een plan van aanpak opgesteld om de governance te verbeteren. Op 
ambtelijk niveau wordt gewerkt aan de voorbereiding van de gewenste governance. Gezien de constructieve opstelling van 
alle gremia, spreekt het bestuur de verwachting en het vertrouwen uit dat de gewenste organisatiestructuur gerealiseerd 
gaat worden conform het plan van aanpak.

• Klachten- en geschillencommissie (ad 4): in 2022 staat een actualisering van het klachten- en geschillenregeling op de 
agenda. Hierbij zal ook het reglement van de klachten- en geschillencommissie worden betrokken. 

Het bestuur dankt het VO voor hun vertrouwen en adviezen alsmede voor de goede en enthousiaste samenwerking in 2021 
met de andere gremia van SPT. Dit heeft geleid tot een weloverwogen verantwoording en een positief eindoordeel met 
aanbevelingen. Het bestuur spreekt daarvoor zijn waardering uit en zal zijn voordeel hiermee doen, mede in het belang van de 
deelnemers van SPT. 
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Reactie van het bestuur op het verslag van de raad van 
toezicht over het jaar 2021
Het bestuur heeft met belangstelling kennisgenomen van het verslag van de raad van toezicht (RvT) over het jaar 2021. 
Het bestuur herkent de bevindingen die eruit naar voren komen. Meerdere items zijn inmiddels (projectmatig) opgepakt of 
opgenomen in de beleidsdoelstellingen voor 2022. Hierna reageert het bestuur kort op de bevindingen en aandachtspunten.

De RvT benoemt de stappen die gezet zijn in de verbetering van de governance van SPT. De verhoudingen zijn genormaliseerd 
en de RvT heeft vastgesteld dat zowel de (her)benoemingen in het bestuur als de benoemingen van nieuwe leden van het 
verantwoordingsorgaan via een objectieve en heldere procedure hebben plaatsgevonden. De gevolgde procedure heeft geleid 
tot nieuwe aan het fonds verbonden personen die in 2021 hun constructieve bijdrage hebben kunnen leveren. Het bestuur 
onderschrijft deze bevinding van harte. 
Het proces voor een verbetering van de governance vraagt om onderling vertrouwen. Het bestuur constateert dat dit 
vertrouwen bestaat en over en weer in elkaar is uitgesproken. Tegelijkertijd is voor een zorgvuldige uitwerking tijd benodigd. 
Tijd die nodig is om in goed overleg met gremia de organisatiestructuur de gewenste vorm te geven, met inachtneming van de 
voorwaarden en uitgangspunten van DNB. 

Tevens geeft de RvT aan dat de invulling van de sleutelfunctie risicobeheer nauwgezet gevolgd zal worden. Het bestuur heeft bij 
de keuze voor de invulling van deze sleutelfunctie bewust gekozen om de reeds bestaande inrichting te handhaven. Aan de RvT 
is toegezegd de beweegredenen voor deze keuze nogmaals toe te lichten. 

ESG is een belangrijk thema voor SPT. De RvT wenst nadrukkelijker te worden betrokken bij de ontwikkeling van het ESG-
beleid. Het bestuur gaat hierover graag in gesprek met de RvT. Daarnaast zal het bestuur ook het VO betrekken bij het thema 
ESG en risicobereidheid, o.a. ter voorbereiding van het risicobereidheidsonderzoek dat bij de deelnemers in 2023 zal worden 
uitgezet. Daarnaast zal het bestuur tijdens de overleggen en de studiedagen met alle gremia het onderwerp ESG regelmatig 
aan de orde stellen; enerzijds om de gremia te informeren, anderzijds om de dialoog over het onderwerp aan te gaan.

De RvT vraagt aandacht voor een tijdige en uitvoerige evaluatie van de dienstverlening volgens het uitbestedingsbeleid. 
Overeenkomstig dit beleid evalueert het bestuur jaarlijks de uitbestedingspartijen. De RvT zal deze evaluaties in 2022 als 
toehoorder bijwonen. 

De actualisering van het risicomanagement inclusief een integrale aanpak van IT is één van de speerpunten van het 
bestuur. Uiteraard zal het bestuur de RvT betrekken bij de vervolgstappen IT-beleid en het volwassenheidsniveau van het 
risicomanagement. Het bestuur verneemt graag de visie van de RvT. 

De RvT vraag aandacht voor het gebruik van nieuwe communicatiekanalen. Waar mogelijk maakt het bestuur hier al gebruik van. 
Wel dient het inzetten van deze kanalen in de communicatie met de deelnemers van toegevoegde waarde te zijn richting die 
deelnemers en in overeenstemming te zijn met de proportionaliteit van het fonds.

Tot slot noemt de RvT de toekomst van het fonds en de stappen die het bestuur heeft gezet in het licht van de komende 
veranderingen in het pensioenstelsel. Daarnaast spreekt de RvT de verwachting uit dat met het huidige beleid de 
toeslagambitie de komende jaren naar verwachting verwezenlijkt kan worden. Het bestuur zal het komende jaar de RvT nauw 
betrekken bij de benodigde vervolgstappen in het kader van het nieuwe pensioenstelsel. 

Het bestuur dankt de RvT voor zijn vertrouwen, advies en alle inspanningen die de RvT verricht heeft voor SPT. 
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