Verkort

Jaarverslag

2021

Voorwoord voorzitter
Een voorwoord van een bestuursver
slag heeft een geringe actualiteits
waarde. Op het moment van schrijven
woedt een hevige oorlog in Oekraïne
waarvan niet te voorspellen is wat
de afloop zal zijn. Het is nu al een
humanitaire ramp voor de inwoners van
Oekraïne en de oorlog zal de komende
jaren mogelijk grote gevolgen hebben
voor de bevolking van heel Europa.
Vanzelfsprekend zal de oorlog een
groot effect hebben op de economie.
En in navolging daarvan zal het ook de
financiële markten op korte en langere
termijn beïnvloeden. Dit verkort jaar
verslag gaat over 2021, nog voor het
uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Veranderingen bestuur, VO en RvT
Tijdens de Algemene Vergadering van
Deelnemers (AVvD) en de Algemene
Ledenvergadering (ALV) BPVT in
juni 2021 werden er in het VO en in
het bestuur nieuwe enthousiaste leden
benoemd. Daarnaast benoemde het
bestuur een nieuw lid RvT.
Kort na deze vergaderingen werden
we geïnformeerd over het plotselinge
overlijden van Daan Ypkemeule.
Daan had tot dat moment als voorzitter
van het Verantwoordingsorgaan een
belangrijke en invloedrijke rol bij SPT.
In 2021 traden Gerard van de K
 uilen
(RvT), Gerard Vermeulen (VO),
Bert Brink (VO) en Sako Zeverijn
(Bestuur SPT) terug als lid RvT/leden

VO en lid bestuur bij SPT. Zowel Daan
als de teruggetreden leden hebben
jarenlang veel tijd en energie gestoken
in SPT, waarvoor wij hen veel dank
verschuldigd zijn.

Samenwerking steeds beter
In 2021 is er veel verbeterd in de
samenwerking tussen de verschillende
organen bij SPT. Dit heeft ertoe geleid
dat De Nederlandsche Bank het in 2019
ingestelde verscherpte toezicht op
het gebied van de Governance heeft
ingetrokken.
Ten gevolge van de coronamaatrege
len heeft ook in 2021 de AVvD online
plaatsgevonden. Nu de pandemie
mogelijk zijn einde nadert, gaan we
ervan uit dat op de komende AVvD
weer live gediscussieerd kan worden.
Dit zal de betrokkenheid van de deel
nemers bij SPT ten goede komen.

Pensioenen verhoogd met 1,41%
Door een gestage toename van de
dekkingsgraad kon SPT voor het vijfde
opeenvolgende jaar een toeslag
verlenen. Bijzonder hierbij is dat boven
de maximale ambitie van 1,15% een
inhaaltoeslag kon worden uitgekeerd
van 0,26%; in totaal 1,41%. Een
inhaaltoeslag is dat deel van de
ambitie dat de afgelopen jaren niet
kon worden toegekend vanwege een
op dat moment te lage dekkingsgraad.
Beide toeslagen zijn verleend per
1 januari 2022.

Duurzamer beleggen
In overeenstemming met de wens
van de deelnemers wordt veel energie
gestoken in het verder v erduurzamen
van de beleggingsportefeuille. SPT
heeft zich binnen de Europese SFDR
(Sustainable Finance Disclosure
Regulation) als artikel 8 fonds gekwa
lificeerd. Dat betekent dat SPT de
pensioenregeling classificeert als een
duurzaam product dat ecologische of
sociale kenmerken promoot. Duurzaam
beleggen is niet het doel op zich, maar
SPT heeft wel de verantwoordelijkheid
om het vermogen van het fonds op een
maatschappelijk verantwoorde wijze te
beleggen.
Mede als gevolg hiervan zal met ingang
van 2022 niet meer belegd worden in
bedrijven die thermische kolen produ
ceren, verhandelen of gebruiken.

Ontwikkeling nieuw pensioenstelsel
Het bestuur heeft zich verder verdiept
in de ontwikkeling rond het nieuw in
te voeren pensioenstelsel. Het betrekt
daarbij zoveel mogelijk alle gremia
door informatiebijeenkomsten te
organiseren. Binnen afzienbare tijd zal
gezamenlijk een goed onderbouwde
keuze gemaakt moeten worden over de
toekomst van SPT in het nieuwe stel
sel. Het uitgangspunt blijft daarbij het
veiligstellen van de nominale uitkering
en het maximaliseren van toeslagen. n

Han Bakker
Voorzitter SPT
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Verhoging van
uw pensioen
SPT heeft de ambitie om de pensioenen
jaarlijks met 1,15% te verhogen. Op
1 januari 2022 zijn de pensioenen voor
het vijfde jaar op rij verhoogd, dit keer
met 1,41%.
Een verhoging is afhankelijk van de
financiële positie van het fonds. We
kunnen de pensioenen alleen verhogen
als er voldoende reserves zijn. Daarbij
moeten we rekening houden met de
wettelijke regels. Zo mogen we de
pensioenen pas verhogen als de be
leidsdekkingsgraad hoger is dan 110%
(toeslagdrempel). Het meetmoment is
op 30 september van elk jaar.

Volledige verhoging
met 0,26% extra

De financiële positie van SPT is af te lezen aan de dekkingsgraad.
De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en onze
verplichtingen.
De financiële positie van SPT is in 2021 fors verbeterd. De actuele dekkingsgraad
steeg met 6,9%-punt naar 122,3%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over
de afgelopen 12 maanden) steeg in 2021met 9,0%-punt naar 120,0%.
De beleidsdekkingsgraad van SPT is hoger dan de vereiste dekkingsgraad (107,7%).
Er is daarom geen sprake van een tekort.

Dekkingsgraad SPT
124
122
120
Dekkingsgraad%

De beleidsdekkingsgraad van SPT
op 30 september 2021 was 117,8%.
Dit is hoger dan nodig voor de
volledige toeslagambitie. Daarom
kon SPT de pensioenen per
1 januari 2022 niet alleen verhogen
met 1,15%, maar ook met 0,26%
extra. Dit mag wettelijk o
 mdat we
in het verleden de ambitie van 1,15%
niet hebben kunnen r ealiseren.
We noemen dit een inhaaltoeslag. n

Financiële
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in 2021
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Actuele dekkingsgraad

Vereiste dekkingsgraad

Minder gevoelig voor bewegingen op de markt
De dekkingsgraad werd in 2021 beïnvloed door schommelingen in de rente en de
stijging van de aandelenbeurzen. SPT heeft een relatief defensief beleggingsbeleid
met een hoge renteafdekking en een beperkte aandelenportefeuille. Daardoor is
onze dekkingsgraad minder gevoelig voor bewegingen op de financiële markten.
SPT is daarmee goed beschermd tegen een rentedaling, maar profiteert minder van
herstel van de aandelenbeurzen of een stijging van de rente. n
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Balans per 31 december
in miljoen euro

Activa

2021

2020

Beleggingen voor risico pensioenfonds
Aandelen vastgoedmaatschappijen
Beursgenoteerde aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten

12
416
1.498
159

16
420
1.487
274

2.085

2.197

Vorderingen en overlopende activa

16

14

Liquide middelen

20

22

2.121

2.233

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves
Algemene reserve
Voorziening pensioenverplichtingen
voor risico pensioenfonds
Kortlopende schulden en
overlopende passiva

2021

2020

369

279

1.650

1.809

102

145

2.121

2.233

Welke kosten maken wij?
De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten voor pensioenbeheer en de kosten
voor vermogensbeheer:

Kosten in % van het gemiddeld belegd vermogen
Kosten pensioenbeheer		

0,10%

Kosten vermogensbeheer (inclusief transactiekosten)

0,14%

Totaal kosten pensioenbeheer en vermogensbeheer

0,24%

De kosten voor het pensioenbeheer
waren in 2021 € 311 per deelnemer
(inclusief gewezen deelnemers).
In 2020 was dit € 292.
De totale kosten voor het vermogens
beheer (incl. transactiekosten) zijn
0,14% van het gemiddeld belegd
vermogen en behoren hiermee v olgens
onderzoek tot de laagste van de
Nederlandse pensioenfondsen.

Wat vindt het bestuur?
Het bestuur is van mening dat de
kosten voor pensioenbeheer beheers
baar zijn en passen bij het gesloten
karakter van het fonds.

De kosten voor het pensioenbeheer
zijn aan de hoge kant in vergelijking
met andere fondsen van dezelfde
grootte, maar aanmerkelijk lager
dan bij andere gesloten fondsen.
De kosten voor het vermogensbeheer
zijn daarentegen laag in vergelijking
met andere fondsen. Dat komt mede
door de passieve invulling van het
beleggingsbeleid. Deze lage kosten
compenseren ruimschoots de relatief
hogere kosten voor pensioenbeheer.
Kostenbeheersing blijft de komende
jaren een speerpunt in het beleid van
SPT. De verwachting is dat de kosten
voor pensioenbeheer de komende jaren
zullen stijgen. n
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SPT belegt het pensioenvermogen om ervoor te zorgen
dat de toegezegde pensioenen uitbetaald kunnen

Onze beleggingen:
0,4% rendement
in 2021

worden én om de ambitie waar te maken de pensioenen
jaarlijks met 1,15% te verhogen. We hebben daarbij
steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Het gemiddelde rendement van de totale beleggingsportefeuille in
2021 was 0,4%.

Beleggingsportefeuille

Rendement

SPT heeft een defensief beleggingsbeleid met een hoge
renteafdekking. De beleggingsportefeuille van SPT was op
31 december 2021 als volgt opgebouwd:

Het gemiddelde rendement op onze beleggingen was in
2021 0,4%. We streven ernaar om het renterisico voor 85%
af te dekken. In 2021 werd dit doel nagenoeg gehaald; de
renteafdekking was 83%. Door de stijging van de rente was
het rendement op de categorieën staatsobligaties, geldmarkt
fondsen en credits in 2021 negatief. Onze aandelenportefeuil
le liet daarentegen zeer goede rendementen zien. Daardoor is
het totale rendement over 2021 positief.

15,3%

Matching

21,1%

Aandelen
63,6%

Credits

In het eerste kwartaal van elk jaar passen we de portefeuille
aan en brengen we deze weer in lijn met onze normpor
tefeuille. In november 2021 hebben we een tussentijdse
aanpassing gedaan omdat de waarde van onze aandelen tot
boven de maximale norm van 25% van de portefeuille was
gestegen.

Rendement laatste vijf jaar
Jaar

2021

2020

2019

SPT

+0,4%

+8,3%

+13,2%

2018

2017

-0,4%

+2,0%

SPT is lichtgroen
SPT heeft veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord
beleggen (MVB). SPT volgt daarmee de voorkeur van de
deelnemers, zoals uit eerder onderzoek uit 2020 is gebleken.
In 2021 is het MVB-beleid van het fonds in een
stroomversnelling geraakt als gevolg van nieuwe Europese
wetgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation
(SFDR). Met deze regels wil Europa ervoor zorgen dat
beleggers meer open zijn over hun duurzaamheid. Ze willen
daarmee voorkomen dat beleggers zich groener voordoen
dan ze zijn (green washing).
SPT heeft zich binnen de nieuwe regels geclassificeerd
als een lichtgroen pensioenfonds. Dit betekent dat SPT
de p
 ensioenregeling ziet als een duurzaam product dat
ecologische of sociale kenmerken promoot. In lijn met de
wensen van onze deelnemers, focussen we ons op drie
thema’s: klimaat, sociale verantwoordelijkheid en gezondheid. n

Wilt u meer weten over
de wijze waarop SPT
belegt? Bekijk dan de
animatie op onze website!
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Zo informeerden wij
u over uw pensioen
SPT vindt het belangrijk om u goed te informeren over
uw pensioen bij SPT. Dat doen we het liefst zoveel
mogelijk digitaal. Hebben wij uw e-mailadres nog niet?
Ga via onze website naar Mijn SPT en geef het aan ons
door.

Waarover informeerden wij u in 2021?
Elke maand een update over onze dekkingsgraad
In ons onderzoek naar onze dienstverlening en 
communicatie eind 2020 gaven deelnemers aan dat ze
graag meer informatie willen ontvangen over onze financiële
positie. Daarom krijgt u sinds 2021 elke maand per e-mail een
update over onze dekkingsgraad.

Communicatie
Verder informeerden we u als volgt over uw pensioen:
• De website en uw persoonlijke omgeving ‘Mijn SPT’.
• Elk kwartaal een digitale nieuwsbrief met het laatste
nieuws.
• UPO’s voor (gewezen) deelnemers.
• Een animatie over het beleggingsbeleid.
• Een brief over de vacature in het Verantwoordingsorgaan.
• De uitnodiging en bijbehorende stukken voor de online
Algemene Vergadering van Deelnemers en Algemene
Ledenvergadering op 22 juni.
• Het verkort jaarverslag 2020 per post.
• Een brief over de verhoging van uw pensioen per
1 januari 2022. n

‘Mijn SPT’ in een nieuw jasje
We hebben de vormgeving van ‘Mijn SPT’ vernieuwd, zodat
deze beter past bij onze huisstijl.

Blogs door het bestuur
Het bestuur van SPT blogt. In een persoonlijk verhaal
vertellen ze meer over waar ze mee bezig zijn en wat er
speelt. U leest hun blogs op onze website en in onze digitale
nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt. In 2022 komen ook
leden van de raad van toezicht, het Verantwoordingsorgaan
en de BPVT aan het woord.

Kaartje voor uw 58e en 59e verjaardag
Uit het onderzoek eind 2020 bleek ook dat onze deelnemers
meer informatie willen over hun keuzemogelijkheden rond
pensionering. We sturen alle deelnemers die 58 en 59 jaar
worden een verjaardagskaart met meer informatie.

Online vergadering
De jaarlijkse Algemene Vergadering van Deelnemers en
Algemene Ledenvergadering van de BPVT vonden, vanwege
coronamaatregelen, online plaats.

Wist u dat
•

er 2.471 deelnemers belden of mailden met
onze helpdesk?

•

onze website 32.539 keer werd bezocht?

•

70% van onze deelnemers al koos voor
digitale communicatie?
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De toekomst van SPT
Het (beroeps)pensioenfonds is nog steeds
de goede uitvoeringsvorm om de missie en
strategie van SPT te verwezenlijken. Dat blijkt
uit de toekomstanalyse van december 2021.
Maar de levensduur van een gesloten fonds
zoals SPT is wel eindig.
Kernvragen toekomstanalyse
In de toekomstanalyse stonden drie kernvragen centraal.
1. Kan SPT haar missie volbrengen?
2. Is het kostenniveau aanvaardbaar?
3. Is de organisatie en governance zodanig gewaarborgd dat er evenwichtige belangenafweging
mogelijk is?
De drie vragen zijn in de toekomstanalyse positief beantwoord. Daarom is het beroepspensioenfonds nog steeds
de goede uitvoeringsvorm. We verwachten dat binnen vijf
tot tien jaar een situatie kan ontstaan waarin we naar een
alternatieve uitvoeringsvorm moeten kijken.
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Nieuw pensioenstelsel op komst
Uiterlijk 1 januari 2027 treedt een nieuw pensioenstelsel
in werking. De regering diende het wetsvoorstel
‘Wet toekomst pensioenen’ op 30 maart 2022 in bij de
Tweede K
 amer. Daarna gaat het voorstel nog naar de
Eerste K
 amer. Beide Kamers moeten dit wetsvoorstel
goedkeuren, voordat de wet in kan gaan. De regering wil
de nieuwe regels per 1 januari 2023 invoeren. Pensioenfondsen krijgen dan vier jaar de tijd om over te stappen.
SPT volgt de ontwikkelingen op de voet. Het bestuur
oriënteert zich op de mogelijke scenario’s. Onze doelen
hierbij zijn het zekerstellen van de nominale uitkering en
streven naar een maximalisatie van de toeslagen.

Oorlog in Oekraïne
Sinds eind februari is er oorlog in Oekraïne. Wij leven
sterk mee met alle mensen die door het oorlogsgeweld
zijn en worden getroffen. Daarnaast kijken we naar de
financiële gevolgen voor ons fonds. SPT heeft geen
directe beleggingen en geen pensioengerechtigden in
Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. De oorlog heeft wel
gevolgen voor de economie en de financiële markten,
ook op langere termijn. Het bestuur heeft daarom een
crisisteam Oekraïne ingesteld. Dat team volgt de ontwikkelingen op de financiële markten en gevolgen voor onze
beleggingsportefeuille. n

Onze
organisatie
Het bestuur van SPT. Van links naar rechts:
Meilof Snijder, Han Bakker, Conchita Mulder-Volkers en Fokko Covers.

Bestuur
Het bestuur heeft de regie binnen het pensioenfonds.
Han Bakker is voorzitter, Meilof Snijder is secretaris en
voorzitter van de communicatiecommissie, en Fokko Covers is
vicevoorzitter en voorzitter van de beleggingscommissie. Sinds
1 juli 2021 is Conchita Mulder-Volkers benoemd tot bestuurslid
van SPT, als opvolger van Sako Zeverijn. Zij is voorzitter van de
risicobeheer- en uitbestedingscommissie.

Raad van Toezicht. Van links naar rechts:
Lenneke Roodenburg, Jacqueline Verhulst en Kees Koedijk.

In 2021 vergaderde het bestuur elf keer, vooral online, naast
het periodieke overleg in commissies. Het bestuur heeft
overlegd met De Nederlandsche Bank, drie keer vergaderd met
het Verantwoordingsorgaan (VO), vier keer met de Raad van
Toezicht en op reguliere basis met de s leutelfunctiehouders.
Er waren ook twee vergaderingen met het bestuur van de
BPVT.

Raad van toezicht
Per 1 juli 2021 is Gerard van de Kuilen afgetreden als
lid van de Raad van Toezicht. Lenneke R
 oodenburg
volgde hem op. Het verslag van de Raad van Toezicht
vindt u in het volledige jaarverslag op onze website.

Verantwoordingsorgaan (VO)
Per 1 juli 2021 verlieten Bert Brink en
Gerard Vermeulen het VO. Zij werden opge
volgd door Wilma van Beers en Mees van
de Lagemaat. Op 4 juli 2021 overleed Daan
Ypkemeule. Daan was sinds juni 2016 voorzit
ter van het VO. Vanuit die functie toonde hij
zijn grote betrokkenheid bij ons fonds. Han
Verhoeven neemt sindsdien het voorzitter
schap op zich.

Verantwoordingsorgaan. Van links naar rechts:
Wilma van Beers, Mees van de Lagemaat en Han Verhoeven.

Het oordeel van het VO over het door SPT
gevoerde beleid in 2021 vindt u in het
volledige jaarverslag op onze website.
U leest hiernaast een samenvatting ervan.

Kort oordeel van het
Verantwoordingsorgaan
over 2021
Wat het Verantwoordingsorgaan (VO)
betreft werd 2021 gekenmerkt door een
aangrijpende gebeurtenis, het overlijden
van onze voorzitter Daan Ypkemeule.
Verder hebben Bert Brink en
Gerard Vermeulen het VO verlaten en zijn
Wilma van Beers en Mees van de Lagemaat
toegetreden. Als gevolg van de wijziging in
de samenstelling heeft Han Verhoeven
onverwacht de rol van voorzitter na
stemming op zich genomen.
Het VO oordeelt positief over het beleid en
de uitvoering van het bestuur, mede gezien
het resultaat.

BPVT
De Beroepspensioenvereniging voor
Tandartsen en Tandarts-specialisten
(BPVT) benoemt de leden van het
bestuur. Na raadpleging t ijdens
de ALV zijn Meilof Snijder en
Conchita Mulder-Volkers
(her)benoemd voor de periode
1 juli 2021 tot 1 juli 2024.

Voor de volledige presentatie van het
oordeel van het VO verwijzen wij u graag
naar het jaarverslag van het pensioenfonds.
Han Verhoeven (voorzitter),
Wilma van Beers (lid),
Mees van de Lagemaat, (lid).
BPVT. Van links naar rechts:
Ward van Dijk, Onno Kouwenberg en Arend van Raalten.
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deelnemers

6.515

€ 2.019

Deelnemers
Eind 2021 hadden we 6.515 deelnemers.
Ons fonds betaalde maandelijks pensioen
aan 4.847 pensioengerechtigden.
De overige 1.668 deelnemers gaan in de
toekomst pensioen ontvangen.

0,4%

miljoen
Vermogen
Dit is vermogen dat per eind
31 december 2021 beschikbaar is
voor de betaling van de p
 ensioenen
aan de deelnemers.

Rendement op
beleggingen

Het rendement van de totale
portefeuille kwam in 2021 uit op 0,4%.

Pensioenverplichtingen

€ 311
Pensioenbeheer

€ 1.650

Dit is de (netto-contante) waarde van
de pensioenverplichtingen aan alle
deelnemers per 31 december 2021.

De kosten voor pensioenbeheer
per deelnemer waren in 2021
€ 311.

miljoen

De belangrijkste cijfers van

0,14%

2021

Vermogensbeheer

miljoen
Uitbetaalde
pensioenen
Dit bedrag is in 2021
uitbetaald aan
pensioengerechtigden.

120,0%

De kosten voor vermogensbeheer
(incl. transactiekosten) waren
in 2021 0,14% van het belegd
vermogen.

Actuele dekkingsgraad

€ 73

122,3%

De actuele dekkingsgraad per 31 december 2021
was 122,3%.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van
de actuele dekkingsgraden van de afgelopen
12 maanden. De beleidsdekkingsgraad per
31 december 2021 was 120,0%.

Colofon
Dit verkort jaarverslag is een uitgave van
Stichting Pensioenfonds Tandartsen en
Tandarts-specialisten. Wij hebben voor u
het jaarverslag over 2021 samengevat.
U kunt aan deze tekst geen rechten
ontlenen. Wilt u het v
 olledige
jaarverslag lezen? U vindt het op
www.spt.nl/documenten.
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Wilt u reageren?
Uw reactie is welkom via
infobestuur@spt.nl.

U kunt natuurlijk ook onze klanten
service bellen via 088 - 116 3017.
Wij helpen u graag.

Hebt u vragen over uw pensioen?
U vindt veel informatie op onze
website www.spt.nl. U kunt uw
vraag stellen via de contactpagina.

Redactie en ontwerp
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