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ONDERWERP: INFORMATIE OVER UW SPT-PENSIOEN
Geachte <Aanhef 2>
U hebt in februari een brief van ons ontvangen over de verlaging van de pensioenen per 1 april 2013 met
2,2%. SPT werd vervolgens in de media genoemd bij de uitschieters. Waarom moet SPT relatief veel
verlagen? In deze brief informeren wij u hierover. Daarnaast willen we kort enkele andere onderwerpen
bij u onder de aandacht brengen. De uitgebreide informatie over alle onderwerpen in deze brief vindt u op
www.spt.nl.
Waarom de sterke verlaging van de SPT-pensioenen
SPT heeft de afgelopen periode, met inbegrip van de recent aangekondigde verlaging, in totaal 18,3%
verlaagd. Dat is fors in vergelijking met andere pensioenfondsen. Daarbij hebben twee factoren een
belangrijke rol gespeeld:
•

We worden gemiddeld ouder. Dat geldt vooral voor hoger opgeleiden, voor de tandartsen is dit
zelfs nog hoger. De invloed van de gestegen levensverwachting op SPT is daardoor extra groot.

•

SPT streeft niet naar grote financiële buffers. Want SPT is een gesloten fonds. Er komen geen
nieuwe deelnemers bij en er worden geen premies meer ingelegd. Daarom heeft SPT in het
verleden de pensioenen extra verhoogd: wat we niet als reserves opzij zetten, dat keren we uit.
Over de periode 1997 tot en met 2013 is het pensioen van alle deelnemers – na aftrek van de
kortingen in 2011, 2012 en 2013 – in totaal 17,8% gestegen. Deze stijging is minder dan de totale
inflatie van 40,3% over deze jaren. In deze periode vielen de beurscrises van 2001 en 2008 en
bereikte de rente een historisch laag niveau.
Tot en met 2010 lagen de pensioenen ruim boven de inflatie dankzij de extra toeslagen. SPT is
wat dit betreft een uniek fonds, omdat andere pensioenfondsen zulke grote extra verhogingen
niet hebben toegekend. Gevolg van de hoge toeslagverlening in het verleden is dat deelnemers
die voor 2007 met pensioen zijn gegaan meer pensioen hebben ontvangen dan nodig was om de
inflatie te volgen. Bijvoorbeeld een deelnemer die vanaf 1997 met pensioen is, heeft tot en met
2013 ruim een half jaar meer pensioen ontvangen.
In dit perspectief zijn de verlagingen nog steeds pijnlijk, maar niet zo drastisch als de vergelijking
met andere fondsen doet vermoeden. In feite is vrijwel geen enkele vergelijking mogelijk gezien
de unieke situatie van ons fonds.
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Wijzigingen beleid en pensioenreglement
Het bestuur heeft besloten om het toeslagbeleid, het beleggingsbeleid en het pensioenreglement te
wijzigen:
• Wijziging toeslagbeleid
Om de verlaging van pensioenen na 2014 te mogen spreiden, moet SPT van het ministerie van
SZW het toeslagbeleid aanpassen. Pas bij een dekkingsgraad van 110% of hoger vindt
toeslagverlening plaats. Voorheen was dit mogelijk vanaf een dekkingsgraad van 105%. Ook
moet SPT toekomstige toenames in levensverwachting verrekenen met te verlenen toeslagen.
• Aanpassing beleggingsbeleid
Het bestuur van SPT heeft besloten om het belang in aandelen in de beleggingsportefeuille te
verlagen van 45% naar 30%. Dit omdat de risico’s voor de financiële positie van SPT, en
daarmee voor de hoogte van uw pensioen, met een aandelenbelang van 45% aanzienlijk waren.
• Gewijzigd pensioenreglement
SPT heeft het pensioenreglement op enkele punten aangepast. De aanpassingen waren nodig,
omdat sommige regels zijn ingehaald door de praktijk.
Ga voor meer achtergrondinformatie over deze onderwerpen naar www.spt.nl
Digitale nieuwsbrief
Meer dan 30% van de deelnemers heeft gereageerd op de vragenlijst die we in oktober verstuurden. Dit
is een hoge respons die waardevolle informatie heeft opgeleverd. Op de website treft u de resultaten aan.
Een van de resultaten is dat uw voorkeur uitgaat naar digitale informatieverstrekking. In lijn daarmee
heeft het bestuur inmiddels besloten om de papieren nieuwsbrief te vervangen door een digitale
nieuwsbrief. De eerste digitale nieuwsbrief van SPT verschijnt binnenkort. Wilt u deze ontvangen? Ga
dan naar www.spt.nl en meld u hiervoor aan.
Hebt u vragen?
Hebt u nog vragen, bezoek dan onze website: www.spt.nl. U kunt natuurlijk ook de helpdesk van SPT
mailen via infofonds@spt.nl of bellen op 045 5763 470.
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