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Wat is de reactie van de toezichthouder op de verlaging? 
Vóór 1 december 2012 heeft SPT het voorgenomen besluit tot verlagen van de pensioenen voorgelegd 
aan de toezichthouder (DNB). In reactie hierop heeft DNB aangegeven geen opmerkingen te hebben. 
DNB heeft daarbij beoordeeld of er sprake is van een zorgvuldige besluitvorming, gebaseerd op een 
evenwichtige belangenafweging.  
Begin 2013 heeft SPT een evaluatie van het herstelplan uitgevoerd en ingediend bij DNB. Daarop is het 
besluit tot definitieve verlaging gebaseerd.  
 
Hoe gaat het verder? 
Begin 2013 heeft het bestuur de financiële situatie opnieuw bekeken. De financiële gezondheid van SPT 
wordt uitgedrukt in de zogeheten dekkingsgraad. Dat is een percentage: de dekkingsgraad eind 2012 
was 97,5%. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de pensioenen die SPT nu en in de 
toekomst moet uitbetalen.  
Eind dit jaar moet de dekkingsgraad voldoen aan het minimaal vereiste niveau van 104%. Als de 
dekkingsgraad dat niveau niet bereikt, zijn wij genoodzaakt uw pensioen in 2014 nogmaals te verlagen. 
De vooruitzichten zijn dus helaas niet gunstig. De verwachting is dat de lage rentestand voorlopig 
aanhoudt en dat het bestuur in 2014 moet besluiten om nog ongeveer 4% te korten. Deze verlaging kan 
alleen worden afgewend als de rente beduidend stijgt. Indien die verlaging nodig blijkt dan informeren wij 
u hierover tijdig. 
 
Op dit moment kunnen wij geen uitspraken doen over het eventueel in de toekomst weer ongedaan 
maken van de verlaging van de pensioenen. Dit hangt af van de toekomstige ontwikkelingen en hiervoor 
geldt eveneens strikte regelgeving. 
 
Heeft u vragen? 
Heeft 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 telefoonnummer 045 5763 470. 
Tijdens de Algemene Vergadering van Deelnemers op 25 juni 2013 zullen wij u uitgebreid informeren 
over de achtergronden van de verlagingen van uw pensioen. Uw vragen voor die bijeenkomst kunt u 
eventueel  vooraf schriftelijk indienen, zodat wij u van een passend antwoord kunnen voorzien. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten 
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