Nieuwsbrief SPT, maart 2015

Aanmelden:
Is deze nieuwsbrief
interessant voor iemand
die u kent? Stuur deze dan
door. Aanmelden gaat heel
eenvoudig.
Reageren?
Wilt u reageren op de
nieuwsbrief? De redactie
stelt prijs op uw mening.
Mail ons.

Dekkingsgraad eind februari 2015
De voorlopige dekkingsgraad van SPT kwam ultimo februari 2015
uit op 107,8%. Deze dekkingsgraad is berekend op basis van
nieuwe wettelijke regels die vanaf 1 januari dit jaar gelden, het
zogenoemde nieuwe Financiële Toetsingskader (nFTK).
Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad?
Ga dan naar de pagina Financiële positie op onze website.

“Ik vind pensioen boeiend,
zeker in deze tijd”
Na 7 jaar lid te zijn geweest van het
BPVT-bestuur en 4 jaar lid van de
pensioenraad (inmiddels
Verantwoordingsorgaan), trad Meilof
Snijder (65) eind vorig jaar aan als
aspirant-bestuurslid van SPT. Als
voorzitter van de
communicatiecommissie wil hij de
communicatie met de deelnemers en
pensioengerechtigden naar een nóg
hoger niveau tillen. Daarnaast wil hij
focussen op zoveel mogelijk digitale
communicatie. Wij spraken deze
tandarts en ervaren bestuurder over
onder meer zijn doelen als bestuurslid.
“De algemene perceptie over pensioen
is niet goed. Daar moeten wij op een
goede, heldere manier op reageren.”
Lees hier het volledige interview met
Meilof Snijder.

Beleggingsresultaten 2014
In 2014 zijn de rentes sterk gedaald. De rente op 30-jaars Duitse
staatsobligaties daalde bijvoorbeeld van 2,75% naar 1,38%.
Hierdoor namen zowel obligaties als de rentederivaten in waarde
toe, zodat het rendement uitkwam op ruim 24%. Ook de
aandelenportefeuille liet een positief rendement zien van bijna
18%. Het totale rendement op het volledige vermogen van SPT
kwam daarmee in 2014 uit op 24%. De rentedaling heeft echter
ook de pensioenverplichtingen opgestuwd met 17%. Al met al kon
de dekkingsgraad stijgen van 104,1% naar 109,9%.

Strengere regels voor pensioenfondsen
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Het kabinet wil met de nieuwe regels de rekening voor de
pensioenen eerlijker verdelen tussen jongeren en ouderen. Ook
moeten pensioenen straks stabieler worden. Daarvoor moeten de
pensioenfondsen grotere financiële buffers aanhouden. Dat heeft
invloed op uw pensioen. Een verhoging of een verlaging van uw
pensioen zal hierdoor minder vaak voorkomen.
Lees meer...

Algemene Vergadering op 23
juni
De Algemene Vergadering van
deelnemers vindt dit jaar plaats op
dinsdag 23 juni. Noteer deze datum
alvast in uw agenda. Wij hopen dat u
ook dit jaar aanwezig bent bij de
Algemene Vergadering.
Aanmeldinformatie en het volledige
programma volgen te zijner tijd.

Nieuw lid en herbenoemingen
Verantwoordingsorgaan
Gerard Vermeulen is als aspirant-lid toegetreden tot het
Verantwoordingsorgaan. Hij volgt hiermee Meilof Snijder op,
momenteel aspirant-bestuurslid van SPT. Daarnaast blijft Gerard
bestuurslid van de BPVT. Op de Algemene Vergadering, medio
2015, kan hij worden benoemd als lid van het
Verantwoordingsorgaan.
Voor Bert Brink (voorzitter), Jaap de Jonge (secretaris) en Peter
Czaikowsky loopt hun termijn bij het Verantwoordingsorgaan af,
zij zijn allen op de Algemene Vergadering voor herbenoeming
beschikbaar.

Pensioenplanner beschikbaar
bij uitstel pensioen
Het is mogelijk om de ingangsdatum
van uw SPT-pensioen uit te stellen tot
de leeftijd van 70 jaar. Uitstellen van
uw pensioen kan alleen als u
doorwerkt, dat is een fiscale eis. Het
gedeeltelijk uitstellen van uw pensioen
is echter ook mogelijk. In dat geval
moet u doorwerken voor het deel van
uw pensioen dat wordt uitgesteld.
Als u stopt met werken, gaat het
pensioen van SPT in. De
pensioenplanner is en blijft beschikbaar
voor deelnemers die hebben gekozen
voor uitstel van hun pensioen.

Toekomst van het fonds
In de vorige nieuwsbrief ging een artikel over de houdbaarheid
van het fonds. Op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) is
een analyse gemaakt. De conclusie hieruit is dat het fonds SPT
nog zeker 10 jaar verantwoord kan voortbestaan. SPT gaat dit
onderzoek jaarlijks herhalen en de toekomstscenario’s afwegen.
In de notitie ‘Houdbaarheid Bedrijfsmodel’ wordt gesproken over
de term liquidatie, dit betekent het opheffen van het fonds. Dit
wordt in de praktijk gevolgd door een overdracht van het kapitaal
naar een ander pensioenfonds of een verzekeraar. Hiervan is
geen sprake bij SPT.

Informatie van de BPVT
Hieronder leest u het laatste nieuws
van de Beroepspensioenvereniging
Tandartsen en Tandarts-specialisten
(BPVT).

M. Snijder van bestuur BPVT naar bestuur SPT
De heer Snijder is op 17 oktober 2014 afgetreden als bestuurslid
van de BPVT. De heer Snijder is voorgedragen als bestuurslid
voor het SPT-bestuur. Hij neemt de bestuurszetel over van de
heer Akkerman.
De heer Snijder is op 29 december 2006 begonnen als bestuurslid
bij de BPVT. Hij heeft veel voor de BPVT betekend. Het bestuur
van de BPVT bedankt hem voor zijn inzet en wenst hem veel
succes bij zijn bestuurswerkzaamheden voor SPT.
Het BPVT-bestuur bestaat nu uit:

•
•
•

Peter F.A.C. Czaikowsky - voorzitter/ secretaris
Gerard Vermeulen - vicevoorzitter
Vacature - bestuurslid

Wijziging Pensioenreglement
Het Bestuur van SPT heeft op voorstel van het
Verantwoordingsorgaan van SPT de tekst van artikel 14 van het
Pensioenreglement vereenvoudigd. Dit artikel is alleen van
toepassing op de situatie dat er nog pensioen wordt opgebouwd.
Bij SPT is dit alleen voor arbeidsongeschikte deelnemers nog het
geval. Artikel 14 is inhoudelijk niet gewijzigd, maar er is nu
specifiek in opgenomen dat het artikel betrekking heeft op
arbeidsongeschikte deelnemers.
Verder heeft het fonds de keuzemogelijkheden voor uw pensioen
opnieuw vastgesteld. U kunt het Pensioenreglement vinden op de
documentenpagina van de website.
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