Nieuwsbrief SPT, oktober 2014

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 gedaald in september
De dekkingsgraad van SPT daalde in september naar 106,9%.
Eind augustus was dat nog 110,7%.
De dekkingsgraad van eind augustus gaf echter een geflatteerd
beeld van de werkelijke financiële positie van het fonds. Door de
uitzonderlijke rente-effecten was de dekkingsgraad kunstmatig
hoog. Zoals verwacht, lopen deze effecten nu eruit. SPT verwacht
dat de dekkingsgraad in de komende maanden nog verder daalt.
Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad?
Ga dan naar de pagina Financiële positie op onze website.

Beleggingsresultaten tweede
kwartaal
In het tweede kwartaal van 2014 steeg
de waarde van de beleggingen met
ongeveer 75 miljoen euro. De
beleggingsportefeuille van SPT liet
daardoor een positief rendement zien
van 5,45%. Het rendement op
vastrentende waarden was 2,67%, op
aandelen was het rendement 5,73%.
De bijdrage van de verschillende
afdekkingen aan het totale rendement
was per saldo ongeveer 2%. De
afdekkingen beperken het rente-,
aandelen- en valutarisico.

nFTK: stand van zaken
Het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) treedt naar
verwachting per 1 januari 2015 in werking. Het doel van de
overheid is om pensioenen beter bestand te maken tegen
vergrijzing, oplopende levensverwachting en economische
schokken. De pensioenregeling van SPT moet aan de nieuwe
wettelijke eisen voldoen.
Er zijn op dit moment nog geen definitieve besluiten genomen
over het nFTK. Het wetsvoorstel voor aanpassing ligt bij de
Tweede Kamer. SPT volgt de ontwikkelingen op de voet. Als er
meer bekend is over de gevolgen van de aanpassing, zoals ten
aanzien van de verhoging van de pensioenen, dan informeren wij
u daarover.

Onderzoek naar houdbaarheid van SPT
Op verzoek van De Nederlandsche Bank heeft SPT de
houdbaarheid van het eigen bedrijfsmodel onderzocht. Hierbij zijn
(actuariële) berekeningen gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat
het (beroeps)pensioenfonds nog steeds een goede
uitvoeringsvorm is om de missie van SPT te verwezenlijken. Het
fonds komt de komende vijf tot tien jaar naar verwachting niet in
een situatie die zal leiden tot een liquidatie of noodzakelijke
omvorming.
Toch is SPT zich bewust van het feit dat de levensduur van het
fonds eindig is. Belangrijke criteria daarbij zijn onder meer de
omvang van het fonds, de kosten per deelnemer en de te
verwachten ontwikkeling van de dekkingsgraad.
Lees meer...

Nieuw (aspirant-)bestuurslid
Meilof Snijder treedt als aspirant-bestuurslid toe tot het bestuur
van SPT. Hij neemt tevens zitting in de communicatiecommissie
van het fonds. Het is de bedoeling dat Meilof medio 2015 kan
worden benoemd als bestuurslid.

De AOW-leeftijd gaat weer
omhoog
Per 1 november 2014 gaat het AOWpensioen weer een maand later in. Het
AOW-pensioen start dan drie maanden
na uw 65e verjaardag. AOW is het
pensioen dat iedereen krijgt die in
Nederland heeft gewoond en/of
gewerkt. De stijging van de AOWleeftijd kan betekenen dat u minder
inkomen hebt in de tijd tussen uw
65ste verjaardag en het moment
waarop uw AOW-pensioen ingaat. Dit
wordt ook wel het AOW-gat genoemd.
Lees meer...

Gaat u scheiden? Dat heeft gevolgen voor uw
pensioen
Veel mensen weten niet dat veranderingen in hun werk of
privéleven vaak van invloed zijn op hun pensioen. Gaat u
bijvoorbeeld scheiden? Dan heeft uw ex-partner recht op een deel
van uw ouderdomspensioen. Dit heet verevening. Mocht u komen
te overlijden, dan krijgt uw ex-partner ook een bijzonder
partnerpensioen. Als u alleen hebt samengewoond met uw
partner, gelden andere regels.
Lees meer...
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