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.

Beleggingsresultaten 2015
In 2015 stegen de rentes licht. De rente op 30-jaars Duitse
staatsobligaties steeg bijvoorbeeld van 1,39% naar 1,49%. De
waardeschommeling van de obligaties bleef in 2015 binnen een
bandbreedte van +/- 1,5%. Het totaalrendement van de categorie
vastrentende waarden kwam uit op -0,87%. Het rendement op de
aandelen van SPT was 3,39%. De totale SPT-portefeuille kende in
2015 een rendement van 0,22%. Al met al steeg de
beleidsdekkingsgraad in 2015 van 107,5% naar 107,7%.

Ontwikkelingen binnen het bestuur
Op 12 januari jl. ontving het bestuur het onvoorstelbare bericht
dat onze voorzitter Stan Hoovers was overleden. Stan was vanaf
begin 2012 voorzitter van SPT en de drijvende kracht in het
bestuur. Vicevoorzitter Meilof Snijder neemt de bestuurstaken van
Stan over, totdat een nieuwe voorzitter is benoemd.
Vacature
Voor de korte termijn is het fonds op zoek naar een nieuw
bestuurslid, dat tevens zitting neemt in de Commissie
Risicomanagement. Hiervoor zijn al de nodige stappen gezet.

Verhogen pensioenen
De missie van SPT is om u als
deelnemer uitzicht te bieden op
gemiddeld 1,15% verhoging van de
pensioenen per jaar op lange termijn.
Ons beleggingsbeleid is daarop gericht.
Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere
regels voor het verhogen van de
pensioenen. Daardoor is er op korte
termijn waarschijnlijk geen ruimte voor
verhoging.
Lees meer...

Hebt u het goed voor elkaar?
Weet u eigenlijk wat uw huidige levensstijl kost? En of u deze
levensstijl kunt behouden wanneer u straks met pensioen gaat?
Doe de Pensioenschets en krijg inzicht in de zaken waarop u zelf
invloed hebt. U vindt de Pensioenschets in uw persoonlijke
omgeving Mijn Pensioencijfers.
Op dit moment moet u uw pensioenbedragen nog zelf invoeren in
de Pensioenschets. Deze bedragen kunt u gemakkelijk overnemen
uit uw laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit UPO vindt u
ook in Mijn Pensioencijfers. In de loop van 2016 zullen uw
pensioenbedragen automatisch worden ingevuld.

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

Overlijden Stan Hoovers
In januari 2016 is onverwachts Stan Hoovers, voorzitter van het
SPT-bestuur, overleden. Het BPVT-bestuur vindt dit een groot
verlies voor het fonds. De heer Hoovers had een enorme inzet en
betrokkenheid bij het fonds en het zal moeilijk zijn om het gat op
te vullen dat hij in de bestuurlijke organisatie achterlaat.
Aangepaste uitvoeringsovereenkomst
Tussen de besturen van de BPVT en SPT bestaat een
uitvoeringsovereenkomst. Hierin is de opdracht opgenomen van
de BPVT tot uitvoering van de pensioenregeling door SPT. Deze
overeenkomst moet worden aangepast als gevolg van het nieuw
Financieel Toetsingskader (nFTK). Beide besturen streven ernaar
de aangepaste overeenkomst te presenteren tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 21 juni 2016.
Wijziging pensioenreglement
Het SPT-bestuur is van plan enkele wijzigingen door te voeren in
het pensioenreglement. Dit betreft onder meer een uitbreiding
van de hoog-laagconstructie en een aanpassing in verband met
het afschaffen van de Wet Studiefinanciering 2000.
Het BPVT-bestuur heeft aangegeven geen bezwaar te hebben
tegen de wijzigingen, aangezien deze de pensioentoezegging niet
raken.
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