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Inleiding 
 
Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten gevestigd te Utrecht (hierna te 
noemen ‘SPT’) werkt conform haar statuten en artikel 140 van de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling (hierna te noemen ‘Wvb’) volgens een actuariële en 
bedrijfstechnische nota (hierna te noemen ‘ABTN’). Het doel van deze ABTN is om een 
integraal inzicht te geven in het functioneren van SPT.  
 
Deze ABTN, inclusief de bijlagen die onlosmakelijk onderdeel zijn van de ABTN, beschrijft de 
wijze waarop SPT de middelen beheert en de pensioenregeling uitvoert.1 Daarnaast wordt 
de organisatiestructuur, de bedrijfsvoering en de wijze en voorwaarden waarop het bestuur 
werkzaamheden heeft uitbesteed beschreven. Dit alles dient ertoe om een beheerste en 
integere bedrijfsvoering te waarborgen. 
 
Deze ABTN is onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgesteld en wordt, indien er 
wijzigingen plaatsvinden, met een bestuursbesluit gewijzigd in een bestuursvergadering. 
Ieder jaar wordt de ABTN getoetst op actualiteit. De verklaring inzake beleggingsbeginselen 
(bij SPT ingevuld via de Investment Policy Statement) wordt iedere drie jaar en voorts 
onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.  
 
Het bestuursbeleid is zo veel mogelijk in strategische zin omschreven. Alleen indien het 
bestuur meent dat het strategische beleid bijstelling behoeft, zal deze ABTN 
dienovereenkomstig aangepast worden. Zo zal de ABTN niet gewijzigd worden bij 
wijzigingen van de beleggingsmix op grond van economische omstandigheden en 
verwachtingen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de wijzigingen binnen de in deze ABTN 
omschreven grenzen blijven. 
 
De ABTN is vastgesteld op 4 juli 2022. 
 
 
     
 
J.H. Bakker      M. Snijder 
(voorzitter)      (secretaris) 
 
 
  

                                                 
1 De bijlagen betreffen de versies zoals deze golden ten tijde van het vaststellen van de ABTN.  Op de website staan de meest recente 
versies van de bijlagen. 
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1 De organisatie van het pensioenfonds 
 

1.1 Over het pensioenfonds 
Met ingang van 1 juni 1973 is de deelneming in de beroepspensioenregeling zoals 
neergelegd in de statuten en het pensioenreglement van SPT door de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid verplicht gesteld. Sinds 1 januari 1995 treden geen nieuwe 
deelnemers toe en sinds 1 januari 1997 vindt er geen premiebetaling meer plaats. De 
minister van SZW heeft de verplichtstelling van SPT met ingang van 4 augustus 2010 
ambtshalve ingetrokken. 

1.2  Doelstelling 
Het doel van SPT is ten behoeve van de deelnemers, slapers en pensioengerechtigden 
voorzieningen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden te treffen volgens het 
pensioenreglement. 
 
Het algemene uitgangspunt van het bestuursbeleid is dat de uit het pensioenreglement 
voortvloeiende pensioenverplichtingen te allen tijde kunnen worden nagekomen.  
 
SPT verricht, conform artikel 114 Wvb, slechts activiteiten in verband met de uitvoering van 
het pensioenreglement en werkzaamheden die daarmee samenhangen. Er worden geen 
grensoverschrijdende werkzaamheden uitgevoerd.  

1.3 BPVT 
Het pensioenfonds kent een Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandarts-
specialisten (hierna te noemen BPVT). De taken en bevoegdheden zijn omschreven in de 
statuten van SPT. De BPVT beschikt ook over eigen statuten, waarin de verenigingsstructuur  
is beschreven. 

1.4 Verantwoordingsorgaan 
SPT heeft een Verantwoordingsorgaan. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in de 
statuten van SPT en het reglement van het Verantwoordingsorgaan.  

1.5 Raad van toezicht 
SPT heeft een raad van toezicht met externe onafhankelijke deskundigen. De taken en 
bevoegdheden van dit orgaan zijn omschreven in de statuten van SPT alsmede in het 
reglement raad van toezicht. 
De raad van toezicht heeft voldoende tijd beschikbaar om hun functie naar behoren uit te 
oefenen (artikel 110 ca Wvb). 

1.6 Bestuur 
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 
pensioenreglement en het daaruit voortvloeiende pensioen- en vermogensbeheer. Het 
bestuur bestaat uit vier leden, waarvan bij voorkeur twee tandartsen of tandarts-specialisten 
deel uitmaken. Bestuursleden die geen tandarts of tandarts-specialist zijn, dienen 
onafhankelijke deskundigen te zijn. De taken en bevoegdheden, de samenstelling en 
benoeming van het bestuur, alsmede de werkwijze en besluitvorming zijn vastgelegd in de 
statuten van SPT.  
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Het dagelijkse beleid, als bedoeld in artikel 110b, eerste lid, van de Wvb, wordt bepaald door 
ten minste twee leden van het bestuur. 
 
Het bestuur voldoet collectief aan de wettelijke geschiktheidseisen en individueel aan de 
betrouwbaarheidseisen, als bedoeld in artikel 110c van de Wvb. Het bestuur beschikt over 
een geschiktheidsplan, waarin is vastgelegd aan welke geschiktheidseisen de bestuursleden 
moeten voldoen. In dit plan is tevens een opleidingsplan opgenomen ter bevordering en 
handhaving van het vereiste deskundigheidsniveau.  
In het geschiktheidsplan is vastgelegd dat het bestuur jaarlijks zijn eigen functioneren 
evalueert, zowel van het bestuur als geheel als van de individuele bestuursleden 
afzonderlijk.  
 
Het bestuur heeft voldoende tijd beschikbaar om hun functie naar behoren uit te oefenen 
(artikel 110 ca Wvb). 

1.7 Bestuurscommissies 
SPT kent drie bestuurscommissies: de beleggingscommissie, de communicatiecommissie en 
de risicobeheer- en uitbestedingscommissie. Deze commissies functioneren op basis van 
delegatie van bestuurstaken, onder handhaving van de eindverantwoordelijkheid van het 
bestuur. De commissies kunnen worden ondersteund door externe adviseurs. 
De rol van de commissies is het ondersteunen van het bestuur d.m.v. (gevraagd en 
ongevraagd) advies, monitoring en/of uitvoering ten aanzien van de aandachtsgebieden 
binnen het voor die commissie relevante domein. De commissies hebben een 
beleidsvoorbereidende taak. 
 
Het management van de financiële risico’s van het fonds is belegd bij de 
beleggingscommissie. De commissie adviseert het bestuur over de vormgeving en 
implementatie en uitvoering van het beleggingsbeleid dat is vastgelegd in het Investment 
Policy Statement (IPS).  
 
De communicatiecommissie heeft tot taak om sturing en invulling te geven aan de uitvoering 
van het door het bestuur vastgestelde communicatiebeleidsplan. Hierin worden het 
algemene beleid ter zake en alle communicatie-instrumenten en -inspanningen omschreven.  
Het communicatiebeleidsplan is opgenomen in bijlage 7 van de ABTN. 
 
De risicobeheer- en uitbestedingscommissie is primair verantwoordelijk voor de  monitoring 
van het door het bestuur geformuleerde risico- en uitbestedingsbeleid en het management 
van de niet-financiële risico’s De risicobeheer- en uitbestedingscommissie ziet erop toe dat 
uitbestedingspartners overeenkomstig de overeenkomst periodiek rapporteren.  

1.8 Integriteitsmodel 
SPT heeft een integriteitsmodel vastgesteld, waarin alle onderdelen van de 
compliancefunctie en het integriteitsbeleid staan beschreven. SPT stelt zich ten doel om 
ervoor te zorgen dat wet- en regelgeving en ook interne regels en procedures worden 
nageleefd door het creëren van een cultuur van ethiek. In het integriteitsbeleid zijn onder 
meer de diverse integriteitsrisico’s en de maatregelen die deze risico’s beperken 
beschreven. Belangrijke beheersingsmiddelen zijn de gedragscode, de incidentenregeling en 
klokkenluidersregeling van het pensioenfonds. Daarnaast is een Systematische 
IntegriteitsRisicoAnalyse (SIRA) opgesteld. Deze wordt periodiek geactualiseerd. 
Het integriteitsbeleid en de klokkenluidersregeling zijn opgenomen op de website. 
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Ter voorkoming van mogelijke verstrengeling van belangen en van misbruik of oneigenlijk 
gebruik van de bij SPT aanwezige informatie, dienen de leden van de organen van het fonds 
jaarlijks te verklaren dat zij met de gedragscode bekend zijn en hem naleven. Het bestuur 
heeft een externe compliance-officer benoemd aan wie bepaalde, in de gedragscode nader 
omschreven, handelingen moeten worden gemeld. De compliance-officer doet tweemaal per 
jaar verslag aan het bestuur van haar werkzaamheden en bevindingen. 

1.9 Uitbesteding van werkzaamheden 
De uitbesteding van de werkzaamheden voldoet aan de voorschriften als bedoeld in artikel 
43 van de Wvb. Uitbesteding van werkzaamheden vindt plaats op basis van het 
uitbestedingsbeleid van SPT (zie bijlage 5).  
 
De PensioenUitvoeringsOrganisatie (PUO) voert de deelnemers- en financiële administratie. 
De (financiële) jaarverslaglegging wordt voorbereid door de PUO.  
Het bestuur heeft de bestuursondersteuning, de actuariële advisering, de pensioen-juridische 
en de communicatie-advisering uitbesteed aan de PUO.  
 
Met betrekking tot het vermogensbeheer zijn afzonderlijke vermogensbeheer-
overeenkomsten gesloten. In de overeenkomsten zijn onder meer afspraken gemaakt over 
periodieke rapportages en verantwoording aan het bestuur over uitgevoerde 
werkzaamheden en zijn zogenoemde service level agreements (SLA’s) opgenomen. De 
regie over de operationele uitvoering van het vermogensbeheer en de ondersteuning van de 
beleggingscommissie is uitbesteed aan een externe adviseur. Zij geven uitvoering aan het 
Investment Policy Statement (IPS) van SPT. De IPS is opgenomen in bijlage 3 van de ABTN. 
Het verzorgen van de rapportage over het vermogensbeheer is uitbesteed aan de custodian.  
Het feitelijke vermogensbeheer is door SPT uitbesteed aan een aantal externe 
vermogensbeheerders. 
 
SPT heeft twee mandaatovereenkomsten die betrekking hebben op het uitvoeren van de 
matchingportefeuille en de valuta-afdekking. 
 
Daarnaast is er een mandaatovereenkomst van de aandelen ontwikkelde markten. Ten slotte 
is er een mandaatovereenkomst inzake bedrijfsobligaties. 

1.10 Compliance officer 
De compliance officer ondersteunt het bestuur bij de waarborging van een integere 
bedrijfsvoering, door controle op naleving van relevante wet- en regelgeving en van interne 
regelingen, zoals de gedragscode, de incidentenregeling en de klokkenluidersregeling. 
Binnen de klokkenluidersregeling is de rol van vertrouwenspersoon belegd bij de compliance 
officer. In het reglement incidenten en de klokkenluidersregeling zijn de procedures en 
maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten vastgelegd. 
De regeling is ook van toepassing op de houders van de sleutelfuncties. Incidenten dienen 
bij DNB te worden gemeld. 
 
Daarnaast signaleert en adviseert de compliance officer het bestuur over ontwikkelingen op 
het gebied van wet- en regelgeving. De compliance officer ziet toe op de deugdelijkheid en 
effectiviteit van interne regels en procedures alsmede op de maatregelen die worden 
genomen om gesignaleerde onvolkomenheden bij de naleving van interne regels en 
procedures op te heffen.   
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1.11 Custodian 
De custodian is de bewaarder van het vermogen. Tevens verzorgt de custodian de 
(jaarwerk)rapportages vermogensbeheer, de afwikkeling van beleggingstransacties en de 
controle op de waarden. 

1.12 Accountant en actuaris 
De accountant is belast met de controle van de administratie van het fonds, met het jaarlijks 
uitbrengen van een rapport over de financiële toestand van het fonds en met de controle van 
het door het bestuur uit te brengen jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening). De 
accountant voorziet zowel het jaarverslag als de jaarlijkse verslagstaten voor DNB van een 
accountantsverklaring. De accountant is onafhankelijk van het fonds en verricht geen andere 
werkzaamheden voor het fonds.  
 
De waarmerkend actuaris van het fonds is belast met de wettelijke taken betreffende het 
certificeren (waarmerken) van de actuariële verslagstaten voor DNB, waaronder opgenomen 
een actuarieel verslag met daarin opgenomen de actuariële verklaring. De waarmerkend 
actuaris is onafhankelijk van het fonds.  
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2 Risicomanagement 

2.1 Algemeen 
Het risicomanagementbeleidsplan omschrijft het beleid dat SPT voert om haar risico’s te 
managen. Naast begripsbepaling zijn kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en 
toepassing van risicomanagement bij SPT. Het fonds heeft risicogebieden geïdentificeerd en 
deze toebedeeld aan bestuursleden. Er is een risk-selfassessment (RSA) opgesteld. 
Jaarlijks worden RSA en SIRA besproken in een overleg met de sleutelfunctiehouder 
risicobeheer en de compliance officer. Per 1 januari 2020 kent SPT een integraal 
risicomanagement beleidsplan. Bij het IRM maakt SPT gebruik van de Financiële Instellingen 
Risicoanalyse Methode (hierna: ‘FIRM’) van DNB. SPT maakt tevens gebruik van de wijze 
waarop DNB-toezicht houdt op financiële instellingen, specifiek ten aanzien van het toezicht 
op het integraal risicomanagement. Met voorgenoemde wijze van toezicht wordt geduid op 
de methode ‘FOCUS’. 
 
SPT beheerst de financiële en niet financiële risico’s door middel van twee commissies, 
namelijk de beleggingscommissie en de risicobeheer- en uitbestedingscommissie.  
Per kwartaal wordt een integrale risicorapportage uitgebracht en besproken in het bestuur. 

2.2 IORP II 
Op grond van artikel 138a Wvb ter implementatie van de IORP II richtlijn dient een 
pensioenfonds te beschikken over een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële 
functie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting van deze functies op een wijze die 
voldoet aan de vereisten zoals geformuleerd in de wet- en regelgeving. 
 
Inrichting sleutelfuncties bij SPT 
Op het gebied van governance zijn onafhankelijke functies ingericht voor risicomanagement, 
interne audit en actuariaat. Dit zijn de zogenaamde ‘sleutelfuncties’. De IORP II-richtlijn 
schrijft impliciet een ‘three lines of defence’-model voor. 
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In onderstaand organogram is de positie van de sleutelfuncties binnen de governance van 
SPT weergegeven: 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de inrichting van de sleutelfuncties en voor het goed 
functioneren van het ‘three lines of defence’-model. Hiervoor is een inrichtingsplan 
opgesteld. In dit plan zijn de werkzaamheden van de sleutelfuncties alsmede de rapportage- 
en escalatielijnen weergegeven. 
 
De sleutelfuncties worden op een objectieve, integere en onafhankelijke manier vervuld, 
zoals bedoeld in artikel 138a van de Wvb.  
 
Actuariële functie 
De sleutelfunctie actuarieel dient onder meer toe te zien op de berekeningen van de 
technische voorzieningen. De sleutelfunctiehouder stelt op grond van de door de accountant 
uitgevoerde controles vast of voldoende zekerheid is verkregen over de kwaliteit van de 
gegevens die worden gebruikt bij de berekening van de technische voorzieningen. De 
actuariële functie beoordeelt, monitort en rapporteert twee keer per jaar over de 
pensioenverplichtingen en de dekking ervan.  
De sleutelfunctiehouder rapporteert materiële bevindingen en aanbevelingen aan het 
bestuur. De sleutelfunctiehouder wordt hierin gefaciliteerd door de vervuller. 
 
Interne auditfunctie 
  
Het bestuur legt het beleid met betrekking tot de interne audit schriftelijk vast in een audit 
charter met specifieke taken en een jaarplan. Het bestuur draagt zorg voor uitvoering van dat 
beleid. Ten minste driejaarlijks wordt het interne auditbeleid geëvalueerd. 
 
In het kader van de interne auditfunctie wordt onder meer geëvalueerd of de interne 
controlemechanismen en andere procedures en maatregelen ter waarborging van de 
integere en beheerste bedrijfsvoering, in voorkomend geval met inbegrip van de uitbestede 
werkzaamheden, adequaat en doeltreffend zijn. Het betreft een evaluatie van de gehele 



 
 
 

 
 

11 

bedrijfsvoering van het pensioenfonds, zodat hiervan een objectief beeld kan worden 
verkregen.  
 
De sleutelfunctiehouder interne audit beoordeelt, onafhankelijk van de eerste en tweede lijn, 
de adequaatheid en doeltreffendheid van de interne controlemechanismen en andere 
procedures en maatregelen ter waarborging van de beheerste en integere bedrijfsvoering 
van SPT. De sleutelfunctiehouder interne audit rapporteert materiële bevindingen en 
aanbevelingen op het gebied van interne audit aan het bestuur. Ook kan de 
sleutelfunctiehouder, buiten de context van audits, ongevraagd observaties met het bestuur 
delen. De vervulling van de sleutelfunctie interne audit zal zo mogelijk plaatsvinden door de 
auditfunctionarissen van de uitbestedingspartijen.  
 
Risicobeheerfunctie 
De sleutelfunctiehouder risicobeheer is onderdeel van het risicobeheersysteem. Het bestuur 
stelt schriftelijk beleid vast ten aanzien van de beheersing van te lopen risico’s en zorgt 
ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd. De sleutelfunctiehouder beoordeelt, monitort en 
rapporteert over het risicobeheersysteem. Daarnaast heeft de sleutelfunctiehouder een 
initiërende en adviserende rol bij het vormgeven van het risicobeheer, bijvoorbeeld door 
advisering aan het bestuur over risicoblootstellingen bij mogelijke transacties van 
pensioenadministraties of vermogensbeheer, belangrijke beleggingsbesluiten die voorliggen 
en het identificeren van en adviseren over mogelijke toekomstige risico’s, die meegenomen 
dienen te worden in de besluitvorming.  
 
De sleutelfunctiehouder rapporteert periodiek schriftelijk materiele bevindingen en 
aanbevelingen rechtstreeks aan het bestuur van het fonds. Hierbij wordt tevens vermeld 
welke personen betrokken waren bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie en aan welke 
derden werkzaamheden in het kader van de functie zijn uitbesteed. 
 
De sleutelfunctiehouder risicobeheer heeft speciale aandacht voor de wettelijk vereiste 
driejaarlijkse eigenrisicobeoordeling (ERB). De resultaten van de eigenrisicobeoordeling 
worden schriftelijk vastgelegd in een ERB-rapport. De sleutelfunctiehouder geeft een opinie 
over de ERB, welke wordt opgenomen in het ERB-rapport. 
 
Eigen-risicobeoordeling (ERB) 
In het kader van het risicobeheer zijn pensioenfondsen verplicht ten minste driejaarlijks een 
ERB uit te voeren. De ERB wordt beschreven als een instrument voor een pensioenfonds 
om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de strategie van het pensioenfonds, de 
materiële risico’s die het pensioenfonds kunnen bedreigen, de mogelijke consequenties 
hiervan voor de financiële positie van het pensioenfonds en de pensioenrechten van 
pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers. De ERB maakt 
integraal onderdeel uit van de strategie van het pensioenfonds en de resultaten dienen in 
aanmerking te worden genomen bij het nemen van strategische beslissingen. In 2021 is een 
ERB uitgevoerd.  
Het bestuur heeft tevens een ERB-beleid vastgesteld. In dit beleid worden de kaders van de 
ERB beschreven, zoals de uitgangspunten van de ERB, de samenhang met andere 
risicomanagement instrumenten, het proces en de governance. Het ERB-beleid is 
opgenomen in bijlage 8 bij de ABTN. 
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3 Hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de 
administratieve organisatie & interne controle (AO/IC) 

3.1 Algemeen 
SPT heeft de uitvoering van werkzaamheden uitbesteed. De uitbestede werkzaamheden zijn 
schriftelijk vastgelegd in overeenkomsten. De belangrijkste uitbestedingspartijen zijn AZL, 
Caceis, Cardano, NN IP, Northern Trust en Roccade Advies. 
 
De waarborgen voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, genoemd in artikel 138 Wvb, 
zijn geïmplementeerd in de onderlinge processen tussen het bestuur en de 
uitbestedingspartijen en worden periodiek getoetst en waar nodig geactualiseerd. 
 
De beheerste en integere bedrijfsvoering bij SPT richt zich op: 

• het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s; 
• integriteit; 
• de soliditeit van SPT, waaronder wordt verstaan het beheersen van financiële en 

andere risico’s die de soliditeit kunnen aantasten, en 
• het beheersen van de financiële positie over de lange termijn door jaarlijks een 

haalbaarheidstoets en/of periodiek een ALM-studie uit te voeren en het 
implementeren van een beleggingsbeleid dat past bij de vermogenspositie en 
verplichtingenstructuur van SPT.  

3.1.1 Beleidsuitgangspunten van de uitbesteding 
Het bestuur van SPT heeft die werkzaamheden uitbesteed welke, als gevolg van de 
complexiteit van regelgeving en van pensioen- en beleggingsproducten, naar zijn overtuiging 
effectiever en efficiënter door een gespecialiseerde externe partij of externe partijen kunnen 
worden verricht. Het bestuur is van oordeel dat de belangen van de deelnemers, slapers en 
pensioengerechtigden bij deze uitbestedingen beter zijn gediend dan door uitvoering in eigen 
beheer. 
 
Uitgangspunt is dat het bestuur eindverantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor alle 
uitbestede werkzaamheden en daarmee samenhangende handelingen. Het bestuur denkt 
deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen door middel van:  

• het rechtstreeks ter verantwoording kunnen roepen van de uitbestedingspartijen; 
• het voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken met de uitbestedingspartijen;  
• het ontvangen van schriftelijke rapportages over de uitvoering van de uitbestede 

werkzaamheden die, indien nodig, ter beoordeling kunnen worden voorgelegd aan 
een onafhankelijke, derde partij; 

• het benoemen van sleutelfunctiehouders;  
• het beoordelen van de ISAE3402- ISAE 3000 en ISO 27001verklaringen van de 

uitbestedingspartijen; en 
• het kunnen (laten) uitvoeren van een eigen onderzoek. 

 
De eindverantwoordelijkheid van het bestuur wordt getoetst bij het waarmerken door de 
certificerend actuaris en de accountant van de jaarlijkse staten van het fonds zoals bedoeld in 
artikel 142 Wvb en de meldingsplicht van deze beide externe deskundigen in dat verband van 
artikel 165 Wvb. 

3.1.2 Analyse van de met de uitbesteding samenhangende risico’s  
De uitbesteding van werkzaamheden heeft tot gevolg dat het bestuur geen directe 
gezagsverhouding heeft met de werknemers van de uitbestedingspartijen die feitelijk en 
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dagelijks zijn belast met de uitvoering van die werkzaamheden. Het bestuur heeft voorts geen 
rechtstreeks zicht op en voert geen directe controle uit op administratieve processen, zoals 
uitbetaling van pensioenen, pensioenberekeningen en de beleggingsadministratie.  
 
Het bestuur erkent voorts dat aan de uitbesteding het risico is verbonden van discontinuïteit 
van de dienstverlening door de uitbestedingspartijen. Ten slotte vergt het besturen op afstand 
extra inspanningen met betrekking tot de wederzijdse communicatie en informatie-uitwisseling 
tussen bestuur enerzijds en de uitbestedingspartijen anderzijds.  

3.1.3 Financiële soliditeit, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening 
Indien wenselijk, kan het bestuur de financiële soliditeit van de uitbestedingspartijen 
beoordelen aan de hand van jaarcijfers en eventuele halfjaarberichten. Op grond van deze 
documenten kan het bestuur zich mede een oordeel vormen over de continuïteit van de 
dienstverlening. 
 
De uitbestedingspartijen AZL, Caceis, Cardano, NNIP en Northern Trust beschikken over een 
Business Continuity Plan. 
 
Het bestuur beoordeelt de kwaliteit van de dienstverlening van de uitbestedingspartners. Het 
beleid hiervoor is vastgelegd in het uitbestedingsbeleid van SPT.  

3.2 IT Archief/website, helpdesk en deelnemersportal 
SPT beschikt over een elektronisch bestuursarchief, waarin alle bestuursstukken worden 
opgeslagen. Het fonds heeft een eigen website met algemene informatie welke publiekelijk 
toegankelijk is. Deelnemers hebben via een beveiligde ‘Mijn SPT’ omgeving toegang tot 
gepersonaliseerde gegevens. In deze omgeving kunnen zij o.a. informatie over hun 
pensioenaanspraken opzoeken en de pensioenplanner en pensioenschets van SPT 
raadplegen. Over de website en de mogelijkheden daarvan worden de deelnemers en andere 
belanghebbenden door het bestuur regelmatig geïnformeerd.  
Voor vragen en opmerkingen van individuele deelnemers en gepensioneerden beschikt SPT 
over een helpdesk. 

3.3 Overeenkomsten met uitbestedingspartijen 
Het bestuur heeft de uitbestede werkzaamheden schriftelijk vastgelegd in overeenkomsten. Deze 
overeenkomsten bevatten een omschrijving van de aard en omvang van de uitbestede 
werkzaamheden.  
De overeenkomsten zijn afgesloten met inachtneming van de regelgeving met betrekking tot 
uitbesteding en de overeenkomsten voldoen aan de eisen die deze regelgeving hieraan stelt. 
 
Het bestuur heeft in de overeenkomsten met AZL, Roccade Advies, Caceis, Cardano, NNIP 
en Northern Trust afspraken gemaakt over onder meer: 

- tijdige nakoming van wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen die aan een 
bepaalde termijn gebonden zijn en waarvan de overschrijding tot het opleggen van 
een boete of last onder dwangsom door de bevoegde autoriteiten kan leiden.  

- aansprakelijkheid; 
- eigendom; 
- privacy; 
- opzegtermijnen; 
- duidelijke vaste prijsafspraken inclusief indexatie van tarieven; 
- wijziging in de uitbesteding. 
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In de overeenkomsten is het bestuur overeengekomen dat SPT eigenaar blijft van alle gegevens, 
zowel in digitale vorm als dossiervorm. De automatiseringssystemen alsmede de functionele en 
technische beschrijvingen blijven eigendom van de uitbestedingspartijen.  
Eenmaal per jaar evalueren het bestuur van SPT de samenwerking en de uitgevoerde 
werkzaamheden met de uitbestedingspartijen. 

3.4 Interne AO/IC en beheersingsmaatregelen; ISAE 3402 en ISAE 3000 
Om aan de behoefte van het bestuur aan zekerheid en daarmee aan kwaliteitsgaranties 
tegemoet te komen, ontvangt het bestuur van de uitbestedingspartijen een ISO 27001-, een 
SOC- of een ISAE 3000 en/of 3402verklaringen. Daarnaast ontvangt het bestuur periodiek 
SLA-rapportages, NFR-rapportages en assurancerapportages. Deze rapportages worden 
betrokken in de risicorapportages en/of de rapportage van de sleutelfunctiehouder interne 
audit. 
 
Voor de administratieve processen is een beschrijving van de AO/IC opgesteld, die heeft 
geleid tot een beschrijving van de beheersingsmaatregelen voor de betreffende processen. 
Het is de verantwoordelijkheid van de externe accountant een assurance-rapport te 
verstrekken.  
 
Ook van de vermogensbeheerders ontvangt het fonds jaarlijks de ISAE 3402 rapportages, of het 
equivalent daarvan (SOC- of ISO 27001rapportages). 
 
De ISAE 3000 en 3402 rapportages worden aan het bestuur en de externe accountant van het 
fonds beschikbaar gesteld. De hiervoor bedoelde onderzoeken worden jaarlijks uitgevoerd. 

3.5 Periodieke toetsing van de gemaakte afspraken 
Het bestuur van SPT toetst regelmatig of de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht nog 
in overeenstemming is met de gemaakte afspraken.  
 
Een en ander vindt plaats op basis van periodieke rapportages. Deze rapportages bestaan uit de 
volgende zelfstandige onderdelen: 

3.5.1 Administratieve rapportages  
AZL levert het bestuur per kwartaal een rapportage over o.a. de deelnemers- en financiële 
administratie, verslaglegging en de bestuursondersteuning. Hierin worden relevante 
ontwikkelingen gemeld met betrekking tot de interne processen, de verwerking van gegevens, 
eventuele knelpunten die in de werkzaamheden zijn opgetreden, klachten van deelnemers of 
gepensioneerden en de genomen initiatieven ter zake. Tevens wordt gerapporteerd aan het 
bestuur of de SLA’s uit de overeenkomst tijdig worden nagekomen en zo nee, gemeld 
wanneer en om welke redenen deze niet zijn of konden worden nagekomen alsook over alle 
andere aspecten waarover in de SLA’s afspraken zijn gemaakt. De administratieve rapportage 
biedt bovendien gelegenheid al die zaken te melden die het bestuur in staat stellen om 
handelend op te treden naar andere betrokken partijen. Er zijn tevens niet financiële 
risicorapportages waarin AZL ieder kwartaal inzicht geeft in de beheersing van de risico’s 
binnen de 5 FIRM-categorieën. Tot slot worden er assurancerapportages verstrekt. 

3.5.2 Beleggingsrapporten en Kwartaalrapportage Beleggingen 
Caceis levert het bestuur (en de beleggingscommissie) elk kwartaal een rapportage over de 
ontwikkelingen van de beleggingen van SPT. In deze rapportage doet Caceis schriftelijk 
verslag van de beleggingsactiviteiten in de portefeuilles en de hiermee gepaard gaande 
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risico’s. Daarnaast publiceert Caceis op kwartaalbasis een visie over de ontwikkelingen op de 
financiële markten. Op maandbasis rapporteren de custodian en de vermogensbeheerders 
over de ontwikkeling in de beleggingsportefeuille en de prestaties van de managers.  

3.5.3 Dekkingsgraadrapportages 
Voor de dekkingsgraad zijn twee definities relevant, de (actuele) dekkingsgraad en de 
beleidsdekkingsgraad. De (actuele) dekkingsgraad is gelijk aan de verhouding tussen het 
beschikbare pensioenvermogen van het pensioenfonds en de voorziening 
pensioenverplichtingen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele 
dekkingsgraad over de laatste twaalf maandeinden. 
 
De ontwikkelingen, zoals die worden vermeld in de hiervoor genoemde rapportages, worden 
in samenhang gepresenteerd in periodieke dekkingsgraadrapportages die voldoen aan het 
financieel toetsingskader, als bedoeld in de Wvb. Deze rapportages bieden het bestuur een 
handvat voor het nemen van toekomstige (beleids)beslissingen. Als de financiële situatie 
hiervoor aanleiding geeft zal wekelijks over de ontwikkeling van de dekkingsgraad worden 
gerapporteerd. 

3.6 Waarborging van gescheiden administraties en informatieverstrekking 
De uitbestedingspartijen houden de gegevens en bestanden van het pensioenfonds strikt 
gescheiden van die van haar andere opdrachtgevers. Hetzelfde geldt voor de archivering van 
de stukken voor de bestuursvergaderingen en beleggingsadministratie. De gescheiden 
informatieverstrekking naar de verschillende opdrachtgevers wordt gewaarborgd door de 
inrichting van de systemen, interne procedures voor AO en IC, autorisatie- en 
procuratieregelingen.  
 
Door implementatieprocessen van nieuwe of gewijzigde werkzaamheden buiten de bestaande 
werkzaamheden te plaatsen, is de voortgang van laatstbedoelde werkzaamheden bovendien 
gewaarborgd. 
 
Met betrekking tot privacy zorgen de uitbestedingspartijen ervoor dat de privacyaspecten van 
SPT als gevolg van de uitbesteding in voldoende mate worden gewaarborgd. Deze 
verplichting is in de overeenkomsten vervat.  

3.7 Inlichtingenplicht jegens toezichthouders en toegang tot boeken en bescheiden  
De uitbestedingspartijen staan DNB en AFM, in opdracht van het bestuur van SPT, toe toezicht en 
controle uit te oefenen op haar organisatie en verschaft deze toezichthouders alle informatie die zij 
voor een goede uitvoering van hun taken nodig hebben. Het bestuur zal daarover vooraf worden 
geïnformeerd. 
 
SPT heeft met de uitbestedingspartijen afgesproken dat deze de aanwijzingen van DNB en 
AFM die verband houden met de uitbestede activiteiten zullen volgen. 
 
AZL verstrekt, in opdracht van het bestuur, voorts informatie en geeft inzage in boeken en 
bescheiden indien de Ombudsman Pensioenen daarom verzoekt. 

3.8 IT-beleid en privacy-beleid 
Conform artikel 32 Algemene Verordening Gegevensbescherming dient een pensioenfonds 
passende technische en organisatorische maatregelen te treffen voor de uitvoering om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
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SPT heeft een privacybeleid waarin is vastgelegd op welke wijze het fonds omgaat met 
persoonsgegevens en privacy Het privacybeleid is beschikbaar via de website van SPT. 
 
De doelstellingen van SPT kunnen worden beïnvloed door IT-risico’s zoals uitval van systemen, 
cybercrime en incidenten op het gebied van informatiebeveiliging zoals datalekken. Het bestuur 
heeft ter beperking van deze risico’s een IT-beleid opgesteld. Het IT-beleid geeft de doelstellingen, 
scope, governance, risicoanalyse, de beoordelingscriteria en beheersing aan. Het IT-beleid van 
SPT wordt minimaal eens in de drie jaar door het bestuur geactualiseerd.  
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4 Uitvoeringsovereenkomst, statuten en pensioenreglement 

4.1 Hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst en de statuten 
SPT heeft een uitvoeringsovereenkomst met de BPVT gesloten. Deze uitvoerings-
overeenkomst voldoet aan de eisen van artikel 35 en volgende van de Wvb.  
In de uitvoeringsovereenkomst zijn o.a. de voorwaarden voor toeslagverlening opgenomen. 
 
De uitvoeringsovereenkomst is terug te vinden op de website. 
 
Het Burgerlijk Wetboek en de Wvb bevatten een aantal wettelijke voorschriften over de 
inhoud van de statuten. Het Burgerlijk Wetboek geeft voorschriften over de statuten van een 
stichting. De Wvb geeft voorschriften over de statuten van een pensioenfonds. De statuten 
voldoen aan deze wettelijke voorschriften. 
De statuten bevatten onder meer de volgende onderwerpen:  

• doel, middelen en werkwijze;  
• samenstelling, taken en bevoegdheden van het bestuur;  
• de wijze waarop het interne toezicht is georganiseerd; 
• samenstelling, taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan;  
• vaststelling en wijziging van het pensioenreglement. 

 
De statuten zijn terug te vinden op de website. 

4.2 Hoofdlijnen van het pensioenreglement 
Het bestuur stelt het pensioenreglement van SPT vast en wijzigt dit indien nodig. Voor 
inwerkingtreding dient het bestuur advies te vragen aan  de BPVT en het 
Verantwoordingsorgaan..  
 
Het pensioenreglement kent een klachten- en geschillenregeling. Een belanghebbende kan 
zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie. Bij de uitspraak van de klachten- en 
geschillencommissie wijst de commissie de belanghebbende op zijn recht de zaak voor te 
leggen aan de Ombudsman Pensioenen. Het bestuur acht zich aan het advies van de 
Ombudsman Pensioenen gehouden, tenzij het bestuur van mening is dat zwaarwegende 
argumenten zich daartegen verzetten.  
 
Uitgegaan wordt van het pensioenreglement dat in werking is getreden per 1 januari 1969 en 
per december 2021 laatstelijk is geactualiseerd. Het pensioenreglement is terug te vinden op 
de website. 
 
Met uitzondering van de premievrije voorzetting voor arbeidsongeschikte deelnemers is de 
opbouw van de pensioenen vanaf 1 januari 1997 formeel beëindigd. Per die datum zijn de 
aanspraken van de actieve deelnemers premievrij gemaakt en is SPT te kenmerken als een 
gesloten fonds.  

 
Kenmerken: 

• Deelnemer:  
De persoon die op grond van het pensioenreglement pensioenaanspraken verwerft 
jegens het fonds. 

• Pensioendatum: de eerste dag van de maand samenvallend met of volgend op de 65e 
verjaardag. 
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• Ouderdomspensioen: de pensioenbijdrage-ziekenfonds, de pensioenbijdrage-
AWBZ vermeerderd met een pensioenbijdrage-deelnemer zijn tot 1 januari 1997 
aangewend voor de inkoop van onvoorwaardelijke aanspraken op 
ouderdomspensioen. 

• Partnerpensioen: 60% van het ouderdomspensioen. 
• Extra ouderdomspensioen voor deelnemers zonder partner: een deelnemer 

zonder partner kan extra ouderdomspensioen verwerven. De hoogte van dat extra 
ouderdomspensioen wordt bepaald door de alsdan aanwezige technische 
voorziening voor de alsdan te vervallen aanspraak op partnerpensioen. 

• Wezenpensioen: 12% van het ouderdomspensioen. 
• Toeslagverlening: het bestuur beslist jaarlijks of op de premievrije aanspraken en 

op de ingegane pensioenen een toeslag kan worden verleend. Voor deze 
voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en is 
geen premie betaald. 

 
Flexibiliseringsmogelijkheden: 

• Uitstel pensioendatum: de deelnemer kan voor het ouderdomspensioen een 
ingangsdatum kiezen die na de pensioendatum ligt. In dat geval wordt het 
ouderdomspensioen met een door het bestuur, gehoord de actuaris, vastgesteld 
percentage verhoogd. Ook het partnerpensioen wordt dan in dezelfde verhouding 
verhoogd. De pensioendatum kan maximaal 5 jaar worden uitgesteld. 

• Vervroeging pensioendatum: op verzoek kan de deelnemer het 
ouderdomspensioen een jaar of meer, maar ten hoogste vijf jaar eerder dan de 
pensioendatum laten ingaan. In dat geval wordt het ouderdomspensioen met een 
door het bestuur, gehoord de actuaris, vastgesteld percentage verlaagd. Ook het 
partnerpensioen wordt dan in dezelfde verhouding verlaagd. 

• Deeltijdpensionering: op verzoek kan de deelnemer een deel van zijn pensioen 
eerder of later laten ingaan.  

• Verlaging ouderdomspensioen na overlijden partner: op verzoek van de 
deelnemer kan het ouderdomspensioen zoals dat wordt bereikt op de 
ingangsdatum, na het overlijden van de partner worden verlaagd naar 50%, 60%, 
70%, 80% of 90%. Indien de (gewezen) deelnemer voor een lager 
ouderdomspensioen na overlijden van de partner kiest, wordt het jaarlijks 
ouderdomspensioen dat is opgebouwd, ingaande op de pensioendatum tot de 
laatste dag van de maand waarin de partner overlijdt, verhoogd met een daartoe 
door het bestuur, gehoord de actuaris, vastgesteld percentage, en wordt het 
partnerpensioen op evenredige wijze verhoogd. 

• Uitruil partnerpensioen en ouderdomspensioen: voorafgaand aan de 
pensioendatum kan ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen worden 
uitgeruild. Het omgekeerde is ook mogelijk, namelijk uitruil van partnerpensioen 
voor een hoger ouderdomspensioen. 

• Hoog/laag-pensioen: voor de periode vanaf de reguliere pensioenleeftijd 65 jaar 
tot de 70-jarige leeftijd is het mogelijk om te kiezen voor een hoger pensioen in de 
verhouding van 100 : 75%.  

  



 
 
 

 
 

19 

5 Financiële opzet 

5.1  Vaststelling van de technische voorzieningen  
SPT stelt toereikende technische voorzieningen vast met betrekking tot het geheel van 
pensioenverplichtingen. Bij het vaststellen van technische voorzieningen neemt het fonds de 
volgende beginselen in acht:  

• berekening vindt plaats op basis van marktwaardering; 
• de gebruikte actuariële grondslagen inzake overlijden of arbeidsongeschiktheid en 

levensverwachting zijn gebaseerd op prudente beginselen; 
• de methodiek blijft van boekjaar tot boekjaar ongewijzigd, tenzij juridische, 

demografische of economische omstandigheden wijzigingen rechtvaardigen, en 
• de toegekende pensioenaanspraken worden alle gefinancierd op basis van 

kapitaaldekking.  
De technische voorzieningen worden in beginsel volledig door waarden gedekt. In bijlage 1 
bij deze ABTN wordt een overzicht gegeven van de actuariële grondslagen waarop de 
pensioenvoorzieningen zijn gebaseerd.  

5.2 Vaststelling van de beleidsdekkingsgraad 
Het fonds stelt maandelijks de beleidsdekkingsgraad vast. De beleidsdekkingsgraad is gelijk 
aan het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden 
voorafgaand aan het moment van vaststelling van de beleidsdekkingsgraad. 
 
Het proces rondom de bepaling van de verschillende dekkingsgraden, waaronder de 
beleidsdekkingsgraad, is opgenomen in het ISAE controle raamwerk van AZL. Dit proces 
kan als volgt worden samengevat: 
 
De ontwikkeling van de dekkingsgraad (en het vermogen) wordt maandelijks afgestemd. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in de markt in combinatie met de 
beleggingsportefeuille van het fonds en de bijbehorende afdekking van het renterisico. 
 
Naast de vaststelling van de technische voorziening (hierna TV) op basis van het actuele 
deelnemersbestand, worden ook de vorderingen/schulden gebaseerd op de actuele stand 
van vorderingen en schulden. Dit is in de procesbeschrijving ‘dekkingsgraad’ opgenomen. 
 
Dit betekent dan ook dat mutaties waarbij hetzij alleen de mutatie in de TV heeft 
plaatsgevonden, hetzij alleen de overdrachtswaarde is uitgekeerd, als vordering of schuld op 
de balans komen bij bepaling van de dekkingsgraad. Hierdoor is de consistentie 
gewaarborgd. 
 
De kwaliteit van de maand- en kwartaaldekkingsgraden die worden berekend en 
gerapporteerd aan DNB is daarmee gewaarborgd. 
Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• Indien onverhoopt achteraf wordt geconstateerd dat een gerapporteerde 
maanddekkingsgraad onjuist is geweest, vindt overleg plaats tussen het 
pensioenfonds en AZL waarbij de hoogte van de eventuele correctie in kaart wordt 
gebracht. Vervolgens wordt onderzocht of de betreffende onjuistheid ook van 
toepassing is geweest op eerder en/of later gerapporteerde 
maanddekkingsgraden. Op basis hiervan wordt bepaald wat de totale impact van 
de onjuistheid (van alle onjuist gerapporteerde maanddekkingsgraden tezamen) is 
op de beleidsdekkingsgraad. 
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• Als de in de vorige bullet berekende impact op de onafgeronde 
beleidsdekkingsgraad groter is dan 0,1%-punt, wordt bij de eerstvolgende te 
rapporteren beleidsdekkingsgraad rekening gehouden met aangepaste 
maanddekkingsgraden (waarbij de onjuistheid is gecorrigeerd). De aanpassing 
wordt vervolgens aan DNB toegelicht door middel van het toelichtingsveld in de 
maandstaat van de eerstvolgende dekkingsgraadrapportage. 

• Voor de eerder onjuist gerapporteerde maanddekkingsgraden wordt in beginsel 
geen herrapportage ingediend. 

• Indien er gedurende het jaar grondslagwijzigingen plaatsvinden, die van invloed 
zijn op de dekkingsgraad van het fonds, zullen deze wijzigingen aan het einde van 
het betreffende boekjaar verwerkt worden in zowel de maanddekkingsgraad als de 
beleidsdekkingsgraad. 

5.3 Hoogte van de kostendekkende premie is nihil 
Met uitzondering van de premievrije voorzetting voor arbeidsongeschikte deelnemers is de 
opbouw van de pensioenen vanaf 1 januari 1997 formeel beëindigd. Per die datum zijn de 
aanspraken van de actieve deelnemers premievrij gemaakt en is SPT te kenmerken als een 
gesloten fonds. De kostendekkende premie is dus nihil. 

5.4 Solvabiliteitseisen 

5.4.1 Minimaal vereist eigen vermogen 
Het minimaal vereist eigen vermogen wordt vastgesteld overeenkomstig het Besluit 
financieel toetsingskader pensioenfondsen. 
 
Er is sprake van een dekkingstekort als het aanwezige pensioenvermogen op basis van de 
beleidsdekkingsgraad minder bedraagt dan de som van de technische voorzieningen en het 
minimaal vereist eigen vermogen. Het bestuur zal DNB direct inlichten indien er sprake is 
van deze situatie. Indien er 5 achtereenvolgende jaren (6 meetmomenten) sprake is van een 
dekkingstekort en de dekkingsgraad op dat moment lager is dan de minimaal vereiste 
dekkingsgraad, dan neemt het fonds binnen 6 maanden maatregelen waardoor de 
dekkingsgraad direct hoger wordt dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. 
 
Hiertoe kan het bestuur de sturingsmiddelen zoals omschreven vanaf paragraaf 5.12 
inzetten. 

5.4.2 Vereist eigen vermogen 
SPT dient te beschikken over een vereist eigen vermogen als bedoeld in artikel 127 van de 
Wvb. Het vereist eigen vermogen is het vermogen dat behoort bij de evenwichtssituatie (op 
basis van de strategische beleggingsmix) van het pensioenfonds. In die situatie is het eigen 
vermogen zodanig vastgesteld dat met een zekerheid van 97,5% wordt voorkomen dat het 
pensioenfonds binnen een periode van één jaar over minder waarden beschikt dan de 
hoogte van de technische voorzieningen. De wijze van vaststelling van het vereist eigen 
vermogen is omschreven in de Wvb. 
 
Er is sprake van een reservetekort als het aanwezige pensioenvermogen op basis van de 
beleidsdekkingsgraad minder bedraagt dan de som van de technische voorzieningen en het 
vereist eigen vermogen. Het pensioenfonds stelt DNB direct op de hoogte van het ontstane 
reservetekort. Daarnaast stelt het fonds binnen 3 maanden een herstelplan op conform de 
Wvb. In het herstelplan beschrijft het pensioenfonds de maatregelen die worden genomen 
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om binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen het reservetekort op te heffen. Hiertoe 
kan het bestuur de sturingsmiddelen zoals omschreven vanaf paragraaf 5.12 inzetten. 
Vervolgens toetst een fonds jaarlijks of er nog sprake is van een reservetekort. Indien dat het 
geval is, dient het fonds het herstelplan te actualiseren. 
 
Jaarlijks wordt het (minimaal) vereist eigen vermogen berekend en in het actuarieel verslag 
opgenomen. Het vereist eigen vermogen wordt tevens elk kwartaal berekend en 
gerapporteerd aan DNB. 

5.5 Korting op pensioenaanspraken en ingegane pensioenen 
Indien ten gevolge van enige omstandigheid het financieel evenwicht in het fonds zou 
worden verbroken, zal getracht worden het verbroken financieel evenwicht te herstellen, 
zonder de reeds ingegane en de reeds verworven aanspraken aan te tasten. Mocht zulks 
niet mogelijk zijn, dan kan het fonds besluiten de verworven aanspraken en de ingegane 
pensioenen te verminderen. Dit kan onder strikte voorwaarden. Het beleid inzake korten is 
opgenomen in het financieel crisisplan. Dit plan is opgenomen in bijlage 4 van de ABTN.  

5.6 Financiering van de voorwaardelijke toeslagverlening 
Het bestuur beslist jaarlijks of per 1 januari op de premievrije aanspraken en op de ingegane 
pensioenen een toeslag kan worden verleend. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is 
geen bestemmingsreserve gevormd en is geen premie betaald. De voorwaardelijke 
toeslagverlening wordt gefinancierd uit de middelen van het fonds. De (gewezen) deelnemer 
kan geen rechten ontlenen aan een verhoging in enig jaar, noch aan de verwachting voor de 
komende jaren.  

5.7 Beleggingen  
De beleggingsactiviteiten van SPT vinden plaats met inachtneming van de Investment Policy 
Statement (IPS). De IPS is opgenomen in bijlage 3. 
Het bestuur van SPT gaat geen leningen aan. 

5.8 Prudent person  
Het pensioenfonds dient te beleggen in het belang van aanspraak- en 
pensioengerechtigden, conform artikel 130 Wvb. Het pensioenfonds heeft het prudent 
person principe vertaald in een aantal uitgangspunten die leidend zijn bij het vaststellen van 
het beleggingsbeleid: 
- Grote mate van zekerheid dat de nominale pensioenen uitgekeerd kunnen worden: de 

kans op korten is door het bestuur beperkt tot maximaal 1% per jaar, terwijl de maximale 
korting ingeval van korten is beperkt tot 5%. 

- Toeslagambitie van 1,15% per jaar op lange termijn. 
 
Door middel van een ALM-studie wordt tenminste eens in de drie jaar beoordeeld of het 
fonds nog voldoet aan bovenstaande uitgangspunten. 
 
In bijlage 6 is de onderbouwing opgenomen dat wordt voldaan aan het prudent person 
beginsel. Hierin is beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de zeven 
aspecten zoals beschreven in artikel 130 Wvb en artikel 13 van het Besluit FTK. 

5.9  Maatschappelijk verantwoord beleggen 
De beleggingsprincipes van SPT zijn erop gericht om duurzame en maatschappelijk 
verantwoorde overwegingen - Environmental, Social en Governance (ESG) - te betrekken bij 
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de beleggingsbeslissingen. Duurzaam beleggen is niet het doel op zich, maar SPT heeft wel 
de verantwoordelijkheid om het vermogen van het fonds op een maatschappelijk 
verantwoorde wijze te beleggen. SPT hanteert een uitsluitingenbeleid dat op voorhand 
bepaalde activiteiten uitsluit. Als vertrekpunt voor het uitsluitingenbeleid heeft SPT gekozen 
voor de tien principes van de United Nations Global Compact. SPT omarmt en ondersteunt 
deze principes en past ze toe bij de invulling van het beleggingsbeleid.  
 
SPT heeft per 2 juli 2018 de door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for 
Responsible Investment (UN PRI) ondertekend. UN PRI is een toonaangevende voorstander 
van verantwoord beleggen. Zij onderzoekt wat de implicaties zijn van ESG factoren op de 
beleggingen en ondersteunt de ondertekenaars bij het implementeren van deze factoren in 
hun beleggingsproces en bij hun beleggingsbeslissingen. 
 
In januari 2019 heeft SPT het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen (IMVB) ondertekend. In dit convenant hebben de pensioenfondsen afspraken 
gemaakt over de invoering van de richtlijnen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en van de Verenigde Naties. Aan de hand van deze 
richtlijnen worden negatieve effecten van een onderneming (of de keten erachter) in kaart 
gebracht. 
 
In het kader van de SFDR kwalificeert SPT zich als een lichtgroen fonds (artikel 8) met de 
bijbehorende rapportage verplichtingen. Dat betekent dat SPT de pensioenregeling 
classificeert als een duurzaam product dat ecologische of sociale kenmerken promoot. SPT 
werkt aan het verder in lijn brengen van de richtlijnen voor de verschillende mandaten met de 
artikel 8 status van SPT. Hierdoor worden alle mandaten vanaf 2022 door de verschillende 
beheerders van de mandaten aangemerkt als artikel 8 product. 
 
Het bestuur heeft een communicatiebeleid maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit beleid 
is opgenomen in bijlage 7a van de ABTN. 

5.10 Reservering niet opgevraagde pensioenen 
Voor pensioenen die zijn ingegaan, maar waarvan de rechthebbende zich niet heeft gemeld 
en waarvan de rechthebbende ook door het fonds niet te vinden is, wordt naast een 
voorziening voor de toekomstige uitkeringen ook een kortlopende schuld voor de gemiste 
uitkeringen uit het verleden aangehouden.  
Het beleid voor de vaststelling van de reservering is als volgt: 
Voor de niet opgevraagde pensioenen wordt 100% van de voorziening afkomstig uit de 
administratie aangehouden. Het betreft hier de reservering voor de toekomstige uitkeringen. 
De reservering vindt plaats als ware het een ingegaan pensioen. Zolang de uitkering niet 
wordt opgevraagd valt ieder jaar één uitkering vrij uit deze voorziening. 
Voor de gemiste uitkeringen over de afgelopen 5 jaar wordt op de balans rekening gehouden 
met een kortlopende schuld. Deze kortlopende schuld wordt jaarlijks bij het jaarwerk herijkt.  
Voor deelnemers die zich nadien alsnog melden bij het fonds komt de kortlopende schuld 
m.b.t. de gemiste uitkeringen te vervallen en worden de verstreken termijnen nabetaald. 
Deelnemers behouden daarbij het recht op het ingegane pensioen. 
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5.11 Herverzekerde risico’s 
Aangezien SPT een gesloten fonds is, is herverzekering van overlijdens- en 
arbeidsongeschiktheidsrisico’s niet aan de orde. SPT heeft ook vanuit het verleden geen 
lopende herverzekeringscontracten meer.  

5.12 Financiële sturingsmiddelen 
In het kader van risicomanagement wordt het beleid om de drie jaar geanalyseerd tegen de 
achtergrond van verscheidende economische scenario’s. Belangrijk analyse-instrument 
hierbij is het Asset Liability Management (ALM), waarbij de ontwikkelingen in de beleggingen 
en pensioenverplichtingen in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld.  
 
Het bestuur heeft de onderstaande beleidsinstrumenten tot haar beschikking om de 
(beleids)dekkingsgraad bij te sturen: 

• beleggingsbeleid, 
• toeslagbeleid, en 
• kortingsmaatregel. 

 
Deze sturingsmiddelen worden zo veel mogelijk in samenhang toegepast, een en ander met 
inachtneming van de wettelijke rangorde van deze middelen, als bedoeld in artikel 129 van 
de Wvb. Er kunnen omstandigheden bestaan, op grond waarvan het bestuur gemotiveerd 
kan besluiten van dit kader af te wijken.  
De inzet van onderstaande sturingsmiddelen gaat gepaard met tijdige, begrijpelijke en 
duidelijke informatieverstrekking aan en communicatie met de betrokken doelgroepen. 

5.12.1   Beleggingsbeleid 
In deze paragraaf wordt het beleggingsbeleid van SPT beschreven. Het beleggingsbeleid 
van SPT is verwoord in de Investment Policy Statement (IPS). Conform het Besluit financieel 
toetsingskader pensioenfondsen wordt hierin  ingegaan op het strategisch beleggingsbeleid, 
de opzet en uitvoering van de vermogensbeheeractiviteiten, de wijze van risicometing en –
beheersing, de opzet van de resultaatsevaluatie alsmede de waarderingsgrondslagen.  
Met de IPS wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting met betrekking tot de 
verklaring inzake beleggingsbeginselen. De IPS wordt ten minste één keer per jaar bezien 
en indien nodig aangepast. 

5.13 Toeslagbeleid 
De ambitie van SPT is om deelnemers uitzicht te bieden op 1,15% verhoging van de 
pensioenen en pensioenaanspraken per jaar op lange termijn. 
Verhoging is afhankelijk van de financiële positie. SPT verhoogt de pensioenen alleen, als er 
genoeg reserves zijn en de financiële positie dat toelaat. Daarbij moet SPT rekening houden 
met de wettelijke regels. Daarin staat onder meer dat een pensioenfonds de pensioenen pas 
mag verhogen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. 
 
Het bestuur beslist in het vierde kwartaal van het kalenderjaar in hoeverre per eerstvolgende 
1 januari toeslag wordt verleend op de premievrije aanspraken en op de ingegane 
pensioenen. Het besluit tot toeslagverlening wordt gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad 
ultimo derde kwartaal van het kalenderjaar. Toeslagverlening is voorwaardelijk. De 
toeslagverlening wordt gefinancierd uit de middelen van het fonds. Voor toeslagen is geen 
bestemmingsreserve gevormd.  
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De (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden kunnen geen rechten ontlenen aan een 
verhoging in enig jaar, noch aan de verwachting voor de komende jaren.  
 
Het toeslagkader zoals weergegeven in de onderstaande tabel fungeert als richtlijn voor het 
bestuur bij de toekenning van toekomstige toeslagen: 
 
Grenzen Besluit 
BDG < 110% Er wordt geen toeslag verleend. 
BDG > 110% De reguliere toeslag bedraagt maximaal 1,15%, maar nooit 

meer dan conform de rekenregels van het wettelijk kader 
toekomstbestendig toegekend kan worden. 

Inhaaltoeslag De vanaf 2015 gemiste toeslagen kunnen worden ingehaald en 
eventueel doorgevoerde kortingen kunnen worden hersteld 
indien deze toeslagverlening geen gevolgen heeft voor de 
reguliere toekomstbestendige toeslagverlening, de 
beleidsdekkingsgraad het niveau van het vereist eigen 
vermogen, bedoeld in artikel 127 (Wvb), behoudt en in enig jaar 
ten hoogste een vijfde van het vermogen dat voor deze 
toeslagverlening beschikbaar is, wordt aangewend. Het fonds 
hanteert vanaf 2015 geen termijn waarna gemiste toeslagen of 
kortingen niet langer in aanmerking komen voor inhaaltoeslag. 
Het fonds houdt jaarlijks het cumulatieve totaal bij van 
de gemiste toeslagen.  

 
De in enig jaar toe te kennen toeslag wordt als volgt vastgesteld: de omvang van het voor 
toeslagverlening beschikbare vermogen boven de beleidsdekkingsgraad van 110% wordt 
bepaald. Vervolgens wordt de hoogte van de maximaal te geven toeslag zodanig bepaald 
dat, wanneer deze jaarlijks wordt toegekend, de contante waarde van alle toeslagen gelijk is 
aan de hoogte van dit vermogen. De hierbij gehanteerde discontovoet is gelijk aan het 
maximaal verwachte nettorendement op aandelen zoals vastgesteld door de commissie 
parameters. 
 
In de bestuursvergadering van 16 maart 2020 is een procedurebeschrijving vastgesteld voor 
de processtappen vanaf de opdrachtverlening van het bestuur SPT aan de actuaris tot het 
berekenen van de toeslagverlening tot en met de inregeling van de toeslag in de 
pensioenadministratie. 

5.14 Financieel crisisplan 
Het bestuur heeft een financieel crisisplan vastgesteld dat een beschrijving van maatregelen 
bevat die het fonds op korte termijn effectief kan inzetten indien de (beleids)dekkingsgraad 
zich bevindt op of zeer snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren van 
de doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt. Ook wordt aangegeven in welke 
financiële situaties sprake kan zijn van een crisissituatie. Dit financieel crisisplan is 
opgenomen in bijlage 4.  
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6 Risicohouding 
 
SPT stelt een risicohouding vast voor de korte en voor de lange termijn. 
 
Korte termijn 
Het risico op korte termijn wordt bepaald door de waarde van het vereist eigen vermogen 
(VEV). De korte termijn risicohouding wordt weergegeven als een bandbreedte rond dit VEV. 
 
Op basis van de in de IPS beschreven beleggingsmix resulteert een strategisch vereiste 
dekkingsgraad van 107,6% per eind december 2021. De hoogte van de strategisch vereiste 
dekkingsgraad verandert door de tijd als gevolg van wijzigingen in onder andere de rente. 
Derhalve wordt invulling aan de korte termijn risicohouding gegeven door een vaste 
bandbreedte te definiëren rondom de strategisch vereiste dekkingsgraad waarbinnen de 
feitelijk vereiste dekkingsgraad op enig moment dient te blijven. Deze vaste bandbreedtes 
worden eenmaal per jaar herijkt. Op basis van de bandbreedtes beschreven in de IPS kan 
per eind december 2021 een minimaal risico vereiste dekkingsgraad becijferd worden die 
circa 2,0%-punt lager ligt dan de strategisch vereiste dekkingsgraad en een maximaal risico 
vereiste dekkingsgraad becijferd worden die circa 2,0%-punt hoger ligt dan de strategisch 
vereiste dekkingsgraad. De korte termijn risicohouding van het fonds heeft derhalve een 
vaste bandbreedte van -2% en +2% rondom de strategisch vereiste dekkingsgraad. 
 
Lange termijn 
De risicohouding voor de lange termijn wordt bepaald door de vastgestelde ondergrenzen bij 
het pensioenresultaat op basis van de (aanvangs)haalbaarheidstoets. In 2015 heeft SPT een 
aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd, met rapportagedatum 1 januari 2015. Hierin wordt 
aangetoond dat wordt voldaan aan de vastgestelde ondergrenzen. Daarnaast laat SPT hierin 
zien dat het fonds voldoende herstelcapaciteit heeft. 
 
SPT voert jaarlijks een haalbaarheidstoets uit en rapporteert die uiterlijk 30 juni van het 
lopende boekjaar aan DNB. De rapportagedatum is 1 januari van het betreffende jaar. Bij 
een significante wijziging van het beleggingsbeleid of de risicohouding wordt binnen één 
maand na de besluitvorming bij DNB een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets ingediend. 
 
Het bestuur heeft de volgende grenzen bepaald voor het verwachte pensioenresultaat:  

1. De ondergrens voor het verwachte toekomstige pensioenresultaat ligt op 79,1%. 
2. In een slecht weer scenario mag er maximaal 37,2% worden afgeweken van het 

verwachte toekomstige pensioenresultaat. 
3. De ondergrens voor het verwachte toekomstige pensioenresultaat vanuit de 

financiële positie waarin het fonds beschikt over het Vereist Eigen Vermogen (VEV) 
ligt op 78,5%. 

 
Als uit de uitkomsten van de jaarlijkse haalbaarheidstoets blijkt dat niet langer wordt voldaan 
aan de vastgestelde ondergrenzen treedt het bestuur in overleg met het 
Verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht om te bezien of maatregelen genomen 
moeten worden. 
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7 Toekomstanalyse 
 
SPT voert jaarlijks een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van het fonds. De 
uitkomsten hiervan worden bezien in combinatie met de uitkomsten van de meest recent 
uitgevoerde haalbaarheidstoets. 
 
Het bestuur bepaalt op basis van deze uitkomsten of het (beroeps)pensioenfonds een goede 
uitvoeringsvorm is om, gegeven de strategie, de missie te verwezenlijken.  
 



Bijlage 1a: Actuariële grondslagen 
 
De voorziening pensioenverplichtingen wordt berekend als de contante waarde van de 
opgebouwde aanspraken. Daarbij worden de volgende actuariële grondslagen gehanteerd.  
 
Interest 
Conform de rentetermijnstructuur financieel toetsingskader, zoals gepubliceerd door DNB. 
 
Sterfte 
De sterftekansen volgens de Prognosetafel AG2020 voor mannen en vrouwen, met 
toepassing van een fondsspecifieke correctie op de sterftekansen, genaamd ervaringssterfte 
SPT 2020 (zie bijlage 1b). 
Voor kinderen aan wie een wezenpensioen wordt uitgekeerd, worden de sterftekansen op 
nihil gesteld.  
 
Arbeidsongeschiktheid 
Voor de arbeidsongeschikte deelnemers is de voorziening pensioenverplichtingen gebaseerd 
op de contante waarde van de toekomstige premies. 
 
Uitkeringen 
De uitkeringen worden continu betaalbaar verondersteld.  
 
Leeftijden 
De leeftijden worden in jaren en maanden nauwkeurig bepaald, waarbij naar beneden wordt 
afgerond. 
 
Leeftijdsverschil  
Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is op 3 jaar gesteld (man ouder dan vrouw).  
 
Gehuwdheidsfrequentie  
Voor uitgesteld partnerpensioen, behorend bij niet ingegaan ouderdomspensioen wordt het 
systeem van onbepaalde partner gehanteerd, uitgaande van een gehuwdheidsfrequentie van 
100% voor iedere leeftijd tot en met de pensioenleeftijd. Na de pensioenleeftijd wordt het 
bepaalde partnersysteem gehanteerd. Dit is een prudente aanname. De gemiddelde leeftijd 
van de niet-gepensioneerde deelnemers is ongeveer 61 jaar en ligt daarmee vlak voor de 
pensioendatum. Op de gekozen pensioendatum kan uitgeruild worden en is een frequentie 
van 100% ook gewenst. Voor lagere leeftijden zou een lagere partnerfrequentie gehanteerd 
kunnen worden. Naar verwachting is de impact van een lagere partnerfrequentie op de totale 
voorziening echter klein, vanwege de reeds hoge gemiddelde leeftijd.  
 
Kostenvoorziening 
De kostenvoorziening is vastgesteld op basis van de toekomstig verwachte kosten per jaar, 
rekening houdend met prijsinflatie. De toekomstig verwachte kosten zijn op korte termijn 
gebaseerd op het verwachte kostenniveau 2022; op langere termijn is in de prognose 
rekening gehouden met afname van het deelnemersbestand en een daarmee gepaard 
gaande daling van variabele kosten. In de prognose is rekening gehouden met een 
overdracht van verplichtingen op het moment dat de kosten van het fonds zodanig zijn dat 
uitvoering bij een andere partij tot kostenreductie leidt. Naar verwachting wordt dit punt 
binnen 5-10 jaar bereikt. Bij een overstap bestaat in beginsel de voorkeur voor een 
verzekeraar. Bij overdracht is er rekening mee gehouden dat de overdragende partij een 
bijdrage in kosten verlangt ter hoogte van 5% van de netto voorziening. Verder is ervan 
uitgegaan dat het fonds rondom de liquidatie extra kosten maakt ter hoogte van 1 jaar aan 
reguliere kosten.  
 



In het rapport analyse toekomstbestendigheid SPT zijn de kernvragen die het fonds hanteert 
om tot een eventueel liquidatiebesluit te komen, opgenomen. De kosten van het fonds zijn 
daar onderdeel van.  
 
De actuariële grondslagen zijn in onderstaande tabel opgenomen, inclusief het jaar waarin 
deze als laatst zijn onderzocht en de frequentie van onderzoek. 
 

Onderwerp Huidig 
Periodiciteit 

herijking 
Laatst onderzocht 
of gewijzigd 

Overlevingstafel Prognosetafel AG2020 2 jaar 2020 
Ervaringssterfte SPT2020 2 jaar 2020 
Gehuwdheid Onbepaald tot 

pensioendatum, bepaald 
vanaf pensioendatum 

- onbekend 

Gehuwdheidsfrequentie 100% voor alle leeftijden t/m 
pensioendatum 

5 jaar onbekend 

Uitkeringen Continu betaalbaar - onbekend 
Leeftijden In jaren en maanden 

nauwkeurig, afgerond naar 
beneden. 

- 2019 

Leeftijdsverschil 3 jaar (man ouder dan vrouw) 5 jaar 2016 
Kostenvoorziening O.b.v. toekomstige verwachte 

kosten 
2 jaar 2020 

 
 
 



Bijlage 1b: Ervaringssterfte SPT 2020 
 

Onderstaande leeftijdsafhankelijke ervaringssterfte wordt toegepast op de sterftekansen van 
zowel hoofd- als medeverzekerden. 

 

Leeftijd Man Vrouw Leeftijd Man Vrouw 
t/m 20 48,10% 42,60% 60 38,00% 44,10% 

21 48,10% 42,60% 61 39,10% 45,30% 

22 48,10% 42,60% 62 40,30% 46,70% 

23 48,10% 42,60% 63 41,60% 48,00% 

24 48,10% 42,60% 64 42,90% 49,40% 

25 48,10% 42,60% 65 44,20% 50,90% 

26 46,00% 41,70% 66 45,60% 52,20% 

27 43,90% 40,90% 67 47,10% 53,70% 

28 42,10% 40,10% 68 48,50% 55,30% 

29 40,50% 39,50% 69 50,10% 56,80% 

30 38,90% 38,80% 70 51,60% 58,30% 

31 37,60% 38,40% 71 53,20% 59,90% 

32 36,30% 38,00% 72 54,80% 61,40% 

33 35,20% 37,70% 73 56,50% 63,00% 

34 34,20% 37,40% 74 58,10% 64,60% 

35 33,30% 37,20% 75 59,80% 66,20% 

36 32,60% 37,10% 76 61,50% 67,80% 

37 31,90% 37,00% 77 63,20% 69,30% 

38 31,40% 37,10% 78 65,00% 70,90% 

39 31,00% 37,20% 79 66,70% 72,40% 

40 29,10% 31,40% 80 68,40% 74,10% 

41 28,70% 31,30% 81 70,20% 75,60% 

42 28,50% 31,40% 82 71,90% 77,00% 

43 28,40% 31,50% 83 73,70% 78,50% 

44 28,30% 31,70% 84 75,40% 79,90% 

45 28,30% 32,00% 85 77,10% 81,40% 

46 28,50% 32,30% 86 78,60% 82,50% 

47 28,70% 32,80% 87 80,10% 83,70% 

48 29,00% 33,20% 88 81,60% 85,00% 

49 29,30% 33,80% 89 83,10% 86,20% 

50 29,80% 34,40% 90 84,60% 87,40% 

51 30,30% 35,10% 91 86,20% 88,60% 

52 30,90% 36,00% 92 87,60% 90,00% 

53 31,60% 36,70% 93 89,20% 91,20% 

54 32,30% 37,70% 94 90,70% 92,40% 

55 33,10% 38,60% 95 92,30% 93,70% 

56 33,90% 39,60% 96 93,80% 94,90% 

57 34,80% 40,60% 97 95,40% 96,20% 

58 35,80% 41,70% 98 96,90% 97,40% 

59 36,80% 42,90% 99 98,50% 98,80% 
   Vanaf 100 100,00% 100,00% 
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1. Inleiding 
 
In 2015 heeft Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (hierna: SPT) een  
Missie, visie en strategie opgesteld. Dit document wordt minimaal éénmaal per twee jaar 
geactualiseerd, laatstelijk in de bestuursvergadering van 5 juli 2021.  
 
In de Wet verplichte beroepspensioenregeling is de verplichting tot het zorgdragen voor vastlegging 
doelstellingen en uitgangspunten alsmede het borgen van een beheerste en integere bedrijfsvoering 
opgenomen (artikelen 109a en 138 Wvb). 
De verplichting tot het opstellen van de missie, visie en strategie is opgenomen in de Code 
Pensioenfondsen (norm 3). Het bestuur legt verantwoording af over de gerealiseerde uitkomsten van 
het beleid en de beleidskeuzes die voor de toekomst worden gemaakt (norm 5). Zij beschrijft in het 
jaarverslag de missie, visie en strategie en geeft daarbij aan of en in hoeverre de gestelde doelen 
behaald zijn (norm 58, 59). 
 
SPT is een gesloten beroepspensioenfonds. Het aantal deelnemers per 31 december 2020 bedraagt 
6.584, waarvan er 4.634 een pensioenuitkering ontvangen. Het totaal aantal deelnemers zal in de 
komende tien jaar dalen tot naar schatting 5.500 waarvan bijna 95% een pensioenuitkering ontvangt. 
SPT is een pensioenfonds dat is opgericht in 1966. Sinds 1997 is het een gesloten fonds, waarbij in 
2010 de verplichtstelling is ingetrokken.  
 
Het doel van SPT is ten behoeve van de deelnemers, slapers en pensioengerechtigden voorzieningen 
bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden te treffen volgens het pensioenreglement. Het 
algemene uitgangspunt van het bestuursbeleid is dat de uit het pensioenreglement voortvloeiende 
pensioenverplichtingen te allen tijde kunnen worden nagekomen. Een van de cruciale onderdelen 
om dit realiseren is het beleggingsbeleid. SPT is verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren 
van het strategisch beleggingsbeleid en het beheersen van daarmee gepaard gaande risico’s. Door 
middel van de Investment Policy Statement (hierna: IPS) geeft SPT openheid van zaken aan haar 
deelnemers ten aanzien van het beleggingsbeleid, zodat de deelnemers weten hoe hun pensioen 
wordt belegd. Het bestuur legt hierover verantwoording af in het jaarverslag en op de Algemene 
Vergadering van Deelnemers. 
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Het bestuur toetst periodiek de effectiviteit van zijn beleid en stuurt zo nodig bij. Om hier een 
structurele en planmatige invulling aan te geven, heeft het bestuur een beleids- en 
verantwoordingscyclus opgesteld. Deze cyclus is vertaald in een jaarplanning, zodat gedurende het 
jaar bekend is welk onderwerp op welk moment aan de orde komt. 
 
Beleids- en verantwoordingscyclus 
 

  

Vastlegging 
beleid

• Missie, visie, strategie
• Doelstelling, beleidsuitgangspunten, risicohouding
• Bespreking met stakeholders

Uitvoering
beleid

• Implementatie beleid en beoordeling

Verantwoording

• Rapportages aan toezichthouder
• Rapportage  door RvT aan  VO en in bestuursverslag
• Rapportage aan VO, in het bestuursverslag en aan deelnemersvergadering

Toesting en 
bijsturing

• Periodieke toetsing dmv evaluatie maand-, kwartaal- en jaarrapportages
• Periodieke toetsing korte termijn risicohouding
• Update beleidsinstrumenten waaronder ALM, HBT en analyse toekomstbestendigheid
• Bespreking en bijsturing indien nodig
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2. Missie, visie en strategie 
 

2.1 Missie 
SPT heeft de volgende missie geformuleerd:  
Uitzicht bieden op 1,15% verhoging van de pensioenen en pensioenaanspraken per jaar op lange 
termijn 
De pensioenaanspraken- en uitkeringen zijn de afgelopen jaren als volgt verhoogd: 

- Per 1 januari 2018 met 0,11% 
- Per 1 januari 2019 met 0,67% 
- Per 1 januari 2020 met 0,36% 
- Per 1 januari 2021 met 0,16%. 

 
2.2 Visie 
Om aan de missie invulling te geven heeft SPT de volgende visie: 
• Verhoging van de pensioenen is voor deelnemers van belang voor behoud van koopkracht. De 

hoogte en ontwikkeling van inflatie is echter niet te voorspellen en SPT kan zich hiertegen niet 
aantoonbaar effectief indekken. De mate waarin de verhoging gelijke tred houdt met de inflatie 
is een risico voor de deelnemer. 

• Bij evenwichtige belangenafweging wordt rekening gehouden met het pensioenresultaat 
(koopkracht) per geboortejaargroep. 

• Solidariteit moet gebaseerd zijn op collectiviteit, reciprociteit en schaalvoordelen waar in 
beginsel alle deelnemers van kunnen profiteren. Solidariteit is het delen van beleggingsrisico, 
langlevenrisico en kosten. 

• Grote en kleine pensioenen zijn even belangrijk. 
• Een bestuur bestaande uit tandartsen en pensioenprofessionals past bij de organisatie en aard 

van SPT. Daarnaast biedt de combinatie van professionals en participatie vanuit de achterban 
een evenwichtige belangenafweging en vergemakkelijkt het de communicatie met stakeholders.  

• Lage vermogensbeheerkosten verhogen het rendement. 
• Beleggingsrisico wordt gemiddeld op lange termijn beloond; renterisico niet. 
• Beleggingsrendement moet op een maatschappelijk verantwoorde manier behaald worden met 

als uitgangspunt de United Nations Global Compact. 
• Een gesloten pensioenfonds kan zich relatief weinig risico veroorloven. 
 
2.3 Strategie 
SPT beoogt de missie te verwezenlijken door middel van de volgende strategie: 
• Om de gewenste toeslag mogelijk te maken stuur SPT op de samenstelling van de beleggingsmix 

en het risico zoals gemeten door het vereist eigen vermogen. Dit is uiteengezet in de IPS. 
• SPT kort bij een slechte financiële positie, indien nodig, de pensioenen in vijf jaar. 
• SPT communiceert direct en helder over kansen en risico’s door bijvoorbeeld de hoogte en het 

risico van het pensioenresultaat per geboortejaargroep aan te geven. 
• SPT stuurt actief op kostenbeheersing. 
• Om vertrouwen bij de deelnemers te creëren dat hun belangen evenwichtig worden afgewogen, 

heeft SPT een bestuur bestaande uit tandartsen en pensioenprofessionals.  
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3. De situatie van SPT 
SPT is zich er bewust van dat de levensduur van het pensioenfonds eindig is en dat het op enig 
moment zal moeten overstappen naar een andere uitvoeringsvorm. In dat kader wordt er jaarlijks 
een toekomstanalyse opgesteld.  In de toekomstanalyse is een aantal indicatoren geïdentificeerd. 
Deze triggers dienen als handvat met als doel te analyseren of SPT nog steeds de optimale 
uitvoeringsvorm is om de strategie en zo de missie te verwezenlijken. Eind 2019 is een onderzoek 
afgerond naar alternatieve uitvoeringsvormen. Begin 2021 is dit onderzoek geüpdatet, in het licht 
van de discussie over het nieuwe pensioenstelsel. 
 
De sterktes en zwaktes van het fonds zijn samengevat in onderstaande tabel: 

Sterktes Zwaktes 
Degelijk en professioneel bestuur Uitvoeringskosten 
Robuust beleggingsbeleid /  
lage beleggingskosten 

Vergrijzing fonds 

Goed toezicht op uitbestede werkzaamheden Governance 
Groot risicobewustzijn  
Mogelijkheid toeslagverlening  

 
De sterktes van het fonds kunnen als volgt worden toegelicht: 
• Degelijk en professioneel bestuur: SPT heeft een bestuursstructuur gekozen die passend is bij de 

aard en organisatie van het beroepspensioenfonds. Het bestuur bestaat uit vier personen, 
waarvan twee bestuurders - bij voorkeur - tandarts-deelnemer zijn en twee bestuurders 
onafhankelijk pensioen professional zijn. Er is een raad van toezicht ingesteld en er is een 
Verantwoordingsorgaan bestaande uit gewezen deelnemers en gepensioneerden. Mede door 
een combinatie van professionals en participatie vanuit de achterban in de bestuurslagen is 
deskundigheid en belangenbehartiging op bestuursniveau gewaarborgd. 

• Robuust beleggingsbeleid/lage beleggingskosten: gezien het gesloten karakter van het fonds is 
gekozen voor een relatief defensief beleggingsbeleid, met een hoge mate van renteafdekking 
(85%) en een relatief bescheiden allocatie naar aandelen (20%). Per beleggingscategorie is 
gekozen voor een aparte vermogensbeheerder. De administratieve verwerking hiervan is 
ondergebracht bij Caceis. 
De regie over de operationele uitvoering van het vermogensbeheer en de ondersteuning van de 
beleggingscommissie is uitbesteed aan Roccade Advies. De processen ten aanzien van het 
vermogensbeheer zijn uitgebreid vastgelegd in het Investment Policy Statement (IPS) dat per 
januari 2021 is geactualiseerd.  

• Goed toezicht op uitbestede werkzaamheden: het bestuur van SPT heeft de werkzaamheden 
uitbesteed welke, als gevolg van de complexiteit van regelgeving en van pensioen- en 
beleggingsproducten, naar zijn overtuiging effectiever en efficiënter door externe partijen 
kunnen worden verricht. Het bestuur is van oordeel dat de belangen van de deelnemers, slapers 
en pensioengerechtigden bij deze uitbesteding beter zijn gediend dan met een eigen 
uitvoeringsorganisatie. Het bestuur heeft de bestuursondersteuning, communicatie en de 
pensioenuitvoering, inclusief actuariële advisering uitbesteed aan AZL. De 
communicatiecommissie en de risicobeheer- en uitbestedingscommissie houden toezicht op 
deze activiteiten. 
Adviseur vermogensbeheer is Roccade Advies; vermogensbeheerders zijn Cardano, Northern 
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Trust en NNIP. Caceis is aangesteld als custodian. De beleggingscommissie houdt toezicht op de 
activiteiten van deze partijen. 

• Groot risicobewustzijn: SPT vindt het noodzakelijk de financiële en niet financiële risico’s van het 
pensioenfonds periodiek te analyseren en te beheersen. Daarom is een 
risicomanagementbeleidsplan opgesteld dat dit belang onderschrijft. Het fonds heeft 
risicogebieden geïdentificeerd en deze toebedeeld aan bestuursleden. Er is een Systematische 
Integriteits Risico Analyse (SIRA) en een Risk Self Assesment (RSA) opgesteld en deze worden 
periodiek geactualiseerd. SPT heeft een externe onafhankelijke riskmanager  en een externe 
sleutelfunctiehouder Risicobeheer aangesteld. Eens per kwartaal wordt gerapporteerd over de 
risico’s en de voortgang en effectiviteit van de beheersmaatregelen. SPT heeft een externe 
sleutelfunctiehouder Interne audit. De sleutelfunctiehouder Interne audit beoordeelt de 
adequaatheid en doeltreffendheid van de interne controle mechanismen en andere procedures 
en maatregelen ter waarborging van de beheerste en integere bedrijfsvoering van SPT.  

• Toeslagverlening: Per 1 januari 2018,1 januari 2019 en 1 januari 2020 en 1 januari 2021 is er een 
toeslag verleend van respectievelijk 0,11%, 0,67%, 0,36% en 0,16%. 

 
De zwaktes van het fonds kunnen als volgt worden toegelicht: 
• Uitvoeringskosten:  

Mogelijk oplopende uitvoeringskosten kunnen ontstaan door toenemende en nieuwe wet- en 
regelgeving. In combinatie met vergrijzing van het fonds vereist dit scherpe focus en aandacht. 

• Vergrijzing fonds: gezien het vergrijsde karakter van het fonds is gekozen voor een defensief 
beleggingsbeleid met als gevolg dat de dekkingsgraad minder gevoelig is in neerwaartse zin, 
maar ook relatief weinig opwaarts potentieel heeft. Op termijn zou het bestaansrecht van het 
fonds bedreigd kunnen worden naarmate de vergrijzing van het fonds de mogelijkheid tot het 
nemen van beleggingsrisico (en de kans op toeslagverlening) verder beperkt. 

• Governance: Op verzoek van DNB heeft het fonds in 2020 een zelfevaluatie uit laten voeren over 
de governance onder leiding van een externe partij. Naar aanleiding hiervan is op verzoek van 
DNB een plan van aanpak opgesteld om de bestuurbaarheid van het fonds te borgen en de 
onderlinge samenwerking te versterken. Dit plan is begin 2021 aan DNB en alle andere organen 
voorgelegd. Het bestuur zal - samen met de andere gremia van SPT - uitvoering geven aan het 
plan van aanpak. Naar het oordeel van het bestuur is medewerking van alle partijen vereist. 
Indien de bereidheid tot medewerking in onvoldoende mate aanwezig is, kan dit een bedreiging 
vormen voor de continuïteit van het fonds. 
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4. Ontwikkelingen voor SPT 
Het bestuur blijft de ontwikkelingen monitoren, analyseren en beoordelen. Dit doet zij door het 
jaarlijks uitvoeren van een toekomstanalyse en het periodiek actualiseren van SIRA en RSA. Verder 
vinden op regelmatige basis doorrekeningen plaats, zoals de haalbaarheidstoets en een ALM-studie.  
In 2021 zal de Eigen Risico Beoordeling in het kader van IORP II plaatsvinden. 
Daarnaast zal een ALM worden uitgevoerd. 
 
De kansen en bedreigingen bij SPT kunnen als volgt worden samengevat: 

Kansen Bedreigingen 
Alternatieve uitvoeringsvormen  Wet en regelgeving 
Digitale communicatie ICT-risico’s 
Efficiencyverbeteringen Klimaatrisico 
Pensioenakkoord Gevolgen Corona 

 
De kansen voor het fonds kunnen als volgt worden toegelicht: 
• Alternatieve uitvoeringsvormen: Begin 2021 is een kwalitatief onderzoek naar alternatieve 

uitvoeringsvormen geactualiseerd. De conclusie uit het onderzoek is dat de huidige 
uitvoeringsvorm de meest optimale uitvoeringsvorm is. 

• Digitale communicatie: in het communicatiebeleidsplan 2020 – 2022 van SPT is reeds voorzien in 
een toenemend gebruik van digitale communicatie. Met de verdere ontwikkeling van digitale 
technieken ontstaan ook voor SPT nieuwe mogelijkheden. SPT streeft ernaar om samen met haar 
uitbestedingspartner AZL deze ontwikkelingen te monitoren en waar mogelijk in te zetten voor 
betere en efficiëntere communicatie richting deelnemers. Door middel van het digitale portal 
‘Mijn SPT’ kunnen deelnemers via de website van SPT diverse SPT-documenten raadplegen. Via 
deelnemersenquêtes wordt de mening van deelnemers gevraagd over diverse onderwerpen. In 
2020 is besloten over te gaan naar een digitaal notificatieproces. 

• Efficiencyverbeteringen: door de inzet van nieuwe technologie ontstaan mogelijkheden om de 
pensioenuitvoering te verbeteren en efficiënter te maken. Dit onderwerp wordt regelmatig 
besproken met AZL, onder meer tijdens de jaarlijkse ‘deep dive’ van het bestuur op locatie 
waarbij gedetailleerd door de verschillende processen wordt gelopen. 
 

De bedreigingen voor het fonds kunnen als volgt worden toegelicht: 
• Wet en regelgeving: de uitwerking van de Wet toekomst pensioenen is van belang voor de 

definitieve contouren van het pensioenstelsel. Deze uitwerking is mede afhankelijk van een 
nieuw kabinet. Indien de wet later wordt ingediend, kan dit leiden tot latere ingangsdata voor de 
verschillende onderdelen van de wet. De wet kan grote gevolgen voor het fonds hebben, 
overigens niet alleen in negatieve zin.  

• ICT-risico’s: het bestuur is zich bewust van de noodzaak van goede waarborgen om het fonds te 
beschermen tegen de gevolgen van ICT-risico’s. Het bestuur heeft een ICT-beleid opgesteld en 
betrekt IT-risico’s nadrukkelijk in het risicomanagement- en uitbestedingsbeleid. 

• Klimaatrisico: Klimaatverandering is van invloed op het ESG-beleid. De energietransitie kan 
effect hebben op financiële resultaten in positieve en negatieve zin.  

• Gevolgen Corona: Ook in 2021 en verder zal het virus een stempel drukken op de economische 
ontwikkelingen. De ontwikkeling van de rente en de effectenbeurzen blijft onzeker. SPT heeft 
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geen rentevisie. Het is niet altijd mogelijk een betrouwbare inschatting te maken van de effecten 
van welke crisis dan ook op de financiële prestaties van het fonds voor de nabije toekomst. 

5. De stip op de horizon 
SPT heeft uit de hiervoor beschreven toekomstanalyse 2021 en de in 2018 uitgevoerde ALM-studie 
geconcludeerd dat: 
1. De missie van SPT de komende jaren voldoende kan worden waargemaakt, en het fonds 

voldoende beleggingsrisico kan nemen om de toeslagverlening mogelijk te maken.  
2. De hoogte van de kostenvoorziening toereikend is om de kosten tot in de verre toekomst te 

dragen. Met de krimp van het fonds stijgen de kosten per deelnemer slechts weinig.  
3. Er voldoende participatie en contact met de deelnemers is om te ‘weten wat er speelt’ en 

evenwichtige belangenafweging te faciliteren. 
 
In de toekomstanalyse 2021 heeft SPT geconstateerd dat het beroepspensioenfonds nog steeds een 
goede uitvoeringsvorm is om, gegeven de strategie, de missie te verwezenlijken. 

6. Strategie om de visie te realiseren 
SPT zal de toekomstanalyse jaarlijks herhalen en, in goed overleg met haar belanghebbenden, het 
verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht, de toekomstscenario’s afwegen. Het bestuur heeft 
de jaarlijkse update van de analyse opgenomen in haar beleids- en verantwoordingscyclus en 
vastgelegd in de ABTN. 
 
Naast de reguliere monitoring van de activiteiten heeft het bestuur voor zichzelf de volgende 
actiepunten gedefinieerd ter realisatie van de strategische agenda: 
• Haalbaarheidstoets: ter beoordeling van de haalbaarheid van het toeslagbeleid (Q2 2021); 
• Extra haalbaarheidstoets: onderzoek naar mogelijkheden aanpassing toeslagambitie, aanvragen 

ontheffing toeslagdrempel (Q2 2021); 
• ALM (Q3/Q4 2021); 
• Verder uitwerken van het ESG-beleid (Q3/Q4 2021); 
• Het bestuur van SPT heeft de ambitie om uiterlijk eind 2021 op alle vlakken in het framework 

risicobeheer volwassenheidsniveau 3 te bereiken (Q4 2021); 
• Eigen risicobeoordeling uitvoeren (Q3/Q4 2021); 
• Jaarlijks updaten van de toekomstanalyse (Q3/Q4 2021); 
• Actualisering van het ICT-beleid (Q3/Q4 2021); 
• Onderzoek risicobereidheid deelnemers (2021-2022). 
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Samenvatting Investment Policy Statement 

Hoe uw pensioenfonds belegt 
SPT is verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van het strategisch 
beleggingsbeleid en het beheersen van daarmee gepaard gaande risico’s. Door middel van de 
Investment Policy Statement geeft SPT openheid van zaken, zodat u weet hoe uw pensioen 
wordt belegd.  

Beleggingsdoel 

De missie van SPT is: 
“Uitzicht bieden op 1,15% verhoging van de pensioenen en pensioenaanspraken per jaar op 

lange termijn.” 
De hoogte van deze ambitie is gebaseerd op het verwachte meerrendement enerzijds en door 
de vrijval van buffers anderzijds.  
Om deze missie te verwezenlijken belegt SPT het vermogen met twee beleggingsdoelen: 
1. Met grote mate van zekerheid de nominale pensioenen uitkeren. Hiervoor heeft SPT een 

beleggingsportefeuille, bestaande uit staatsobligaties en renteswaps; de zogenaamde 
matching portefeuille 

2. Het realiseren van de beoogde verhoging van de pensioenen en pensioenaanspraken van 
1,15% per jaar op lange termijn. Hiervoor heeft SPT een beleggingsportefeuille van 
aandelen en bedrijfsobligaties.; de zogenaamde return portefeuille. 

Beleggingsovertuigingen 
Met onze beleggingsovertuigingen, ook wel beleggingsbeginselen genoemd, leggen we de 
basis voor de manier waarop we beleggen en hoe we denken onze beleggingsdoelstellingen te 
halen. 
 
SPT heeft de volgende beleggingsovertuigingen: 
 

1. Het beleggingsbeleid is afgestemd in het belang van de deelnemers op de aard en duur 
van de toekomstige uitkeringen.   

2. Op lange termijn wordt het nemen van beleggingsrisico beloond met extra rendement. 
Een hoger verwacht rendement gaat gepaard met een hoger risico op verlies op korte 
termijn. 

3. Spreiden is een belangrijke manier om risico’s te reduceren. Door diversificatie 
verbetert de rendement/risicoverhouding.  

4. Beleggen in vastrentende waarden zoals obligaties is noodzakelijk om het renterisico 
van de verplichtingen te beheersen. Ook derivaten zijn nuttige instrumenten om 
renterisico te mitigeren.  

5. Het nemen van een kleine hoeveelheid renterisico kan voor een (klein) deel voor 
inflatiecompensatie zorgen.  

6. Kosten komen ten laste van het rendement. Het beleggen door middel van het volgen 
van de marktindex, en een buy-and-hold strategie, reduceert kosten en beperkt 
tracking error risico’s.  
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7. Een pensioenfonds heeft een fiduciaire verantwoordelijkheid om het vermogen op een 
maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen.   

8. Maatschappelijk verantwoord beleggen hoeft geen rendement te kosten, maar is ook 
geen bron van extra rendement.  
 

Risicotolerantie 

SPT is een gesloten pensioenfonds. Het aantal deelnemers bedraagt 6.584 waarvan 70% een 
pensioenuitkering ontvangt1. Het aantal deelnemers zal in de komende tien jaar dalen tot naar 
schatting 6.000 waarvan meer dan 95% een pensioenuitkering ontvangt. De 
beleggingshorizon wordt dus korter. Dat betekent dat de tijd om te herstellen van 
beleggingstegenvallers korter wordt. Hieruit concludeert het SPT dat de risicotolerantie laag 
is en dat de nadruk ligt op het uitkeren van het toegezegde pensioen en in mindere mate op 
toeslagverlening.  

Beperkingen 

SPT kent een uitstroom van pensioenuitkeringen waarvoor liquide middelen nodig zijn. 
Bovendien houdt SPT er rekening mee dat de levensduur van het pensioenfonds eindig is. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de beleggingen grotendeels liquide zijn en er voldoende 
liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de uitkeringen te kunnen voldoen. 

Allocatie 

SPT belegt 65% van het vermogen in staatsobligaties, swaps en geldmarktfondsen met een 
rating van AA- of hoger om hiermee een groot deel van het renterisico van de verplichtingen 
te beheersen. De overige 35% wordt belegd in wereldwijde aandelen (20%) en investment 
grade bedrijfsobligaties (15%) Deze allocatie is doorgerekend in de ALM-studie van 2021 en 
is in overeenstemming met de risicotolerantie van het fonds.  

Organisatie 

Het pensioenfonds heeft het dagelijks beheer van het vermogen uitbesteed. Het bestuur van 
SPT is eindverantwoordelijk en ziet erop toe dat de uitvoering plaatsvindt in 
overeenstemming met de Investment Policy Statement.  

Aansturing 

SPT neemt het initiatief voor het beleggingsbeleid en stuurt de vermogensbeheerders aan. 
Functiescheiding tussen vermogensbeheer en rapportage is van belang voor een goede 
risicobeheersing. Het mandaat voor de vermogensbeheerder(s) is ondergeschikt aan en 
afgeleid van deze Investment Policy Statement. 

                                                 
 
1 Deelnemersgegevens gebaseerd op situatie per 31 december 2020 
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Inleiding 
Om aan de pensioenverplichtingen en -ambities te kunnen voldoen, is het noodzakelijk door 
middel van beleggen rendement te behalen en de risico’s te beheersen. Beleggen brengt 
risico’s met zich mee. Het is daarom van belang dat het risicoprofiel van de 
beleggingsportefeuille aansluit bij de risicotolerantie van het pensioenfonds. De 
risicotolerantie is mede ingegeven door de risicohouding1. Om op verantwoorde wijze 
invulling te geven aan het risicoprofiel heeft de Stichting Pensioenfonds Tandartsen en 
Tandarts-specialisten (SPT) deze Investment Policy Statement (IPS) opgesteld. De IPS is een 
bijlage van de ABTN. 
De IPS is een document dat de beleggingsovertuigingen, het beleggingsdoel, de 
risicotolerantie, de beperkingen, de strategische asset allocatie en het risicobeheer omschrijft 
en vormt daarmee het fundament onder het beleggingsbeleid. Door middel van de IPS geeft 
SPT op verantwoorde en transparante wijze invulling aan het beleggingsbeleid en de risico’s 
die daarmee samenhangen. De IPS is echter geen garantie voor een hoog rendement en het 
kan geen verliezen voorkomen.  
Door middel van de IPS geeft het pensioenfonds invulling aan onder meer de volgende wet- 
en regelgeving:  

Wet verplichte beroepspensioenregeling artikel 140 lid 1 

De actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) bevat een verklaring inzake 
beleggingsbeginselen. 

Besluit FTK artikel 29a 

De verklaring inzake beleggingsbeginselen, bedoeld (…) in artikel 140, eerste lid, van de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling, omvat in ieder geval onderwerpen als de strategische 
allocatie van activa in het licht van de aard en de looptijd van de pensioenverplichtingen, de 
toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico’s, de risicohouding, het gevoerde 
risicoprofiel en de risicobeheerprocedures.  

Besluit FTK artikel 13a 

1. Een fonds stelt voor de langere termijn een strategisch beleggingsbeleid vast dat aansluit 
op de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het fonds 
en is gebaseerd op gedegen onderzoek.  

2. Het strategisch beleggingsbeleid bevat in ieder geval een beschrijving van de 
beleggingsdoelstelling, de samenstelling van de beoogde beleggingsportefeuille en de 
mate waarin van de beoogde beleggingsportefeuille kan worden afgeweken.  

3. Het fonds vertaalt het strategisch beleggingsbeleid naar een beleggingsplan. In het 
beleggingsplan neemt het fonds concrete en gedetailleerde richtniveaus en bandbreedtes 
per beleggingscategorie op. Het fonds stelt daarbij beleid op voor de beheersing van de 
relevante risico’s.  

                                                 
 
1 De korte termijn risicohouding is het vereist eigen vermogen. De lange termijn risicohouding is het 
pensioenresultaat en de ondergrens daarvan.  
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4. Het fonds onderbouwt dat het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan passen 
binnen de prudent person regel.  

5. Een fonds stelt een beleggingscyclus vast op grond waarvan het strategisch 
beleggingsbeleid, het beleggingsplan en de uitvoering periodiek worden geëvalueerd en 
beoordeeld.  

Besluit FTK artikel 27 

De beschrijving van het beleggingsbeleid, (…) bevat in ieder geval een beschrijving van:  
a. het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan;  
b. de cyclus voor het beleggingsbeleid;  
c. de opzet van de uitvoering van de vermogensbeheeractiviteiten;  
d. de wijze van risicometing en -beheersing, met name van marktrisico’s en kredietrisico’s; 

en  
e. de opzet van de resultaatsevaluatie met betrekking tot de onderwerpen genoemd onder a, c 

en d.  

Code Pensioenfondsen 2018 norm 5 

Het bestuur legt verantwoording af over het beleid dat het voert, de gerealiseerde uitkomsten 
van dit beleid en de beleidskeuzes die het eventueel voor de toekomst maakt. Het bestuur 
weegt daarbij de verschillende belangen af van de groepen die bij het pensioenfonds 
betrokken zijn. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico’s van de belanghebbenden op korte 
en lange termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau. 

1.1. Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten 
SPT is een beroepspensioenfonds. Het fonds is een gesloten en slapend fonds, dat wil zeggen 
dat het fonds geen premie-inkomsten heeft en dat er geen opbouw meer plaatsvindt, 
behoudens voor enkele arbeidsongeschikte deelnemers. 
SPT realiseert zich dat het fonds niet voor altijd in deze vorm zal blijven bestaan. SPT voert 
daarom jaarlijks een toekomstanalyse uit.  
SPT heeft een fiduciaire verplichting naar de deelnemers. Dit betekent dat het beheer van de 
beleggingen in hun belang dient plaats te vinden. Het bestuur van SPT draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor de IPS en de uitvoering daarvan.  

1.2. Werkwijze 
De IPS is opgesteld door de beleggingscommissie (BC) met behulp van adviseurs en de 
vermogensbeheerders. Ten slotte beoordeelt het bestuur de finale versie en stelt de IPS vast. 
De uitvoering van de beleggingen van de IPS is door SPT uitbesteed aan externe 
vermogensbeheerders. Met de vermogensbeheerders zijn in de separate 
mandaatovereenkomsten nadere afspraken gemaakt met betrekking tot het uit te voeren 
beleid, de beleggingsrichtlijnen, de kosten en rapportages. De BC ziet toe op de juiste 
uitvoering hiervan door de vermogensbeheerders.  
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De IPS wordt ten minste één keer per jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. Redenen 
voor aanpassing kunnen onder andere zijn een verandering in het economisch klimaat, 
conclusies uit de haalbaarheidstoets, de financiële positie van het fonds, gewijzigde wet- en 
regelgeving of gewijzigde risicotolerantie. Indien zich in de loop van de tijd kwesties 
voordoen waarin de IPS niet voorziet, zal SPT een besluit nemen in de geest van de IPS en dit 
vastleggen in de bestuursnotulen. Nadat het besluit valt over de definitieve tekst van de IPS, 
volgt een implementatiefase. Zodoende kan de werkelijke portefeuille tijdelijk niet volledig 
overeenkomen met de gewenste situatie volgens de IPS. De BC zal toezien op een tijdige 
implementatie waarbij kosten en risico’s zorgvuldig worden afgewogen.  
Deze Investment Policy Statement is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 22 
november 2021 en is van toepassing met ingang van 1 januari 2022. 
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Doelstelling 

1.3. Beleggingsdoelstellingen 
De missie van SPT is: 
“Uitzicht bieden op 1,15% verhoging van de pensioenen en pensioenaanspraken per jaar op 

lange termijn.” 
De hoogte van deze ambitie is gebaseerd op het verwachte meerrendement enerzijds en door 
de vrijval van buffers anderzijds.  
Om deze missie te verwezenlijken belegt SPT het vermogen met twee beleggingsdoelen: 
1. Met grote mate van zekerheid de nominale pensioenen uitkeren. Hiervoor heeft SPT een 

beleggingsportefeuille, bestaande uit staatsobligaties, geldmarktfondsen en renteswaps; de 
zogenaamde matching portefeuille 

2. Het realiseren van de beoogde verhoging van de pensioenen en pensioenaanspraken van 
1,15% per jaar op lange termijn van de pensioenen en de pensioenaanspraken. Hiervoor 
heeft SPT een beleggingsportefeuille van aandelen en bedrijfsobligaties.; de zogenaamde 
return portefeuille. 

Uit de in 2021 door Sprenkels & Verschuren uitgevoerde ALM studie blijkt dat de missie van 
1,15% toeslagverlening met een grote mate van zekerheid kan worden verwezenlijkt. Om de 
verhoging mogelijk te maken, neemt SPT in de returnportefeuille beleggingsrisico’s. Hierdoor 
bestaat het risico dat de pensioenen op korte termijn niet verhoogd kunnen worden en dat 
zelfs de nominale uitkeringen in gevaar kunnen komen.  
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Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid 

1.4. Rendement en risico 
Met onze beleggingsovertuigingen, ook wel beleggingsbeginselen genoemd, leggen we de 
basis voor de manier waarop we beleggen en hoe we denken onze beleggingsdoelstellingen te 
halen. 
 
SPT heeft de volgende beleggingsovertuigingen: 
 

1. Het beleggingsbeleid is afgestemd in het belang van de deelnemers op de aard en duur 
van de toekomstige uitkeringen.   

2. Op lange termijn wordt het nemen van beleggingsrisico beloond met extra rendement. 
Een hoger verwacht rendement gaat gepaard met een hoger risico op verlies op korte 
termijn. 

3. Spreiden is een belangrijke manier om risico’s te reduceren. Door diversificatie 
verbetert de rendement/risicoverhouding.  

4. Beleggen in vastrentende waarden zoals obligaties is noodzakelijk om het renterisico 
van de verplichtingen te beheersen. Ook derivaten zijn nuttige instrumenten om 
renterisico te mitigeren.  

5. Het nemen van een kleine hoeveelheid renterisico kan voor een (klein) deel voor 
inflatiecompensatie zorgen.  

6. Kosten komen ten laste van het rendement. Het beleggen door middel van het volgen 
van de marktindex, en een buy-and-hold strategie, reduceert kosten en beperkt 
tracking error risico’s.  

7. Een pensioenfonds heeft een fiduciaire verantwoordelijkheid om het vermogen op een 
maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen.   

8. Maatschappelijk verantwoord beleggen hoeft geen rendement te kosten, maar is ook 
geen bron van extra rendement.  

 
Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid: 

• Het beleggingsbeleid is afgestemd in het belang van de deelnemers op de aard en duur van 
de toekomstige uitkeringen, waarbij een evenwichtige belangenafweging tussen groepen 
deelnemers een belangrijke rol speelt.  

• Op de lange termijn behalen zakelijke waarden zoals aandelen een hoger rendement dan 
vastrentende waarden.  

• Door diversificatie verbetert de rendement/risicoverhouding. Beleggingen worden niet in 
isolatie beoordeeld, maar in de context van de totale portefeuille. 

• Lage correlaties tussen beleggingscategorieën zijn de voornaamste reden om te 
diversifiëren. Echter, correlaties zijn niet stabiel, maar bewegen in de loop van de tijd. 
Vooral in periodes van marktstress kunnen correlaties toenemen waardoor diversificatie 
minder krachtig werkt en het risico toeneemt.  
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• Het verwachte rendement is afhankelijk van de mate van risico. De primaire 
verantwoordelijkheid van SPT is om de mate van beleggingsrisico af te stemmen op de 
doelstelling en de risicotolerantie van het pensioenfonds.  

• De kosten van het vermogensbeheer verlagen het rendement, maar zijn noodzakelijk om 
het beleggingsbeleid effectief en efficiënt uit te voeren.  

• Hoewel cijfermatige analyses inzicht kunnen geven, zijn beleggingsrisico’s in beperkte 
mate te berekenen. Het is daarom van belang risico’s op meerdere manieren, zowel 
kwantitatief als kwalitatief te beoordelen.  

• De kwaliteit van een beleggingsbeslissing kan alleen vooraf beoordeeld worden en niet 
achteraf. Als een belegging verlies oplevert, wil dat niet per definitie zeggen dat het een 
onverstandige belegging was en vice versa.  

• SPT neemt niet meer risico dan nodig is om de doelstellingen te behalen.  

1.5. Renterisico 
SPT heeft de volgende overtuiging:  

• Beleggen in vastrentende waarden zoals obligaties is noodzakelijk om het renterisico van 
de verplichtingen te beheersen. Ook derivaten zijn nuttige instrumenten om renterisico te 
mitigeren.  

 

Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid: 

• De contante waarde van de voorziening pensioenverplichtingen op de balans en voor de 
dekkingsgraad wordt bepaald met een rekenrente. Voor de officiële rapportage aan de 
toezichthouder moet SPT de DNB-rentetermijnstructuur1 gebruiken. Deze 
rentetermijnstructuur is anders dan de marktrente en geeft daarom een vertekend beeld 
van de werkelijke financiële positie. Bovendien zijn voor de DNB-rentetermijnstructuur 
geen beleggingsproducten beschikbaar die daar goed bij aansluiten. Derhalve gaat SPT bij 
de uitvoering van het beleggingsbeleid uit van de contante waarde van de 
pensioenverplichtingen op basis van de marktrente.  

• Fluctuaties in de rente zorgen voor volatiliteit in de waarde van de voorziening 
pensioenverplichtingen en daarmee de hoogte van de dekkingsgraad. Tegenover dit 
renterisico staat op lange termijn geen positief verwacht rendement. Hoewel in de 
afgelopen periode de rente historisch laag stond, hanteert SPT geen visie op het verdere 
verloop van de rente.  

                                                 
 
1 De DNB rentetermijnstructuur houdt rekening met de Ultimate Forward Rate. Deze wordt vanaf  1/1/2021 
stapsgewijs aangepast tot 1/1/2024 op basis van de aanbevelingen van de Commissie Parameters 
Pensioenfondsen .  
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• In de berekening van de afdekking van het renterisico worden de rentegevoeligheid van 
SSA1- en staatsobligaties, renteswaps en de rentecomponent van investment grade 
bedrijfsobligaties meegenomen.  

1.6. Inflatierisico 
SPT heeft de volgende overtuiging:  

• Het nemen van een kleine hoeveelheid renterisico kan voor een (klein) deel voor 
inflatiecompensatie zorgen.  

Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid: 

• Als de inflatie stijgt, dan wordt de koopkracht van nominale pensioenenuitkeringen 
minder. Echter, bij stijgende inflatie zal de nominale rente onder normale economische 
omstandigheden ook stijgen waardoor de dekkingsgraad stijgt, voor zover het renterisico 
niet volledig is afgedekt. Om die reden neemt SPT een beperkte hoeveelheid renterisico 
(namelijk 15%). 

• Er is geen correlatie tussen veranderingen in de inflatie en het rendement op aandelen op 
korte termijn. Op lange termijn is er wel een positief verband zodat aandelen enige mate 
van inflatie bescherming bieden. 

• In de Europese markt, waarin toezicht wordt gehouden door de Europese Centrale Bank, 
die een stringente inflatiedoelstelling heeft van 2%, zijn grote schommelingen in de 
inflatie niet aannemelijk, hoewel kleine variaties wel mogelijk zijn. 

• Instrumenten zoals Inflation Linked Bonds of inflatieswaps die een directe koppeling 
hebben met de Europese inflatie index, hoeven niet overeen te komen met de inflatie die 
de deelnemers ervaren.  

1.7. Kredietrisico 
Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid: 

• Investment Grade (minimaal BBB-rating) Bedrijfsobligaties en andere vormen van 
obligaties met kredietrisico zijn een goede toevoeging aan de portefeuille, omdat zij extra 
rendement opleveren en diversificatievoordelen bieden. Het risico dat hiermee 
samenhangt moet gemitigeerd worden door adequate spreiding, zodat problemen met 
individuele obligaties geen materieel effect kunnen hebben op de financiële positie.  

1.8. Valutarisico 
Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid: 

• Een deel van de beleggingen is genoteerd in vreemde valuta. Fluctuaties in de 
valutakoersen zorgen voor volatiliteit in de waarde van de beleggingen en daarmee de 
hoogte van de dekkingsgraad. Tegenover dit valutarisico staat op lange termijn geen 

                                                 
 
1 SSA: Supranationals, Sub-sovereign & Agencies. Obligaties uitgegeven door supranationale instellingen,  
lagere overheden en agentschappen. 
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positief verwacht rendement. SPT hanteert geen visie op ontwikkelingen in valutakoersen. 
Het valutarisico op de feitelijke positie wordt daarom zoveel mogelijk afgedekt, voor 
zover kosten en effectiviteit dit toelaten. 

• Voor de valuta afdekking gelden de volgende randvoorwaarden / uitgangspunten: 
o Strategisch doelafdekkingspercentage is 100%; 
o De valuta die afgedekt worden zijn: USD, GBP, JPY, AUD, CHF, CAD; 
o De overige valuta worden niet afgedekt aangezien dat niet kostenefficiënt 

gerealiseerd kan worden; 
o Periodieke monitoring en bijsturing op maandbasis; 
o Bijsturing naar strategisch afdekkingspercentage, zonder bandbreedte; 
o Toegestane instrumenten zijn FX Spot, FX Forward en FX Swap. 

• Er gelden geen harde richtlijnen aangaande de exacte looptijden van de te gebruiken 
instrumenten, met dien verstande dat een kostenefficiënte uitvoering van FX 
derivatentransacties wordt nagestreefd. Daarom geldt tevens een minimale transactie 
grootte van EUR 1 miljoen tegenwaarde. 

1.9. Effectenbelening  
Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid: 

• Bij effectenbelening (securities lending) worden effecten zoals aandelen in eigendom van 
het pensioenfonds tijdelijk uitgeleend aan andere marktpartijen. Hiervoor ontvang het 
pensioenfonds een vergoeding en een onderpand. Het risico bestaat dat het onderpand 
onvoldoende is. Deze risico’s doen zich sporadisch voor, maar kunnen een grote omvang 
hebben. Dit maakt risicomanagement zeer lastig.  

• SPT is van mening dat de opbrengsten van effectenbelening onvoldoende zijn om de 
risico’s te compenseren en daarom past SPT geen effectenbelening toe. 

1.10. Derivaten  
Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid: 

• Derivaten zijn nuttige instrumenten om risico’s te mitigeren.  

• Derivaten kunnen risico’s met zich meebrengen zoals gevoeligheid voor rente 
(renteswaps), volatiliteit en tijdswaarde (opties). Bij derivaten die potentieel een verlies op 
kunnen leveren dienen middelen van het fonds te worden gereserveerd om aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen. 

• Het kredietrisico dat samenhangt met het gebruik van derivaten moet adequaat worden 
afgedekt door onderpand.1  

                                                 
 
1 Hiervoor maakt het fonds gebruik van ISDA en CSA contracten, c.q. contracten met de Clearing Agent.  
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• Derivaten hebben een basisrisico (het derivaat dekt het onderliggende risico niet goed af). 
Dat kan een reden zijn om terughoudend te zijn met derivaten.  

• Derivaten brengen operationele risico’s met zich mee als gevolg van de noodzaak voor 
contracten met de tegenpartijen, het onderpand en de EMIR1-wetgeving.  

• In 2016 is de central clearing faciliteit ingericht, die benodigd is vanuit de EMIR-
wetgeving. Op deze wijze heeft SPT zich verzekerd van tijdige EMIR-compliance.  

• In verband met de Brexit, is naast de central clearing structuur bij LCH, deze structuur 
eveneens ingericht voor Eurex, het Europese clearing platform.  

• SPT maakt gebruik van de volgende derivaten: renteswaps en valuta forwards/swaps. 

1.11. Beheerstijl 
SPT heeft de volgende overtuiging:  

• Kosten komen ten laste van het rendement. Het beleggen door middel van het volgen van 
de marktindex, en een buy-and-hold strategie, reduceert kosten en beperkt tracking error 
risico’s.  

 
Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid: 

• Veruit de belangrijkste verklarende factor voor de schommelingen in het 
beleggingsrendement is de strategische asset allocatie.  

• Het actief beheren van beleggingen levert na kosten geen overtuigend en consistent 
overrendement op ten opzichte van de benchmark. Actief beheer is wel duur en het geeft 
extra risico’s die proactief en ex-ante beheerst moeten worden. Wel kan semi-actief 
beheer toegepast worden om ESG-doelstellingen van het fonds te implementeren. 

• Prestatie-gerelateerde beloning kan leiden tot perverse prikkels, en wordt daarom 
uitgesloten. 

• In de marktwaarde van effecten is alle relevante informatie opgenomen. SPT en haar 
vermogensbeheerders kunnen niet beschikken over betere informatie. De keuze voor het 
opnemen van beleggingscategorieën in de portefeuille wordt gedaan op basis van de lange 
termijn risico/rendement profielen van deze categorieën. Voor deze beleggingscategorieën 
zijn investment cases opgesteld. 

De beleggingen worden op passieve wijze beheerd wat betekent dat er geen actieve 
effectenselectie plaatsvindt met als doel het behalen van extra rendement ten opzichte van de 
benchmark. Dit betekent dat de beleggingscategorieën in de portefeuille een marktindex 
volgen en een buy-and-hold strategie voeren. Wel kan er semi-actief beheer worden toegepast 
om de ESG-doelstellingen van het fonds te behalen. Hierbij zal de tracking error echter 
beperkt dienen te zijn. 

                                                 
 
1 European Market Infrastructure Regulation. 
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Er wordt geen tactische asset allocatie toegepast waarbij op basis van visie 
beleggingscategorieën bewust worden onder- of overwogen ten opzichte van de strategische 
asset allocatie. Wel kunnen door marktontwikkelingen tijdelijk afwijkingen ontstaan in de 
werkelijke asset allocatie ten opzichte van de strategische asset allocatie. 

1.12. Beleggingscategorieën 
Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid: 

• Beleggingscategorieën met relatief hoge kosten of beperkte liquiditeit zijn uitgesloten. 
(Dit kunnen zijn: hedgefunds, private equity.) 

• Beleggingscategorieën waarvan de bron van rendement en risico voor SPT niet duidelijk 
zijn, zijn uitgesloten. (Dit kunnen zijn: hedgefunds, private equity.) 

• Beleggingscategorieën met lock-ups (geen mogelijk tot verkoop) en commitments 
(bijstortverplichtingen), zijn uitgesloten. (Dit kunnen zijn: vastgoed,  private equity.) 

• Beleggingscategorieën waarvoor geen objectieve, betrouwbare marktwaardering bestaat, 
zijn uitgesloten. (Dit kunnen zijn: vastgoed, infrastructuur.) 

 
SPT belegt derhalve in de volgende beleggingscategorieën:  

• aandelen;  

• staatsobligaties;  

• supranationale obligaties, obligaties van lagere overheden en agentschappen (SSA-
obligaties); 

• bedrijfsobligaties; en  

• geldmarktfondsen. 
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Maatschappelijk verantwoord beleggen 
SPT heeft de volgende overtuigingen: 

• Een pensioenfonds heeft een fiduciaire verantwoordelijkheid om het vermogen op een 
maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen.   

• Maatschappelijk verantwoord beleggen hoeft geen rendement te kosten, maar het is ook 
niet een bron van extra rendement. 

 
Uitwerking uitgangspunten beleggingsbeleid: 

• Een pensioenfonds is een institutionele, lange termijn belegger met als primair doel om 
pensioenuitkeringen te doen aan de deelnemers. Het heeft daarmee een fiduciaire 
verantwoordelijkheid om het vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier te 
beleggen.  

• In het beleggingsbeleid moet aansluiting gevonden worden bij de tien principes van de 
United Nations Global Compact. 

• Beleggingen in controversiële wapens, de tabaksindustrie en thermische kolen worden 
uitgesloten.  

De wens voor maatschappelijk verantwoord beleggen is een intrinsieke overtuiging van SPT. 
SPT heeft er derhalve voor gekozen om de beleggingen voor de pensioenregeling zodanig in 
te richten dat deze is te classificeren als een duurzaam product dat ecologische of sociale 
kenmerken promoot, de zogenaamde artikel 8 classificatie onder SFDR. Onderstaand beleid 
maakt concreet hoe SPT in de praktijk invulling geeft aan het maatschappelijk verantwoord 
beleggingsbeleid.  

1.13. Wet- en regelgeving 
Naast de intrinsieke overtuiging, heeft SPT te maken met diverse wet- en regelgeving op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.  

Verbod op clustermunitie 

Er geldt een wettelijk verbod_ op het (laten) uitvoeren van transacties, het verstrekken van 
leningen of verwerven van niet vrij verhandelbare deelnemingen in bedrijven die betrokken 
zijn bij de productie, distributie of verkoop van clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan.  

Code Pensioenfondsen 2018 

Daarnaast schrijft de Code Pensioenfondsen 2018 het volgende voor (norm 62): 
Verantwoord beleggen 
Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent verantwoord beleggen vast en zorgt ervoor 
dat deze beschikbaar zijn voor belanghebbenden.  
Toelichting 
Op grond van artikel 135, vierde lid van de Pensioenwet zorgt het bestuur ervoor dat 
in het beleggingsbeleid staat hoe het fonds rekening houdt met milieu en klimaat, 
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mensenrechten en sociale verhoudingen. Daarnaast past het - in het kader van de 
corporate governance code - om als belegger in ondernemingen ook goed 
ondernemingsbestuur te bevorderen. 
Bij het bepalen van het beleid houdt het bestuur rekening met de verplichtingen die het 
fonds is aangegaan. Het bestuur houdt hierbij rekening met zijn verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de belanghebbenden om te zorgen voor optimaal rendement bij een 
aanvaardbaar risico.  
Het bestuur zorgt ervoor dat er onder belanghebbenden draagvlak bestaat voor de 
keuzes over verantwoord beleggen (norm 7).  

 

Pensioenwet  

Ten slotte is in de Pensioenwet ten aanzien van de versterking van het bestuur van 
pensioenfondsen het volgende opgenomen:  

Een beroepspensioenfonds vermeldt in zijn jaarverslag op welke wijze in het 
beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en 
sociale verhoudingen. 

1.14. Praktische implementatie 
Er zijn vele manieren om maatschappelijk verantwoord beleggen in de praktijk te brengen. 
Deze zijn grofweg in twee groepen in te delen: 

• “Ik doe het goede wel.” Hierbij hoort thema-beleggen of impact investing zoals beleggen 
in windmolenparken, micro-finance of schoon-watervoorziening, maar ook best-in-class 
beleggen of andere beleggingsstrategieën die erop gericht zijn om actief bij te dragen aan 
een betere wereld behoren tot deze groep.  

• “Ik doe het slechte niet.” Dit is een beleggingsstrategie waarbij beleggingen die zich 
bezondigen aan een zwarte lijst van activiteiten worden uitgesloten. 

Vanwege de omvang van het pensioenfonds, de passieve invulling van de beleggingen 
waarbij ook kostenoverwegingen een belangrijke rol spelen, heeft SPT tot op heden gekozen 
voor een uitsluitingenbeleid.  
In 2020 is een enquête gehouden om te toetsen hoe deelnemers denken over maatschappelijk 
verantwoord beleggen. Op deze manier is inzicht verkregen in de manier waarop deelnemers 
rekening willen houden met milieu en omgeving, arbeidsomstandigheden en 
ondernemingsbestuur (ESG). Uit het onderzoek kwam naar voren dat de thema’s “Klimaat”, 
“Sociale verantwoordelijkheid” en “Gezondheid” breed gedragen werden door de deelnemers 
als thema’s om te benadrukken in het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.  

1.15. Uitsluitingenbeleid 
Toepassen van een uitsluitingenbeleid houdt in dat op voorhand bepaalde activiteiten worden 
uitgesloten die SPT niet wenst te financieren. Per kwartaal wordt het effect van de 
uitsluitingen op de performance gemonitord. Als vertrekpunt voor het uitsluitingenbeleid 
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heeft SPT gekozen voor de tien principes van de United Nations Global Compact. SPT 
omarmt, ondersteunt en past deze principes toe in het beleggingsbeleid.  
United Nations Global Compact Principes 

 
Mensenrechten 
Principe 1: Ondernemingen dienen de bescherming van de internationaal 
geproclameerde mensenrechten te steunen en te respecteren; en 

Principe 2: ervoor te zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de 
mensenrechten. 
Arbeidsomstandigheden 
Principe 3: Ondernemingen dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve 
erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven;  
Principe 4: de uitbanning van alle vorm van verplichte en gedwongen arbeid; 
Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid; 
Principe 6: de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep. 
Milieu 
Principe 7: Ondernemingen dienen een preventieve aanpak van milieuproblemen te 
ondersteunen; 
Principe 8: initiatieven te nemen om een groter milieubewustzijn te bevorderen; en 

Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën 
stimuleren. 
Anti-corruptie 
Principe 10: Ondernemingen dienen elke vorm van corruptie te bestrijden, inclusief 
afpersing en omkoping. 

In aanvulling op bovenstaande tien principes van de United Nations Global Compact heeft 
SPT als principe geformuleerd: 
Controversiële wapens 
Ondernemingen dienen niet betrokken te zijn bij de ontwikkeling, productie, verkoop of het 
onderhoud van controversiële wapens.  
Controversiële wapens worden als zodanig beschouwd vanwege de willekeurige en 
disproportionele humanitaire impact die ze hebben op de burgerbevolking. Ook kunnen de 
effecten dat deze wapens gevoeld worden lang nadat militaire conflicten zijn beëindigd.  
Controversiële wapens vallen uiteen in zeven categorieën: 

• Antipersoonslandmijnen; 

• Biologische wapens; 

• Chemische wapens; 
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• Clustermunitie; 

• Wapens met verarmd uranium; 

• Nucleaire wapens; 

• Wapens met witte fosfor. 
Tabaksindustrie 
Investeringen in de tabaksindustrie worden uitgesloten. SPT sluit daarmee aan op het thema  
‘Gezondheid’ uit de deelnemer enquête. 
Thermische kolen 
Investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie en/of gebruik van thermische 
kolen zijn uitgesloten. Dit is vooruitlopend op een mogelijke CO2 reductie doelstelling voor 
de beleggingsportefeuille waar de komende jaren mogelijk nadere invulling aan gegeven 
wordt. 

1.16. Lijst van uitsluitingen 
Op basis van het bovenstaande uitsluitingenbeleid stelt SPT ieder kwartaal een lijst van 
ondernemingen op die betrokken zijn bij de uitgesloten activiteiten. SPT belegt in separate 
mandaten niet in ondernemingen op de uitsluitingenlijst en stelt ook niet op een andere wijze 
kapitaal ter beschikking. Voor beleggingsfondsen geldt dat deze fondsen een eigen en 
afwijkend maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid kunnen hanteren.1  
Voor de exacte samenstelling van de uitsluitingenlijst maakt SPT gebruik van de screening 
services van MSCI.  
De lijst met uitsluitingen wordt gedeeld met de vermogensbeheerders van de 
beleggingsmandaten van SPT. De procedure voor de verwerking van de uitsluitingenlijst door 
de vermogensbeheerders is opgenomen in bijlage 5. De uitsluitingenlijst wordt periodiek 
gepubliceerd op de website van SPT. 

1.17. Stem- en engagementbeleid 
SPT wil haar rol als aandeelhouder, inzetten in lijn met de voorgaande overtuigingen en als 
ondertekenaar van de UN PRI en IMVB. Daartoe laat SPT Northern Trust op haar 
aandelenbelangen stemmen in lijn met het “EMEA Shareholder Engagement Policy 
Statement“ van Northern Trust. Het beleid is er opgericht om positieve veranderingen te 
bewerkstelligen bij de geëngageerde bedrijven. Hierbij wordt een termijn van 3 jaar 
aangehouden en worden er links gelegd naar de United Nations Sustainable Development 
Goals. 
Om kostentechnische redenen werd dit vooralsnog alleen toegepast voor de regio Noord-
Amerika (USA, Canada). Door de wijziging van de benchmark in 2021, zijn de kosten voor 

                                                 
 
1 In principe belegt SPT in separate mandaten waarvoor het uitsluitingenbeleid van SPT van toepassing is, 
belangrijke uitzondering hierop zijn de geldmarktfondsen.  
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het stemmen gedaald, door de reductie van het aantal posities in aandelen.  Het voornemen is 
om het stemmen in 2022 uit te breiden naar de gehele aandelenportefeuille. 

1.18. UN PRI 
Door bovenstaande keuzes te maken, kiest SPT nadrukkelijk voor duurzame en 
maatschappelijk verantwoorde beleggingen binnen het beleggingsbeleid. Daarom is SPT per 2 
juli 2018 tevens ondertekenaar geworden van de door de Verenigde Naties ondersteunde 
Principles for Responsible Investment (PRI).  
PRI is een organisatie die zich inzet voor verantwoord beleggen. PRI onderzoekt wat de 
implicaties zijn van ESG factoren op de beleggingen en ondersteunt de ondertekenaars bij het 
implementeren van deze factoren in hun beleggingsproces en bij hun beleggingsbeslissingen. 
PRI gaat uit van een zestal principes: 

Principle 1: We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-
making processes. 
Principle 2: We will be active owners and incorporate ESG issues into our ownership 
policies and practices. 
Principle 3: We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in 
which we invest. 
Principle 4: We will promote acceptance and implementation of the Principles within 
the investment industry. 
Principle 5: We will work together to enhance our effectiveness in implementing the 
Principles. 
Principle 6: We will each report on our activities and progress towards implementing 
the Principles. 

In 2020 heeft SPT haar eerste PRI verslag uitgebracht. 

1.19. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) 
SPT is per januari 2019 ondertekenaar van het “Brede Spoor” van het Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen convenant. In het convenant hebben pensioenfondsen 
afspraken gemaakt over de implementatie van de richtlijnen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en van de Verenigde Naties 
(UNGP’s).  
De richtlijnen zijn erop gericht om negatieve effecten van een onderneming (of de keten 
erachter) in kaart te brengen, te prioriteren en te adresseren. Binnen het convenant wordt een 
instrumentarium ontwikkeld dat handvatten biedt met richtlijnen die kunnen worden 
opgenomen in het beleid van het pensioenfonds, in de uitbesteding aan externe dienstverleners 
en in de monitoring en rapportage van het pensioenfonds daarover.  

4.8 SFDR 
Vanaf maart 2021 gelden er nieuwe Europese regels voor het vermogensbeheer van 
institutionele beleggers waaronder pensioenfondsen: de Sustainable Finance Disclosure 
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Regulation (SFDR). Volgens deze regels moet SPT aangeven in hoeverre de pensioenregeling 
duurzaam is en hoe invulling gegeven wordt aan die duurzaamheid.   
SPT heeft gekozen om de beleggingen voor de pensioenregeling zodanig in te richten dat deze 
is te classificeren als een duurzaam product dat ecologische of sociale kenmerken promoot, de 
zogenaamde artikel 8 classificatie. 
Het aandelenmandaat en het credit mandaat voldoen aan de SFDR artikel 8 classificatie 
vanwege het bestaande uitsluitingenbeleid. Het matching mandaat voldoet niet aan het artikel 
8 criterium, maar zal zodanig worden aangepast, dat het in 2022 wel hieraan voldoet. Dit 
betekent concreet dat het beleggingsbeleid van de matchingportefeuille wordt aangepast en 
uitgebreid met beleggingen in groene obligaties. Twee van de vier geldmarktfondsen voldoen 
aan de artikel 8 classificatie, de andere twee fondsen niet, maar streven hier wel naar. SPT zal 
via haar vermogensbeheerder erop aandringen dat ook zij spoedig gaan voldoen aan de artikel 
8 classificatie.  
Voor het credit mandaat wordt een overweging in groene obligaties nagestreefd en voor het 
aandelenmandaat wordt de komende jaren nader bekeken of er een extra CO2 reductie 
doelstelling zal worden toegepast. Hierop vooruitlopend zullen beleggingen in thermische 
kolen voor alle beleggingen worden uitgesloten.  
Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving ten aanzien van SFDR en de keuze van SPT voor 
artikel 8 zal in 2022 zal een evaluatie plaatsvinden in hoeverre deelname aan UNPRI en 
IMVB nog toegevoegde waarde biedt voor SPT. Het ESG-beleidsplan 2021-2023 is in bijlage 
8 toegevoegd. 
 



 
 

IPS 2022  21 
 

Governance & organisatie 

1.20.  Vermogensbeheercyclus 
Het bestuur heeft de vermogensbeheercyclus van het fonds vastgesteld waarbij onderscheid 
wordt gemaakt in de volgende stappen: 

• Uitgangspunten beleid: dit betreft het vaststellen van alle uitgangspunten die voor het 
beleid relevant zijn, te weten de missie, visie en strategie van het fonds, de 
beleggingsovertuigingen, het ESG-beleid en de inrichting van de governance; 

• Strategisch beleid: dit betreft de vastlegging van de strategische beleggingsmix en de 
mate van renteafdekking, die eens in de drie jaar aan de hand van een scenarioanalyse 
en een ALM-studie worden beoordeeld en bijgesteld; 

• Uitvoering: dit betreft met name de afspraken met de adviseur vermogensbeheer, de 
custodian en de mandaten met de vermogensbeheerders; 

• Monitoring: dit betreft de wijze waarop de beleggingen en performance worden 
gemonitord; 

• Toetsing en bijsturing: dit betreft de evaluatie van het beleid, de verantwoording 
daarover en eventuele bijsturing/aanpassing van het beleid. 

Schematisch kan de vermogensbeheercyclus als volgt samengevat worden: 
 

 
 
 
Teneinde de Vermogensbeheercyclus te bewaken zijn binnen het kalenderjaar de volgende 
activiteiten voorzien: 
 



 
 

IPS 2022  22 
 

 
De uitvoering van het beleggingsbeleid wordt als volgt vastgelegd en bewaakt: 
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1.21. Uitgangspunten governance 
 
SPT hanteert een governance- en organisatiestructuur met de volgende uitgangspunten:  

• Functiescheiding: geen “slager keurt zijn eigen vlees”. Partijen moeten elkaar scherp 
kunnen houden.  

• Onafhankelijk advies: adviezen mogen niet gekleurd zijn door een eigen belang; ook niet 
de schijn daarvan.  

• Van tevoren georganiseerd countervailing power in het bestuur en/of de BC zodat SPT 
verzekerd is van gevraagd en ongevraagd ‘tegengeluid’.  

• Onafhankelijke berekening van het rendement. 
• Onafhankelijk risicomanagement.  
• SPT in control: moet kunnen ingrijpen op uitbestede werkzaamheden.  
• Heldere taakafbakening: geen onduidelijkheid over wat er van partijen verwacht wordt.  
• Goede onderlinge communicatie en samenwerking tussen diverse partijen. 
• Geen afhankelijkheidsrelatie van SPT naar de vermogensbeheerders.  
• Flexibiliteit: SPT moet partijen snel kunnen vervangen. Invulling van het beleggingsbeleid 

mag niet afhangen van een partij.  
• Vermogensbeheercontracten moeten op korte termijn opzegbaar zijn. Geen hoge exit 

kosten.  
• Contracten moeten passen in het uitbestedingsbeleid van SPT. 
• Aandacht voor ethiek: voorkomen van principal-agent problemen en 

informatieasymmetrie en belangentegenstellingen. Asset Manager Code en Global 
Investment Performance Standards kunnen daarbij helpen.  

• Advies tegen variabele prijs als behoefte bestaat; geen vast contract.  
• Grip op kosten: duidelijkheid waar kosten gemaakt worden; geen verrassingen.  
• Voorkomen van dubbele kosten: niet twee keer betalen voor hetzelfde werk bij 

verschillende uitvoerders. 
• Kosten moeten toegevoegde waarde leveren. 
• Geen perverse beloningsprikkels aangezien deze mogelijk risicoverhogend werken. 
• Het mandaat voor de vermogensbeheerder(s) is ondergeschikt aan en afgeleid van de IPS. 
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1.22. Structuur 
De organisatiestructuur staat weergegeven in onderstaand diagram. 

 
• Het bestuur stelt de IPS vast en geeft opdracht aan de BC om daar invulling aan te geven 

en terug te rapporteren aan het bestuur. 
• De BC stelt een adviseur vermogensbeheer aan die als spin in het web het overall 

portefeuillebeheer overziet en de beheerders van de deelportefeuilles controleert en 
monitort. Andere taken zijn beleidsvoorbereiding, rebalancing, cash management en ad 
hoc werkzaamheden. Bovendien neemt de Adviseur Vermogensbeheer een kritische pro-
actieve houding aan ten opzichte van de BC en het bestuur bij de ontwikkeling en 
uitvoering van het beleggingsbeleid. 

• De BC selecteert een aantal vermogensbeheerders die de deelportefeuilles beheren en 
onderhandelt over de condities waaronder de beleggingsmandaten worden uitgevoerd. Het 
bestuur benoemt en contracteert de externe vermogensbeheerders.1 

• De custodian neemt de effecten op naam van SPT in bewaring.  
• De custodian stelt een geconsolideerde rapportage op van alle deelportefeuilles.  
• Het bestuur en/of BC laat zich indien nodig en op ad-hoc-basis bijstaan door adviseurs 

zoals juristen, fiscalisten, ALM-bureaus of managers-selectiebureaus. 
• Besluiten/adviezen van de beleggingscommissie worden ter bekrachtiging voorgelegd aan 

het bestuur, en indien relevant, voorzien van een risico-opinie. 

                                                 
 
1 Zie bijlage 4: Hoofdlijnen van de mandaten.  

SFH risicobeheer 
 

Adviseur 
Vermogensbeheer 
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Risicotolerantie 
De risicotolerantie is volgens onderstaand schema tot stand gekomen. 

 
Deze stappen staan hieronder beschreven: 
1. De missie, de mogelijkheid en bereidheid om risico te nemen zijn in samenhang en in een 

iteratief proces beoordeeld met instrumenten zoals een asset liability management studie, 
haalbaarheidstoets, scenario analyse en een gevoeligheidsanalyse. De evenwichtige 
afweging van belangen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.  

2. De uitkomst van dit proces is de risicohouding bestaande uit het vereist eigen vermogen 
voor de korte termijn en de (ondergrens van) het pensioenresultaat op lange termijn. 
Tevens is een tracking error gedefinieerd.  

3. Ten slotte wordt deze risicotolerantie concreet geïmplementeerd in een strategische asset 
allocatie en een renterisico.  

1.23. Mogelijkheid om risico te nemen 
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Omschrijving Effect op 
mogelijkheid om 
risico te nemen 

SPT is een gesloten pensioenfonds, zonder premie-instroom. Verlaging 
Het deelnemersbestand telt relatief veel ouderen en gepensioneerden. 
Doordat het fonds gesloten is, zal de vergrijzing verder toenemen. 

Verlaging 

Er is een netto kasuitstroom van circa € 75 miljoen per jaar (2020) en 
die uitstroom wordt eveneens voorzien voor de komende 10 jaar. 

Verlaging 

De beleggingshorizon wordt gekenmerkt door de duration van de 
verplichtingen die met 12,7 ( 2020) relatief laag is. 

Verlaging 

De deelnemers zijn relatief hoog opgeleid. 
  

Verhoging 

De deskundigheid binnen SPT is op een hoog niveau. 
 

Verhoging 

1.24. Bereidheid om risico te nemen 
 

Omschrijving Effect op 
bereidheid om 
risico te nemen 

De deelnemers zijn relatief hoog opgeleid en zijn meer dan 
gemiddeld in staat om financiële risico’s te onderkennen. 

Verhoging 

Veel deelnemers uit deze inkomensgroep hebben andere bronnen van 
vermogen en inkomen en in staat zijn los van het SPT-pensioen het 
risicoprofiel van hun gecombineerde vermogen te sturen.  

Verhoging 

Deelnemers zien pensioen als een uitkering waar men recht op heeft 
en waar men op kan sturen en plannen. Daarbij is een stabiel en 
voorspelbaar nominaal bedrag belangrijker dan een bedrag dat steeds 
verandert door kortingen of verhoging.  

Verlaging 

1.25. Kwalitatieve risicotolerantie 
Uit de inventarisatie van de mogelijkheid en bereidheid om risico te nemen blijkt dat met 
name de mogelijkheid om risico te nemen relatief laag is. De bereidheid om risico te nemen 
ligt daarboven.  
Concreet komt dit neer op een tracking error van de totale beleggingen ten opzichte van de 
verplichtingen van 5% met een bandbreedte van plus en min 1%.1 De tracking error wordt 
twee keer per jaar gemonitord in de RiskMonitor van CACEIS. 

1.26. Kwantitatieve risicohouding 
De kwalitatieve risicotolerantie heeft SPT vertaald in kwantitatieve maatstaven.  

                                                 
 
1 Zie bijlage 3: Berekening tracking error. 
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Korte termijn kwantitatieve risicomaatstaf 

De risicohouding op korte termijn wordt weergeven door de hoogte van het strategisch vereist 
eigen vermogen. De strategisch vereiste dekkingsgraad is per 30 september 2021 berekend op 
107,6%. Hiervoor geldt een bandbreedte van min 2% en plus 2%.1 

Lange termijn kwantitatieve risicomaatstaf 

De risicohouding voor de lange termijn wordt bepaald door de vastgestelde ondergrenzen bij 
het pensioenresultaat op basis van de (aanvangs)haalbaarheidstoets. In 2015 heeft SPT een 
aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd, met rapportagedatum 1 januari 2015. Hierin wordt 
aangetoond dat wordt voldaan aan de vastgestelde ondergrenzen. Daarnaast laat SPT hierin 
zien dat het fonds voldoende herstelcapaciteit heeft.  
SPT voert jaarlijks een haalbaarheidstoets uit en rapporteert die uiterlijk 30 juni van het 
lopende boekjaar aan DNB. De rapportagedatum is 1 januari van het betreffende jaar. Bij een 
significante wijziging van het beleggingsbeleid of de risicohouding wordt binnen één maand 
na de besluitvorming bij DNB een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets ingediend.  
Het bestuur heeft de volgende grenzen bepaald voor het verwachte pensioenresultaat2:  
• De ondergrens voor het verwachte toekomstige pensioenresultaat ligt op 79,1%.  
• In een slecht weer scenario mag maximaal 37,2% worden afgeweken van het verwachte 

toekomstige pensioenresultaat.  
• De ondergrens voor het verwachte toekomstige pensioenresultaat vanuit de financiële 

positie waarin het fonds beschikt over het Vereist Eigen Vermogen (VEV) ligt op 78,5%.  
Als uit de uitkomsten van de jaarlijkse haalbaarheidstoets blijkt dat niet langer wordt voldaan 
aan de vastgestelde ondergrenzen treedt het bestuur in overleg met de fondsorganen om te 
bezien of maatregelen genomen moeten worden.  
De laatste haalbaarheidstoets is uitgevoerd in mei 2021. Hieruit blijkt dat SPT voldoet aan de 
gestelde grenzen. 
  

                                                 
 
1 Bron: ABTN 2020. 
2 Het pensioenresultaat wordt berekend als de ratio van de (1+ cumulatieve toeslag) (inclusief korting) en de  
(1+ cumulatieve prijsinflatie) berekend over de opgebouwde rechten bij aanvang. 
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Tabel pensioenresultaat1 

 

1.27. Gevoeligheidsanalyse 
Onderstaande gevoeligheidsanalyse geeft het dekkingsgraadrisico weer. De dekkingsgraad 
van 121,0% in het midden van de grafiek is de actuele dekkingsgraad berekend op basis van 
de DNB UFR rente per 30 september 2021. 
 

 
 

                                                 
 
1 Bron: Haalbaarheidstoets 2021 

-45,0% -35,0% -25,0% -15,0% -5,0% 0,0% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0% 45,0%

-2,5% 102,4% 104,5% 106,6% 108,8% 110,9% 112,0% 113,0% 115,2% 117,3% 119,4% 121,6%
-2,0% 103,3% 105,6% 107,9% 110,1% 112,4% 113,6% 114,7% 117,0% 119,3% 121,5% 123,8%
-1,5% 104,3% 106,7% 109,2% 111,6% 114,0% 115,3% 116,5% 118,9% 121,4% 123,8% 126,2%
-1,0% 105,4% 108,0% 110,6% 113,2% 115,8% 117,1% 118,4% 121,0% 123,6% 126,2% 128,8%
-0,5% 106,6% 109,3% 112,1% 114,9% 117,6% 119,0% 120,4% 123,1% 125,9% 128,7% 131,4%
0,0% 107,8% 110,7% 113,7% 116,6% 119,5% 121,0% 122,5% 125,4% 128,3% 131,3% 134,2%
0,5% 109,1% 112,2% 115,3% 118,4% 121,5% 123,1% 124,7% 127,8% 130,9% 134,0% 137,1%
1,0% 110,5% 113,8% 117,1% 120,4% 123,6% 125,3% 126,9% 130,2% 133,5% 136,8% 140,1%
1,5% 111,9% 115,4% 118,9% 122,3% 125,8% 127,5% 129,3% 132,7% 136,2% 139,7% 143,1%
2,0% 113,4% 117,1% 120,7% 124,4% 128,1% 129,9% 131,7% 135,4% 139,0% 142,7% 146,3%
2,5% 115,0% 118,8% 122,7% 126,5% 130,4% 132,3% 134,2% 138,1% 141,9% 145,7% 149,6%

< 100% 102,4% 100% < DG < MVEV 104,5% MVEV < DG < VEV 107,9% VEV < DG < TBI 149,6% > TBI

Delta aandelen

Delta rente
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Beperkingen 

1.28. Externe beperkingen 
Solvabiliteit 

Het besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen stelt de volgende eisen aan de 
financiële positie van pensioenfondsen: 

• De minimaal vereiste dekkingsgraad is 104,0%. 

• Het vereiste eigen vermogen is zodanig dat met 97,5% zekerheid het pensioenfonds 
binnen een jaar niet onder een dekkingsgraad van 100% komt.  

Wetgeving en regelgeving 

Artikel 130 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling schrijft het volgende voor: 

• Een beroepspensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de 
prudent-person regel, en dat met name is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

o de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en 
pensioengerechtigden. 

o de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.  
Artikel 13, 16 lid 4 en 36 van het besluit financieel toetsingskader (FTK) pensioenfondsen 
schrijven het volgende voor: 

• De veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel moet 
zijn gewaarborgd.  

• Beleggingen ter dekking van de verplichtingen moeten afgestemd zijn op de duur daarvan. 

• Beleggingen moeten hoofdzakelijk op gereglementeerde markten plaatsvinden.  

• Derivaten worden gebruikt voor het mitigeren van risico of om het portefeuillebeheer te 
vergemakkelijken. Bovenmatig tegenpartijrisico moet worden tegengegaan. 

• Beleggingen moeten worden gediversificeerd.  

• Een fonds in dekkingstekort dan wel reservetekort mag het risicoprofiel niet verhogen, 
behoudens dat een pensioenfonds in reservetekort éénmalig het risicoprofiel mag 
verhogen (artikel 36).  
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Verbod op clustermunitie 

Er geldt een wettelijk verbod1 op het (laten) uitvoeren van transacties, het verstrekken van 
leningen of verwerven van niet vrij verhandelbare deelnemingen in bedrijven die betrokken 
zijn bij de productie, distributie of verkoop van clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan.  
Het wettelijk verbod geldt niet voor transacties in door derden beheerde 
beleggingsinstellingen en indices waarbij de producenten van clustermunitie en of daarbij 
betrokken ondernemingen, minder dan 5% van de waarde van die beleggingsinstelling of 
index vertegenwoordigen. 

Sanctiewetgeving 

De pensioensector heeft op grond van de Sanctiewet 1977 c.a. (SW) en EU 
sanctieverordeningen specifieke verplichtingen waar het gaat om het naleven van 
sanctiemaatregelen. 
Voor SPT zijn de volgende soorten financiële sancties het meest relevant:  

• Een gebod tot het bevriezen van tegoeden en activa van aangewezen personen of 
organisaties.  

• Een verbod om direct of indirect middelen ter beschikking te stellen aan deze personen of 
organisaties.  

• Een verbod of restricties op het verlenen van financiële diensten.  

• Een verbod op het ter beschikking stellen van kapitaal (kapitaalmarktrestricties). 

1.29. Interne beperkingen 
Liquiditeit 

SPT is een gesloten pensioenfonds. Dat betekent dat er geen nieuwe premie-instroom meer is, 
maar dat er wel maandelijks pensioenuitkeringen plaatsvinden. Het pensioenfonds kent een 
gestaag oplopende uitstroom van pensioenen. Dit betekent dat SPT er rekening mee houdt dat 
in de toekomst de pensioenuitkering door een andere uitvoerder wordt overgenomen en SPT 
ophoudt te bestaan. In dat geval is het van belang dat de beleggingen liquide zijn en makkelijk 
zijn over te dragen. 
Om zeker te zijn om te kunnen voldoen aan de betalingen van de uitkeringen wordt jaarlijks 
een risicoanalyse liquiditeit en rente- en valutaschokken uitgevoerd. 

                                                 
 
1 Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het 
Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, alsmede enige andere besluiten op het terrein van 
de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2013). 
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Strategische Asset Allocatie 
Met dit hoofdstuk wordt tevens invulling gegeven aan het beleggingsplan. 

1.30. Matchingportefeuille 
Het doel van de matchingportefeuille is het grotendeels afdekken van het marktrenterisico dat 
ontstaat door veranderingen in de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen als 
gevolg van rentebewegingen. Naast renteswaps zijn staatsobligaties van Eurolanden met een 
AA- rating of hoger daarvoor het meest geschikt, omdat zowel de hoogte als de 
bewegelijkheid van de rente op deze obligaties het meest lijken op de swap rente curve die 
gebruikt wordt voor de berekening van de contante waarde van de voorziening 
pensioenverplichtingen. Om te kunnen voldoen aan artikel 8 van SFDR is het nodig om een 
deel van het mandaat in groene obligaties te beleggen. Het streefpercentage voor 2022 
bedraagt 10% van de obligatieportefeuille. Teneinde deze allocatie goed te kunnen invullen is 
het mandaat uitgebreid met de mogelijkheid om te kunnen beleggen in obligaties uitgegeven 
door lagere overheden en agentschappen van de toegestane landen en supranationale 
instellingen (SSA).  
De benchmark voor de matching portefeuille wordt gevormd door het nominale 
kasstroompatroon van de voorziening pensioenverplichtingen. 

1.31. Returnportefeuille 
Het doel van de returnportefeuille is het genereren van overrendement. Deze portefeuille 
bestaat uit aandelen en bedrijfsobligaties:  

• Ten aanzien van de aandelen is gekozen voor een brede wereldwijde aandelenportefeuille. 

• Wat betreft de bedrijfsobligatieportefeuille is gekozen voor een discretionair belegde 
portefeuille die gericht is op beleggingen in obligaties met een goede 
kredietwaardigheidsbeoordeling (investment grade), dus een rating van BBB of hoger. 
Daarnaast geldt ook voor de portefeuille bedrijfsobligaties een streefpercentage van 10% 
aan groene obligaties.   
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1.32. Strategische Asset Allocatie 
Voor de beleggingen gelden normgewichten. Derivaten kunnen ook marktwaarde hebben, 
maar hier gelden geen normgewichten voor. Cash kan onder andere worden aangehouden in 
geldmarktfondsen binnen de matchingportefeuille, dit ter discretie van de beheerder van de 
matchingportefeuille. Hiervoor geldt een maximum allocatie van 50% van de 
matchingportefeuille exclusief derivaten.  
Samenvattend ziet de strategische asset allocatie er als volgt uit: 

 
Norm Minimum Maximum 

Matchingportefeuille1 
 

  

Duitsland  16,25% 13,00% 19,50% 

Nederland 16,25% 13,00% 19,50% 

Frankrijk 13,00% 9,75% 16,25% 

Oostenrijk 6,50% 3,25% 9,75% 

Finland 3,25% 0,00% 6,50% 

België 3,25% 0,00% 6,50% 

Supranationale instellingen 6,50%2 3,25% 9,75% 

Totaal matchingportefeuille 65% 60% 70% 

       - waarvan cash/geldmarktfondsen3   0% 50% 

       -waarvan individueel geldmarktfonds4 
 

 0% 40% 

    

Returnportefeuille 
 

  

Aandelen5 20,00% 15% 25% 

Investment grade credits 15,00% 10% 20% 

Totaal returnportefeuille 35% 30% 40% 

    

Totaal 100%   
Ten aanzien van cashpositie gelden de volgende restricties:  
 

                                                 
 
1 Onder de landenwegingen vallen staatsobligaties en obligaties uitgegeven door lagere overheden en agentschappen uit het 
betreffende land. Genoemde percentages hebben betrekking op de landen en instituties binnen de staatsobligatieportefeuille. 
2 Gedurende de opbouwfase van de portefeuille supranationale instellingen is de beheerder niet gehouden aan de minimum 
hoeveelheid supranationale obligaties van 5% die in mandaatrichtlijnen vermeld staat. Deze uitzondering geldt voor 2022. 
3  % van de matchingportefeuille exclusief derivaten 
4  % van daadwerkelijk belegd vermogen in geldmarktfondsen 
5 Dit is wereldwijde aandelen volgens benchmarkgewicht. 
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• binnen de matchingportefeuille geldt voor posities in cash(-equivalenten) een 
maximum van 50% van de totale marktwaarde van de Matchingportefeuille (exclusief 
de marktwaarde in derivaten). Tevens geldt er binnen het universum van toegestane 
geldmarktfondsen een maximale allocatie van 40% naar een individueel 
geldmarktfonds; 

• Er wordt naar gestreefd om de saldi bij de custodian zo klein mogelijk te houden, maar 
een positief saldo tot EUR 2 miljoen t.b.v. operationeel cash management is 
toegestaan. Hogere saldi bij de custodian zijn tijdelijk toegestaan, maar dienen binnen 
5 werkdagen te zijn opgeheven; 

• bij ING/AZL bedraagt de “ijzeren voorraad” werkkapitaal voor de 
pensioenuitkeringen het equivalent van  drie maandbetalingen (niveau 2022 ca. €18 
miljoen), zodat de uitbetaling van de pensioenen gegarandeerd is; 

• het cashniveau van de kostenrekening bedraagt max.€ 300.000. 
 
Verder wordt het cash collateral buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van de 
naleving van de mandaatlimieten op cash en cashequivalenten binnen het matchingmandaat. 

1.33. Renterisico 
De afdekking van het renterisico vindt plaats in de matchingportefeuille door middel van 
lineaire instrumenten (obligaties en swaps).  
Het renterisico van de pensioenverplichtingen, gemeten met de swapcurve, wordt ex-ante 
voor 85% afgedekt met SSA en staatsobligaties en bedrijfsobligaties (credits) aangevuld met 
renteswaps. Het afdekkingspercentage wordt berekend aan de hand van de BPV (de Basis 
Point Value), ofwel de verandering in contante waarde van een rentebeweging van 0,01% en 
wordt als volgt berekend: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
 

De BPVcredits wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de benchmark van de bedrijfsobligaties. 

 

Monitoring 

De monitoring van het renterisico vindt periodiek plaats door de Adviseur Vermogensbeheer 
en hierover wordt gerapporteerd aan de BC. Daarnaast rapporteert de custodian over de ex-
ante versus de werkelijke afdekking van het renterisico. Hiermee is invulling gegeven aan een 
onderscheid tussen het beleid, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van het 
renterisico. 
Voor het afdekkingspercentage geldt een bandbreedte van 5% met een ondergrens van 80% 
en een bovengrens van 90%. Zolang de renteafdekking zich binnen deze grenzen bevindt, 
wordt de renteafdekking van de portefeuille niet aangepast. Jaarlijks wordt het 
afdekkingpercentage naar de gewenste afdekking van 85% gerebalanced. De effectiviteit van 
de rentematch wordt op kwartaalbasis beoordeeld.  
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Verdeling over de curve 

De matchingportefeuille wordt zodanig samengesteld dat de verdeling van de PV01 over 
diverse looptijdsegmenten van de matchingportefeuille zoveel mogelijk aansluit bij de 
verdeling van de PV01 van de benchmark. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
rentegevoeligheid van de benchmark voor bedrijfsobligaties. Ten einde het curverisico dat 
veroorzaakt zou worden door niet-parallelle rentebewegingen te begrenzen zijn bandbreedtes 
per looptijdsegment rondom de doelafdekking vastgesteld. Hierbij wordt een bandbreedte 
gehanteerd van plus en minus 3% van de totale rentegevoeligheid van de verplichtingen. 
Jaarlijks wordt de matchingportefeuille weer in lijn gebracht met de gewenste doelafdekking.  

Tegenpartijrisico 

SPT streeft naar een adequate en passende lijst van tegenpartijen die een kostenefficiënte 
executie mogelijk maakt en waarmee het tegenpartijrisico beheersbaar zal zijn. Hierbij wordt 
uitdrukkelijk rekening gehouden met het geldende beleggings- en afdekkingbeleid, de in te 
zetten instrumenten en de omvang van de posities. Bij de totstandkoming van de 
tegenpartijlijst en de uiteindelijke tegenpartijselectie zal SPT gebruikmaken van de kennis en 
ervaring van haar adviseur vermogensbeheer en implementerende uitvoerders. Ook het 
monitoren van de kredietwaardigheid van tegenpartijen belegt SPT bij haar externe partners. 
De kredietwaardigheid van de tegenpartijen wordt op dagbasis gemonitord door de beheerder. 
Indien op enig moment gegronde twijfel ontstaat over de kredietwaardigheid van een 
tegenpartij, zal SPT hierover terstond worden geïnformeerd en zullen mitigerende 
maatregelen worden getroffen door de betreffende beheerder 
Voor bilaterale renteswaps gelden de volgende tegenpartijlimieten: 

• Indien bij een individuele tegenpartij meer dan EUR 500.000 per basispunt aan 
rentegevoeligheid uitstaat geldt dat er maximaal 50% van de totale uitstaande 
rentegevoeligheid bij een individuele tegenpartij mag uitstaan; 

• Indien bij geen enkele tegenpartij meer dan EUR 500.000 per basispunt aan 
rentegevoeligheid uitstaat gelden er geen restricties. 

Voor geclearde renteswaps gelden de volgende tegenpartijlimieten: 

• Indien er slechts over één enkele clearing member beschikt kan worden, dan is de 
maximale toegestane uitstaande rentegevoeligheid bij deze clearing member 100% van 
de uitstaande rentegevoeligheid in geclearde renteswaps;  

• Indien er over meerdere clearing members beschikt kan worden, wordt er gestreefd 
naar een gelijkmatige verdeling over de beschikbare clearing members. Echter, de 
maximale toegestane uitstaande rentegevoeligheid bij een individuele clearing 
member blijft 100% van de uitstaande rentegevoeligheid in geclearde renteswaps. 

Toegestane tegenpartijen dienen expliciet door het bestuur te worden goedgekeurd. De 
volgende tegenpartijen zijn toegestaan: 

• ABN Amro 

• BNP Paribas 

• Rabobank International 



 
 

IPS 2022  35 
 

• JP Morgan 

• HSBC 
OTC derivaten worden verhandeld via bancaire tegenpartijen. 
Voor geclearde derivaten heeft SPT een overeenkomst afgesloten met JP Morgan als clearing 
member op LCH, het Londense clearinghuis. Als gevolg van de Brexit zijn er  eveneens 
overeenkomsten  gesloten met clearing members op Eurex, het Europese clearinghuis.   

Onderpand 

SPT handelt OTC-derivaten altijd onder ISDA met uitwisseling van onderpand. De exacte 
afspraken over uitwisseling van onderpand zijn per tegenpartij vastgelegd in de Credit 
Support Annex (“CSA”) van de ISDA. Hierin streeft SPT naar dagelijkse uitwisseling van 
zeer kredietwaardig onderpand (zoals cash en staatsobligaties).1  

Clearing 

In de toekomst zal de wijze waarop OTC derivaten worden verhandeld mogelijk veranderen 
als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Een onderdeel van EMIR (European Markets 
Infrastructure Regulation) introduceert naar verwachting de plicht OTC derivaten centraal te 
clearen. Deze verplichting kent een gefaseerde inwerkingtreding. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen het type derivaat en de tegenpartijen in de transactie. In eerste instantie heeft 
de verplichting betrekking op renteswaps (en credit default swaps). Dit is relevant voor SPT 
omdat SPT gebruik maakt van renteswaps voor de afdekking van renterisico.  
Sinds 2016 is de central clearing faciliteit ringericht. Op deze wijze is SPT verzekerd van 
tijdige EMIR-compliance. SPT zal actief gebruik gaan maken van de clearing faciliteit, mits 
het kostenefficiënter is een renteswap centraal te clearen in plaats van het bilateraal 
verhandelen zoals dit nu geschiedt. 

1.34. Herbalanceren 
Het pensioenfonds hanteert een dynamisch beleggingsbeleid waarbij de hoeveelheid risico 
afhangt van de financiële situatie van het fonds. 

Dekkingsgraad 
(markt swaprente) 

Rebalancingbeleid 

<104% Buy-and-hold. Er wordt niet meer geherbalanceerd. Een daling 
van de zakelijke waarden heeft een steeds kleiner effect op de 
dekkingsgraad. 

>104% Constante mix. Een maal per jaar wordt geherbalanceerd naar 
het normgewicht. 

Voor het genoemde dekkingsgraadniveau geldt dat deze ten minste drie maanden 
aaneengesloten op het niveau moet zijn om van rebalancingbeleid te wisselen. De gevolgde 
procedure met afwegingscriteria is opgenomen in bijlage 6. 
Gedurende het jaar kan het risicoprofiel hoger of lager worden dan in de uitgangssituatie, 
omdat SPT één keer per jaar herbalanceert. Het vereist eigen vermogen van de feitelijke 
                                                 
 
1 Zie Bijlage 5: Belangrijkste kenmerken van het onderpand per tegenpartij.  
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portefeuille kan aldus hoger zijn dan het vereist eigen vermogen van de strategische 
portefeuille. 

Tussentijds herbalanceren 

Indien de allocatie naar de matching portefeuille en de returnportefeuille meer dan 5 
procentpunt afwijkt van de strategische allocatie (normpercentage), zoals aangegeven in par. 
8.3., kan het fonds besluiten tussentijds te herbalanceren teneinde de portefeuille binnen de 
voorgeschreven bandbreedte te brengen. De BC zal zich in dit geval beraden op de ontstane 
situatie en een eventueel besluit tot tussentijds herbalanceren voorleggen aan het bestuur. 
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Risicobeheersing 

1.35. Risico’s 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn onder andere: 

• Een daling van de rente zorgt voor een daling in de nominale dekkingsgraad. 

• Het rendement op returnportefeuille kan langdurig anders zijn dan verwacht, waardoor de 
nominale dekkingsgraad daalt. 

• Vermeende voordelen van diversificatie in de returnportefeuille kunnen uitblijven; vooral 
in periodes van marktstress blijkt diversificatie minder goed te werken.  

• Correlatie tussen nominale rente en inflatie kan anders zijn dan 100%, waardoor een 
stijgende inflatie niet gecompenseerd wordt door een stijgende rente. 

• Voor de afdekking van 85% van het renterisico wordt de voorziening 
pensioenverplichtingen gewaardeerd op basis van de swapcurve. Voor de 
beleidsdekkingsgraad moet de voorziening pensioenverplichtingen gewaardeerd worden 
op basis van de DNB-rentetermijnstructuur inclusief UFR. De afdekking van het 
renterisico op basis van de DNB-rentetermijnstructuur inclusief UFR kan hoger (of lager) 
zijn dan 85%.  

• Als gevolg van de jaarlijkse herlancering, kan gedurende het jaar het risicoprofiel hoger of 
lager worden dan in de uitgangssituatie. Het vereist eigen vermogen van de feitelijke 
portefeuille kan hoger zijn dan het vereist eigen vermogen van de strategische portefeuille. 

• De liquiditeit van bepaalde effecten kan opdrogen waardoor de waardering onzeker wordt 
en effecten alleen tegen verlies geliquideerd kunnen worden. 

Bovenstaande en andere risico’s kunnen zich voordoen waardoor de dekkingsgraad daalt. Dit 
kan tot gevolg hebben dat toeslagverlening uitblijft en dat opgebouwde pensioenaanspraken 
gekort moeten worden.  

1.36. Crisissituatie 
Periodes van extreme marktstress kunnen zich voordoen als gevolg van een crisis of extreme 
volatiliteit zoals een aandelencrash of sterke rentestijging (of daling) in een korte periode. In 
dat geval kan de risicotolerantie, ook bij SPT, tot een nulpunt dalen. Behavioral finance leert 
echter dat een gestegen risicoaversie als gevolg van marktstress geen goede basis biedt voor 
het nemen van beslissingen. In geval van extreme volatiliteit kan daardoor de verleiding 
ontstaan bijvoorbeeld niet te herbalanceren.  
Voor SPT geldt echter dat het herbalanceringsbeleid altijd wordt uitgevoerd. De hoogte van 
aandelenkoersen, spreads en/of rentes zijn geen aanleiding om herbalancering uit of af te 
stellen. Wel kan SPT beoordelen dat de markt als gevolg van illiquiditeit en/of volatiliteit niet 
goed functioneert en daarom herbalancering uitstellen tot een later moment. Bij uitstel 
definieert SPT van tevoren kwantitatieve norm(en)1 op basis waarvan op een later tijdstip de 

                                                 
 
1 Bijvoorbeeld een VIX index of een of meer andere maatstaven.  
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herbalancering alsnog wordt uitgevoerd. Bovendien kan SPT besluiten om eventuele 
herbalancering te spreiden over maximaal 12 maanden. De procedure voor de herbalancering 
is opgenomen in bijlage 6. 

1.37. Risicobeheersmaatregelen 
Op jaarbasis beoordeelt SPT de risico’s op basis van onderstaande key performance 
indicators. Als één of meerdere key performance indicators over de grens gaat, wordt de 
portefeuille geherbalanceerd ten einde de overschrijding ongedaan te maken. Gedurende het 
jaar hebben de key performance indicators een signaleringsfunctie.  

Key performance indicator Begrenzing Maatregel 
Dekkingsgraad 
(markt swaprente) 

Gedurende 3 maanden 
onder of boven 104% 

Omslagpunt voor 
herbalanceringsbeleid 

Afdekkingspercentage (ex-
ante) van het renterisico 

Minimum: 80% 
Maximum: 90% 

Wordt op jaarbasis 
geherbalanceerd 

Allocatie binnen 
matchingportefeuille 

Zie gewichten Wordt op jaarbasis 
geherbalanceerd 

Strategische asset allocatie Zie gewichten Wordt op jaarbasis 
geherbalanceerd 

Tracking error Minimum: 4% 
Maximum: 6% 

Wordt op jaarbasis 
geherbalanceerd 

Vereist eigen vermogen 
(korte termijn risicohouding) 

Minimum: SVEV1 -2% 
Maximum: SVEV +2% 

Wordt op jaarbasis 
geherbalanceerd 

 
 
 
 
   

                                                 
 
1 Strategisch vereist eigen vermogen. 
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Bijlage 1: Economische veronderstellingen 
 

 
 

Bron: S&V ALM studie 2021: Eindrapport, bladzijde 80. 

Verwachte rendementen (15 jaar, na kosten)

Categorie Mix
Rekenkundig verwacht 

rendement Volatiliteit
Meetkundig verwacht 

rendement
Matching
Staatsobligaties (forwards) 65% 0,1% 4,2% 0,3%
Return
Aandelen 20% 5,3% 15,0% 4,3%
Investment grade credits (bedrijfsobligaties) 15% 0,8% 1,6% 0,8%
Totaal 100% 1,4% 4,3% 1,3%
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Bijlage 2: Berekening tracking error 
De tracking error is de standaarddeviatie van het verschil in het rendement op de beleggingen 
en het rendement op de voorziening pensioenverplichtingen (VPV). De TE is daarmee een 
risicomaatstaf voor de volatiliteit van de dekkingsgraad. 

Economische veronderstellingen 
Voor de tracking error kunnen de onderstaande economische veronderstellingen worden 
gehanteerd.  

Standaarddeviatie aandelen 

De ALM-studie gaat uit van 15%.1  
De commissie parameters gaat uit van 20%.2 
Voorzichtigheidshalve wordt bij de berekening van de tracking error uitgegaan van de hogere 
standaarddeviatie van 20%. 

Standaarddeviatie credits 

De ALM-studie gaat uit van 1,6%. 

Standaarddeviatie voorziening pensioenverplichtingen 

De commissie parameters gaat voor staatsobligaties met een duration van 15 uit van een 
standaarddeviatie van 8%. Deze duration wijkt licht af van de duration van de VPV van SPT 
van ca. 12. Rekening houdend met het verschil in duratie, zal de standaarddeviatie van de 
pensioenverplichtingen circa 6,5% bedragen.   

Standaarddeviatie matchingportefeuille 

De standaarddeviatie (StDev) van de matchingportefeuille (MP) is gerelateerd aan de 
standaard deviatie van de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) met behulp van de 
rentematching (RM), de dekkingsgraad (DG) en het gewicht (w) van de matchingportefeuille 
(MP) volgens deze formule: 

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑆𝑆𝑎𝑎𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑆𝑆𝑎𝑎𝑆𝑆𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉×RM
𝑤𝑤𝑀𝑀𝑀𝑀 × 𝑆𝑆𝐷𝐷

 

Uitgaande van een standaarddeviatie van 6,5% voor de voorziening pensioenverplichtingen 
levert dit voor de matchingportefeuille op: 

7% ≈
6,5%×85%

65% × 121,0%
 

Correlatiematrix 

De ALM-studie wordt uitgegaan van een correlatie tussen aandelen en bedrijfsobligaties van 
25%  

                                                 
 
1 Bijlage 2. 
2 Rapport 6 juni 2019, pagina 32. 
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Voor de overige correlaties wordt uitgegaan van de correlatiematrix zoals gehanteerd door de 
commissie parameters: 

 
a: aandelen 
b: bedrijfsobligaties 
c: matchingportefeuille 
d: voorziening pensioenverplichtingen 

Resultaat 
Op basis van de gehanteerde economische veronderstellingen bedraagt de tracking error van 
de beleggingen ten opzichte van de voorziening pensioenverplichtingen circa 5%. 
Onderstaand zijn de berekeningen weergegeven uitgaande van een combinatie van de meest 
prudente veronderstellingen. Hierbij is uitgegaan van de beleidsdekkingsgraad van 121,0% 
per 30 september 2021.  
 

 
 
Op basis van de gevoeligheidsanalyse is de bandbreedte voor de tracking error tussen 4% en 
6%. 

Correlatie matrix
a b c d

a 100% 25% 0% 0%
b 25% 100% 50% 50%
c 0% 50% 100% 100%
d 0% 50% 100% 100%

Gevoeligheidsmatrix (credits 15%)
Aandelen

15% 20% 25%
80% 4% 5% 6%
85% 4% 5% 6%
90% 4% 5% 6%Re

nt
e-

m
at

ch
in

g
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Bijlage 3: Hoofdlijnen van de mandaten 
Omschrijving Matchingportefeuille 
Doel Afdekken van een deel van de rentegevoeligheid van de 

pensioenverplichtingen, 
zodat het gewenste afdekkingspercentage wordt bereikt.  

Hoe wordt het ingevuld Passief en Discretionair 
Gebruikte beleggings-
instrumenten 

Ten minste AA Europese staatsobligaties en SSA + 
renteswaps + cash + geldmarktfondsen 

 Specifiek voor de geldmarktfondsen geldt dat deze een 
AAA rating hebben, lage volatiliteit in NAV, hoge 
liquiditeit (“same day NAV”), zeer korte duratie en grote 
mate van diversificatie (>1000 titels) 

 SPT gebruikt voor haar geldmarktbeleggingen een viertal 
fondsen, te weten Blackrock/ ICS EUR Liquidity Fund – 
AAA, JP Morgan Euro Liquidity Fund – AAA, Goldman 
Sachs Euro Liquid Reserves Fund & het HSBC Euro 
Liquidity Fund 

Benchmark Rendement op de verplichtingen van het pensioenfonds 
Beheerder Cardano 

 
Omschrijving Bedrijfsobligaties 
Doel Relatief aantrekkelijk risico-rendementsprofiel en 

spreidingsvoordeel in combinatie met aandelen. 
Rendement is vergoeding voor tijdswaarde van geld + 
inflatieverwachting + compensatie voor liquiditeit- en 
kredietrisico van bedrijven. 

Hoe wordt het ingevuld Actief in solide bedrijven (investment grade), middels 
mandaat met ESG overlay.  
Buy & Hold strategie.  
Portefeuille is zoveel mogelijk afspiegeling van brede 
Europese obligatie-index (Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate Corporates ex Subordinated index). 

Gebruikte beleggings-
instrumenten 

Vastrentende beleggingsinstrumenten, zowel in primaire 
als secundaire markt 

Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates ex 
Subordinated index 

Beheerder NNIP 
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Omschrijving Aandelen Wereldwijd 
Doel Rendementsdoelstelling conform ALM studie. 'Core' 

rendementsgenerator voor opbouw van eigen vermogen 
voor de toeslagambitie van het pensioenfonds.  
Rendement is beloning voor risicodragend 
ondernemerschap en komt voort uit economische groei 
door bevolkingsgroei & innovatie  

Hoe wordt het ingevuld Passief middels mandaat met ESG overlay 

Gebruikte beleggings-
instrumenten 

Aandelen (incl. rights en depository receipts ). 

Benchmark MSCI World 
Beheerder Northern Trust 

 
Omschrijving Liquiditeiten 
Doel Aanhouden van voldoende liquide middelen ten behoeve 

van uitkeringen en efficiënt beheer 
Hoe wordt het ingevuld Hoofdzakelijk euro 
Gebruikte beleggings-
instrumenten 

Daggeld, deposito's, repo's, geldmarktfondsen 

Benchmark 3-maands euribor 
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Bijlage 4: Belangrijkste kenmerken van het onderpand per tegenpartij 
Indien bij een individuele tegenpartij meer dan € 500.000 per basispunt aan rentegevoeligheid 
uitstaat geldt dat er maximaal 50% van de totale uitstaande rentegevoeligheid bij een 
individuele tegenpartij mag uitstaan. 
Indien bij geen enkele tegenpartij meer dan € 500.000 per basispunt aan rentegevoeligheid 
uitstaat geldt bovenstaande restrictie niet. 
De onderpandafspraken per tegenpartij staan in de onderstaande tabellen weergegeven.  

 
 

 
 

Tegenpartij
Base currency
Minimum transfer amount
Rounding Amount
Minimum rating
Eligible assets
Valuation percentage <1y 1-5y 5-10y 10-30y

BE 99% 98% 95% 91%
DE 99% 98% 95% 91%
FI 99% 98% 95% 91%
FR 99% 98% 95% 91%
NL 99% 98% 95% 91%

Staatsobligaties Belgie, Duitsland, Frankrijk en Nederland
AA- (S&P) of Aa3 (Moody's)

ABN AMRO
EUR

€100.000
€10.000

Tegenpartij
Base currency
Minimum transfer amount
Rounding Amount
Minimum rating
Eligible assets
Valuation percentage <1y 1-5y 5-10y 10-30y

AT 99% 97% 95% 90%
DE 99% 97% 95% 90%
FR 99% 97% 95% 90%
NL 99% 97% 95% 90%

AA- (S&P) of Aa3 (Moody's)

BNP Paribas
EUR

€250.000
€10.000

Staatsobligaties Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk
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Tegenpartij
Base currency
Minimum transfer amount
Rounding Amount
Minimum rating
Eligible assets

Valuation percentage <1y 1-5y 5-10y 10-30y
Cash 100%
AT 98% 95% 91% 90%
DE 99% 96% 94% 89%
FI 98% 95% 91% 90%
FR 98% 95% 91% 90%
NL 98% 95% 91% 89%

Cash en staatsobligaties Belgie, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Nederland en Oostenrijk

AA- (S&P) of Aa2 (Moody's)
€10.000

J.P. Morgan
EUR

€ 250.000

Tegenpartij
Base currency
Minimum transfer amount
Rounding Amount
Minimum rating
Eligible assets
Valuation percentage <1y 1-5y 5-10y 10-15y 15-30y

DE 99% 97% 94% 93% 90%
FR 99% 97% 94% 93% 90%

Rabobank
EUR

€250.000
€10.000

Staatsobligaties Duitsland, Frankrijk, Nederland
A- (S&P) of A3 (Moody's)

Tegenpartij
Base currency
Minimum transfer amount
Rounding Amount
Minimum rating
Eligible assets
Valuation percentage <1y 1-5y 5-10y 10-20y 20-30y

Cash 100%

AA- (Fitch), AA- (S&P) of Aa3 (Moody's)

HSBC Bank
EUR

€ 250.000

Cash only

€10.000
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Bijlage 5: Procedure verwerking uitsluitingenlijst vermogensbeheerders 
Op basis van de beleggingsovertuigingen van SPT wordt het beleggingsuniversum door 
MSCI gescreend op betrokkenheid bij Controversiële wapens, Tabaksindustrie, Kinderarbeid, 
thermische kolen en schending van UN Global Compact principles. Op basis van de 
genoemde criteria levert MSCI ieder kwartaal geüpdatete lijsten/files aan. 
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de te ontvangen files met universum 
waar het betrekking op heeft en de instrumenten. (“BISR” staat in dit verband voor Business 
Involvement Screening Research) 

File Name Coverage Universe File Type 

Cases ACWI+ Full Fixed Income 
coverage Multi-security (both equity & bonds) 

Cases- Equity MSCI World  Multi-security (Equity only) 

Cases- Bonds Barclays Global Agg Multi-security (Bonds only) 
BISR Full coverage Multi-security (both equity & bonds) 
BISR- Equity Full coverage Multi-security (Equity only) 
BISR- Bonds Full coverage Multi-security (Bonds only) 

Cases Indicative ACWI+ Full Fixed Income 
coverage Indicative 

BISR Indicative Full coverage Indicative 
   

De aanlevering van de lijsten vindt plaats op de 15e van de maanden februari, mei, augustus 
en november ten einde eventuele wijzigingen te kunnen implementeren bij de kwartaalijkse 
rebalancing van de aandelenportefeuille.   
Voor de aandelenbeleggingen en de beleggingen in bedrijfsobligaties is een separate 
procedure opgesteld omdat de lijsten voor de aandelenbeleggingen uitputtend zijn wat betreft 
bedrijven die voorkomen in de MSCI World index en dus relatief eenduidig te implementeren 
is, terwijl in de obligatiemarkt sprake kan zijn van nieuwe issues en bijvoorbeeld speciale 
financieringsvehikels.  
Aandelen 
Voor de aandelenbeleggingen worden de voor aandelen relevante uitsluitingenlijsten uit de 
tabel gedeeld met de beheerder Northern Trust. Northern Trust bevestigt vervolgens de 
ontvangst van de lijsten en bevestigt tevens de datum waarop de wijzigingen worden 
geïmplementeerd.  
Bedrijfsobligaties 
Binnen bedrijfsobligaties is er voor gekozen om de uitsluiting te laten beginnen bij de 
ultimate issuer. Op deze wijze kunnen bedrijven in beeld komen die gerelateerd zijn aan deze 
ultimate issuer, maar die zelf nog niet op de uitsluitingenlijst staan (bijvoorbeeld doordat 
holding moeder <50% is of bijvoorbeeld door bedrijfsovername). Deze zullen er dan aan 
worden toegevoegd. 
De input voor NNIP zijn de relevante obligaties files uit de eerdere tabel. Deze wordt 
vervolgens geïmplementeerd op basis van ultimate issuer. Hierbij wordt uitgegaan van de 
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“corporate tree” zoals deze wordt gehanteerd in het risicobeheersysteem van NNIP en dit zal 
bepalend zijn voor de uitsluitingen.  
NNIP bevestigt vervolgens door de ultimate issuer lijst zoals die dan is opgezet in de 
systemen van NNIP te delen met de Adviseur Vermogensbeheer en gaat over tot 
implementatie. 
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Bijlage 6: Procedure besluitvorming jaarlijkse herbalancing 
Ten aanzien van de jaarlijkse rebalancing wordt de volgende procedure gevolgd met 
desbetreffende afwegingscriteria: 
1. Op basis van custodian data (CACEIS) wordt in januari een overzicht van het belegd 

vermogen per ultimo van het voorgaande jaar samengesteld, waarbij de asset 
categorieën zijn opgedeeld naar de relevante onderdelen uit de IPS (momenteel: 
matching, aandelen, credits); 

2. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de werkelijke portefeuille- samenstelling zich 
verhoudt tot de gewenste portefeuillesamenstelling op basis van de normwegingen uit 
de IPS;  

3. Op basis van de normwegingen wordt bepaald welke transacties gedaan moeten 
worden om tot een neutrale assetmix conform de IPS te komen; 

4. Voorafgaand aan de BC vergadering van februari, waarin de herbalancing aan de orde 
is, wordt een update gemaakt van de laatste stand van zaken;  

5. In de BC vergadering van februari wordt de actuele stand van zaken besproken en 
volgt een advies richting bestuur; 

6. In principe wordt de portefeuille in de week volgend op de BC vergadering van 
februari, geherbalanceerd op basis van de posities per ultimo jaar, bij een positief 
besluit van het bestuur dienaangaande. De herbalancering wordt in principe voor 1 
maart uitgevoerd. Ook de benchmark wordt per dezelfde datum aangepast. Hiervan 
kan worden afgeweken als: 
a. De marktomstandigheden dusdanig volatiel zijn dat herbalancering op dat 

moment niet opportuun wordt geacht; 
b. De te herbalanceren bedragen dusdanig laag zijn (<0,25% van de AuM / < 

€5.000.000), dat herbalanceren niet kostenefficiënt is; 
c. Herbalancering niet langer nodig wordt geacht vanwege recente portfolio-

ontwikkelingen. 
7. Voor de matching portefeuille geldt dat voor de herbalancering binnen deze 

portefeuille, door de beheerder (Cardano) separaat een herbalanceringsplan zal worden 
opgesteld om de portefeuille weer het gewenste afdekkingsprofiel te geven. 
Aandachtpunten hierbij zijn onder andere: 
a. Gewenste afdekkingspercentage conform IPS; 
b. Verdeling van afdekking over de verschillende looptijdsbuckets; 
c. Met welke beleggingsinstrumenten (renteswaps, cash, geldmarktfondsen, 

staatsobligaties) geschiedt de afdekking, m.a.w. welk spreadrisico wil SPT 
accepteren; 

d. Looptijd obligaties; 
e. Landenverdeling obligaties; 
f. Restricties ten aanzien van de allocatie naar geldmarktfondsen. 
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Bijlage 7: Procesbeschrijving vastleggen cash collateral CACEIS 
Procesbeschrijving 
Collateral wordt ingezet om het tegenpartijrisico te beperken en een variant hiervan is het 
cash collateral. De storting of onttrekking betreffende het cash collateral lopen voor Stichting 
Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten over een CACEIS rekening. 
De bank accounts worden op dagelijkse basis aangesloten met de Custodian CACEIS. 
Cashflows betreffende dit cash collateral zijn altijd bedragen in duizendtallen. 
De gestorte bedragen aan cash collateral worden voor Stichting Pensioenfonds Tandartsen en 
Tandartsspecialisten vervolgens geïnvesteerd in het Blackrock ICS liquidity fund (ISIN 
IE00B3L10570). 
De posities in dit fonds worden op maandelijkse basis gereconcilieerd met een opgave van 
Blackrock. 
Het storten of ontvangen van cash collateral mag geen effect hebben op de totale marktwaarde 
van de portefeuille. Om dit administratief vast te leggen zijn er voor het cash collateral 
‘dummy’ bankrekeningen in de administratie ingericht. Dit zijn fictieve rekeningen die inzicht 
geven van het cash collateral op valuta en/of counterparty niveau. Deze ‘dummy’ 
bankrekeningen kunnen gezien worden als de ‘schuld’ dan wel ‘vordering’ die het 
pensioenfonds heeft op de counterparty. Tegenover het gestorte cash collateral wordt er via 
een cash transfer een negatief bedrag op het dummy bank account geboekt. 
Reconciliatie van Cash Collateral tussen beleggingsadministratie CACEIS en Cardano: 
Het saldo op het ‘dummy’ collateral rekening wordt op maandelijkse basis gereconcilieerd 
met het overzicht dat CACEIS van Cardano ontvangt.  
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Bijlage 8: ESG beleidsplan 2021-2023 
 

 Onderwerp 

 

2021 2022 2023 

Algemeen SFDR Besluit om SPT te 
classificeren als art 
8 fonds 

Ontwikkeling 
reporting standards 
(RTS) monitoren 

 

Start SFDR 
rapportages 

 UN PRI  Deelname aan UN 
PRI evalueren 

 

 

 IMVB  Deelname aan IMVB 
evalueren 

 

 

Matching mandaat 

Cardano 

Staatsobligaties  ESG-ambitie van 
10% green bonds, te 
realiseren door 
uitbreiding 
beleggings-
universum met SSA-
obligaties 

   

 

   Toevoegen van 10% 
Supranationale 
obligaties (met 
bandbreedte van +/- 
5%) 

 

 Money Market 
Funds 

Vier MMF’s: 

- BlackRock: art 
88 

- Goldman: art 8 
- HSBC: art 6 
- JPM: art 6 

Op fondsniveau 
aandringen op SFDR 
art 8 status 

Indien nodig selectie 
van aanvullende art 
8 MMF’s 

Credit mandaat 

NNIP 

Bedrijfsobligaties Uitsluitingenlijst 
toepassen 

Uitsluitingenlijst 
toepassen, 
uitbreiden met 
thermal coal 

 

 

   ESG-ambitie van 
10% green bonds  

  

 

   CO2 uitstoot 
monitoren 

Formuleren ambitie 
CO2 reductie  
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 Onderwerp 

 

2021 2022 2023 

Aandelen 

Northern Trust 

Aandelen 
ontwikkelde landen 

Universum 
beperken tot MSCI 
World (ca 1600 
titels) 

 

Universum  

MSCI World 

 

  Uitsluitingenbeleid: 

- UN GC 
- Controversiële 

wapens 
- Tabak 

Toevoegen: 

- Thermal coal 
 

 

 

 

  Stembeleid: 

- Noord-Amerika 

Stembeleid 
uitbreiden naar 
Europa en ROW 

 

   Monitoren ESG-
rapportages (NT) 

Formuleren ambitie 
CO2 reductie  

 

   Onderzoek naar 
engagement 

Mogelijk 
engagement beleid 
implementeren 
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Inleiding 
Het doel van een financieel crisisplan is dat van tevoren inzichtelijk is op welk moment SPT 
in een crisissituatie zit en welke keuzes het op dat moment heeft om uit deze situatie te 
komen. Het voordeel van een financieel crisisplan is dat SPT in crisissituaties besluiten kan 
nemen waar van tevoren al over nagedacht is (en besproken zijn) of deze naar verwachting 
ook inzetbaar zijn en waarvan de effectiviteit is geanalyseerd. 
 
In de context van dit plan wordt onder een crisis een financiële crisissituatie verstaan. In feite 
gaat het om een te lage dekkingsgraad. Onder meer het beleggingsbeleid is erop gericht de 
waarschijnlijkheid dat het fonds in een crisissituatie terechtkomt te reduceren.  
 
Het risico van het niet kunnen realiseren van de ambitie blijft in deze context buiten 
beschouwing. 
 
Het in dit financieel crisisplan opgenomen beleid is een richtlijn. Het bestuur heeft de ruimte 
om van dit beleid af te wijken. Concrete maatregelen zal het bestuur afstemmen op de situatie 
van dat moment. 
Het financieel crisisplan is een bijlage van de ABTN. 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-
specialisten, d.d. 4 juli 2022. 
 
 
___________________    _______________ 
De heer J.H. Bakker      De heer M. Snijder 
Voorzitter       Secretaris 
 



Doel en kader van het financieel crisisplan 

Crisissituatie 
Bij het fonds is in de volgende situaties sprake van een crisissituatie: 
1. Uit de jaarlijkse actualisatie van het herstelplan blijkt dat de verwachte 
beleidsdekkingsgraad aan het einde van de nieuwe hersteltermijn van 5 jaar niet voldoet aan 
het vereist eigen vermogen.  
2. SPT beschikt vijf achtereenvolgende jaren niet over het minimaal vereist eigen vermogen. 

Risico’s 
Risico’s die aan een crisissituatie ten grondslag kunnen liggen zijn: 
• Verhoging levensverwachting deelnemers. 
• (Verdere) daling van de rente. 
• Verlies op return portefeuille. 

Kritische dekkingsgraad 
Gezien het gesloten karakter van het fonds heeft SPT een hersteltermijn van 5 jaar.  
Onderstaande tabel toont de actuele dekkingsgraad die het fonds minimaal moet hebben om 
gegeven de economische omstandigheden tijdig te kunnen herstellen. Hierbij is de vereiste 
dekkingsgraad waarnaar de beleidsdekkingsgraad moet herstellen gelijkgesteld aan 107,7% 
(situatie Q4 2021).  
 
Voorbeeld1 
Een overrendement van 1% bij een rekenrente van 2% betekent dat het fondsrendement 3,0% 
is. In die situatie dient de actuele dekkingsgraad minimaal 101,7% te bedragen om zonder 
maatregelen naar verwachting de beleidsdekkingsgraad tijdig te kunnen laten herstellen naar 
de vereiste dekkingsgraad. 
 

Kritische dekkingsgraad 
  Overrendement 
Rekenrente Hersteltermijn 0% 1% 2% 
1,0% 5 jaar 105,9% 101,8% 97,9% 
2,0% 5 jaar 105,7% 101,7% 97,9% 
3,0% 5 jaar 105,6% 101,7% 97,9% 

 
De Investment Policy Statement (IPS) gaat uit van een verwacht overrendement van 1,15%. 
Uitgaande van de gehanteerde termijn voor herstel van 5 jaar, is het kritische niveau van de 
actuele dekkingsgraad vastgesteld op (afgerond) 101%. Zakt de actuele dekkingsgraad onder 
dit kritische niveau, dan is naar verwachting een herstel van de beleidsdekkingsgraad binnen  
5 jaar tot aan de vereiste dekkingsgraad niet mogelijk. Het financieel crisisplan treedt in 
werking indien de actuele dekkingsgraad onder 101% zakt. 
 
In de tweede benoemde crisissituatie, dat het fonds SPT vijf achtereenvolgende jaren niet over 
het minimaal vereiste eigen vermogen beschikt, hangt de kritische dekkingsgraad af van het 
aantal jaareinden waarop de (beleids)dekkingsgraad van het fonds zich reeds onder de 
minimaal vereiste dekkingsgraad bevindt. Hoe langer het fonds zich in deze situatie bevindt, 
des te hoger de kritische dekkingsgraad. 

                                                 
1 Gebaseerd op de financiële positie ultimo Q4 2021 uitgaande van een hersteltermijn van 5 jaar naar de strategische vereiste 
dekkingsgraad. 



Maatregel 
SPT heeft een missie, visie en strategie geformuleerd met onder andere de volgende 
elementen: 

• Strategie: SPT kort bij een slechte financiële positie, indien nodig, de pensioenen in vijf 
jaar.  

• Visie: Solidariteit moet gebaseerd zijn op collectiviteit, reciprociteit en schaalvoordelen 
waar in beginsel alle deelnemers van kunnen profiteren. Dat is delen van 
beleggingsrisico, langlevenrisico en kosten. Van te voren staat niet vast wie in welke mate 
profiteert.  

• Visie: Grote en kleine pensioenen zijn even belangrijk.  
 
Uitgaande van bovenstaande elementen van de missie, visie en strategie staan SPT in geval 
van crisis de volgende maatregelen ter beschikking: 
 

• Maatregel 0: premiebeleid 
SPT is een gesloten pensioenfonds en ontvangt geen premie. 
Deze maatregel is daarom niet effectief. 
 

• Maatregel 1: beperkte of geen toeslagverlening 
Het fonds hanteert reeds het beleid dat pas vanaf het niveau van een beleidsdekkingsgraad van 
110% (gedeeltelijke) toeslagverlening plaatsvindt. Aangezien de vereiste dekkingsgraad lager 
is dan 110% vindt in geval van crisis sowieso geen toeslagverlening plaats.  
Deze maatregel is daarom niet effectief. 
 

• Maatregel 2: aanpassen beleggingsbeleid 
Aanpassing van het beleggingsbeleid zal de dekkingsgraad op korte termijn niet veranderen. 
Het kan alleen op lange termijn een hoger verwacht rendement, maar ook hoger risico 
opleveren. In een situatie van dekkingstekort mag een pensioenfonds het beleggingsrisico 
echter niet vergroten. SPT kan wel het beleggingsrisico reduceren en zal dit doen zoals 
beschreven in het herbalanceringsbeleid in de IPS. Op korte termijn zal deze maatregel echter 
de dekkingsgraad niet veranderen.  
Deze maatregel is daarom niet effectief. 
 
  



• Maatregel 3: korten 
Een korting met een bepaald percentage levert een stijging van de actuele dekkingsgraad op 
van ongeveer hetzelfde percentage.  
Deze maatregel is daarom zeer effectief. 
 
Indien ten gevolge van enige omstandigheid het financieel evenwicht in het fonds zou worden 
verbroken, zal getracht worden het verbroken financieel evenwicht te herstellen, zonder de 
reeds ingegane en de reeds verworven aanspraken aan te tasten. Mocht zulks niet mogelijk 
zijn, dan kan het fonds besluiten de verworven aanspraken en de ingegane pensioenen te 
verminderen, indien: 

• het fonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 
126 Wvb gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de 
bij of krachtens artikel 127 Wvb PW gestelde eisen ten aanzien van het vereist 
eigen vermogen; 

• het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 126 of 
artikel 127 Wvb zonder dat de belangen van (gewezen) deelnemers, 
pensioengerechtigden of andere aanspraakgerechtigden onevenredig worden 
geschaad, en 

• alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het 
beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 133 of 134 Wvb. 
De (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden worden conform wettelijke 
termijnen en andere vereisten geïnformeerd over het besluit tot vermindering van 
pensioenaanspraken en pensioenrechten. 

 
Beleid bij korten 
Indien korten noodzakelijk is, zal SPT een uniform kortingspercentage hanteren. Dat betekent 
dat alle pensioenaanspraken en pensioenrechten met een gelijk percentage worden 
verminderd. Daarmee worden arbeidsongeschikte deelnemers, gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden in gelijke mate geraakt. Naar het oordeel van het bestuur is daarmee 
recht gedaan aan het begrip evenwichtige belangenafweging. 
Dit uitgangspunt sluit aan op de strategische planning. Als het goed gaat met het fonds 
profiteert iedereen in gelijke mate, in slechte tijden geldt het omgekeerde. Het effect van 
uniform korten pakt voor de verschillende groepen anders uit. Pensioengerechtigden voelen 
het effect van de korting op korte termijn. Arbeidsongeschikten en gewezen deelnemers 
merken de korting op lange termijn, maar in gelijke mate. 
Kortingspercentages zullen worden bepaald aan de hand van het herstelplan. 
NB: “Voordat een pensioenfonds tot een korting mag overgaan, moet het immers eerst de 
(wel) beschikbare maatregelen inzetten. Het fonds moet dus eerst over de volledige 
spreidingsperiode zijn herstelkracht inboeken en van indexaties afzien. Zolang het fonds door 
het inzetten van deze maatregelen kan herstellen, mag het niet overgaan tot een nominale 
korting.” 
 
De korting op de pensioenaanspraken en ingegane pensioenen kan op zijn vroegst drie 
maanden nadat de pensioengerechtigden hierover zijn geïnformeerd en een maand nadat de 
(gewezen) deelnemers en toezichthouder hierover zijn geïnformeerd, worden gerealiseerd. 
Het fonds informeert de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden schriftelijk over het 
besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en ingegane pensioenen. 



Communicatie 

Doelgroepen 
De doelgroepen zijn de arbeidsongeschikte deelnemers, de gewezen deelnemers en de 
pensioengerechtigden, hierna te noemen ‘de belanghebbenden’. Het fonds is gesloten en kent 
derhalve geen actieve deelnemers. 

Doelstellingen 
SPT beoogt zo goed mogelijk te zorgen voor een jaarlijkse verhoging van de (opgebouwde) 
pensioenen. Het fonds streeft daarbij naar transparantie en naar tevredenheid bij deelnemers 
over het beleid en de toekomst van het fonds. Het pensioenfonds communiceert de correcte 
pensioeninformatie op het juiste moment op een begrijpelijke, consistente en evenwichtige 
manier. Daarnaast levert de communicatie een positieve bijdrage aan het imago van het 
pensioenfonds.  
 
De belanghebbenden worden tijdig, duidelijk, correct en evenwichtig geïnformeerd over het 
beleid, een crisissituatie en de te nemen maatregelen. Belanghebbenden kunnen zich zo 
voorbereiden en hebben handelingsperspectief.  

Communicatiefases 

• Communicatiefase 1 
Communicatie over het financieel crisisplan. 
Zodra het financieel crisisplan definitief is, wordt het binnen 2 weken op de website van het 
fonds gepubliceerd en ter beschikking gesteld aan DNB. 

• Communicatiefase 2 
SPT communiceert over de financiële situatie van het fonds via maandelijkse nieuwsberichten 
op de website. Op het moment dat het fonds constateert dat het zich in een crisissituatie 
bevindt, dan wel dreigt te komen, ontvangen de belanghebbenden binnen 3 weken persoonlijk 
bericht over de crisissituatie en het proces. 

• Communicatiefase 3 
Zodra de besluitvorming over de te nemen maatregelen heeft plaatsgevonden, informeert het 
fonds de belanghebbenden binnen 3 weken over deze maatregelen (communicatiefase 3). Het 
fonds bereidt proactief de communicatie voor om de communicatie tijdig te kunnen realiseren.  
De communicatie rond het crisisplan staat nader uitgewerkt in het communicatiebeleidsplan 
van SPT. 



Bijlage: wettelijke vereisten financieel crisisplan 
Inhoud financieel crisisplan  
Besluit FTK, artikel 26: De beschrijving van de financiële sturingsmiddelen, bedoeld in 
artikel 24, onderdeel i, bevat in ieder geval een beschrijving van de inzetbaarheid van de 
sturingsmogelijkheden van het fonds ten aanzien van het premiebeleid, het beleggingsbeleid 
en het beleid met betrekking tot de aanpassingen van de aanspraken en inzake 
voorwaardelijke toeslagverlening. Daarbij wordt aangegeven welke effecten met de 
genoemde sturingsmiddelen worden bereikt.  
 
Concreet beschrijft het financieel crisisplan de volgende aspecten. 

• Een beschrijving van een of meer financiële situaties waarin het fonds niet aan de 
vereisten van het vereist eigen vermogen voldoet en gevaar loopt niet aan de vereisten van 
het minimaal vereist eigen vermogen te gaan voldoen (zie artikel 29b sub a Besluit FTK);  

• Een beschrijving van de risico’s die het fonds in de financiële problemen kan brengen (zie 
artikel 29b sub b Besluit FTK);  

• Een beschrijving van de te nemen maatregelen. Daarbij zijn een aantal elementen van 
belang: het fonds dient te beschrijven welke concrete maatregelen er ter beschikking 
staan, wat het financiële effect van die maatregelen is, vanaf welk 
beleidsdekkingsgraadniveau pensioenrechten/pensioenaanspraken verminderd moeten 
worden om aan het vereist eigen vermogen te voldoen en hoe bij het inzetten van 
maatregelen belangen evenwichtig worden afgewogen (zie artikel 29b sub c tot en met f 
Besluit FTK). 

  
 



Bijlage 5: Uitbestedingsbeleid 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Uitbestedingsbeleid SPT 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Vastgesteld op 5 juli 2021  



1. Inleiding Uitbestedingsbeleid  
Het bestuur van Stichting Pensioen Tandartsen en Tandarts-specialisten (hierna “het Fonds”) heeft op 
basis van zijn verantwoordelijkheid voor het beheer van het Fonds, de vereiste professionalisering en 
de noodzakelijke risicobeheersing gekozen voor uitbesteding van de werkzaamheden inzake 
pensioen- en vermogensbeheer alsmede de bewaring van de beleggingen aan externe partijen. 
Het Fonds heeft dit uitbestedingsbeleid opgesteld in overeenstemming met de relevante wetgeving, 
zie daartoe artikel 43 Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikelen 12 t/m 14 van het Besluit 
uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Voorts wordt ook de ‘Guidance: 
uitbesteding door pensioenfondsen’ van De Nederlandsche Bank in acht genomen.  
 
Voorgenomen nieuwe of gewijzigde uitbestedingen komen volgens dit uitbestedingsbeleid tot stand. 
Er zullen daarbij verschillende stadia doorlopen worden volgens onderstaand proces, waarmee 
structuur wordt gegeven aan een beheerste uitbestedingsrelatie. 
 

 
2. Doel van het uitbestedingsbeleid 
In de uitvoering van de kernactiviteiten, namelijk het administreren, beheren en uitbetalen van de 
pensioenen en het vermogensbeheer, staan zowel vertrouwelijkheid als maximale kwaliteit van 
dienstverlening voorop. Doelstelling van het uitbestedingsbeleid is het waarborgen van de continuïteit 
en constante kwaliteit van de dienstverlening. Hierbij moeten de reputatie en integriteit van het Fonds 
gewaarborgd blijven. De belangen van (gewezen) deelnemers, uitkeringsgerechtigden en overige 
belanghebbenden mogen geen gevaar lopen doordat het pensioenfonds delen van zijn 
werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden. 
 
1. De volgende werkzaamheden zullen of kunnen niet worden uitbesteed: 

a) taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen, daaronder mede 
verstaan het vaststellen van beleid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde 
beleid; 

b) het opstellen van en het toezien op het strategisch beleid ten aanzien van vermogensbeheer; 
c) werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van de uitbestedingsrelatie voor 

de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan ondermijnen; 
d) werkzaamheden waarbij de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een adequaat 

toezicht op de naleving van het bij of krachtens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving 
bepaalde; 

e) werkzaamheden waarvan de uitbesteding zorgt voor een onnodige toename van het 
operationele risico. 

 

Uitbestedings-
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3. Verantwoordelijkheid 

Uitbesteding verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur is te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het Fonds, dus ook 
voor alle uitbestede werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming en het 
beoordelen van voorstellen door de uitbestedingsrelaties. Het bestuur besluit over het toekennen van 
mandaten aan de uitbestedingsrelaties. Ook als uitbesteding door uitbestedingsrelaties aan derden 
plaatsvindt betekent dit dat het bestuur zicht dient te hebben op de gehele keten van uitbesteding. 
Belangrijke randvoorwaarden zijn in onderstaande punten opgenomen. 

Countervailing power door het bestuur 
Het bestuur organiseert voldoende countervailing power richting zijn uitbestedingsrelaties. Hiertoe 
worden eisen gesteld aan de deskundigheid en integriteit van de bestuursleden. Daarnaast wordt 
specifieke deskundigheid ingehuurd bij onafhankelijke derden. Belangrijke voorstellen van de 
pensioenadministrateur worden mede getoetst door de adviserend actuaris. Belangrijke voorstellen 
van de fiduciair vermogensbeheerder worden mede getoetst door de risicomanager en 
beleggingscommissie. 

Uitbestedingsrelatie handelt conform afspraken 
De uitbestedingsrelatie handelt in de geest van wat afgesproken is en binnen de mandaten, richtlijnen 
en grenzen zoals deze contractueel zijn overeengekomen. Het contract bevat de rechten en 
verplichtingen van het bestuur en van de uitbestedingsrelatie. De criteria van het uitbestedingsbeleid 
komen terug in het contract en de dienstverleningsovereenkomst. Voorstellen van de 
uitbestedingsrelatie worden goed onderbouwd met voor- en nadelen en mogelijke alternatieven zodat 
het bestuur een weloverwogen besluit kan nemen. De uitbestedingsrelatie stelt het Fonds in staat om 
blijvend te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  

Integriteit van de uitbestedingsrelatie 
Het bestuur heeft zijn eigen gedragscode. Hieronder vallen – met uitzondering van de 
sleutelfunctiehouders- en vervuller risicobeheer - niet de partijen waaraan werkzaamheden zijn 
uitbesteed. Het Fonds toetst alvorens een contract aan te gaan met een partij waaraan wordt 
uitbesteed of deze een gedragscode heeft die vergelijkbaar is met de gedragscode van Fonds. Indien 
die code minder zwaar is dan de gedragscode van het Fonds, wordt dit met de uitbestedingsrelatie 
besproken. Verder toetst het Fonds jaarlijks het integriteitsbeleid van de uitbestedingsrelaties. 

Risicobeheer- en uitbestedingscommissie 
Het bestuur heeft een risicobeheer- en uitbestedingscommissie ingesteld en deze commissie bestaat 
uit twee leden van het bestuur. Deze commissie gaat na of de afspraken en overeenkomsten met 
externe partijen goed worden nagekomen, behalve m.b.t. vermogensbeheer, dat geschiedt door de 
beleggingscommissie.  
De taken van de commissie zijn:  
 

- Beoordelen en evaluatie Service Afspraken en rapportages daarover; 
- Evaluatie van de uitbestedingsrelaties; 
- Voorbereiden en beoordelen van overeenkomsten met (potentiële) uitbestedingsrelaties;  
- Beheren administratieve organisatie en interne controles (AO/IC); 
- Uitvoeren van een risicoanalyse op de kritische risico’s die samenhangen met de uitbesteding 

van de werkzaamheden;  
- Om het jaar het voorbereiden van de evaluatie van het uitbestedingsbeleid.  

Risicobeheersing uitbesteding 
De risicobeheer- en uitbestedingscommissie voert als onderdeel van de jaarlijkse evaluatie van haar 
uitbestedingsrelaties een risicoanalyse uit van de kritische risico’s die samenhangen met de 
uitbesteding van de werkzaamheden. De risicobeheer- en uitbestedingscommissie rapporteert haar 
bevindingen aan het bestuur en op basis van deze rapportage bepaalt het bestuur wat het effect is 
van de uitbesteding op de bedrijfsvoering.  



4. Uitbestedingsrelaties  
Het Fonds heeft delen van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de volgende partijen: 
 

- Coördinator Vermogensbeheer 
- Pensioenadministrateur 
- Custodian 
- Individuele vermogensbeheerders 

Daarnaast maakt het Fonds gebruik van de volgende controlerende en adviesrelaties:  
 

- Onafhankelijk Risicomanager, tevens (beoogd) houder en vervuller van de 
risicomanagementfunctie 

- Adviserend Actuaris 
- Certificerend Actuaris, tevens houder en vervuller van de actuariële functie 
- Accountant 
- Compliance officer 
- (Beoogd) houder en mogelijk deels vervuller van de interne audit functie 
- Fiduciair manager 

De werkzaamheden en de partijen aan wie de werkzaamheden zijn uitbesteed, zijn opgenomen in de 
bijlage Lijst met uitbestedingspartijen SPT.  

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee regimes, waarbij de eisen aan de uitbestedingsrelaties en 
de beheersing van de uitbestedingsrisico’s verschillen: 

- Het zwaardere regime geldt voor partijen waaraan bedrijfskritische activiteiten en processen 
zijn uitbesteed. Voor deze partijen is het uitbestedingsbeleid volledig van toepassing. 

- Het lichtere regime geldt voor partijen waaraan overige activiteiten of processen zijn uitbesteed 
en voor controlerende en adviesrelaties. Deze relaties worden wel op dezelfde onderdelen 
beoordeeld, maar de toetsing is minder zwaar en minder frequent (bijvoorbeeld: in plaats van 
een Service Level Agreement wordt een lijst van Key Performance Indicatoren opgesteld, er 
wordt geen ISAE3402 rapportage vereist). 

 

5. Uitbestedingsproces  
5.1. Risicoanalyse 
Aan het uitbesteden van werkzaamheden is voor het Fonds een aantal risico’s verbonden. Daarom 
voert het bestuur alvorens activiteiten worden uitbesteed een risicoanalyse uit van de risico’s die 
samenhangen met de uitbesteding van de betreffende werkzaamheden waarin in elk geval is 
opgenomen: 

a) Een beschrijving van de uit te besteden activiteiten of processen 
b) De te verwachten impact van uitbesteding van de activiteiten of processen, waaronder:  
c) een kosten-baten analyse van de uitbesteding van die activiteiten of processen. 
d) een analyse van de financiële, juridische, integriteits-, IT-, operationele en reputatie 

gerelateerde risico’s en de vereiste toezichtsmaatregelen. 
e) de afspraken over de wijze waarop de uit te besteden activiteiten of processen worden 

uitgevoerd. 
 

5.2. Selectieprocedure 
Bij het kiezen van een uitbestedingsrelatie doorloopt het bestuur de volgende procedure met stappen: 

1. Het bestuur formuleert de criteria naar aanleiding van de risicoanalyse zoals hierboven 
beschreven in paragraaf 5.1 voor de meest ideale kandidaat (bijvoorbeeld grootte, kosten, 
processen efficiënt en volledig, certificering, aansprakelijkheid, beleid over integriteit etc.).  



2. De selectiecriteria voor vermogensbeheerders zijn apart beschreven in de Investment Policy 
2020 

3. Indien het een uitbesteding van een sleutelfunctie betreft zijn de specifieke eisen van 
geschiktheid en betrouwbaarheid voor de betreffende functie, zoals vastgelegd in het 
beleidsdocument voor de betreffende functie, onderdeel van de selectiecriteria. 

4. Het proces en planning wordt vastgesteld. 
5. Het bestuur consulteert stakeholders voor eventuele input op het selectieproces en de criteria. 
6. Op basis van de criteria wordt een vragenlijst opgesteld die naar potentiële kandidaten op een 

longlist wordt verzonden (request for information). 
7. De reacties van de potentiële kandidaten worden beoordeeld aan de hand van de criteria, 

waarna een shortlist wordt vastgesteld. 
8. De kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd om een offerte voor hun dienstverlening uit 

te brengen (request for proposal). 
9. Aan de hand van de offerte wordt een voorkeurslijst van minimaal 2 partijen vastgesteld. 
10. De kandidaten van de voorkeurslijst worden gescreend door onder andere het nagaan van 

referenties. 
11. Het beoordelingsproces bevat onder andere een site visit en – als het belang daartoe aanleiding 

geeft – een due diligence onderzoek.  
12. Over het contract wordt juridisch en prijstechnisch onderhandeld. 
13. Na de punten 8,9 en 10 neemt het bestuur op grond van de criteria een bestuursbesluit met een 

keuze voor een uitbestedingsrelatie inclusief onderbouwing. 
14. Indien het een uitbesteding van de actuariële, risicomanagement- of interne audit-sleutelfunctie 

betreft, stelt het Fonds DNB tijdig (voordat de overeenkomst met de derde waaraan de 
werkzaamheden worden uitbesteed in werking treedt) in kennis van het uitbesteden van 
werkzaamheden aan een derde. 

 
Het bestuur legt vast op grond van welke afwegingen en/of criteria het tot de keuze voor een bepaalde 
derde is gekomen. De betreffende criteria worden periodiek op hun relevantie en actualiteit getoetst. 

5.3. Eisen uitbestedingsrelatie  
De uitbestedingsrelatie die de uit te besteden activiteit of het uit te besteden proces gaat uitvoeren, 
voldoet ten minste aan de volgende eisen:  

a) De uitbestedingsrelatie staat te goeder naam en faam bekend. Informatie wordt verkregen uit 
publieke bronnen, navraag in het netwerk en kennis over sleutelfiguren binnen de organisatie. 

b) De uitbestedingsrelatie is aantoonbaar financieel gezond. 
c) De uitbestedingsrelatie beschikt over de vereiste operationele en technische vaardigheden, 

kwaliteitsnormen, goede naam en competentie. 
d) De uitbestedingsrelatie waarborgt continuïteit van dienstverlening. 
e) De uitbestedingsrelatie van de werkzaamheden inzake pensioen- en vermogensbeheer 

beschikt over een ISAE3402 verklaring type II of een gelijkwaardige certificering of een 
gelijkwaardige zekerheid. Deze dient van toepassing te zijn op de uitbestede processen. 

f) De uitbestedingsrelatie beschikt over de benodigde vergunningen. 
g) De uitbestedingsrelatie voldoet aan kwaliteitsnormen geldend voor de specifieke 

beroepsgroep. 
h) De uitbestedingsrelatie stelt het Fonds in staat blijvend te voldoen aan het bij of krachtens van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving bepaalde. 
i) Op verzoek van de toezichthouders van het Fonds, te weten DNB, AFM en AP, worden 

relevante gegevens ter beschikking gesteld aan deze toezichthouder door de 
uitbestedingsrelatie en de uitbestedingsrelatie informeert het bestuur over dergelijke verzoeken. 

j) De mogelijkheid voor de toezichthouders om onderzoek ter plaatse te doen of te laten doen bij 
de uitbestedingsrelatie. 

k) De uitbestedingsrelatie beschikt over een gedragscode, die ten minste gelijkwaardig is aan die 
van het Fonds.  

l) De uitbestedingsrelatie beschikt over een adequate procedure voor klachten en geschillen. 
m) De uitbestedingsrelatie beschikt over maatregelen inzake fraudepreventie. 
n) De uitbestedingsrelatie accepteert een contract, waarop Nederlands recht van toepassing is. 
o) De uitbestedingsrelatie voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in het ICT-beleid van het 

Fonds. 
p) De uitbestedingsrelatie beschikt over een adequaat beloningsbeleid dat voldoet aan het 

beheerst beloningsbeleid van het Fonds. 



 

6. Vastlegging afspraken in overeenkomst 
Het Fonds legt de afspraken met de uitbestedingsrelatie waaraan de werkzaamheden worden 
uitbesteed schriftelijk vast in een overeenkomst. De inhoud van de overeenkomst voldoet aan de 
minimum eisen. In de overeenkomst worden in ieder geval de volgende voorwaarden geregeld: 

a) een beschrijving van concrete werkzaamheden en de overeengekomen Key Performance 
Indicators en de rapportage daarover. 

b) een adequate regeling over een eventuele overdracht van rechten en verplichtingen door de 
uitbestedingsrelatie aan een andere partij; 

c) de eisen aan de uitbestedingsrelatie die aansluiten op de strategie van het Fonds, zoals 
financiële soliditeit, vergunning, certificering, risicomanagementbeleid, integriteitsbeleid en 
continuïteit; 

d) adequate afspraken over aansprakelijkheid; 
e) het eigendom van vermogen, gelden, effecten, gegevens en systemen; 
f) de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop werkzaamheden worden 

uitgevoerd; 
g) een transparant en gedetailleerd overzicht van de kosten; 
h) afdoende afspraken over meerwerk en eenmalige werkzaamheden en de vergoeding daarvan; 
i) adequate afspraken over diensten van derden en dooruitbesteding (welke derden, welke 

diensten, wanneer en onder welke voorwaarden?); 
j) de wijze van informatie-uitwisseling, monitoring en controle inclusief controlerecht van auditors, 

actuaris en accountant; 
k) naleving van wet- en regelgeving; 
l) het rechtstreeks beschikbaar stellen van informatie aan toezichthouders door de uitvoerder en 

de mogelijkheid voor toezichthouders om ter plaatse (bij de pensioenuitvoerder) onderzoek te 
doen of te laten doen; 

m) de looptijd, periodieke evaluatie en adequate exit clausules; 
n) rechtskeuze en forumkeuze: welk recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd? 
o) De uitbestedingsrelatie beschikt over een adequaat beloningsbeleid dat voldoet aan het 

beheerst beloningsbeleid van het Fonds. 
 
In de Service Level Agreement zullen gedetailleerde afspraken over de uitvoering van de uitbesteding 
worden gemaakt waaronder afspraken ten aanzien van de kwaliteit en de kwantiteit van de werkzaam-
heden zoals: doorlooptijd, achterstanden, kwaliteit, klachten, vragen, serviceniveau deelnemers, 
telefonische bereikbaarheid, wederzijdse verantwoordelijkheden voor de detailafspraken, 
rapportagevormen, rapportagemomenten, informatie-uitwisseling en periodiek overleg. 
Met de uitbestedingsrelaties wordt afgesproken dat de overeenkomst en/of de gemaakte afspraken in 
de Service Level Agreement gewijzigd kunnen worden als gevolg van een wijziging van relevante wet- 
en regelgeving dan wel een wijziging in de wensen van het Fonds. Een wijziging in de gemaakte 
afspraken zal in overleg plaatsvinden. 
 

7. Beheerst Beloningsbeleid 
Het algemeen uitgangspunt van het beloningsbeleid van het Fonds is, dat de beloning van het bestuur 
en/of uitbestedingspartijen niet mag leiden tot het nemen van onaanvaardbare risico’s, waaronder 
duurzaamheidsrisico’s. 
Het beloningsbeleid is derhalve afgestemd op de omvang en organisatie van het Fonds en op de aard 
en complexiteit van zijn organisatie en is in overeenstemming met de werkzaamheden, het risico-
profiel, de financiële stabiliteit en de prestaties van het Fonds als geheel. Het beloningsbeleid draagt 
bij aan een deugdelijk, prudent en doeltreffend bestuur van het Fonds. 
 
Het bestuur heeft zicht op het beloningsbeleid van de uitbestedingsrelatie aan wie werkzaamheden 
worden uitbesteed en betrekt het beloningsbeleid bij de keuze voor de derde waaraan de werkzaam-
heden worden uitbesteed. De algemene beginselen van het beloningsbeleid van het Fonds gelden 
ook voor de uitbestedingsrelatie en de afspraken hierover zullen in de overeenkomst met de 
uitbestedingsrelatie worden opgenomen. 
 



8. Monitoring van de uitbestedingsrelatie 
Het bestuur toetst de kwaliteit van de uitvoering, de gemaakte kosten en of de manier waarop de 
uitbestede activiteiten of processen worden uitgevoerd in overeenstemming is met de gemaakte 
afspraken. Het bestuur doet dit door middel van: 

a) het monitoren van de uitbestedingsrelaties via het laten uitvoeren van periodieke audits bij de 
uitbestedingsrelatie of het laten rapporteren over de stand van zaken inzake de aanbevolen 
verbeteringen in de ISAE 3402 verklaring type II of een daarmee vergelijkbare verklaring; 

b) het bestuderen en bespreken van maand- en kwartaalrapportages van de uitbestedingsrelaties, 
waarin naast de gebruikelijke informatie ook wordt gerapporteerd over klachten, incidenten en 
uitzonderingen; 

c) periodiek overleg en evaluatie met de uitbestedingsrelatie over de uitvoering van de 
(bijgestelde) processen. 

 
Om te beoordelen of de uitbestede werkzaamheden leiden tot een beheerste en integere bedrijfs-
voering worden de volgende punten mede in acht genomen: 

a) De periodiciteit van de informatieverstrekking voor een tijdige bijsturing; 
b) De scope van de rapportages, welke processen; 
c) De betrouwbaarheid van de rapportage, is er een onafhankelijke assurance; 
d) De toepassing van de rapportages, is het een sturingsmechanisme voor het bestuur. 

 
Het geheel aan te treffen beheersingsmaatregelen wordt nader beschreven in de actuariële en 
bedrijfstechnische nota van het Fonds. 

9. Evaluatie en beëindiging uitbesteding 
 
9.1 Evaluatie 
Het bestuur zal periodiek evalueren of de uitbestedingsrelaties nog aan de gestelde eisen voldoen. 
Aandachtspunten die uit de evaluatie volgen zullen leiden tot aanpassing van de dienstverlening door 
de uitbestedingsrelatie. Werkt de uitbestedingsrelatie hier niet aan mee dan kan dat leiden tot 
beëindigen van de uitbestedingsrelatie. 
Het bestuur beschouwt de huidige relatie met de pensioenadministrateur en de vermogensbeheerder 
als strategisch en voor hen geldt het zwaardere regime. Dat betekent dat aandachtspunten die uit de 
evaluatie volgen in de regel eerst zullen leiden tot aanpassing van de dienstverlening. Indien de 
dienstverlening ertoe leidt dat het Fonds niet meer in voldoende mate in het belang van de 
deelnemers zal kunnen opereren, en de uitbestedingsrelaties – na hiertoe voldoende in staat te zijn 
gesteld – geen medewerking verlenen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening hiertoe wordt 
aangepast, dan kan de uitbestedingsovereenkomst worden beëindigd. In dat geval zullen de 
betreffende werkzaamheden aan een andere partij worden uitbesteed met inachtneming van het 
bepaalde in dit beleid. 
 
9.2 Beëindiging 
In de uitbestedingsovereenkomst met de uitbestedingsrelatie worden nadere afspraken gemaakt over 
de duur, het (eventueel) beëindigen, de opzegtermijn van de overeenkomst en een exitplan. Aan het 
besluit van het Fonds tot beëindiging ligt een zorgvuldige afweging ten grondslag. In een exitplan 
worden tenminste de volgende voorwaarden opgenomen: 

1. Nog niet voltooide (rechts)handelingen op de beëindigingsdatum, zullen zoveel mogelijk door 
de uitbestedingsrelatie worden voltooid. 

2. Dat de uitbestedingsrelatie en het Fonds al datgene doen wat een deugdelijke beëindiging 
redelijkerwijs bevordert. Dat zij nalaten wat een deugdelijke beëindiging belet. 

3. De uitbestedingsrelatie zal na beëindiging van de overeenkomst alle werkzaamheden 
verrichten die bijdragen aan een zorgvuldige overdracht van de werkzaamheden aan de 
opvolger. 

4. Na beëindiging van de overeenkomst en de afwikkeling daarvan worden de in het bezit van de 
uitbestedingsrelatie zijnde boeken en bescheiden welke de administratie van het Fonds met 
betrekking tot de uitbestede werkzaamheden bevatten, aan een door het Fonds aan te wijzen 
persoon of entiteit overgedragen. Dit geldt ook voor digitale informatie. 

5. Na beëindiging van de overeenkomst zal de pensioenadministratie van het Fonds door de 
uitbestedingsrelatie worden overgedragen op een zodanige wijze dat het Fonds in staat is de 
pensioenregelingen (door een derde) uit te (laten) voeren. 



6. De uitbestedingsrelatie zal alle partijen met wie de uitbestedingsrelatie krachtens volmacht van 
het Fonds heeft gehandeld schriftelijk informeren over het einde van de volmacht. 

7. Het Fonds en de uitbestedingsrelatie zullen in onderling overleg nadere afspraken ter 
voorziening in de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst vastleggen in een 
beëindigingsovereenkomst. In de beëindigingsovereenkomst worden met de 
uitbestedingsrelatie afspraken gemaakt over het overdragen van de administratie, het op 
verzoek verrichten van additionele werkzaamheden en de financiële afwikkeling daarvan, 
waaronder de regeling met betrekking tot een finale kwijting ten aanzien van de uitvoering van 
de beëindigingsovereenkomst. 

8. Bij afronding van de beëindiging van het exit-plan wordt een exitgesprek gehouden met de 
uitbestedingsrelatie. 

10. Onderhoud, beheer en vaststelling 
Het bestuur heeft het uitbestedingsbeleid vastgesteld op 5 juli 2021 en dit beleid wordt minimaal elk 
twee jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. 
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Bijlage 6: Prudent person 
 
Onderbouwing invulling prudent person-regel  
 
In de onderstaande tabel heeft SPT voor de artikelen 13 en 13a van het Besluit financieel 
toetsingskader pensioenfondsen en artikel 130 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling 
expliciet gemaakt hoe SPT onderbouwt dat aan het prudent person beginsel wordt voldaan: 
 

Artikel Onderbouwing 
Artikel 13. Besluit financieel toetsingskader  
pensioenfondsen. Eisen ten aanzien van  
beleggingen 

 

1. De waarden worden op zodanige wijze belegd dat 
de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het 
rendement van de portefeuille als geheel zijn 
gewaarborgd. 

In de ALM-studie en bij het bepalen van het  
beleggingsbeleid worden de beleggingsrisico’s van de 
individuele beleggingscategorieën gemodelleerd. 
Daarmee is er inzicht in het totale verwacht 
rendement en marktrisico van de portefeuille.  
Daarnaast is in hoofdstuk 3 van het jaarlijkse IPS 
beschreven welke risico’s het pensioenfonds heeft 
onderkend en hoe met deze risico’s wordt omgegaan. 
Zo heeft het pensioenfonds onder meer beleid 
vastgesteld ten aanzien van tegenpartij-, liquiditeits- 
en concentratierisico. Ter borging van de kwaliteit van 
de beleggingen heeft het pensioenfonds aanvullende 
richtlijnen per beleggingscategorie waarbij 
bijvoorbeeld maximale wegingen per ratingklasse zijn 
gedefinieerd.  
Aan de hand van een risicorapportage die eens per 
kwartaal wordt opgesteld worden deze risico’s 
gemonitord. 

2. Waarden die ter dekking van de technische 
voorzieningen worden aangehouden, worden belegd 
op een wijze die strookt met de aard en de duur van 
de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen. 

Het pensioenfonds besteedt met de driejaarlijkse 
ALM-studie aandacht aan het balansrisico dat het 
bestuur acceptabel acht en de mate waarin en wijze 
waarop renterisico wordt gelopen. Verder is in het 
matchingmandaat vastgelegd welk percentage van 
het renterisico dat wordt gelopen op de 
verplichtingen moet worden afgedekt. 

3. De waarden worden hoofdzakelijk op 
gereglementeerde markten belegd. Beleggingen in 
niet tot de handel op een gereglementeerde 
financiële markt toegelaten waarden worden tot een 
prudent niveau beperkt. 

Door SPT wordt belegd op gereglementeerde 
markten. Uitzondering hierop vormen de over-the-
counter (OTC) swaps die worden afgesloten voor het 
afdekken van (een deel van) het rente,- en 
valutarisico. 

4. Beleggingen in derivaten zijn toegestaan voor 
zover deze bijdragen aan een vermindering van het 
risicoprofiel of een doeltreffend portefeuillebeheer 
vergemakkelijken. Het fonds vermijdt een 
bovenmatig risico met betrekking tot een en dezelfde 
tegenpartij en tot andere derivatenverrichtingen. 

Binnen de matchingportefeuille dienen de 
derivatenposities ter verlaging van het renterisico dat 
het fonds op de balans loopt. Ter afdekking van het 
valutarisico dat wordt gelopen binnen de 
aandelenportefeuille, worden de 6 grootste valuta’s 
afgedekt naar euro. Er worden geen derivaten ingezet 
om efficiënt posities in te nemen bij 
herbalanceringen.  
Ter mitigatie van het tegenpartijrisico vindt een 
dagelijkse uitwisseling van onderpand plaats met de 
tegenpartijen van de derivatentransacties bij gebruik 
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Artikel Onderbouwing 
van over-the-counter (OTC) derivaten. In de situatie 
waarbij rentederivaten worden gehandeld via de 
central clearing, worden de posities dagelijks 
gecleard.  
Aan de afgesloten rente- en valutaderivaten liggen 
standaardcontracten ten grondslag. 
Middels wekelijkse rapportages is er inzicht in alle 
derivaten- en collateral posities 

5. De waarden worden naar behoren gediversifieerd 
zodat een bovenmatige afhankelijkheid van of 
vertrouwen in bepaalde waarden, of een bepaalde 
emittent van waarden of groep van ondernemingen 
en risicoaccumulatie in de portefeuille als geheel 
worden vermeden. 

Het pensioenfonds spreidt de portefeuille over  
beleggingscategorieën, risicobronnen, regio’s,  
sectoren, kredietkwaliteit en individuele namen. 
Middels periodieke rapportages is er inzicht op 
mandaatniveau en op totaalniveau.  
 

6. Onder waardering op marktwaarde als bedoeld in 
artikel 135, eerste lid, onder c, van de Pensioenwet 
en artikel 130, eerste lid, onder b, van de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling wordt verstaan: 
het bedrag waarvoor een actief kan worden 
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld 
tussen goed geïnformeerde partijen, die tot een 
transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Bij 
de waardering van een vordering van een fonds op 
een verzekeraar uit hoofde van een verzekering als 
bedoeld in artikel 12, vierde lid, kan het kredietrisico 
op die verzekeraar buiten beschouwing worden 
gelaten. 

Marktwaardering is voor SPT de norm wat betreft 
waarderingsgrondslag. Er is sprake van een 
onafhankelijke waardering door de custodian en 
derivaten worden eveneens onafhankelijk 
gewaardeerd. 

  
Artikel 13a Besluit financieel toetsingskader  
pensioenfondsen. Beleggingsbeleid 

 

1. Een fonds stelt voor de langere termijn een 
strategisch beleggingsbeleid vast dat aansluit op de 
doelstellingen en beleidsuitgangspunten,  
waaronder de risicohouding, van het fonds en is  
gebaseerd op gedegen onderzoek. 

Het pensioenfonds heeft een gedegen 
beleggingsproces. Driejaarlijks wordt een ALM-studie 
uitgevoerd en wordt het strategisch beleggingsbeleid 
herijkt. De risicohouding is gekwantificeerd als het 
verwachte pensioenresultaat. Het bestuur heeft de 
volgende grenzen bepaald voor het verwachte 
pensioenresultaat:  
• De ondergrens voor het verwachte toekomstige 

pensioenresultaat ligt op 79,1%.  
• In een slecht weer scenario mag maximaal 37,2% 

worden afgeweken van het verwachte 
toekomstige pensioen- resultaat.  

• De ondergrens voor het verwachte toekomstige 
pensioenresultaat vanuit de financiële positie 
waarin het fonds beschikt over het Vereist Eigen 
Vermogen (VEV) ligt op 78,5%. 

2. Het strategisch beleggingsbeleid bevat in ieder 
geval een beschrijving van de beleggingsdoelstelling, 
de samenstelling van de beoogde 
beleggingsportefeuille en de mate waarin van de 
beoogde beleggingsportefeuille kan worden 
afgeweken. 

Deze onderdelen zijn vastgelegd in het jaarlijkse IPS. 
De beleggingsdoelstelling is “Uitzicht bieden op 1,15% 
verhoging van de pensioenen en pensioenaanspraken 
per jaar op lange termijn”. De strategische asset 
allocatie inclusief bandbreedtes waarbinnen mag 
worden afgeweken van de beoogde portefeuille is 
weergegeven in hoofdstuk 8 van het IPS.  
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Artikel Onderbouwing 
3. Het fonds vertaalt het strategisch beleggingsbeleid 
naar een beleggingsplan. In het beleggingsplan neemt 
het fonds concrete en gedetailleerde richtniveaus en 
bandbreedtes per beleggingscategorie op. Het fonds 
stelt daarbij beleid op voor de beheersing van de 
relevante risico’s. 

Het fonds heeft een gedetailleerd beleggingsplan. In 
het beleggingsplan is het strategisch beleggingsbeleid 
vastgelegd, met allocaties naar de return- en 
matchingportefeuille.  
Het beleggingsplan bevat ook het beleid omtrent de 
periodieke herbalanceringen. 

4. Het fonds onderbouwt dat het strategisch  
beleggingsbeleid en het beleggingsplan passen  
binnen de prudent person regel. 

Deze onderbouwing, toegelicht per prudent person 
onderdeel. 

5. Een fonds stelt een beleggingscyclus vast op grond 
waarvan het strategisch beleggingsbeleid, het 
beleggingsplan en de uitvoering periodiek worden 
geëvalueerd en  
herbeoordeeld. 

Het pensioenfonds hanteert een beleggingscyclus 
waarbinnen het strategisch beleid op 
matching/return-niveau jaarlijks wordt geëvalueerd.  
De evaluatie van de invulling van de matching- en 
returnportefeuille en de onderliggende portefeuilles 
vindt ééns in de drie jaar plaats. Voor de evaluatie van 
de uitvoering van het beleggingsbeleid geldt een 
jaarlijkse frequentie. 

  
Artikel 130 Wvb. Eisen ten aanzien van de 
beleggingen 

 

1. Een pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat 
in overeenstemming is met de prudent-person regel 
en met name gebaseerd is op de volgende 
uitgangspunten: 

 

a. de waarden worden belegd in het belang van  
aanspraak- en pensioengerechtigden; en 

Iedere drie jaar wordt een ALM-studie gehouden, 
waarbij het bestuur een afweging maakt tussen 
indexatieambitie en het risico op korten en niet 
(volledig) indexeren. Aan de hand van de keuze van 
het bestuur wordt de optimale verdeling tussen de 
matching- en de returnportefeuille bepaald.  
Daarnaast worden de verschillende 
beleggingsportefeuilles zo efficiënt mogelijk ingericht 
in termen van risico en (netto) rendement. SPT houdt 
hierbij rekening met ESG factoren, als milieu en 
omgeving, arbeidsomstandigheden en 
ondernemingsbestuur. 

b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis  
van marktwaardering 

De beleggingen in staatsobligaties, geldmarktfondsen, 
aandelen en bedrijfs- obligaties worden gewaardeerd 
op marktwaarde. De derivatencontracten worden 
door de custodian onafhankelijk gewaardeerd met 
behulp van waarderingsmodellen waarbij 
waargenomen marktparameters als input dienen. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (hierna te noemen: SPT) vindt 
effectieve communicatie met de doelgroepen essentieel. Daarom heeft SPT in 2008 voor het 
eerst en in 2012 opnieuw een communicatieplan opgesteld. Eind 2016 is een communicatie-
beleidsplan voor de periode 2017 t/m 2019 ontwikkeld. Het plan voor de periode 2020 t/m 
2022 is een vervolg daarop.  

1.2 Afbakening van het plan 
Dit plan beschrijft de langetermijnstrategie en de visie van SPT op de communicatie met zijn 
doelgroepen en gaat over de periodieke, structurele communicatie. Voor incidentele 
communicatie maakt SPT indien nodig een aanvulling op dit plan. Dit communicatiebeleids-
plan is een zelfstandig fondsdocument dat uitgaat van de missie en visie van het fonds en is 
afgestemd op het algemene fondsbeleid. 

1.3 Duur van het plan 
Dit plan geldt met ingang van het kalenderjaar 2020 en heeft een doorlooptijd van drie jaar. 
Daarna vindt een evaluatie en eventueel aanpassing van het beleid plaats. Jaarlijks stelt het 
pensioenfonds de communicatiejaarkalender en bijbehorende begroting vast, waarin het 
pensioenfonds de communicatieactiviteiten voor het betreffende jaar beschrijft.  
 

2. Organisatie van de communicatie 
 
Het bestuur van SPT stelt het communicatiebeleid vast en toetst de uitvoering. Het bestuur is 
daarmee eindverantwoordelijk voor tijdige, duidelijke en begrijpelijke informatievoorziening 
aan de deelnemers over alle zaken die het pensioenfonds betreffen. 
 
De communicatiecommissie van SPT ontwikkelt het communicatiebeleid, adviseert het 
bestuur, volgt de uitvoering van het communicatiebeleid en stuurt bij. De communicatie-
commissie koppelt haar werkzaamheden, zo nodig in elke bestuursvergadering, terug naar 
het bestuur. AZL heeft als uitvoerende partij een adviserende en uitvoerende rol. 
 
De uitbestedingscommissie toetst of de werkzaamheden die zijn uitbesteed, waaronder de 
communicatieactiviteiten van SPT, conform de overeenkomst worden uitgevoerd. Het bestuur 
legt voor het gevoerde communicatiebeleid verantwoording af aan het Verantwoordings-
orgaan. Het pensioenfonds toetst, waar nodig, nieuwe communicatiemiddelen vooraf bij 
deelnemers die tot de doelgroep behoren. 
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Jaarlijks besteedt het bestuur in het bestuursverslag van het jaarverslag aandacht aan de 
communicatieverrichtingen van het afgelopen boekjaar.  
 

3. Het pensioenfonds 

3.1 Missie en visie op communicatie 
De missie van SPT is om deelnemers uitzicht te bieden op gemiddeld 1,15% verhoging van de 
pensioenen en -aanspraken per jaar op lange termijn. SPT communiceert direct en helder over 
de kansen en risico s die hiermee gepaard gaan. 
 
Visie op communicatie 
Daarvan afgeleid richt het communicatiebeleid zich op vijf aandachtspunten:  
1. Informeren over kansen en risico’s met betrekking tot de verhoging van de pensioenen.  
2. Informeren over de evenwichtigheid van de financiële opzet.  
3. Informeren over de toekomst van het fonds. 
4. Informeren over de inrichting en organisatie van het fonds en het bestuur. 
5. Communicatie met deelnemers moet voldoen aan wet- en regelgeving.  

3.2 Imago van het pensioenfonds 
De kernwaarden van het pensioenfonds zijn deskundigheid, evenwichtigheid, betrouw-
baarheid en transparantie. Wat betekenen deze kernwaarden voor de communicatie van SPT 
met de diverse doelgroepen?  
 
• Deskundig: SPT wil gezien worden als een deskundig pensioenfonds waar het pensioen in 

goede handen is. Dit doet het fonds door ‘in control’ te zijn en door een goede en 
zorgvuldige uitvoering van de pensioenregeling en de communicatie.  

• Evenwichtig: SPT wil evenwichtig zijn. Dit doet het pensioenfonds door ervoor te zorgen 
dat de belangen van alle doelgroepen zorgvuldig afgewogen worden, maar ook door 
keuzes te maken die stabiliteit bieden voor de deelnemers. 

• Betrouwbaar: SPT wil gezien worden als een betrouwbaar en integer pensioenfonds dat 
zorgvuldig te werk gaat. Dit doet het pensioenfonds door de zaken eerlijk en realistisch 
voor te stellen. Belangrijk hierbij is dat de uitvoering van de regeling van het gesloten 
pensioenfonds een goede, rechtvaardige aanpak vergt. 

• Transparant: SPT wil gezien worden als een pensioenfonds dat open en duidelijk is. Het 
pensioenfonds wil transparant zijn door de doelgroepen tijdig en begrijpelijk te 
informeren en ze op de hoogte te houden van de stand van zaken.  
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3.3 Kenmerken van het pensioenfonds 
SPT is een gesloten beroepspensioenfonds. Dat betekent dat SPT geen actieve deelnemers 
heeft (behalve een kleine groep arbeidsongeschikten) en dat er geen sprake is van premie-
inleg. Daarnaast vormen tandartsen en tandarts-specialisten een specifieke beroepsgroep met 
een hoog opleidingsniveau en kent SPT geen werkgevers. Dit zijn karakteristieken die mede 
bepalend zijn voor de uitvoering van de pensioencommunicatie.  
 

4. Ontwikkelingen 

4.1 Wet- en regelgeving 
De afgelopen jaren zijn Nederlandse pensioenfondsen geconfronteerd met een toename in 
wet- en regelgeving, die ook de communicatie met pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemers tot in detail raakt. De Pensioenwet bracht al een uitgebreide set informatie-
verplichtingen, en sinds 2015 is er de wet Pensioencommunicatie die uitgebreide eisen stelt 
aan de pensioencommunicatie. Ook de introductie van de privacywet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe regels voor de waardeoverdracht van kleine 
pensioenen hebben in 2018 en 2019 de nodige impact gehad. In 2019 was er een belangrijke 
wijziging van de inlogsystematiek (eIDAS) voor het deelnemersportaal. Medio 2019 is een 
principeakkoord bereikt over het nieuwe pensioenstelsel en is de wet ‘Temporisering AOW-
leeftijd’ aangenomen. In oktober 2019 werd in het NPR de ‘navigatiemetafoor’ geïntrodu--
ceerd, waarmee de deelnemer aan de hand van drie scenario’s een inschatting ziet van de 
koopkracht van het pensioen ‘als het mee- of tegenzit’.  
  
In de komende planperiode zien we de volgende thema’s:  
 
• Aanpassing van de AOW-leeftijd (2020). De AOW-leeftijd wordt tot 2022 ‘bevroren’ op 66 

jaar en 4 maanden en wordt daarna stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2024.   
• Uitwerking van het principeakkoord voor het nieuwe pensioenstelsel. De verwachting is 

dat dit vanaf 2021 wordt geïmplementeerd. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen 
hiervan zijn voor de deelnemers van SPT.  

• Aanpassing van de regels voor het verlagen en verhogen van de pensioenen.  
• IORP II, in het bijzonder de aanpassing van de slapers-UPO’s met de navigatiemetafoor 

(2020). 
• Nieuwe wetgeving voor de verdeling van het pensioen bij scheiding (2021). 
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4.2 Overige ontwikkelingen  
Naast de - vaak complexe en veranderende - wet- en regelgeving spelen diverse andere 
ontwikkelingen een rol. Denk aan de vergrijzing en de gestegen levensverwachting, de 
ontwikkelingen op de financiële markten en de lage rente. 
 
Rol van de media 
Vrijwel dagelijks worden deze onderwerpen  in de media belicht. Door de complexiteit van de 
materie én doordat de berichtgeving in de media niet altijd is gebaseerd op de juiste feiten en 
interpretaties is het voor de doelgroepen soms onduidelijk wat de ontwikkelingen betekenen 
voor hun pensioen op de korte en lange termijn. Door negatieve, tegenstrijdige en onjuiste 
berichten (mythes) neemt de onrust en het wantrouwen in de politiek en in financiële 
instanties in zijn algemeenheid, waaronder fondsen en uitvoerders, toe. SPT wil deze materie 
voor de doelgroepen ‘duiden’ en waar mogelijk handelingsperspectief bieden.  
 

5. Communicatiestrategie 
 
Tijdig, duidelijk, evenwichtig en correct 
De wet Pensioencommunicatie schrijft voor dat het pensioenfonds informatie tijdig, duidelijk, 
evenwichtig en correct moet verstrekken. Dit doet SPT door: 
• begrijpelijke taal te hanteren waar mogelijk;  
• informatie compact, consistent en overzichtelijk aan te bieden; 
• informatie goed te structureren, te faseren en te visualiseren; 
• een toegankelijke vormgeving te hanteren. 
 
Het is een minimale vereiste om aan deze en andere informatieverplichtingen te voldoen. De 
informatieverplichtingen zijn gericht op informeren, maar de ambitie van het pensioenfonds 
gaat verder dan dat. Het pensioenfonds investeert steeds meer in persoonlijk en op maat  
communiceren om deelnemers te betrekken bij het beleid van het fonds en pensioenbewust 
te maken.  
 
Interactie 
De afgelopen jaren stond de pensioencommunicatie vooral in het teken van informeren en de 
ontwikkeling van communicatiemiddelen zoals de website, de pensioenplanner en de 
Pensioenschets. In de komende jaren wil het fonds de interactie met deelnemers verder 
stimuleren. Dat leidt tot meer verbinding tussen de deelnemers en SPT. Daarnaast krijgt het 
pensioenfonds ook meer zicht op de beleving van de deelnemer. Dat helpt om de 
communicatiemiddelen en -boodschap beter af te stemmen op de deelnemer.  
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SPT heeft de eerste stappen om interactie te organiseren al gezet door bijvoorbeeld: 
• vragen van deelnemers actief te volgen en analyseren; 
• de mening van deelnemers te vragen via deelnemerspanels; 
• de algemene vergadering van deelnemers; 
• toesturen van verkort jaarverslag aan deelnemers. 
De komende jaren wil het pensioenfonds het deelnemerspanel breed inzetten om meer 
diepgaande informatie over een bepaald onderwerp te vergaren. Ook het plaatsen van polls 
op de website stimuleert de interactie en levert bijvoorbeeld onderwerpen op die in de 
digitale nieuwsbrieven behandeld kunnen worden. Zie verder hoofdstuk 10 Communicatie-
middelen. 
 
Persoonlijke communicatie 
Door informatie op maat te maken, voorkomt het pensioenfonds een te grote hoeveelheid 
informatie waardoor de ontvanger kan afhaken. Hoe persoonlijker de informatie, hoe beter de 
communicatie de deelnemers bereikt. Dat doet SPT door te helpen bij het maken van keuzes 
over het pensioen met de digitale pensioenplanner en de Pensioenschets. 
 
Digitale communicatie 
SPT streeft ernaar de communicatie met deelnemers zoveel mogelijk te digitaliseren. De 
website (incl. de persoonlijke omgeving Mijn SPT/Mijn Pensioencijfers, de pensioenplanner en 
de Pensioenschets) en de digitale nieuwsbrieven vervullen nu al een centrale rol in de 
communicatie van het fonds. De komende jaren willen we het gebruik van deze middelen nog 
verder stimuleren.  

 
• Toename websitebezoek (incl. Mijn SPT) 

Bijlage 1 geeft een overzicht van het websitebezoek van 2017-2019. In de komende 
planperiode wil SPT een toename van gemiddeld 10% per jaar realiseren door de traffic 
naar de website te pushen. Denk aan het doorlinken vanuit de digitale nieuwsbrieven en 
het verwijzen naar de website vanuit andere communicatie-uitingen.  

• Toename bereik digitale nieuwsbrieven 
Bijlage 2 geeft een overzicht van het ‘klikgedrag’ van 2017-2019. In de komende 
planperiode wil SPT een toename van gemiddeld 10% realiseren, zowel van het (unieke) 
aantal geopende mails als van het (unieke) aantal doorkliks. Bijvoorbeeld door 
aantrekkelijke kopregels, relevante content en aansprekend beeldmateriaal.   

• Toename mailadressen 
Medio 2017 had 16% resp. 17% van alle pensioengerechtigden resp. slapers een e-
mailadres aan SPT doorgegeven. In oktober 2019 was dat 46% resp. 44%. Om het aantal 
mailadressen verder te verhogen (en de papieren post te reduceren), gaat SPT ook in de 
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komende planperiode hierop actief inzetten. We streven naar een jaarlijkse groei van het 
aantal mailadressen van 10%. Zie verder hoofdstuk 10 Communicatiemiddelen. 

• Aanpassing deelnemersportaal 
Door een - eenvoudige - technische aanpassing van het huidige deelnemersportaal wordt 
SPT een digitaal pensioenfonds. Deelnemers die hun mailadres achterlaten en geen 
bezwaar hebben tegen digitale post krijgen dan een ‘alert’ als hun UPO, jaaropgave of 
andere post klaarstaat in het portaal.  

 
Visuele communicatie 
 ‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’. Ofwel: mensen zijn steeds meer visueel 
ingesteld. Onderzoek wijst uit dat 10% een gehoorde boodschap onthoudt, 20% een gelezen 
boodschap en 80% een boodschap die óók gevisualiseerd is.  SPT wil complexe of belangrijke 
boodschappen visualiseren in de vorm van een animatie of infographic (informatieve 
illustratie). In sommige gevallen kan gebruik worden gemaakt van bestaand materiaal 
(ontwikkeld door bijvoorbeeld de Pensioenfederatie) maar het fonds wil dit ook zelf  
ontwikkelen. Zie verder hoofdstuk 10 Communicatiemiddelen. 
 
Geïntegreerde communicatie 
Communicatie vraagt samenhang in uitingen en kanalen (papier, digitaal, visueel en 
persoonlijk) met daarbij speciale aandacht voor de eerstelijns digitale communicatie, namelijk 
de website. De communicatie via de helpdesk is daarnaast een belangrijk kanaal. De wetgever 
legt op dat er geen discrepantie mag zijn binnen een uiting en tussen verschillende uitingen. 
Dat vraagt een constante alertheid van pensioenfonds en uitvoerder.  
 

6. Doelgroepen 
 
De doelgroepen van het pensioenfonds zijn de volgende: 
• Gewezen deelnemers 
• Pensioengerechtigden  
• Nabestaanden van deelnemers 
• Arbeidsongeschikten met premievrije voortzetting 
• Gewezen partners 
 
Een belangrijk kenmerk van de doelgroepen is dat het opleidingsniveau en de kennis van 
financiële en pensioengerelateerde zaken hoog zijn. Dat maakt het mogelijk op een hoger 
niveau te communiceren en dieper in te gaan op de materie. 
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7. Doelstellingen 
 
SPT beoogt zo goed mogelijk te zorgen voor een jaarlijkse verhoging van de (opgebouwde) 
pensioenen. Het fonds streeft daarbij naar transparantie en naar tevredenheid bij deelnemers 
over het beleid en de toekomst van het fonds. Het pensioenfonds communiceert de correcte 
pensioeninformatie op het juiste moment op een begrijpelijke, consistente en evenwichtige 
manier. Daarnaast levert de communicatie een positieve bijdrage aan het imago van het 
pensioenfonds. 
 
Bij het formuleren van (sub)doelstellingen is ook rekening gehouden met de kaders van de 
Pensioenwet, zoals die in 2015 is vastgesteld. Belangrijk in deze wet zijn drie kernpunten: 
• Uitgaan van de kenmerken van de deelnemers; 
• Uitgaan van de informatiebehoefte en de voorkennis van de deelnemers; 
• Het bieden van handelingsperspectief aan deelnemers. 

7.1 Kennis  
De deelnemers hebben kennis over/van: 
• wat de omvang van het pensioen is of wordt; 
• wat de pensioenregeling op hoofdlijnen inhoudt; 
• waar ze terecht kunnen voor meer informatie; 
• wie het pensioenfonds besturen en wat het bestuur doet; 
• hoe de toekomst van het fonds eruit ziet. 

7.2 Houding 
De deelnemers hebben: 
• een positieve houding ten opzichte van het pensioen en het pensioenfonds; 
• vertrouwen in het pensioenfonds, het bestuur en de regeling. 

7.3 Gedrag 
De deelnemers zijn in staat zelf inzicht te krijgen in hun pensioensituatie en worden aangezet 
tot het: 
• op een relevant moment halen van de relevante informatie bij het gewenste kanaal; 
• nemen van de juiste actie op het juiste moment. 
 
Het verdient aanbeveling om in de komende planperiode met behulp van onderzoek de 
doelstellingen meetbaar te maken en te toetsen. Zie verder hoofdstuk 11 Meten en 
rapporteren. 
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8. Communicatieboodschappen 

8.1 Kernboodschap  
De kernboodschappen in de communicatie naar alle deelnemers zijn als volgt:  
• SPT streeft naar jaarlijkse verhoging van de  pensioenen en de pensioenaanspraken. 
• SPT zorgt voor een goed en prudent beheer van het (maatschappelijk verantwoord 

belegd) vermogen van het fonds en is helder en duidelijk over de kansen en bedreigingen 
die hiermee gepaard gaan. 

• SPT communiceert open en transparant over de toekomst van het fonds. 

8.2 Communicatieonderwerpen 
Belangrijke communicatieonderwerpen voor SPT zijn: 
• het pensioenoverzicht (UPO) en het te verwachten pensioen; 
• de financiële positie van het pensioenfonds; 
• de toeslagverlening; 
• de kosten en de risico’s van de uitvoering; 
• het beleggingsbeleid; 
• het gesloten karakter van het pensioenfonds en het beleid; 
• het bestuur en de organisatie van het pensioenfonds; 
• de toekomst van het fonds. 
 

9. Communicatiestijl 
 
SPT wil begrijpelijk en evenwichtig communiceren. Om dat te bereiken heeft het 
pensioenfonds enkele voorwaarden gesteld aan de schrijfstijl en de huisstijl.  

9.1 Schrijfstijl 
• Taalniveau B1 waar mogelijk, rekening houdend met het academische niveau van de 

deelnemers en de aard van de berichtgeving; 
• Consistentie in begrippen en boodschappen; 
• Positieve toonzetting en de lezer persoonlijk aanspreken; 
• Compacte zinnen; 
• Gebruikmaken van voorbeeldwerking en rekenvoorbeelden; 
• Vakjargon zoveel mogelijk vermijden;  
• Uitgaan van het standpunt van de lezer. 
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9.2 Huisstijl 
Toegankelijke en overzichtelijke vormgeving draagt bij aan de duidelijkheid van 
communicatie. Daarnaast is het belangrijk dat het pensioenfonds herkenbaar is door een 
eigen logo en herkenbare huisstijl (onder andere terugkerend beeld en een vast 
kleurenschema) en een consistente toepassing van het logo en de huisstijl. 
 

10. Communicatiemiddelen 
 
Hieronder een beschrijving van de middelen die SPT momenteel ter beschikking heeft en een 
doorkijk naar de mogelijkheden die er zijn voor uitbreiding en doorontwikkeling van deze 
middelen. 

10.1 Bestaande middelen 
Website 
De website wordt zoveel mogelijk centraal gesteld in de communicatie van het 
pensioenfonds. Daarop is alle informatie te vinden die een deelnemer mogelijk nodig kan 
hebben. Vanuit alle overige communicatie-uitingen wordt hiernaar verwezen. Er wordt zoveel 
mogelijk gebruikgemaakt van gelaagde communicatie. De eerste laag (bijvoorbeeld een 
nieuwsbericht of nieuwsbrief bevat informatie op hoofdlijnen. De tweede laag (een 
contentpagina) bevat gedetailleerdere informatie, al dan niet ondersteund door een animatie 
of infographic. Vanuit de tweede laag wordt eventueel doorverwezen naar de derde laag 
(downloads/documenten).  
 
Deelnemersportaal en pensioenplanner 
De deelnemers hebben via de website toegang tot Mijn SPT, een afgeschermd portaal 
waarbinnen ze een visualisatie van hun pensioencijfers zien en praktische zaken meteen 
online kunnen regelen. Verder staat in Mijn SPT ook specifieke informatie zoals 
vergaderstukken en verslagen van deelnemersvergaderingen. In de pensioenplanner kunnen 
deelnemers zelf pensioenberekeningen maken die ondersteuning bieden bij het maken van 
pensioenkeuzes. 
 
Pensioenschets 
SPT heeft op de website naast de pensioenplanner de zogenaamde Pensioenschets 
beschikbaar gesteld. Dit is een digitale tool waarmee de deelnemer op een laagdrempelige 
manier inzicht krijgt in wat hij met zijn toekomstige pensioen kan doen, en kan spelen met de 
verhouding tussen zijn inkomen en zijn gewenste levensstandaard. De persoonlijke 
pensioencijfers worden hier ingeladen om inzicht op maat te bieden. 
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Nieuwsdienst  
Aangezien de website wordt ingezet als centraal communicatiemiddel, is het aan te raden om 
ervoor te zorgen dat er voldoende verversing is op de site. Daarvoor maakt het fonds gebruik 
van de maandelijkse nieuwsdienst die AZL biedt. Wanneer die gespreid over de maand 
worden geplaatst op de website, is er voortdurend actuele berichtgeving, samen met het 
maandelijkse nieuwsbericht over de financiële situatie van het fonds.  
 
E-mailservice 
Een e-mailalert is een digitale melding wanneer belangrijk nieuws is gepubliceerd op de 
website van het fonds, met een directe link naar het genoemde nieuws. De ervaring leert dat 
deelnemers niet alleen het bericht uit de alert lezen, maar ook de berichten daarboven en 
daaronder. 
 
Digitale nieuwsbrief  
Een digitale nieuwsbrief is een eigentijdse manier om informatie onder de aandacht van 
deelnemers te brengen, waarbij de website nog steeds het centrale communicatiemiddel 
blijft.  
 
Schriftelijke correspondentie 
Het gebruik van schriftelijke correspondentie wordt de komende jaren sterk afgebouwd. Dat 
neemt niet weg dat deelnemers die bezwaar maken tegen digitale informatie hun 
persoonlijke pensioeninformatie nog steeds op papier krijgen toegestuurd. 
 
Algemene vergadering van deelnemers 
Minimaal één keer per jaar organiseert SPT, in samenwerking met de BPVT, een bijeenkomst 
voor deelnemers, waarin de meest actuele informatie over het fonds wordt verstrekt en het 
jaarverslag wordt besproken. Deze bijeenkomsten worden fysiek niet altijd even goed 
bezocht. Het activeren van deelnemers om deel te nemen aan deze bijeenkomsten blijft een 
aandachtspunt. 
 
Jaarverslag 
Zoals elk pensioenfonds is ook SPT verplicht om een jaarverslag op te leveren voor 1 juli van 
het volgende boekjaar. Dit jaarverslag wordt op de website van het fonds geplaatst en er 
wordt over gecommuniceerd. SPT publiceert daarnaast een verkorte versie van het jaarverslag 
voor deelnemers en andere geïnteresseerden. Dit gedrukte verkorte jaarverslag is een 
gewaardeerd visitekaartje van het fonds en wordt meegestuurd met de schriftelijke 
uitnodiging voor de algemene deelnemersvergadering. 
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Deelnemersenquête 
In 2018 is SPT gestart met een (online) deelnemerspanel. Het panel is geraadpleegd om inzicht 
te krijgen in het gebruik van en de waardering voor de communicatiemiddelen van het fonds. 
In de komende planperiode wordt voor een bredere opzet gekozen in de vorm van een 
enquête rondom een bepaald thema die wordt uitgezet onder een representatieve steekproef 
van alle deelnemers van wie het mailadres bekend is. 
 
Helpdesk 
Het pensioenbureau fungeert als vraagbaak voor alle doelgroepen van SPT. Het is tijdens 
kantooruren telefonisch bereikbaar en daarbuiten ook per e-mail. Er is voor gekozen om 
eerstelijns de digitale communicatie in te zetten en tweedelijns de persoonlijke communicatie 
via de helpdesk. 

10.2 Doorontwikkeling en uitbreiding communicatie(middelen) 
Animatie/infographic/filmpje 
In de komende planperiode ontwikkelt SPT animaties,  infographics of filmpjes, bijvoorbeeld 
over onderwerpen zoals het beleggingsbeleid, de missie van het fonds, de dekkingsgraad, het 
UPO of ‘keuzes voor uw pensioen’.  Dit wordt in een apart voorstel verder uitgewerkt. 
 
Wervingsactie mailadressen 
Om het aantal beschikbare mailadressen van pensioengerechtigden én slapers te vergroten, 
ontwikkelt SPT een wervingsactie in combinatie met een mailing ‘geen bezwaar’. Dit wordt in 
een apart voorstel verder uitgewerkt.  
 
Polls 
Om de interactie met deelnemers te stimuleren, plaatst het fonds polls op de website.  Zo 
krijgt het fonds ook meer zicht op de beleving/mening van de deelnemer. De antwoorden zijn 
‘haakjes’ voor de onderwerpen in de digitale nieuwsbrieven. Enkele voorbeelden zijn ‘Leest ú 
uw Uniform Pensioenoverzicht?’ of ‘De rekenrente/dekkingsgraad: weet u hoe het zit?’ Dit 
wordt in een apart voorstel verder uitgewerkt. 
 
Social media 
Voor extra digitaal bereik en een meer persoonlijke aanpak is de inzet van social media 
mogelijk. Via Twitter of LinkedIn kan een aanvullend kanaal geboden worden voor 
deelnemers om de ontwikkelingen bij het fonds te volgen. Ook kunnen deelnemers op een 
laagdrempelige manier hun vragen over pensioen bij het fonds insturen. De inzet van social 
media ondersteunt bovendien de uitstraling van een zeer digitaal georiënteerd 
pensioenfonds. Dit wordt in een apart voorstel verder uitgewerkt. 
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10.3 Doelgroep-middelen matrix 
Hieronder een overzicht van de communicatiemiddelen die SPT tot nu toe heeft ingezet voor 
de diverse doelgroepen: de doelgroep-middelen matrix. Eventueel nieuw te ontwikkelen 
middelen worden hieraan toegevoegd. 
 
Doelgroep Papier Digitaal Persoonlijk 
Gewezen deelnemers - UPO  

- Procesbrieven 
- Formulieren 
- Verkort 

jaarverslag 

 
 

- Website 
- Pensioenplanner 
- Pensioenschets 
- Nieuwsbrief  
- E-mailservice 
- Jaarverslag 
- Verkort jaarverslag 

- Helpdesk 
- Algemene 

deelnemers-
vergadering 

 

Pensioengerechtigden 
Nabestaanden van 
deelnemers 
Arbeidsongeschikten 
Gewezen partners 

- Jaaropgave 
- UPO 
- Procesbrieven 
- Formulieren 
- Verkort 

jaarverslag 

- Website 
- Pensioenplanner 
- Pensioenschets 
- Nieuwsbrief  
- E-mailservice 
- Jaarverslag 
- Verkort jaarverslag 

- Helpdesk 
- Algemene 

deelnemers-
vergadering  

 

11. Meten en rapporteren 

11.1 Statistieken 
Alle informatie uit de interactie met deelnemers, spontane feedback, helpdesk en reacties via 
de digitale kanalen wordt besproken in de communicatiecommissie. Deze commissie besluit 
binnen het door het bestuur vastgestelde communicatiebeleid tot aanpassingen in de 
communicatie. Daarnaast worden analyses gemaakt van het bezoek van website, 
deelnemersportaal, pensioenplanner en Pensioenschets. Ook de statistieken van de e-
mailservices en de digitale nieuwsbrieven worden hieraan toegevoegd. 

11.2 Evaluatie/aanpassing communicatiebeleid 
Tweejaarlijks evalueert de communicatiecommissie de communicatie aan de hand van het 
communicatiebeleidsplan en adviseert het bestuur waar nodig over bijstelling daarvan. 
Jaarlijks evalueert de communicatiecommissie de communicatiejaarkalender en stelt de 
nieuwe kalender voor het daaropvolgende jaar vast.  Zoals gezegd in hoofdstuk 7 verdient het 
aanbeveling om in de komende planperiode met behulp van onderzoek de doelstellingen 
meetbaar te maken en te toetsen. Met behulp van een 0-meting in 2020 kan het fonds 
vaststellen wat de kennis, houding en het gedrag van de deelnemers is. Op basis daarvan 
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kunnen de doelstellingen SMART worden gemaakt en het beleid worden aangescherpt. Met 
een daaropvolgende 1-meting in 2021 of 2022 wordt getoetst in hoeverre de doelstellingen 
zijn gehaald en welke aanpassingen in het communicatiebeleid gewenst/nodig zijn.  
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Bijlage 1 Website 2017- 2019 (Q3) 
 
Website 
 

 Q1 - 
2017 

Q2 - 
2017 

Q3 - 
2017 

Q4 - 
2017 

Q1 - 
2018 

Q2 - 
2018 

Q3 - 
2018 

Q4 – 
2018 

Q 1 - 
2019 

Q 2 - 
2019 

Q 3 - 
2019 

Unieke 
gebruikers 

2.033 3.520 2.072 3.188 2.496 2.134 2048 3.937 3.259 2.941 2.615 

Aantal 
sessies 

2.813 4.853 2.868 4.661 3.450 2.829 2608 4.891 4.337 4.012 3.404 

 
Pensioenplanner 
 

 Q1 - 
2017 

Q2 - 
2017 

Q3 - 
2017 

Q4 - 
2017 

Q1 - 
2018 

Q2 - 
2018 

Q3 - 
2018 

Q4 - 
2018 

Q 1 - 
2019 

Q 2 - 
2019 

Q 3 - 
2019 

Unieke 
gebruikers 

    87 81 49 129 77 64 75 

Aantal 
sessies 

327 438 255 188 127 102 74 146 112 102 105 
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Mijn Pensioencijfers 
 

 Q1 - 
2017 

Q2 - 
2017 

Q3 - 
2017 

Q4 - 
2017 

Q1 - 
2018 

Q2 - 
2018 

Q3 - 
2018 

Q4 - 
2018 

Q 1 - 
2019 

Q 2 - 
2019 

Q 3 - 
2019 

Unieke 
gebruikers 

    394 407 195 394 647 344 230 

Aantal 
sessies 

724 1.626 482 963 579 533 302 579 934 514 341 

 
Pensioenschets 
 

 Q4 - 
2017 

Q1 - 
2018 

Q2 - 
2018 

Q3 - 
2018 

Q4 – 
2018 

Q 1 - 
2019 

Q 2 - 
2019 

Q 3 - 
2019 

Unieke 
gebruikers 

 100 69 42 116 66 68 42 

Aantal 
sessies 

230 113 77 56 126 81 74 45 
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Bijlage 2 Digitale nieuwsbrieven 2017- 2019 (Q3) 
 
Aantallen 
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Percentages 
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Bijlage 7a: Communicatiebeleid - Maatschappelijk verantwoord beleggen 
 

Hoofdlijnen van het MVB-beleid van SPT 

• SPT heeft de fiduciaire verantwoordelijkheid om het vermogen van het fonds op 
maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen. 

• SPT is ervan overtuigd dat MVB-beleggen geen rendement hoeft te kosten, maar dat 
het ook geen bron is van extra rendement. 

• SPT geeft invulling aan het MVB-beleid door beleggingen in bedrijven die niet 
voldoen aan onze MVB-criteria uit te sluiten. 

• Daarnaast geeft SPT invulling aan het MVB-beleid door uitoefening van het 
stemrecht. 

 

Uitsluitingenbeleid 

Het uitsluitingenbeleid van SPT is als volgt: 

• United Nations Global Compact: er wordt niet belegd in ondernemingen die niet 
voldoen aan de tien principes van United Nations Global Compact. Deze principes 
hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-
corruptie; 

• Controversiële wapens: er wordt niet belegd in ondernemingen die bezighouden met 
de productie van controversiële wapens, zoals antipersoonsmijnen, clustermunitie en 
dergelijke; 

• Tabaksindustrie: er wordt niet belegd in ondernemingen die betrokken zijn bij de 
productie van tabaksartikelen. 

• Op basis van bovenstaande criteria wordt eens per kwartaal door MSCI een 
uitsluitingenlijst opgesteld van ondernemingen waar SPT niet in wenst te beleggen. 
De vermogensbeheerders zijn verantwoordelijk voor de naleving van de 
uitsluitingenlijst. 

 

Draagvlak deelnemers – maatschappelijk draagvlak 

• Het fonds heeft in 2020 onderzoek gedaan naar het draagvlak van de deelnemers 
voor het MVB-beleid. Hieruit blijkt dat er groot draagvlak is voor het MVB-beleid, 
alsmede voor een verdere focus van het beleid op de thema’s ‘klimaat’, ‘goed 
ondernemingsbestuur’ en ‘gezondheid’. 

• UN PRI: SPT is sinds juli 2018 mede-ondertekenaar van de UN Pinciples for 
Responsible Investment (UN PRI). PRI is een organisatie die zich inzet voor 
verantwoord beleggen. PRI onderzoekt wat de implicaties zijn van ESG factoren op 
de beleggingen en ondersteunt de ondertekenaars bij het implementeren van deze 
factoren in hun beleggingsproces en bij hun beleggingsbeslissingen. 
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• IMVB: SPT is sinds januari 2019 ondertekenaar van het Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen convenant. In het convenant hebben 
pensioenfondsen afspraken gemaakt over de implementatie van de richtlijnen die 
erop zijn gericht om negatieve effecten van een onderneming (of de keten erachter) 
in kaart te brengen, te prioriteren en te adresseren. 

• SFDR: sinds maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
van toepassing die voorschrijft hoe fondsen verantwoording moet afleggen over het 
duurzaamheidsbeleid. Op het ogenblik onderzoekt SPT nog op welke wijze het fonds 
invulling kan geven aan SFDR. 

 

Communicatie over MVB-beleid 
• SPT kiest nadrukkelijk voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen 

binnen het beleggingsbeleid en is bereid daarover verantwoording af te leggen aan 
haar deelnemers. 

• Het MVB-beleid is vastgelegd in het Investment Policy Statement dat jaarlijks wordt 
herzien en aangepast. 

• In het jaarverslag en tijdens de Algemene Vergadering van Deelnemers geeft het 
bestuur toelichting op de implementatie van het MVB-beleid. 

• Op de website worden de deelnemers tussentijds geïnformeerd over ontwikkelingen 
op MVB-gebied. 

• Door middel van questionnaires worden deelnemers van tijd tot tijd in de gelegenheid 
gesteld om hun mening te geven over verdere invulling van het MVB-beleid. 

• Op ad-hoc basis is het bestuur beschikbaar om toelichting te geven op vragen van 
deelnemers over het MVB-beleid en de toepassing daarvan. 

• Het bestuur is te allen tijde bereid en beschikbaar om het MVB-beleid van SPT verder 
uit te dragen of toe te lichten.  

• Het bestuur zal pro-actief reageren op specifieke vragen van deelnemers. Voorzover 
relevant zal op de website aandacht besteed worden aan vragen van deelnemers  

• Op de website zal door middel van een Q&A sectie aandacht besteed worden aan 
vragen van deelnemers. 
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1. Inleiding 

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht in het kader van het risicomanagement minimaal eens in 

de drie jaar een eigen risicobeoordeling (ERB) uit te voeren.  

 

Het wettelijk kader voor de ERB wordt gevormd door artikel 18b van het Besluit financieel 

toetsingskader fondsen. Doel van de eigenrisicobeoordeling (ERB) is het creëren van inzicht in de 

samenhang tussen:  

• de strategie van het fonds. 

• de risicohouding van het fonds. 

• de materiële financiële en niet-financiële risico’s waaraan het fonds is of in de toekomst wordt 

blootgesteld. 

• de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie van het fonds en de pensioenen 

van pensioengerechtigden en van (gewezen) deelnemers.  

• de beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer. 

 

De ERB is een proces dat uitmondt in een ERB-document.  

 

Dit beleidsdocument beschrijft de kaders van de ERB, te weten: 

• de uitgangspunten van de ERB 

• de samenhang van de ERB met andere risicomanagement instrumenten 

• de frequentie uitvoering ERB, inclusief ERB triggers 

• het ERB-proces 

• de governance 

• de ERB-rapportage 

 

Dit beleid zal ten minste eens in de drie jaar worden geëvalueerd en aangepast na belangrijke 

wijzigingen. 

 

Dit document is goedgekeurd door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Tandartsen en 

Tandarts-specialisten (hierna: SPT) op 22-11-2021. 
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2. De uitgangspunten van de ERB 

Het fonds hanteert de volgende uitgangspunten voor de ERB: 

 

 

Proportioneel: Rekening houden met omvang en interne organisatie van 

pensioenfonds SPT. 

Pragmatisch:  Het fonds maakt voor de uitvoering van de ERB zoveel mogelijk 

gebruik van bestaande analyses en risicobeoordelingen. 

Toekomstgericht:  Bij het opstellen van de ERB wordt waar nodig gebruik gemaakt 

van scenarioanalyses. 

Bestuurlijke betrokkenheid: De ERB wordt gebruikt bij de strategische besluitvorming. Het 

bestuur vervult daarom een actieve rol bij uitvoering van de ERB.  

Geïntegreerd: De ERB wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in bestaande 

processen en wordt door het fonds niet als losstaand proces 

behandeld. 

Concreet: De ERB moet leiden tot concrete actiepunten. 
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3. Samenhang ERB en andere 

risicomanagement instrumenten  

De basis voor het integraal risicomanagement binnen het pensioenfonds - en dus ook voor de ERB 

- vormen de missie, visie en strategie van het fonds. Uit deze missie, visie en strategie worden de 

belangrijkste strategische doelstellingen afgeleid.  Deze strategische doelstellingen vormen, 

tezamen met de risicohouding en –bereidheid het kader voor het integraal risicomanagement 

binnen het pensioenfonds.  

 

Het fonds heeft als doel om op beheerste wijze de strategische doelstellingen te bereiken. Echter 

kunnen strategische risico’s het realiseren van de strategische doelstellingen in de weg staan. 

Integraal risicomanagement brengt deze bedreigingen in kaart, en de ERB – als een 

risicomanagementinstrument – ondersteunt daarbij in de beheersing van deze bedreigingen. 

 

De ERB is daarmee dus een integraal onderdeel van het strategische risicomanagementproces. Dit 

proces bestaat uit een viertal onderdelen, namelijk;  

(1) Opstellen en vaststellen beleidsdocumenten risicomanagement. 

(2) Uitvoeren Risk en Control assessment (waaronder strategische risicoanalyse). 

(3) Monitoren en rapportage.  

(4) Evalueren.  

 

Bij het uitvoeren van de ERB wordt gebruik gemaakt van onder andere de informatie die 

beschikbaar is vanuit de strategische risicomanagementcyclus. Het pensioenfonds beschikt over 

de volgende methoden en instrumenten om risico’s te identificeren, te berekenen en te beoordelen, 

en past deze (indien relevant) toe bij de uitvoering van de ERB, deze instrumenten bestaan onder 

meer uit: 

• Strategische risicoanalyses (bv. SWOT) 

• Operationele risicoanalyses 

• Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) 

• Risk en Control Self-Assessment (RSA) 

• Scenarioanalyses 

• Integrale risicorapportage 

• ALM-studies 

• Herstelplan 

• Haalbaarheidstoets 
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4. Frequentie uitvoering ERB 

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om minimaal eens in de 3 jaar een reguliere ERB uit te 

voeren. Het bestuur kan besluiten tot eerdere uitvoering van de reguliere ERB of uitvoering van een 

specifieke ERB. Bij een specifieke ERB wordt de impact van een bepaald scenario of bepaalde 

gebeurtenis op het risicoprofiel van het fonds uitgewerkt. 

 

Indien sprake is van een door het bestuur gedefinieerde ‘trigger’ voert het bestuur een tussentijdse 

ERB uit. Een trigger moment kan zijn: 

• Een wijziging van de strategie of lange termijn doelstelling.  

• Een significante wijziging van het beleggingsbeleid of investment beliefs.  

• Een significante wijziging in relevante wet- en regelgeving.  

 

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Het bestuur kan op basis van andere redenen besluiten een ERB 

uit te voeren.  
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5. ERB-proces  

De ERB bestaat uit verschillende onderdelen. Door het fonds wordt gefaseerd toegewerkt naar 

een volledige ERB. De verschillende onderdelen worden opgenomen in de planning voor elke 

ERB. 

 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het ERB proces. 
 

 
 
Het ERB-proces bestaat uit de volgende fases: 

 

Fase Uitwerking 

1. Voorbereiding • Het opstellen van een plan van aanpak 

• Bij specifieke ERB: Het opstellen van een centrale vraag 

• Het evalueren van de uitgangspunten: 

o Missie, visie, strategie en strategische doelstellingen 

o Risicohouding en -bereidheid 

o Strategische doelstellingen 

o Strategische risico’s  

• Het inventariseren van de beschikbare gegevens 

2. Scenario-

analyse 

• Het vaststellen van de scenario’s 

• Het vaststellen relatie tussen scenario’s en strategische 

doelstellingen 

• Het uitwerken scenario’s 

Fase Uitwerking 

3. Impact-analyse Impactanalyse stressscenario’s (risico-identificatie) :  
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• Welke extra risico’s (financieel en niet financieel) worden in 

scenario gelopen t.o.v. basisscenario?  

• Waardering van de risico’s in de scenario’s 

4. Beoordeling  • Beoordeling van de risico’s in relatie tot de risicohouding, 

waaronder: 

o Beoordeling van de risico’s voor de deelnemers, gewezen 

deelnemers en pensioengerechtigden met betrekking tot 

hun pensioen en de effectiviteit van eventuele mitigerende 

maatregelen (waaronder mogelijkheden tot 

toeslagverlening en vermindering van pensioenaanspraken 

en –rechten). 

o Beoordeling van nieuwe of opkomende risico’s, met 

inbegrip van risico’s die met klimaatverandering, het 

gebruik van hulpmiddelen en het milieu verband houden, 

sociale risico’s en risico’s in verband met 

waardevermindering van activa als gevolg van 

veranderende regelgeving. 

o Beoordeling van de totale financieringsbehoeften van het 

fonds, met indien van toepassing, een beschrijving van het 

herstelplan. 

o Een kwalitatieve beoordeling van de operationele risico’s 

o Een kwalitatieve beoordeling van de mechanismen ter 

bescherming van de pensioenuitkeringen, verzekering of 

herverzekering of dekking door 

pensioenbeschermingsmaatregelen ten behoeve van het 

fonds of de deelnemers, gewezen deelnemers, andere 

aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. 

• Beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van 

risicobeheer 

o De beoordeling van de effectiviteit en de doelmatigheid van 

de beheersmaatregelen voor de geïdentificeerde risico’s 

o De beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van 

het risicoframework (de risicostrategie, het risicobeleid, de 

risicomanagementprocessen en de risicocultuur en –

governance). 

5. Vervolgacties Vaststellen vervolgacties door het bestuur. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt naar: 

• Actiepunten die gerelateerd zijn aan de strategie 

• Acties om het risicobeheer te verbeteren 

• Acties om scenario’s of risico’s te voorkomen  

• Acties die in werking treden als een scenario zich voordoet 

6. Rapportage • Vastlegging van de ERB in een ERB rapportage 

• Opstellen opinie door sleutelfunctiehouder risicobeheer 

• Vaststellen ERB rapportage 

• Ter beschikking stellen rapportage aan DNB 
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6. Governance 

De ERB is geïntegreerd in de bestuurlijke processen van het fonds en wordt meegenomen in de 

bestuurlijke besluitvorming. De reguliere ERB is onderdeel van het strategieproces. Via de 

voorlegger bij bestuursbesluiten en aan het eind van elke bestuursvergadering wordt door het 

bestuur getoetst of er aanleiding is om een specifieke ERB uit te voeren. Bij strategische besluiten 

of bij het vergelijken van strategische opties wordt de ERB gebruikt. 

 

De basis voor de ERB vormen de missie, visie en strategie van het fonds en de risicohouding en –

bereidheid. Deze worden vastgesteld door het bestuur. Het bestuur is actief betrokken in het ERB-

proces, maar kan bij de uitvoering van de ERB worden ondersteund door diverse partijen. De 

governance van de ERB wordt bij aanvang van de ERB aan de roadmap toegevoegd. Op hoofdlijnen 

zijn de belangrijkste taken van de betrokken partijen: 

 

Wie Wat 

• Bestuur • Toepassen van de ERB bij de strategische besluitvorming 

• Signaleren van mogelijke triggers voor het uitvoeren van 

een (specifieke) ERB 

• Besluit over timing (specifieke) ERB 

• Vaststellen uitgangspunten ERB (missie, visie, strategie, 

strategische doelstellingen en risicohouding) 

• Vaststellen te onderzoeken scenario’s in ERB 

• Vaststellen effectiviteit risicobeheer en eventueel te nemen 

maatregelen 

• Vaststellen van ERB document 

• ERB rapportage na goedkeuring binnen twee weken ter 

beschikking stellen aan DNB. 

• Commissies Commissies kunnen in de uitwerking van de ERB geraadpleegd 

worden of gevraagd worden tussenresultaten (mede) te 

beoordelen. 

• Sleutelfunctiehouder 

risicobeheer 

• Monitoring van de ERB-triggers 

• Gedurende het proces challengen en adviseren van het 

bestuur 

• Beoordeling van de ERB rapportage (opinie) 

• Bewaking uitvoering ERB conform het beleid. 

• Actuariële 

sleutelfunctiehouder  

• Beoordeling van de ERB voor zover dit risico’s aangaat, die 

gerelateerd zijn aan de actuariële functie. 

• Fondsorganen • Ontvangen ERB rapportage 

• Worden vooraf geïnformeerd over ERB-proces, centrale vraag 

en te onderzoeken scenario’s  

• DNB Na goedkeuring door het bestuur, wordt de ERB binnen twee 

weken toegestuurd aan DNB. 

 

De uitbestedingspartijen en/of adviseurs kunnen worden gevraagd om informatie te leveren en 

kwantitatieve en kwalitatieve analyses op te stellen ten behoeve van de ERB.  

 
 
 
 
 
 



 

 

  10 
 

 

7. Opzet van het ERB document  

Het ERB document is een zelfstandig leesbaar document. De ERB dient in elk geval de volgende 

elementen te bevatten: 

a) een beschrijving van de wijze waarop de eigenrisicobeoordeling in het managementproces en 

de besluitvormingsprocessen van het fonds is geïntegreerd 

b) een beoordeling van de doelmatigheid van het risicobeheer 

c) een beoordeling van de totale financieringsbehoeften van het fonds met, indien van toepassing, 

een beschrijving van het herstelplan 

d) een beoordeling van de risico’s voor de deelnemers, gewezen deelnemers, andere 

aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden met betrekking tot hun pensioenrechten en 

pensioenaanspraken en de effectiviteit van eventuele corrigerende maatregelen, in 

voorkomend geval rekening houdend met:  

1.  de mogelijkheden tot toeslagverlening 

2.  de mogelijkheden tot vermindering van de pensioenaanspraken en pensioenrechten, 

waaronder de mate waarin de pensioenaanspraken en pensioenrechten kunnen worden 

verminderd, onder welke voorwaarden en door wie 

e) een kwalitatieve beoordeling van de mechanismen ter bescherming van de 

pensioenuitkeringen, verzekering of herverzekering door een onderneming die onder Richtlijn 

2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 

toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 

(PbEU 2009, L 335) valt of dekking door een pensioenbeschermingsregeling ten behoeve van 

het fonds of deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en 

pensioengerechtigden 

f) voor zover van toepassing, een beoordeling van nieuwe of opkomende risico's, met inbegrip 

van risico's die met klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen en het milieu verband 

houden, sociale risico's en risico's in verband met de waardevermindering van activa als gevolg 

van veranderde regelgeving. 
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