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1. Inleiding 

 

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 2021 bedraagt 

6.515, waarvan er 4.847 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 d.m.v. evaluatie maand-, kwartaal- en jaarrapportages

• Periodieke toetsing korte termijn risicohouding

• Update beleidsinstrumenten waaronder ALM, HBT en analyse toekomstbestendigheid

• Bespreking en bijsturing indien nodig



   

 

5 

 

2. Missie, visie en strategie 

 

2.1 Missie 

SPT is een fonds voor en door tandartsen en tandarts-specialisten. SPT kent geen nieuwe opbouw en 

heeft daardoor een beperkte horizon. SPT wil in die resterende looptijd op evenwichtige wijze het 

beschikbare vermogen uitkeren aan alle deelnemers waarbij tussentijds verlagen (zo goed mogelijk) 

wordt voorkomen. SPT wil daarnaast met de onderliggende beleggingen bijdragen aan een leefbare 

wereld voor die deelnemers. 

 

SPT beoordeelt eens in de vijf jaar de missie en visie, tenzij wijzigingen in wetgeving dan wel 

onvoorzien omstandigheden een eerdere beoordeling vereisen. 

 

2.2 Visie 

SPT heeft een visie geformuleerd, bestaande uit de volgende drie onderdelen: 

 

1. Veiligstellen van de nominale uitkering. In eerste instantie wil SPT verlagen van 

pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken voorkomen. De ambitie van SPT is om de kans 

op verlagen kleiner te laten zijn dan 1%, en de omvang van een korting kleiner te laten zijn 

dan 5%.  

2. Maximaliseren van de toeslagen. SPT heeft een toeslagambitie gedefinieerd van 1,15% en 

berekent daarnaast jaarlijks of er financiële ruimte is voor het uitkeren van inhaaltoeslagen 

en het compenseren van in het verleden doorgevoerde kortingen. Tegelijkertijd beoordeelt 

SPT of de vastgestelde ambitie nog tot de meest optimale situatie leidt voor deelnemers op 

korte en op lange termijn.  Zo niet dan wordt gekeken welke acties er ondernomen moeten 

worden in het belang van de deelnemers (lettend op evenwichtigheid pensioenresultaten per 

geboortejaar). 

3. Duurzaam beleggen. In het beleggingsbeleid wordt rekening houden met maatschappelijk 

verantwoord beleggen. SPT wil daarbij voldoen aan bepaalde vereisten met betrekking tot 

verantwoord beleggen in lijn met de SFDR artikel 8 status.  

 

2.3 Strategie 

SPT beoogt de missie te verwezenlijken door middel van de volgende strategie: 

• Om de gewenste toeslag mogelijk te maken stuurt 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. 

• SPT heeft een kwalitatief goede pensioenadministratie. 

• SPT zorgt voor transparante communicatie richting de deelnemer. 

• 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  dienen als handvat met als doel te analyseren of SPT nog steeds de optimale uitvoeringsvorm is 

om  de missie te verwezenlijken.  

 

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 een custodian. 

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).  

• 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. De communicatiecommissie, de beleggingscommissie en de 

risicobeheer- en uitbestedingscommissie houden toezicht op deze activiteiten. 

• 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 
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periodiek geactualiseerd. SPT heeft een externe sleutelfunctiehouder Risicobeheer aangesteld. 

De sleutelfunctiehouder beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheersysteem. 

Daarnaast heeft de sleutelfunctiehouder een initiërende en adviserende rol bij het vormgeven 

van het risicobeheer. 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: de laatste vijf jaar heeft SPT een toeslag kunnen verlenen.  

 

De zwaktes van het fonds kunnen als volgt worden toegelicht: 

• Uitvoeringskosten:  

Mogelijk oplopende uitvoeringskosten kunnen ontstaan door nieuwe wet- en regelgeving en 

toenemende regeldruk. Daarnaast is er sprake van oplopende inflatie. 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: De medewerking van alle gremia aan het plan van aanpak bestuurbaarheid van het 

fonds verloopt naar tevredenheid, waardoor er op korte termijn geen risico wordt gezien. Wel is 

er sprake van een risico voor de lange termijn als het gaat om het op adequate wijze bemensen 

van de gremia vanuit de tandartsen- en tandartsspecialisten gegeven het vergrijsde karakter 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.  

Eind 2021 heeft een Eigen Risico Beoordeling plaatsgevonden en is een ALM  uitgevoerd. De 

toegenomen inflatie is voor SPT aanleiding om opnieuw naar de ambitie te kijken. In dat kader vindt 

een update van de ALM plaats in 2022.  

 

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 

Wet toekomst pensioenen Geopolitieke en financieel economische  
ontwikkelingen 

 Toegenomen inflatie 

 

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: SPT heeft een digitaal notificatieproces. In het communicatiebeleidsplan  

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.  

• 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. 

• Wet toekomst pensioen Wtp: de Wtp kan wellicht andere mogelijkheden bieden voor 

toeslagverlening. 

 

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 en daarmee voor de inrichting van de SPT-regeling.  

Er is echter nog geen duidelijkheid of een gesloten fonds kan invaren. Nieuwe wetgeving kan 

tevens toenemende regeldruk met zich meebrengen. 
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• 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.  

• Geopolitieke en financieel economische  ontwikkelingen: De oorlog in Oekraïne heeft effect op 

de financiële markten.. Er is wereldwijd sprake van oplopende inflatie, dalend 

consumentenvertrouwen en de economische groei zwakt af.  De ontwikkeling van de rente en de 

effectenbeurzen blijft onzeker. SPT heeft 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. SPT monitort deze ontwikkelingen via de 

beleggingscommissie en het bestuur. 

• Oplopende inflatie: het bestuur is zich bewust van het feit dat de oplopende inflatie van directe 

negatieve invloed is het pensioenresultaat. Dit is aanleiding voor een update van de ALM. 

Daarnaast is niet bekend hoe lang er sprake zal zijn van een hoge inflatie. 

5. De stip op de horizon 

 

SPT heeft uit de toekomstanalyse  en de in 2021 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  toeslagverlening mogelijk te maken.  

2. De hoogte van de kostenvoorziening toereikend is om de kosten tot in de verre toekomst te 

dragen.  

3. Er voldoende participatie en contact met de deelnemers is om te ‘weten wat er speelt’ en 

evenwichtige belangenafweging te faciliteren. 

 

In de toekomstanalyse  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 deelnemers, 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 actiepunten gedefinieerd ter 

realisatie van de strategische agenda. Te denken valt hierbij o.a. aan haalbaarheidstoetsen, (update) 

ALM, verdere uitwerking SFDR en jaarlijkse update van de toekomstanalyse. 


