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Verslag van de Algemene Vergadering van Deelnemers van Stichting
Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten, d.d. 26 juni 2018
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Aanwezigen:
35 deelnemers en 9 volmachten zijn afgegeven.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Verslag:
M. Prinsen (Het Notuleercentrum, in opdracht van AZL)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de gasten.
Alvorens over te gaan tot behandeling van de agenda, verzoekt de voorzitter een moment stilte voor de 150
deelnemers die afgelopen jaar zijn overleden. Eerder is verzocht om hun namen te noemen of op het scherm te
projecteren, maar dat is praktisch niet uitvoerbaar en strijdig met de nieuwe privacyregels.
In zijn openingswoord gaat de voorzitter terug naar het overlijden van de heer Hoovers in januari 2016. De heer
Snijder heeft toen de verantwoordelijkheid op zich genomen en was tot januari 2018 interim-voorzitter. Hij
verdient veel lof en dank voor de wijze waarop hij die rol heeft vervuld. De ALV bekrachtigt dit met applaus.
Het eerste halfjaar van 2017 werd getekend door de ruzies in het fonds en dat heeft geleid tot een financieel
drama. Aan juridische advisering en extra vergaderingen is meer dan € 450.000 uitgegeven. In het jaarverslag
worden deze kosten door het bestuur als incidenteel aangemerkt. De kosten per deelnemer zijn vooral om die
reden in 2017 gestegen tot proporties die het bestuur niet wenselijk acht. Gelukkig blijken deze in het eerste
halfjaar van 2018 al weer lager dan begroot.
In het tweede halfjaar van 2017 heeft het SPT-bestuur samen met het BPVT-bestuur geconcludeerd dat dit niet
opnieuw mag gebeuren en dat er op alle fronten rust moest worden gecreëerd. Beide besturen zijn tot goed
onderling overleg gekomen en hebben regels opgesteld om dergelijke kostenoverschrijdingen naar de toekomst
toe te voorkomen. Dat heeft ook op financieel gebied rust gebracht. Afgesproken is dat de heren Covers en
Zeverijn zich concentreren op de financiën en uitbesteding, terwijl de beide tandartsen in het bestuur zich richten
op de relatie met de achterban. Wat betreft de financiën, heeft DNB recent aangegeven dat SPT zich positief
onderscheidt van vele andere fondsen. Ook wat betreft de implementatie van wet- en regelgeving, onder andere
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de nieuwe privacywetgeving, heeft SPT alle zaken op orde. Een onderwerp dat eveneens aandacht vroeg in
2017, is de btw-heffing. Komende tijd zal IORP II een belangrijk thema zijn: daar bereidt het bestuur zich nu op
voor. Ook worden er nadere eisen gesteld aan ICT-beveiliging.
De voorzitter concludeert dat SPT in elk opzicht actief en betrokken is. De kwetsbaarheid ligt vooral in de
onderlinge relaties. Daarom roept de voorzitter alle betrokkenen op om zich te richten op waar het echt om gaat
bij het pensioenfonds: zorgen dat de deelnemers het geld ontvangen dat ze in SPT hebben gestoken.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3. Verslag Algemene Vergadering van Deelnemers d.d. 20 juni 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. Het verslag van de vergadering van 20 juni 2017 wordt
ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2017
4.a Verslag van het bestuur
De heer Covers licht het jaarverslag 2017 toe. In verband met de governance zijn goede afspraken gemaakt met
de BPVT en per 1 januari 2018 is het bestuur dankzij de toetreding van de heer Bakker weer op sterkte.
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In 2017 steeg de dekkingsgraad van 109,7% naar 113,2% en per 1 januari kon een bescheiden toeslag (0,11%)
worden toegekend. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het pensioenvermogen en de toekomstige
pensioenverplichtingen. Dat vermogen nam, mede door de gedane uitkeringen, in 2017 af met 1,7%. Momenteel
wordt er zo’n € 64 miljoen per jaar uitgekeerd, waardoor ook de verplichtingen afnemen. Op de beleggingen werd
€ 34 miljoen rendement behaald. Door de lichte stijging van de rekenrente daalden de verplichtingen harder dan
het vermogen en ging de dekkingsgraad omhoog. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over
12 maanden steeg van 108,7% naar 112,7%. In het tweede kwartaal had SPT, met een dekkingsgraad van
108,5% weer voldoende buffers en kwam het uit herstel. Vanaf 110% is toeslagverlening toegestaan. Per
eind september 2017, de peildatum, zat SPT op 110,6% en daardoor konden de pensioenen beperkt worden
verhoogd. Naarmate de dekkingsgraad verder stijgt, neemt ook de mogelijkheid tot toeslagverlening toe en komt
men dichter bij de toeslagambitie van 1,15%.
De beleggingsportefeuille bestaat voor 65% uit staatsobligaties/swaps (-2,6% rendement), 20% aandelen (16,3%
rendement) en 15% bedrijfsobligaties (1% rendement). De staatsobligaties/swaps dienen om het renterisico af te
dekken: door de rentestijging hadden ze een negatief rendement. De bedrijfsobligaties bewegen mee met de
rente en leverden wat meer op dan staatsobligaties. De aandelen presteerden verrassend goed en droegen in
belangrijke mate bij aan de stijging van de dekkingsgraad. Het totale rendement van de beleggingsportefeuille
kwam op 2%. Dat is aanzienlijk lager dan vorig jaar (8%), hetgeen met name is te wijten aan de rentestijging.
Vervolgens gaat de heer Covers in op de kostenontwikkeling. Door incidentele uitgaven, waren de kosten in 2017
hoger dan in de andere jaren. De totale kosten voor pensioenbeheer, waaronder behalve de juridische kosten
ook de kosten voor AZL vallen, bedroegen € 2,2 miljoen. Ook de kosten voor het vermogensbeheer waren in
2017 hoger dan gebruikelijk. Dat komt met name door de btw-afdracht: de rechter heeft bepaald dat
pensioenfondsen btw moeten afdragen over vermogensbeheerkosten en daardoor moest SPT btw over de
afgelopen vijf jaar alsnog voldoen. De kosten voor vermogensbeheer kwamen daarmee in 2017 op 0,2% van het
belegd vermogen. Dat is lager dan de benchmark die op 0,4% ligt. In 2018 zullen de kosten voor
vermogensbeheer naar verwachting uitkomen op 0,15%. De kosten voor pensioenbeheer lagen op 0,12% van
het belegd vermogen en de benchmark op 0,10%. Met de afspraken die in 2017 zijn gemaakt verwacht het
bestuur dat SPT in 2018 ook uitkomt op 0,10%.
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Tot slot besteedt de heer Covers aandacht aan op de toeslagambitie. Het bestuur verwacht op langere termijn de
pensioenen met 1,15% te kunnen verhogen. Daar is het beleggingsbeleid op gebaseerd. De toeslagen komen uit
het meerrendement dat de beleggingen opleveren ten opzichte van risicovrij beleggen.
Er zijn de volgende vragen en opmerkingen over de financiële resultaten:
• De heer Donker vindt een rendement van 2% op een vermogen van € 2 miljard erg gering. De heer Covers
beaamt dat het lager is dan bij pensioenfondsen die een hoger percentage van hun vermogen beleggen in
aandelen. SPT dekt een groot deel van het renterisico af. Vanwege het vergrijsde karakter van het
pensioenfonds, kan men niet te veel risico nemen.
• De heer Van der Ende is benieuwd naar de achtergronden van de btw-claim. De heer Zeverijn legt uit dat
pensioenfondsen in het verleden waren vrijgesteld van btw. Op grond van een nieuwe Europese richtlijn
wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt tussen pensioenfondsen die wel voor rekening en risico van de
deelnemers beleggen en pensioenfondsen die dat niet doen. De SPT behoort tot die laatste categorie en is
daarom btw verschuldigd. Het bestuur heeft zich daartegen verzet omdat het vindt dat de deelnemers wel
beleggingsrisico lopen. Een aantal andere pensioenfondsen heeft hierover geprocedeerd tot aan de Hoge
Raad en is in het ongelijk gesteld. Na de uitspraak van de Hoge Raad in september 2017, moet ook SPT de
sinds 2010 verschuldigde btw afdragen. Er is een voorziening voor getroffen en dit wordt in overleg met de
belastingdienst afgewikkeld.
De heer Van der Ende vraagt wat de dienst is waarover btw moet worden betaald. De heer Zeverijn
antwoordt dat het gaat om de geleverde diensten zoals het uitvoeren van de administratie, advisering of
vermogensbeheer. Op de facturen van AZL wordt sinds 2015 btw in rekening gebracht.
4.b Verslag van de Raad van Toezicht (RvT)
De heer Van de Kuilen licht het verslag van de RvT toe. Het bestuur krijgt alle lof voor het reguliere werk. Er zijn
behoorlijke stappen gezet, onder andere op het gebied van risicomanagement. Een belangrijk aandachtspunt in
2017 was de verhouding met het BPVT-bestuur. Al voor het overlijden van de heer Hoovers heeft de RvT
pogingen gedaan om te bemiddelen. Daarna is een mediator ingeschakeld. De gezette stappen hebben veel tijd,
energie en geld gekost terwijl de resultaten teleurstellend waren.
Het toezicht van de RvT beperkt zich tot SPT. De BPVT valt daar dus buiten. De RvT heeft wel geprobeerd om
met alle partijen constructief mee te denken en in gesprek te blijven. Nu de tandartsen van beide besturen weer
met elkaar overleggen, kan men hopelijk verder komen. Uit de gang van zaken heeft de RvT twee conclusies
getrokken. De eerste is dat dubbele petten, mensen die in meerdere gremia met gescheiden
verantwoordelijkheden zitten, een serieus probleem zijn voor het pensioenfonds en vermeden zouden moeten
worden. De tweede conclusie is dat de rol van externen extra aandacht verdient. Voor de RvT zijn externen, op
grond van wetgeving, onvermijdelijk. Zij moeten zich echter goed bewust zijn van hun rol. In het bestuur van SPT
is een goed evenwicht gevonden: de beide externen worden ingezet op hun expertise, terwijl de beide tandartsen
zich richten op de achterban. Voor andere organen in het fonds is het van belang dat externen alleen worden
ingezet wanneer ze een meerwaarde hebben die beroepsgenoten niet kunnen bieden.
De RvT bedankt de heer Snijder voor de rol die hij heeft genomen bij het overlijden van de heer Hoovers. Verder
zou de RvT nu de blik weer op de toekomst willen richten. In dat verband deelt de heer Van de Kuilen mee dat hij
en de heer Wenting over twee jaar aan het eind van hun zittingstermijnen zijn. In verband met de continuïteit zal
een van hen volgend jaar al aftreden. Verder zal de heer Van de Kuilen per 1 juli het voorzitterschap van de RvT
al overdragen aan mevrouw Verhulst.
Er zijn de volgende vragen en opmerkingen over het verslag van de RvT:
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De heer Dols constateert dat op dit moment de herbenoeming aan de orde is van iemand die zowel in het
VO als in het BPVT-bestuur zit. De heer Van de Kuilen merkt op dat de statuten de combinatie van functies
toelaten. Het is echter aan de deelnemers om te bepalen hoe daarmee om te gaan. Dubbele petten zijn in
algemene zin niet wenselijk en hebben bij SPT tot vervelende situaties geleid doordat mensen met dubbele
functies hun rol niet altijd zuiver hielden. Om dat in de toekomst te voorkomen, adviseert de RvT hetzij VO
en BPVT-bestuur uit exact dezelfde personen te laten bestaan, hetzij dubbelrollen volledig te vermijden. De
hierover gemaakte opmerkingen staan los van personen. De heer Vermeulen geeft aan dat pogingen om,
onder andere met behulp van Swalef, te komen tot een efficiënte organisatie zijn mislukt door dubbele
petten. Zelf streeft hij, in het belang van de leden, naar een efficiënte governance.
Mevrouw Bisschop informeert of de RvT een statutenwijziging adviseert. Verder is ze benieuwd naar de
gemaakte afspraken. De heer Van de Kuilen acht het zinloos om enkel de regels te veranderen zolang
mensen niet zijn overtuigd van het nut ervan. De gemaakte afspraken hadden betrekking op de benoeming
van bestuursleden, vergadervolgorde en dergelijke. Cruciaal is dat de tandartsen uit beide besturen weer
met elkaar overleggen en zelf afspraken hebben gemaakt over doelen en taken. Desgevraagd verklaart de
heer Van de Kuilen dat die afspraken geen waarborg zijn dat dit nooit meer kan gebeuren. Het is aan de
deelnemers om de juiste mensen te benoemen in de organen. Daarbij is het goed om voor voldoende
doorstroming te zorgen: na verloop van tijd ontstaat immers een soort bedrijfsblindheid.

4.c Verslag van het Verantwoordingsorgaan (VO)
De heer Ypkemeule licht het verslag van het VO toe. Ook hij merkt op dat het met het pensioenfonds goed gaat.
De verhouding met de BPVT, heeft echter een zware tol (€ 450.000) geëist. De heer Donker wijst erop dat eerder
al € 600.000 aan proceskosten is uitgegeven. In totaal gaat het om meer dan een miljoen euro. Sinds de
oprichting van de BPVT was er, op persoonlijke gronden, veel narigheid terwijl men in feite allemaal hetzelfde
doel nastreeft: een efficiënt pensioenfonds waarvan de gelden terechtkomen bij de pensioengerechtigden.
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De heer Ypkemeule vervolgt zijn toelichting. Het rendement was in 2017 niet indrukwekkend, maar de
dekkingsgraad is toegenomen. Het VO bracht in 2017 drie keer advies uit. Aan het SPT-bestuur is onder andere
geadviseerd om een duidelijk standpunt in te nemen tegenover de BPVT waar kennelijk andere belangen
speelden. Het VO heeft de volgende aanbevelingen:
• Zorgen dat de SPT grip krijgt op de uitgaven van de BPVT. Er is geen inzage in de BPVT-uitgaven en de
accountant heeft er niet op gecontroleerd omdat die onder de materialiteitsgrens blijven.
• Alert blijven op de uitvoeringskosten en ook daar ingrijpen. De kosten, € 525 per deelnemer per jaar, zijn
naar mening van het VO onaanvaardbaar hoog.
• Betere verslaglegging van de bestuursvergaderingen.
• Definitief oplossen van de governanceperikelen.
• Invoering van een ledenpanel dat een goede afspiegeling is van het deelnemersbestand.
• E-mailadressen van meer deelnemers verkrijgen om beter en voordeliger te kunnen communiceren.
• Werkzaamheden rond ICT- en AVG-beleid zoveel mogelijk uitbesteden aan deskundigen.
• De termen openheid en transparantie de waarde toekennen die ze verdienen. In dat opzicht verwijst de heer
Ypkemeule naar een door het VO gewenst onderzoek naar declaraties wat niet is uitgevoerd.
• Onderzoeken of de bestuursondersteuning kan worden verbeterd.
• Werk maken van de mogelijkheden uit de Wet waardeoverdracht klein pensioen.
Er zijn de volgende vragen en opmerkingen over het verslag van het VO:
• De heer Verhoeven vraagt hoe het kon gebeuren dat de juridische kosten zo ver zijn opgelopen. De
voorzitter antwoordt dat partijen vonden dat hen onrecht werd aangedaan. Ze mochten zich verdedigen,
maar zijn daar te ver in doorgeschoten. Mevrouw Bisschop stelt voor om af te spreken dat de kosten voor
nieuwe disputen niet meer voor rekening van SPT mogen komen. De voorzitter verklaart dat daarover vorig
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jaar afspraken zijn gemaakt. Er is een gesloten begroting en bij overschrijding zal nadrukkelijk overleg
moeten plaatsvinden. De heer Vermeulen merkt op dat in het verleden ook een meldplicht gold bij
overschrijding van de begroting. Die is in 2017 echter niet nagekomen. In een eerdere procedure heeft de
rechter bepaald dat SPT altijd de kosten van de BPVT moet betalen.
De heer Nok spreekt zijn boosheid uit over de kosten: € 1 miljoen voor 6.877 deelnemers. De voorzitter stelt
dat dit zeker niet weer mag gebeuren. In antwoord op vragen van mevrouw Bisschop, geeft de voorzitter
aan dat in de vorige Algemene Vergadering, bij vertrek van de BPVT-voorzitter, uitdrukkelijk is bepaald dat
er geen juridische kosten meer gemaakt mochten worden. Dat is inderdaad niet meer gebeurd. De heer Van
de Kuilen wijst erop dat het aan de deelnemers is om kritisch te kijken naar begrotingen en realisaties van
de BPVT. Het SPT-bestuur heeft daarin geen bevoegdheden.
De heer Dols vindt dat de verkiezing van VO-leden op een transparantere wijze moet gebeuren. Deelname
aan VO-vergaderingen zou pas mogelijk moeten zijn na hun benoeming door de Algemene Vergadering. De
heer Ypkemeule legt uit dat het gebruikelijk is om een kandidaat toe te laten tot vergaderingen als het VO
heeft besloten dat het die persoon in het team wil hebben. Betrokkene kan dan worden opgeleid en is al
ingewerkt op het moment dat de Algemene Vergadering besluit tot de benoeming. De heer Dols benadrukt
dat hij het niet eens is met die procedure.
De heer Dols is verbaasd dat het VO de contacten met de BPVT moeizaam noemt, terwijl een van de VOleden tevens bestuurslid is van de BPVT. De heer Vermeulen wijt dit niet aan zijn eigen inzet en
functioneren, doch aan de houding van zijn voormalige medebestuursleden bij de BPVT.
De heer Bausch informeert of binnenkort een statutenwijziging kan worden verwacht. De voorzitter stelt dat
dit niet het geval is. Pas na twee jaar rust, dus na de Algemene Vergadering van 2019, zal worden getracht
de governanceproblematiek op te lossen.
Mevrouw Bisschop is benieuwd hoe de voorzitter denkt over samenvoeging van RvT en VO. De voorzitter
staat daar neutraal in. Hij laat zich nader door partijen informeren om tot een goede analyse te komen.

5. Herbenoemingen bestuur per 1 juli 2018
5.a Herbenoeming de heer M. Snijder tot bestuurslid tot 1 juli 2021
5.b Herbenoeming de heer W.S. Zeverijn tot bestuurslid tot 1 juli 2020
De voorzitter deelt mee dat in de BPVT-vergadering over beide herbenoemingen zal worden beslist. Het SPTbestuur steunt de herbenoemingen. Die kunnen bijdragen aan de rust binnen het pensioenfonds.
6. Herbenoemingen en benoemingen Verantwoordingsorgaan per 1 juli 2018
6.a Herbenoeming de heer B. Brink tot lid 1 juli tot 2021
Er zijn de volgende vragen en opmerkingen over het voorstel tot herbenoeming van de heer Brink:
• De heer Dols stelt voor om alle (her)benoemingen in het VO te beperken tot twee jaar omdat er voor 2020
een herbezinning plaatsvindt op de governance. De voorzitter acht dit nu niet aan de orde. Als de
samenstelling of organisatie van het pensioenfonds verandert, zal hun lidmaatschap van het VO op dat
moment worden beëindigd.
• De heer Donker constateert dat de heer Brink voor de vierde termijn wordt benoemd, terwijl voor het VO
een maximum van drie termijnen geldt. De heer Ypkemeule antwoordt dat onder de bewindvoerder, in 2011,
de structuur is veranderd en voor alle organen de teller op nul is gezet. Dus liep voor de heer Brink de
eerste termijn van 2012 tot 2015. Overigens stelt de nieuwe Code Pensioenfondsen geen eindtermijn aan
VO-leden. De wet gaat boven de statuten. De heer Snijder verduidelijkt dat in 2012 een nieuw orgaan (toen
Pensioenraad genoemd) is ontstaan met uitgebreide bevoegdheden en bovenwettelijke
goedkeuringsrechten. De heer Dols wijst erop dat na verloop van tijd bedrijfsblindheid ontstaat. Kandidaten
zouden zichzelf daar ook bewust van moeten zijn en in de toekomst zou bij nieuwe wijzigingen de teller niet
meer op nul moeten worden gezet. De heer Snijder geeft aan dat dit inderdaad niet meer is gebeurd toen in
2014 de Pensioenraad veranderde in VO nieuwe stijl.
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6.b Herbenoeming de heer G. Vermeulen tot lid tot 1 juli 2021
De vergadering stemt bij acclamatie in met de voorgestelde herbenoeming van de heer Vermeulen tot VO-lid
voor een termijn van drie jaar.
6.c benoeming de heer P.R.T. Melman tot lid tot 1 juli 2021
De heer Ypkemeule deelt mee dat de heer Melman niet aanwezig is in deze vergadering wegens andere
verplichtingen die hij lang geleden is aangegaan. De heer Melman is zeer deskundig op het gebied van
beleggingen en is daarom een goede aanvulling van het VO.
250

De heer Dols stelt dat het pensioenfonds nu behoefte heeft aan bruggenbouwers. Zonder afbreuk te willen doen
aan andere kwaliteiten, betwijfelt hij of deze kandidaat een bruggenbouwer is en op dit moment beantwoordt aan
wat het pensioenfonds nodig heeft. Mevrouw Bisschop wijst op de enorme integriteit van betrokkene. De heer
Vermeulen sluit zich daarbij aan.
Schorsing
De voorzitter zet de schriftelijke stemming over punt 6A en 6C in gang en schorst de vergadering enkele minuten.
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7. Presentaties bestuur
7.a Maatschappelijk verantwoord beleggen
De voorzitter licht het beleid rond maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) toe. Het primaire doel van het
fonds is de pensioenuitkeringen te kunnen doen met een toeslagambitie van 1,15%. Beleggen op een
maatschappelijk verantwoorde manier is een randvoorwaarde. Ook de Pensioenwet stelt daar eisen aan. Uit
onderzoeken is gebleken dat dit niet ten koste van het rendement hoeft te gaan. In 2017 was het effect van
MVB op de portefeuille van SPT -0,01% en in het eerste kwartaal van 2018 was dat +0,14%.
De SPT heeft niet de mogelijkheid om de portefeuille zo in te richten dat alleen wordt belegd in de
maatschappelijk best presterende ondernemingen. Daarom is ervoor gekozen om de slechtst presterende
ondernemingen uit te sluiten. Het gaat om ondernemingen die niet voldoen aan de tien principes van de
United Nations Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Om ook naar de buitenwereld te benadrukken dat wij op dit gebied actief zijn, zijn we binnenkort
medeondertekenaar van de UNPRI: principes voor verantwoord beleggen. Dan behoor je in een groep van
bedrijven en fondsen die maatschappelijk verantwoord beleggen daadwerkelijk in hun beleid hebben
opgenomen, dat ook uitdragen, verspreiden, enzovoorts. Het is niet zo dat daarmee ons beleid verandert,
maar het is meer dat wij aan de buitenwereld laten zien dat wij daarachter staan. Beleggingen in bijvoorbeeld
controversiële wapens zijn uitgesloten. Morgan Stanley levert elk kwartaal een lijst aan met uit te sluiten
bedrijven en daar wordt de portefeuille op aangepast. De lijst met uitsluitingen staat op de SPT-website. Sinds
de KNMT zich in februari heeft gevoegd in de rechtszaak tegen de tabaksindustrie, staat ook tabak op de
uitsluitingslijst van SPT.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur graag meer feedback van deelnemers wil over zaken als
communicatie en beleggen. De aanbeveling van het VO over deelnemerspanels, wordt overgenomen door het
bestuur en de voorzitter roept deelnemers op om zich aan te melden voor zo’n panel.
Er zijn de volgende vragen en opmerkingen over deze presentatie:
• De heer Nok wijst erop dat pensioen uitgesteld salaris is. Hij wil dat tegen maximaal rendement wordt
belegd. Dat mag ook in de wapenindustrie zijn. Verder maakt hij bezwaar tegen het statement dat is
gemaakt tegen roken: aan de deelnemers is daar immers nooit iets over gevraagd. De voorzitter heeft
aangegeven dat rendement het belangrijkste is bij de keuze van beleggingen. Er kan wel in wapens
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worden belegd, doch niet in controversiële wapens. De keuze tegen tabak is geen statement, maar is
geïmplementeerd in het beleggingsbeleid.
7.b Financiële opzet
De heer Covers geeft een presentatie over de financiële opzet van SPT. Elke drie jaar wordt daar een studie
naar gedaan en de vorige dateert uit 2015. De afgelopen jaren is een relatief voorzichtig financieel beleid
gevoerd en het bestuur is voornemens om dat voort te zetten. De portefeuille bestaat slechts voor 20% uit
aandelen. Het valutarisico is voor 100% afgedekt en het renterisico voor 85%.
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Uitgangspunten zijn dat de kans op korten en de hoogte van eventuele kortingen zoveel mogelijk worden
beperkt. Ook moet er zo snel mogelijk zicht zijn op de mogelijkheid om 1,15% toeslag te kunnen bieden.
Daarvoor is een dekkingsgraad nodig van ongeveer 117%. Via de driejaarlijkse studie wordt onderzocht hoe
het pensioenfonds zich gedraagt bij verschillende economische scenario’s. Beoordeeld wordt of het resultaat
van het fonds op een evenwichtige wijze kan worden verdeeld over de verschillende generaties. Ook helpt de
studie bij het optimalieren van het beleggingsbeleid. De eerste uitkomsten laten zien dat het huidige beleid
relatief goed functioneert: daarmee is de kans op korten erg gering en is 1,15% indexatie haalbaar. Op termijn
zouden zelfs inhaalindexaties mogelijk zijn. De uitkomsten worden besproken met de BPVT, het VO en de
RvT en zullen volgend jaar nader worden toegelicht in de Algemene Vergadering.
Er zijn de volgende vragen en opmerkingen over deze presentatie:
• De heer Donker stelt dat, zeker als over tien jaar alle deelnemers pensioengerechtigd zijn, de
overwaarde van de dekkingsgraad een steeds grotere invloed heeft. Alleen al uit de buffers kan het
pensioen worden verhoogd. De heer Covers deelt die mening. De wet staat dat echter niet toe. De heer
Donker vindt dat vreemd omdat SPT een gesloten fonds is. De heer Covers stelt dat het bestuur zich dat
realiseert. Er wordt gezocht naar uitvoeringsvormen die wellicht op termijn gunstiger zijn voor de
deelnemers.
• De heer Donker stelt voor om, nu de dekkingsgraad positief is, kleine pensioenen af te kopen. Dat
scheelt in administratieve lasten. De voorzitter antwoordt dat dit de aandacht heeft van het bestuur.
Uitslag verkiezing
De voorzitter deelt mee dat de heer Brink is herbenoemd met 21 stemmen voor, 16 tegen en 1 onthouding. De
heer Melman is benoemd met 22 stemmen voor, 12 tegen en 4 onthoudingen.
8. Rondvraag
• Mevrouw Bisschop vraagt of SPT nieuw leven kan worden ingeblazen door acquisitie onder nieuwe
tandartsen. De voorzitter antwoordt dat dit voor een gesloten fonds als SPT niet mogelijk is. Er lopen wel
gesprekken met het ministerie over een tweede-pijler-oudedagsvoorziening voor tandartsen. Daartoe
moet echter minimaal 60% van de beroepsgroep voorstander zijn van een verplichte pensioenregeling.
Bij de tandartsenpopulatie zal dat niet eenvoudig zijn. SPT mag zo’n voorziening zelf niet aanbieden,
maar is wel bereid om medewerking te verlenen door bijvoorbeeld expertise aan te bieden.
• De heer Beumer verzoekt om de uitkeringsdatum een week naar voren te schuiven om elke maand de
laatste week tot aan de AOW-betaling beter te kunnen overbruggen. De voorzitter zal dit verzoek binnen
het bestuur bespreken.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.
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