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Aan 
. 

Het bestuur 

 

Onderwerp 

Algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden 5 september 2022 

 

Van 

Ewoud de Bruijn 

 

Datum 

3 oktober 2022 

 

Aanwezig 

Namens het bestuur: 

De heren H. van Gijn (voorzitter), B. Ewalds, F. Steeman en R. Tolk en 

mevrouw E. Megchelse 

 

Namens de adviseurs: 

De heer E. de Bruijn (Achmea Pensioenservices (APS)) en mevrouw M.C. Witteman 

 

Namens de deelnemers en gepensioneerden 

J. van den Berg, H. Bruins, S. Damman, J.M. van Engelenburg, N. de Haan, B. Habers 

S. van Heijningen, S. de Jong, A. de Jong-Klabers, J. van Klaveren, B. Potjer, B. Roelofs, 

W. Sackman, J. Splinter, H. Swart, H. Thus, H. van der Zeeuw en J. Zoutman 

 

Notulist: 

Mevrouw A. Stout (Emma Handson B.V.) 

 

Afwezig met kennisgeving 

De heren E. Voskuilen (bestuur), T. van Bohemen en K. Lauret (beiden deelnemers en 

gepensioneerden) en mevrouw K. Kusters (adviserend actuaris) 

 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur en heet de aanwezigen welkom bij de eerste fysieke algemene 

vergadering sinds corona. Edwin Voskuilen (bestuurslid namens de werkgever) en Kristel Kusters (adviserend 

actuaris van het fonds) zijn afwezig. Vanuit de deelnemers en gepensioneerden zijn afmeldingen ontvangen van 

Thijs van Bohemen en Karl-Heinz Lauret. 

 

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 6 september 2021 

De notulen worden paginagewijs doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

Besluit: De notulen van de jaarvergadering van 6 september 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 



pagina 02|05 

 

 

3. Jaarverslag 2021 

De voorzitter licht de belangrijkste informatie uit het jaarverslag 2021 toe aan de hand van een presentatie. 

  

Financiële positie 

Eind 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden) 

130,4%. Eind 2020 was de beleidsdekkingsgraad 115,9%. Als de beleidsdekkingsgraad 100% is, zijn de 

bezittingen van het fonds gelijk aan de verplichtingen. SPAD is gezien de beleidsdekkingsgraad een financieel 

gezond fonds. Maandelijks wordt de actuele dekkingsgraad bepaald. Deze is iets volatieler dan de 

beleidsdekkingsgraad. Ultimo 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 132,6%. Het vereist eigen vermogen 

(VEV) van SPAD bedroeg eind 2021 116,4%. Het VEV is afhankelijk van de beleggingsmix. De stijging van de 

dekkingsgraad in 2021 is onder meer het gevolg van de positieve beleggingsresultaten en de gestegen 

marktrente. 

 

Eind juli 2022 is de beleidsdekkingsgraad doorgestegen naar 133%. De actuele dekkingsgraad bevindt zich op 

een vergelijkbaar hoog niveau. 

 

Resultaat 2021 

Het totale resultaat over 2021 komt uit op € 35,8 miljoen. Het beleggingsresultaat (€ 50 miljoen) leverde de 

grootste positieve bijdrage. De toeslagverlening (€ 14,8 miljoen) had een negatieve impact. Het bestuur is blij 

dat in 2021 de volledige indexatiemaatstaf kon worden toegekend. Op sterfte is een positief resultaat gehaald 

(€ 1,5 miljoen). SPAD is een relatief klein fonds, waardoor mutaties binnen de populatie ervoor zorgen dat er 

altijd sprake is van een resultaat op sterfte. Het resultaat op premies en koopsommen was negatief 

(€ 1,6 miljoen). Dit betreft het verschil tussen de betaalde premie en de premie die nodig is om pensioen in te 

kopen volgens de standaarden van het fonds. 

 

Kerngegevens 

De trend van een lichte stijging in het aantal deelnemers heeft zich in 2021 doorgezet. De premie is in 2020 

verhoogd en sindsdien is de premiebijdrage opgelopen. Het bedrag dat SPAD heeft uitgekeerd, is in 2021 

stabiel gebleven. Er is 3,28% reguliere toeslag toegekend. Daarnaast is 0,67% inhaaltoeslag toegekend. Het 

beleggingsrendement kwam over 2021 uit op 4,4%. 

 

Beleggingen 

De heer Steeman geeft een toelichting op de beleggingen. 2021 was een goed, maar geen gemakkelijk 

beleggingsjaar. Het jaar stond in het teken van corona en door zorgen over mogelijke lockdowns verliepen de 

eerste maanden slecht. Toen het vaccinatieprogramma op gang kwam, lieten de markten de rest van 2021 een 

stijgende lijn zien. In het laatste kwartaal van 2021 zorgde de toegenomen inflatie voor een stijging van de 

rente. Het rendement over heel 2021 kwam uit op 4,4%. Dit is minder dan over 2020, maar meer dan het 

benchmarkrendement (2,8%). Tot nu toe blijven de rendementen in 2022 achter bij de benchmark. 

 

Het rendement van de matchingportefeuille bedroeg -11,4%. De rente was aan het eind van 2021 hoger dan 

aan het begin van het jaar en daardoor rendeerde het matchinggedeelte van de beleggingen negatief. Aandelen 

ontwikkelde markten en vastgoed lieten een zeer positief rendement noteren. Het rendement op aandelen 

opkomende markten was lager, maar nog wel positief. Het actief beheerde fonds bleef achter bij de benchmark. 

SPAD besteedt in 2022 daarom extra aandacht aan dit beleggingsfonds. Op de categorie obligaties opkomende 

landen werd een negatief resultaat behaald. Grondstoffen rendeerden zeer positief als gevolg van de inflatie. 

Van het grondstoffenfonds is in 2022 afscheid genomen. 

 

Meerjarenoverzicht 

De voorzitter vervolgt met een toelichting op het meerjarenoverzicht. In het overzicht is te zien dat de 
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gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen in Nederland in 2021 is gestegen. De beleidsdekkingsgraad 

van SPAD was ultimo 2021 in vergelijking met die van andere fondsen hoog. SPAD weet met een gemiddeld 

risicoprofiel een bovengemiddeld resultaat te behalen. Het gaat echter om een momentopname. Het doel is ook 

op lange termijn een goed resultaat neer te zetten. 

 

Besluit: De vergadering verleent het bestuur unaniem decharge van het gevoerde beleid over het 

boekjaar 2021. 

 

Bestuur en commissies 

In 2021 en 2022 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het bestuur en de 

commissies: 

- Per 15 januari 2021 is vanwege de toegenomen governance een extern adviseur aan de IRM-commissie 

toegevoegd. 

- Per 15 januari 2021 is de communicatiecommissie opgeheven. Achmea Pensioenservices verzorgt de 

wettelijke communicatie. SPAD heeft weinig niet-wettelijke communicatie. 

- Per 15 februari 2021 is mevrouw Megchelse lid geworden van de IRM-commissie. 

- Carline van Deuren, lid van het VO namens de werkgever, is per 14 juni 2021 vervangen door 

Rob de Koning. 

- Geert Tent, lid van het VO namens de pensioengerechtigden, is per 8 november 2021 vervangen door 

Bert Roelofs. 

- Sebastiaan Aelberts, lid van het VO namens de werknemers, is per 6 september 2021 vervangen door 

Sabrina van Heijningen. Het bestuur is blij dat het VO volledig en enthousiast is. 

- Jan van Klaveren, bestuurslid namens de pensioengerechtigden, is per 15 februari 2022 vervangen door 

de heer Ewalds. De voorzitter bedankt Jan van Klaveren voor zijn bijdrage aan het pensioenfonds in de tijd 

dat hij bestuurslid en VO-lid was. 

- Jan Splinter, bestuurslid namens de werkgever, is per 11 mei 2022 vervangen door de heer Tolk. De 

voorzitter bedankt Jan Splinter voor zijn bijdrage aan het pensioenfonds in de tijd dat hij bestuurslid was. 

 

Verlenen van (inhaal)toeslagen 

Jaarlijks besluit het bestuur over het verlenen van indexatie. In 2021 kon op basis van de beleidsdekkingsgraad 

per 31 oktober 2021 (128,7%) de volledige wettelijk toegestane toeslag worden verleend. Op basis van de 

consumentenprijsindex kwam de toeslag uit op 3,28%. Voor actieve deelnemers geldt de loonindex, behalve als 

de prijsindex hoger uitkomt dan de loonindex. In 2021 was dit het geval, waardoor het toeslagpercentage voor 

alle deelnemers gelijk was. Daarnaast was er ruimte om in het verleden gemiste indexatie in te halen. Er is 

0,67% inhaaltoeslag verleend. Dit is alleen toegekend aan deelnemers die daadwerkelijk indexatie hebben 

gemist. 

 

Er wordt gevraagd of inhaaltoeslag alleen aan actieve deelnemers wordt toegekend. De voorzitter antwoordt dat 

inhaaltoeslag aan alle groepen wordt verleend. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de groepen en 

iedereen ontvangt hetzelfde percentage. De enige voorwaarde is dat iemand daadwerkelijk een 

indexatieachterstand heeft. Deze achterstand wordt in de administratie op deelnemersniveau in absolute 

bedragen bijgehouden. 

 

Kosten 

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de kosten voor de pensioenuitvoering en voor vermogensbeheer. 

De kosten voor de pensioenuitvoering bedroegen in 2021 € 824.000. Dit was € 88.000 hoger dan in 2020. De 

variatie in pensioenuitvoeringskosten wordt met name veroorzaakt door projecten en door kosten om 

wijzigingen in wet- en regelgeving door te voeren in de administratie. De vermogensbeheerkosten bedroegen 

0,28% van het belegd vermogen. Het vermogen en de absolute kosten zijn in 2021 toegenomen. Procentueel 
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gezien zijn de kosten gelijk gebleven. 

 

Er wordt gevraagd of de vermogensbeheerkosten van SPAD in lijn zijn met die van andere fondsen. 

De heer Steeman antwoordt dat de kosten van SPAD momenteel benedengemiddeld zijn. 

 

4. Activiteiten 2021 en vooruitzichten 2022 

Activiteiten beleggingen 

De heer Steeman licht toe dat SPAD in 2021 gezamenlijk met de fiduciair beheerder de gehele 

beleggingscyclus verder heeft doorlopen. Hierbij lag de nadruk onder andere op de uitbouw van het 

MVB-beleid (maatschappelijk verantwoord beleggen). In 2021 heeft het bestuur nagedacht over focusthema’s. 

Hieruit is klimaatverandering als thema naar voren gekomen. Het bestuur heeft ervoor gekozen specifiek naar 

een CO2-reductiedoelstelling in de aandelenportefeuille te kijken. In 2022 wordt het implementeren van een 

benchmark die de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord volgt, verder vormgegeven. Hierbij wordt 

aandacht besteed aan het rendement dat het fonds wil maken. 

 

In 2021 heeft het fonds een ALM-studie (asset liability management) uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat 

de beleggingsmix van SPAD goed is. In 2022 is afscheid genomen van de belegging in grondstoffen. Deze 

belegging strookt niet goed met MVB. Op basis van de uitkomsten van de ALM-studie is de belegging 

vervangen door een uitbreiding van de belegging in opkomende landen. Er wordt gevraagd naar de definitie 

van opkomende landen. De heer Steeman antwoordt dat onderscheid wordt gemaakt tussen ontwikkelde 

landen en opkomende landen. Ontwikkelde landen zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada en Europese 

landen. Opkomende landen zijn landen als Turkije, Rusland en Brazilië. Het betreft in principe goed 

ontwikkelde landen met een goed juridisch systeem. Hierdoor kan erop worden vertrouwd dat de beurzen 

voldoende werken. Toen de beurzen in Rusland niet meer functioneerden, is dit land uit de index gehaald. 

 

Communicatieonderzoek 

De voorzitter licht toe dat SPAD eind 2021 en begin 2022 een communicatieonderzoek heeft uitgevoerd, waarin 

ook aandacht is besteed aan MVB. De aanbevelingen die hieruit voortvloeiden, zijn meegenomen in het 

communicatieplan voor 2022. Uit het onderzoek kwam naar voren dat deelnemers tevreden zijn over het 

communicatiebeleid van SPAD. Er was wel een verschil zichtbaar tussen Nederlandstalige en Engelstalige 

deelnemers. Nederlandstalige deelnemers beoordelen de communicatie met een 8, Engelstalige deelnemers 

met een 6. In principe is alle communicatie tweetalig. Er is geconstateerd dat niet alle Engelstalige deelnemers 

toegang hadden tot de communicatie in het Engels. In de PensioenUpdate is uitgelegd hoe de instellingen op 

de website kunnen worden gewijzigd, zodat deelnemers de communicatie in het Engels ontvangen. 

 

Opgemerkt wordt dat het pensioenreglement niet in het Engels is te vinden op de website, terwijl hierin wel 

nuttige details staan. Mevrouw Witteman licht toe dat er geen Engelstalige versie van het reglement is. Het 

reglement is samengevat in de Pensioen 1-2-3. Hiervan is wel een Engelstalige versie op de website te vinden. 

 

Uit het onderzoek bleek dat deelnemers duurzaam beleggen belangrijk vinden, ook als het pensioenfonds 

daarvoor extra kosten moet maken. 20% vindt duurzaam beleggen zo belangrijk dat het effect mag hebben op 

de hoogte van het pensioen. Voor het bestuur zijn deze resultaten richtinggevend. Uit het onderzoek bleek dat 

het MVB-beleid nog onvoldoende bekend is bij de deelnemers. Het beleid is op de website te vinden en hieraan 

is extra aandacht besteed in de PensioenUpdate. Bij het tot stand komen van het MVB-beleid is rekening 

gehouden met het beleid van de werkgever op het gebied van duurzaamheid. De speerpunten uit dat beleid 

zijn voor zover mogelijk overgenomen. De aandachtsgebieden die het bestuur heeft gedefinieerd, worden 

ondersteund door een meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek. Daarnaast bleek uit het onderzoek 

dat deelnemers mensenrechten, milieu en wapenhandel belangrijke thema’s vinden. Milieu is een thema 

waarmee het fonds aan de slag gaat. Wapenhandel is al grotendeels uitgesloten. Mensenrechten vormen op dit 
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moment geen speerpunt. Er zijn veel aandachtsgebieden en als het aankomt op beleggingen moet er focus 

worden aangebracht. 

 

Verder gepland voor 2022 

De vijfjaarsperiode van de huidige premie loopt per 1 januari 2023 af. Het bestuur is momenteel bezig met een 

onderzoek in het kader van de premie voor 2023-2027. In Q4 2022 wordt de premie in overleg met de 

werkgever vastgesteld. 

 

Net als alle andere pensioenfondsen is SPAD druk bezig met het pensioenakkoord. Er moet veel werk worden 

verzet door verschillende partijen. Het fonds en de sociale partners (de werkgever en de werknemers) hebben 

verschillende verantwoordelijkheden. Alle pensioenfondsen moeten de wetgeving tussen 2024 en 2027 

implementeren. Er wordt geïnformeerd naar de rol van de pensioengerechtigden in het proces. De voorzitter 

geeft aan dat de pensioengerechtigden door het bestuur worden vertegenwoordigd. Indien er een vereniging 

van pensioengerechtigden is, heeft deze vereniging een hoorrecht. Het is aan de pensioengerechtigden om te 

beslissen of ze een dergelijke vereniging willen oprichten. 

 

In de toekomst zijn twee regelingen mogelijk: de flexibele premieregeling en de solidaire premieregeling. Beide 

regelingen kennen een opbouw- en een uitkeringsfase. In de flexibele regeling wordt op individueel niveau 

belegd. Naarmate de leeftijd van een deelnemer stijgt, wordt minder in zakelijke waarden belegd. Oudere 

deelnemers hebben namelijk meer belang bij een stabiele en waardevaste uitkering. Jongere deelnemers zijn 

beter in staat de volatiliteit in de returncategorieën op te vangen. In de solidaire regeling wordt niet op 

individueel niveau belegd. De rendementen worden verdeeld op basis van een verdeelsleutel. 

 

Er wordt gevraagd of de keuze tussen de regelingen op pensioenfondsniveau wordt gemaakt. De voorzitter 

licht toe dat de sociale partners de keuze maken. Het pensioenfonds moet daarna bepalen of het de opdracht 

wil aanvaarden. Het pensioenfonds kan ervoor kiezen de opdracht alleen te aanvaarden voor de nieuwe 

opbouw. Daarnaast kan het fonds ervoor kiezen in te varen. In dat geval worden de oude opgebouwde rechten 

ingebracht in de nieuwe regeling. De sociale partners kunnen een verzoek tot invaren doen. Het pensioenfonds 

moet beoordelen of het dit verzoek evenwichtig vindt. 

 

Het bestuur houdt alle deelnemers op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Recent is de website 

www.onsnieuwepensioen.nl live gegaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze 

website opgezet.  

 

5. Wat verder ter tafel komt 

Er komen geen onderwerpen ter tafel. 

 

6. Sluiting 

 De voorzitter bedankt de aanwezigen voor inbreng en sluit de vergadering om 17.10 uur. 

 

Aldus vastgesteld op 4 september 2023, 

 

 

 

Voorzitter Secretaris 


