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We staan er dit jaar financieel duidelijk 
minder sterk voor, want de beleidsdek-
kingsgraad laat een dalende lijn zien. 
Dit komt vooral door de lage rente.

De beleidsdekkingsgraad is het gemid-
delde van de actuele dekkingsgraden 
over de laatste 12 maanden. Deze 
daalde afgelopen half jaar van 119,8% 
naar 114,5% (eind juli). De belangrijk-
ste oorzaak is de verdere daling van  
de rente. Dit kwam onder meer door 
beleids maatregelen van centrale 
banken, de beperkte economische groei 
en de aankondiging van de Brexit.  
Het positieve rendement op onze 
beleggingen was niet genoeg om het 
rente-effect te compenseren.  

Waarom is dat rente-effect 
zo belangrijk?
De overheid schrijft pensioenfondsen 
voor rekening te houden met actuele 
marktrenteniveaus. Die renteniveaus 
zijn momenteel erg laag. Bij de 
berekeningen, die pensioenfondsen 
maken voor de waardering van de 
pensioen verplichtingen, pakt die lage 
rekenrente zeer negatief uit. We moeten 
vele miljoenen extra reserveren om ook  
op de lange termijn alle pensioenen  te 
kunnen blijven betalen. Volgens de 

Wilt u meer weten? 
Op pensioenfondsachmea.nl vindt u meer informatie over de actuele  
dekkingsgraad.

huidige spelregels moeten we voor elke 
euro die we in de verre toekomst aan 
pensioen uitkeren nu al 2 keer zoveel 
euro’s opzij zetten als 5 jaar geleden.

DNB houdt vinger aan  
de pols 
De spelregels eisen dat we een beleids-
dekkingsgraad halen van 114,3%. Dan 
zijn we gezond genoeg om ook op lange 
termijn mogelijke tegenslagen op te 
vangen. De Nederlandsche Bank (DNB) 
ziet daarop toe. Momenteel schom-
melen we rond dit niveau. Komen we 
met de beleidsdekkingsgraad aan het 
einde van het derde kwartaal onder 
114,3% dan is er sprake van een 
reserve tekort. Pensioenfondsen zijn dan 
verplicht om binnen 3 maanden een 
herstelplan in te dienen bij DNB. Hierin 
staan maatregelen om financieel aan  
te sterken. Een herstelplan mag een 
doorlooptijd hebben van 10 jaar. Op dit 
moment bereidt SPA zich voor op deze 
situatie.

Kunnen pensioenen nog wel 
verhoogd worden?
Een reservetekort heeft geen directe 
gevolgen voor de jaarlijkse toeslag 
verlening. Een reservetekort is namelijk 
geen dekkingstekort. Zolang de 
minimaal vereiste dekkingsgraad van 
104,2% niet wordt bereikt, is verlagen 
bij SPA niet aan de orde. We kunnen 
de pensioenen verhogen (gedeeltelijke 
toeslag verlening) als de dekkingsgraad 
minimaal 110% is. Bij 135% is 
volledige indexatie mogelijk.

Een nieuwe raad 
van toezicht

‘ Het positieve 
rendement op onze 
beleggingen was 
niet genoeg om het 
rente-effect te 
com penseren.’

Een nieuwe raad 
van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid 
van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioen-
fonds. 

Door het aflopen van de termijn is per 1 juli 2016 een nieuwe raad 
van toezicht geïnstalleerd. Het bestuur bedankt de leden van de raad 
van toezicht voor de kritische en constructieve wijze waarop ze het 
bestuur met raad hebben bijgestaan. 

De drie nieuwe leden zijn:
• Emilie Schols is juriste en allround pensioendeskundige. Zij is 

werkzaam als zelfstandig consulent.
• Michael Damm is hoogleraar risicobeheer en riskmanagement. 

Daarnaast is hij onafhankelijk adviseur voor de financiële sector.
•  Garmt Louw is HR professional en onafhankelijk voorzitter van 

de beide Shell pensioenfondsen.

We verwachten een succesvolle en prettige samenwerking.

Financieel minder sterk 

De actuele dekkingsgraad steeg in augustus met 0,7% van 112,1% (eind juli) 
naar 112,8% (eind augustus). Helaas is de beleids dekkingsgraad gedaald  
van 114,5% naar 114,0%. Dit komt omdat de beleidsdekking sgraad het 
gemiddelde is van de afgelopen 12 maanden. Deze is door aanhoudend  
lage dekkings  graden gedaald. 

Hierdoor is de beleids dekkings  graad onder het Vereiste Eigen Vermogen 
(VEV) van 114,3%  gekomen, SPA moet naar verwachting een lange termijn 
herstelplan opstellen en deze indienen bij De Nederlandsche Bank. Bij het 
aanhouden van deze ontwikkeling zal SPA op termijn in de situatie van 
reservetekort terecht komen. 
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Even voorstellen:  
2 nieuwe aspirant-bestuursleden

Ons pensioenbestuur is blij met 2 nieuwe aspirant-bestuursleden:  
Thea Freudenberger en Marc Hutten. Wij stellen ze kort aan u voor.
 

De voordrachtscommissie heeft na een 
selectieprocedure vanuit de pool nieuwe 
bestuursleden aan het bestuur voor gedragen. 
In de pool bevinden zich potentiële bestuurs-
kandidaten. Beide kandidaten zijn inmiddels  
door het bestuur benoemd. Ook De Neder-
landsche Bank (DNB) kijkt mee. Zij gaat na  
of kandidaten betrouwbaar en geschikt zijn. 
DNB moet instemmen met elke benoeming. 
Totdat de instemming is gegeven, hebben ze  
de status van aspirantbestuurslid. 

Thea Freudenberger
Thea Freudenberger (47) is als programma-
manager werkzaam bij Vereniging Achmea en 
verantwoordelijk voor de in- en externe 
communicatie. Daarnaast is ze bezig met het 
opzetten van een kennis- en opleidings-
programma voor de Ledenraads- en Bestuurs-

leden van Vereniging Achmea. Verder is  
Thea secretaris/penningmeester van Stichting 
Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS). 

Marc Hutten
Marc Hutten (43) was tot voor kort lid van 
het Verantwoordingsorgaan. Nu zit hij 
namens de werknemers in het bestuur van ons 
fonds. De afgelopen 10 jaar werkte hij als 
professioneel beleggingsspecialist voor 
Interpolis-Achmea. Die kennis en ervaring, 
samen met zijn analytisch vermogen, komen 
uitstekend van pas binnen het bestuur. 

Voor 4 jaar benoemd
Het bestuur van SPA bepaalt het beleid van 
het pensioenfonds en zorgt ervoor dat de 
pensioenregeling goed wordt uitgevoerd. In 
het bestuur zitten 10 bestuursleden: 5 leden 
vertegenwoordigen de werknemers, de andere 
5 leden vertegenwoordigen de werknemers 

In de vorige edities van de Pensioennieuws heeft u kunnen lezen,  
hoe SPA de toekomst tegemoet gaat. In november uitgave van 2015 
zei de toenmalige voorzitter Hans van den Brink: “We kunnen prima 
op eigen benen staan, maar staan open voor nieuwe ontwikkelingen”.

In 2016 is het bestuur gestart met een 
aantal verkenningen. Niet omdat  
het moet of dat er een noodzaak 
is, maar omdat het kan en 
mogelijk aantrekkelijk is voor 
de toekomst. 
Voor SPA is daarbij als 
belangrijkste doel het 
duurzaam zorgen voor  
het inkomen voor later van 
de deel nemers, gewezen 
deelnemers en pensioen-
gerechtigden. De pensioen-
sector blijft constant in 
beweging en het is goed 
daarop te anticiperen als 
bestuur.  

Er worden 3 toekomst-
scenario’s verkend. 
Opties zijn: 
1.   samenwerken met een ander  

pensioenfonds,
2. aansluiten bij een algemeen 

pensioenfonds (apf) of
3. blijven voortbestaan als 

zelfstandig pensioenfonds  
zoals in de huidige situatie. 

In november komt het bestuur 
bijeen om de verkenningen te
bespreken. Zij besluit dan welk 
scenario ze verder gaan onder-
zoeken. We houden u hiervan op  
de hoogte.

SPA maakt zich klaar  
voor de toekomst

“Een pensioenfonds is 
een financiële 
instelling. Ik vind het 
belangrijk dat deel-
nemers erop kunnen 
vertrouwen dat hun 
oudedags voorziening 
in goede handen is.”

in clusief de pensioengerechtigden.  
De bestuursleden worden steeds voor 
4 jaar benoemd. 

Wilt u meer weten? 
Op pensioenfondsachmea.nl vindt  
u meer informatie over de 
commissies van SPA.

“Deelnemers moeten weten  
wat ze aan pensioen kunnen 
verwachten. Ik vind eerlijke en 
heldere communicatie over 
zekerheden en onzeker heden 
belangrijk.”

4 5Stichting Pensioenfonds Achmea



76 Stichting Pensioenfonds Achmea

2015 in vogelvlucht:  
de hoogtepunten op een rij

Hoe presteerde SPA in 2015? Hoe 
deden we het financieel? Dat en meer 
leest u in het jaarrapport 2015.  
In dit artikel zetten we de belangrijkste 
punten op een rij.

De nieuwe financiële spelregels  
die de overheid op 1 januari 2015 
invoerde, kregen afgelopen jaar veel 
aandacht. Deze regels zijn vooral 
strenger. Pensioenfondsen moeten  
hun buffers versterken waardoor ze 
schokken beter kunnen opvangen.  
Het beleid van SPA is hierop aangepast. 
 
Toekomst SPA is een 
belangrijk aandachtspunt 
In de pensioensector is veel gaande.  
Ons pensioenstelsel moet volgens 

staatssecretaris Klijnsma op de schop. 
Ze vraagt betrokken partijen mee  
te doen aan de dialoog hierover.  
Het bestuur heeft zich indringend 
beziggehouden met het formuleren  
van een eigen visie op de toekomst.  
 
Onrustig beleggingsjaar 
Voor onze beleggingen was 2015 een 
turbulent jaar. Dat kwam onder meer 
door de verstoorde relatie met Rusland, 
de onrust in het Midden-Oosten  
en de dalende prijs voor olie en andere 
grondstoffen. Per saldo leverde onze 
beleggingen in 2015 minder op dan  
het jaar daarvoor.  
 
Het bestuur paste in 2015 het 
beleggingsbeleid aan. Binnen onze 

beleggingsmix is gekozen voor 
30% zakelijke waarden en 70% 
vastrentende waarden.  
Ook binnen de zakelijke en vast-
rentende waarden is de verdeling 
aangepast. Zo is er gekozen voor  
het vergroten van het vergroten van de 
portefeuille hypotheken en opkomende 
economieen.Dit alles is de 
implementatie van het in 2014 
ontwikkelde nieuwe financiële beleid 
voor SPA.

2015 in cijfers

Vermogen (x € 1.000) Aantal deelnemers
dekkingsgraad

beleggingsrendement

Aantal gewezen deelnemers

Aantal pensioengerechtigden

2015
1,3%

2014
10,9%

2015
116,7%

2014
125,1%

6.018.449

2015

2014

5.800.429

17.165

15.954

4.568

4.303 2014 2015

13.888

14.935

Verantwoordings orgaan verwelkomt  
Robbert Brockhoff

Robbert Brockhoff (50) is nieuw in het 
verantwoordingsorgaan (VO). Hij 
neemt de plaats in van Ingrid Mulder. 
Robbert zit namens de werknemers in 
het VO. 
 
Als Business Controller Hypotheken is 
Robbert Brockhoff expert op het gebied 
van administratieve organisaties en 
interne controle. Wat ziet hij als zijn 
opdracht? Er op toe zien dat het 
bestuur het maximale doet om de 
ingelegde pensioenpremies te laten 
renderen zonder dat ze daarbij onnodig 
risico nemen. “Zeker nu de rente zo 
laag staat, heeft het fonds weinig 
rente-inkomsten en staat het bestuur 
voor een grote uitdaging.” 
 

Wat doet het VO? 
Het VO telt 10 leden. Namens de 
pensioengerechtigden zitten Coby  
Diergaarde-Vente en John de Jong in 
het VO. Het verantwoordingsorgaan 
ziet toe of het bestuur voldoende 
rekening houdt met de belangen van  
de diverse belanghebbenden, namelijk 
de werkgever, de (oud)werknemers  
en de pensioengerechtigden. Ook 
adviseert het VO het bestuur. 

Wilt u meer weten? 
Op pensioenfondsachmea.nl vindt 
u meer informatie over het  
verantwoordingsorgaan van SPA.

Woont u in het buitenland en krijgt u pensioen? Dan heeft SPA elk jaar van u een ‘teken 
van leven’ nodig. Daarom sturen wij u jaarlijks een verzoek om een ‘Verklaring van in 
leven zijn’ op te sturen. Zo’n verklaring wordt ook wel ‘Attestatie de vita’ genoemd. 
Met deze verklaring laat u zien dat u nog in aanmerking komt voor pensioen.  
 
Als u het formulier heeft ingevuld, moet het een officieel stempel krijgen van de 
burgerlijke stand in uw woonplaats, van de ambassade, het consulaat of een notaris. 
Denk er aan de verklaring tijdig op te sturen. Hebben wij na drie maanden geen bericht 
ontvangen, dan wordt de uitkering stopgezet.

Belangrijk: een teken van leven
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Altijd het laatste pensioennieuws!
Dit is een QR-code. U kunt deze code scannen met de 
app op uw mobiele telefoon. U komt dan automatisch 
op de website van uw pensioenfonds terecht. Zo heeft 
u altijd het laatste pensioennieuws bij de hand!  
Om te scannen heeft u een mobieltje nodig met 
internet verbinding en een QR-scanner.

Heeft u vragen? 
Wij beantwoorden ze graag via  
055 579 74 00, optie 1. 
Of u vult het contactformulier op 
pensioenfondsachmea.nl in.
 
Wilt u schriftelijk reageren? 
Stichting Pensioenfonds Achmea 
Bestuursbureau/AG-C0 
Postbus 20048 
7302 HA Apeldoorn
info@hetpb.nl 
 Colofon 
Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenfonds Achmea

Bijzondere hobby?
Heeft u een bijzondere hobby waarover u iets wilt vertellen? 
Besteedt u veel tijd aan een speciale activiteit? Bent u heel 
bewust met een nieuwe hobby begonnen of rolde u per 
ongeluk ergens in waar u nu volledig aan verknocht bent? 
En vindt u het leuk om hier iets over te vertellen? 
Laat u ons dat dan weten via e-mail op info@hetpb.nl 

“Mijn partner is overleden.  
Wat moet ik doen?”

Overlijdt uw partner, dan breekt een verdrietige periode aan 
waarin u veel moet regelen. Naar het pensioenfonds hoeft u in 
de meeste gevallen geen actie te ondernemen.  

Wanneer hoeft u geen actie te nemen? 
Woont u in Nederland? Door de kop peling met de Basis 
Registratie Personen (BRP) wordt SPA auto matisch op de 
hoogte gesteld van het overlijden van uw partner. Wij zorgen 
dan voor aanpassing in onze administratie. Als uw partner 
overlijdt, nadat u bent overleden, hoeven de nabestaanden 
niets te doen. De uit kering van het partnerpensioen stopt dan 
automatisch. 

Wanneer moet u actie nemen? 
Woonde u samen met uw partner en was uw partner 
aangemeld bij SPA op het moment van zijn/haar overlijden? 
Of woonde uw partner in het buiten land op het moment van 
zijn/haar overlijden? Dan moet u het over lijden wel aan ons 
melden. Dat kan via het contactformulier op de website  
pen sioenfondsachmea.nl of via telefoonnummer 
055 579 74 00, optie 1. Overlijdt uw partner, nadat u bent 
overleden en woonde deze in het buitenland op het moment 
van zijn/haar overlijden? Dan moeten de nabestaanden het 
overlijden wel doorgeven aan SPA. Dit kan op dezelfde wijze 
als hierboven staat. 

  

Wilt u meer weten?
Op pensioenfondsachmea.nl vindt u meer informatie 
over dit onderwerp.


