WIM BRANDSE: “GRIP OP RENTE GROOTSTE UITDAGING”
Wat is de grootste uitdaging voor SPUN op dit moment? Wim Brandse, voorzitter van het
SPUN bestuur hoeft er niet lang over na te denken: “Hoe krijgen we grip op de ontwikkeling
van de rente. Ik kijk iedere dag wel even wat de 10-jaars rente doet. Samen met de beurskoers
is dat een aardige indicatie voor onze dekkingsgraad.” Hij vervolgt: “Al is dat niet meer zo
simpel om uit te leggen, de spelregels waaraan het pensioenfonds is gebonden zijn behoorlijk
complex.”
Profiteren versus risico
“De visie van economen is dat de rente op een
periode van 2 tot 3 jaar gaat stijgen”, aldus de
bestuursvoorzitter. “Daar wil ons
pensioenfonds natuurlijk van profiteren. Een
rentestijging is goed voor de dekkingsgraad, en
dus voor de deelnemers. De uitdaging is, hoe
je daar op inspeelt zonder dat de risico’s al te
veel toenemen.”
Luisteren naar de achterban
De deelnemers die de Deelnemersbijeenkomst
2013 bezochten, hebben vorig jaar
aangegeven dat met hun pensioen wel wat
risico mag worden genomen, maar toch ook
niet al te veel. Hoe gaat het bestuur daar mee
om? Wim Brandse: “Met het bestuur en onze
adviseurs hebben we het daar regelmatig over.
We besluiten dan ook niet zomaar om meer
risico te nemen. Daar gaat een uitgebreide
analyse aan vooraf, waarin alle voor- en
nadelen grondig worden afgewogen. Zo’n
analyse gaan we in het voorjaar van 2015
waarschijnlijk weer maken. Tot die tijd
bewegen we mee met de rente.”
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Ten slotte merkt hij nog op: “Alleen al door de
rente is ons vermogen met tientallen miljoenen
euro’s gestegen; we zijn nog nooit zo rijk
geweest! Immers, door de rentedaling neemt
de waarde van onze obligaties toe. De
keerzijde is dat onze verplichtingen ook nog
nooit zo hoog zijn geweest.”

HET EFFECT VAN RENTE
Als de rente daalt, dan stijgt de waarde
van de pensioenverplichtingen (de
toekomstige uitkeringen). De waarde van
de obligaties waarin SPUN belegt, stijgt
ook. Per saldo is het positieve effect van
een rentedaling op het belegd vermogen,
minder groot dan het negatieve effect op
de verplichtingen. En dus daalt de
dekkingsgraad (de verhouding tussen de
beleggingen en de
pensioenverplichtingen).
Bij een rentestijging, is het omgekeerd,
dan stijgt de dekkingsgraad.
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BESLUITENLIJST BESTUUR
In deze rubriek worden besluiten van het
SPUN bestuur gepubliceerd, voorzien van
een korte toelichting. Dit keer de
belangrijkste besluiten van de
bestuursvergadering van 8 oktober 2014.
Nieuwe accountant SPUN
De accountant van SPUN is met pensioen
gegaan. SPUN moest dus een nieuwe
accountant aanstellen. SPUN heeft een aantal
accountantsorganisaties gevraagd een offerte
uit te brengen. Op basis van die offertes heeft
het bestuur besloten EY (voorheen
Ernst&Young) aan te stellen als onafhankelijk
accountant. Belangrijk argument was dat EY
ook rapporteert over de kwaliteit van de
bedrijfsvoering van de partijen waaraan SPUN
werkzaamheden heeft uitbesteed.
De SPUN jaarrekening over het boekjaar 2014
wordt door EY gecontroleerd.
Herverzekering bij Zwitserleven
De herverzekeringsovereenkomst van SPUN
met Zwitserleven eindigt op 31 december
2014. Op basis van de uitgebrachte offertes en
de toelichting daarop, heeft het bestuur
besloten de herverzekering opnieuw onder te
brengen bij Zwitserleven.
Dit besluit houdt in dat SPUN het overlijdensen arbeidsongeschiktheidsrisico volledig blijft
afdekken. Een gedeeltelijke afdekking van het
risico is uiteraard goedkoper, maar als zich een
zware schade voordoet zijn de kosten ook heel
hoog. In de bestuursvergadering is hierover
verder opgemerkt dat het SPUN
deelnemersbestand te klein is om aan de
schadegevallen uit het verleden conclusies
voor de toekomst te verbinden. Een tweede
argument voor een volledige dekking is de
financiële situatie van SPUN. Een financieel
draagkrachtig pensioenfonds kan een grote
schade goed hebben. Bij SPUN is dat niet zo.
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Door het afsluiten van een contract met
winstdeling profiteert SPUN als er weinig
schades worden geclaimd. Dat drukt de
uiteindelijke premielast.

Campagne Detijdvanjeleven

Jongeren en pensioen
Jongeren en pensioen; het blijft een lastige
combinatie. Hun vertrouwen in pensioenfondsen is laag. Het onderwerp staat
sowieso ver van hen af. De Pensioenfederatie lanceert daarom de campagne
Detijdvanjeleven, voor iedereen tussen de
25 en 35 jaar.
Sommige jongeren denken dat zij 70% hun
laatstverdiende salaris blijven krijgen als ze
eenmaal met pensioen zijn. Terwijl anderen
denken dat tegen de tijd dat zij met pensioen
gaan de pensioenpot leeg is. Geen van beide
beelden is juist. Om jongeren een realistischer
beeld geven van wat zij aan pensioen kunnen
verwachten, is de website detijdvanjeleven.nl
gelanceerd.
Concreet
Het doel van de website is om het onderwerp
pensioen concreet te maken. Geen moeilijke
pensioentermen maar informatie die jongeren
aanspreekt. Wat is hun geld waard? Hoe oud
worden ze? Wat kost uitstelgedrag? En wat
willen jongeren eigenlijk zelf kiezen?
Bucketlist
Val je niet in de doelgroep, dan is een bezoek
aan de website nog steeds de moeite waard.
Als is het maar om je eigen bucketlist in te
vullen. Kijk op www.detijdvanjeleven.nl en vul
je bucketlist in. Je maakt kans op het winnen
van jouw bucketlist activiteit.
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EN DAN NOG DIT…
Deelnemersbijeenkomst
Reserveer 15 december 2014 alvast in uw
agenda voor de jaarlijkse
deelnemersbijeenkomst van SPUN. Het
programma wordt binnenkort op de SPUN
website, bekend gemaakt. U kunt zich vanaf
medio november via www.spun.nl voor de
bijeenkomst aanmelden.

Dekkingsgraad SPUN
Op 17 oktober 2014 bedroeg de dekkingsgraad
van SPUN 104,5%. Op de website van SPUN
staat iedere maand de actuele dekkingsgraad
en ieder kwartaal een meer uitgebreide
rapportage over de financiële positie van
SPUN.

Nieuwe spelregels voor pensioenfondsen
Twee weken geleden heeft de Tweede Kamer
ingestemd met nieuwe spelregels voor
pensioenfondsen. Als ook de Eerste Kamer
met het voorstel akkoord gaat, gelden de
nieuwe regels vanaf 1 januari 2015. In de
volgende editie van deze nieuwsbrief gaan we
in op de gevolgen van de wijzigingen.

Abonnement
SPUN verstuurt regelmatig actuele berichten
via de e-nieuwsbrief. Aanmelden en afmelden
kan op www.spun.nl.
Heeft u tips of ideeën, of wilt u reageren op
deze e-nieuwsbrief? Mail dan Geert Bierlaagh.
We sluiten graag aan bij wat u beweegt.
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