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Notulen Kernvergadering St Sportfondsen Pensioenfonds 
29 november 2019 

 
 

Agenda 

 

1. Opening 

2. Verslag kernvergadering 2018 

3. Financiële situatie 

 - Toeslagverlening per 1-1-2019 

4. Ontwikkelingen 2019  

  - Haalbaarheidstoets 2019 

5. Toekomstverwachting 

  - Toeslagverlening per 1-1-2020 

  - Ontwikkeling van de rente en de gevolgen 

6. Wijzigingen statuten en reglementen 

7. Verkiezing van leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De vergadering benoemt de heer Tromp tot voorzitter en de heer Van Til tot secretaris. 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 

 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

2. Notulen Kernvergadering 2018 

 

De notulen worden goedgekeurd. 

De heer Tromp merkt op dat het bestuur, naar aanleiding van de vraag van de heer 

Beumer, heeft besloten reiskosten van de pensioengerechtigdenvergadering te 

vergoeden. 

 

3. Financiële situatie per 31-12-2018 

 

De heer Tromp licht aan de hand van een presentatie het financieel verslag nader toe, 

met aandacht voor de financiële positie, de (beleids-)dekkingsgraad, de 

beleggingsresultaten en de rekening van baten en lasten.  

 

Hij benadrukt de gedaalde rente en het slechte resultaat over 2018. 
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Toeslagverlening per 1 januari 2019 

Per 1 januari 2015 is een voorschot van 2% verleend. 

 

Per 1 januari 2019 heeft het bestuur besloten om o.b.v. het beleidskader en de 

beleidsdekkingsgraad (130,6%) per 31/12/2018 een toeslag te verlenen van 100% van 

de prijsindex.  

 

Voor actieve deelnemers geldt: 

Omdat het per 1 januari 2015 verstrekte voorschot van 2% reeds is verrekend, wordt 

over alle opgebouwde pensioenaanspraken een toeslag verleend van 2,10% 
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Voor niet-actieve deelnemers geldt: 

1,78% na verrekening met het per 1 januari 2015 verstrekte voorschot van 2% voor de 

opgebouwde aanspraken en pensioenrechten per 31 december 2014 (Het voorschot uit 

2015 is hiermee helemaal verrekend) 

2,10% over de na 2014 opgebouwde pensioenaanspraken. 

 

Volgens de wetgeving dient er een 2e toets gedaan te worden of een toeslag gegeven 

mag worden. Uit deze toets volgt dat 100% van de indexatiemaatstaf toegepast mag 

worden.  

 

4. Ontwikkelingen 2019 

 

Zoals elk jaar zijn franchise en maximaal pensioengevend salaris aangepast.  

 

Haalbaarheidstoets 

In 2019 is opnieuw een haalbaarheidstoets uitgevoerd. Deze toets wordt door alle 

fondsen gedaan op basis van 2.000 door DNB vastgestelde scenario’s, de fonds-

specifieke kenmerken en de financiële positie. In 2015 is in de kernvergadering 

afgesproken dat de uitkomst van het middelste scenario (mediaan) minstens 90% moet 

zijn en dat de uitslag bij een slecht weer scenario hoogstens 30% mag afwijken. 

 

De haalbaarheidstoets volgt een rekenmodel voorgeschreven door DNB en de data van 

het pensioenfonds:  

Beleid: pensioenregeling, beleggingsbeleid, premiebeleid en toeslagbeleid 

Deelnemerspopulatie 

Veronderstellingen voorgeschreven door DNB: Loon- en prijsontwikkeling 

 

Doel van de toets is het berekenen van het pensioenresultaat over 60 jaar (per 

geboortejaar). 

 

De uitkomsten sinds 2017 zijn: 

 

 
 

Hiermee is het pensioenfonds opnieuw voor de haalbaarheidstoets geslaagd. 

5. Toekomstverwachting 

 

Indexatie 

De heer Tromp benadrukt dat de toekomst altijd ongewis is en dat het bestuur pas in de 

loop van volgend jaar, meestal in het najaar, nadat het jaarverslag definitief is, een 

besluit neemt over de indexering per 1 januari 2020. 

 

Als indicatie, op basis van een verwachte beleidsdekkingsgraad van tussen de 120 en 

125% zou een toeslag van 50 tot 75% van de maatstaf gegeven kunnen worden als een 

tweede toets bevestigt dat deze toeslag toekomstbestendig is. 
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Prijsindex oktober 2018 – oktober 2019: 2,70%    

Toeslag: 1,35 – 2,03% (50-75% van 2,70%) 

 

De definitieve cijfers worden in 2020 vastgesteld en zijn bepalend voor het 

bestuursbesluit. 

 

Pensioenakkoord 

Het pensioenakkoord is dit jaar gesloten, maar veel details moeten nog uitgewerkt 

worden. In ieder geval is de AOW leeftijd t/m 2021 stabiel op 66 jaar en 4 maanden.  

Daarna gaat de AOW-leeftijd in een paar stappen omhoog: 

In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden. 

In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. 

In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar. 

 

Ontwikkelingen Rente 

De rente is de afgelopen jaren voortdurend gedaald. 

 

 
 

Hierdoor zijn pensioenen een stuk duurder geworden. Een consequentie is dat de huidige 

premie van 22% volgend jaar niet meer voldoende is om de opbouw van 1,788% te 

betalen. 

 

De heer Bruinings informeert of de rente langdurig laag blijft. De heer Tromp antwoordt 

dat de communis opinio is dat de lage rente wel even zal aanhouden. Hij benadrukt dat 

over een langere periode gezien een lage rente ook normaal is, alleen de 20e eeuw is 

hierop een uitzondering en de rente daalt nu al 30 jaar. 
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Om de problemen van premie en opbouw het hoofd te bieden heeft de werkgever een 

voorstel opgesteld. 

Motivatie hierbij was: 

 Gelijkwaardige pensioenregeling aan SPR 

 Vergelijkbaar premieniveau SPR 

 Behoud van een zo goed mogelijk pensioen tegen een redelijke premie 

 Evenwichtige lastenverdeling over actieve deelnemers, niet-actieve deelnemers en 

werkgever(s) 

 Voorsorteren op 2021 en later: condities worden nog moeilijker 

 

Het voorstel is gebaseerd op een evenwichtige verdeling van lasten door 

premieverhoging, versobering en vorming kostenvoorziening:  

 Verhoging pensioenpremie van 22% naar 23%  

 Verlaging pensioenopbouw van 1,788% naar 1,700% 

 Vorming kostenvoorziening van EUR 2,5 miljoen (hierdoor daalt de dekkingsgraad 

met 1,1%) 

 

De premiedekkingsgraad is dan circa 66% 

 

Dit voorstel geldt onder voorwaarde dat: 

 dit binnen de kaders van de SPR valt 

 bestuur en verantwoordingsorgaan akkoord gaan 

 

De heer Wouters informeert hoe de belangen van gepensioneerden en actieven gewogen 

worden. De heer Tromp antwoordt dat de diverse belangen evenwichtig gewogen 

worden. Enerzijds betalen de gepensioneerden voor een premiedekkingsgraad van onder 

de 100, anderzijds betalen de actieven de uitvoeringskosten ook voor de 

gepensioneerden. 

 

De heer Beumer vraagt of de voorziening niet over een periode van 5 jaar genomen kan 

worden. De heet Tromp antwoordt dat dit niet mogelijk is en benadrukt dat impact op de 

dekkingsgraad slechts 1,1% is. 

 

De heer Beumer vraagt of de brief van Koolmees de regels niet versoepelt. De heer 

Tromp antwoordt dat dit niet het geval is en dat premieverhoging en versobering 

onontkoombaar zijn. De heer Van Egmond voegt toe dat de economische 

omstandigheden blijven. De rente is alles bepalend. 

 

Op de vraag of een fusie met SPR een mogelijkheid is antwoord de heer Tromp dat voor 

de toekomst niet uit te sluiten, maar thans is dat zeer ongewenst, gezien de financiële 

problemen van SPR. 

 

Op de vraag van de heer Beumer waarom een negatief resultaat op premie wordt 

genomen antwoordt de heer Tromp dat dat anders 2 miljoen per jaar extra kost. 

 

Op de vraag van de heer Beumer waarom 18-jarigen niet deelnemen, antwoordt de heer 

Tromp dat die niet in pensioen geïnteresseerd zijn. 

 

Op de vraag van de heer Beumer waarom wij in goede tijden niet sparen antwoordt de 

heer Tromp dat deze tijden met lage rente nog wel even blijven. De heer Van Egmond 

voegt toe dat we dat gedaan hebben door destijds een herverzekering af te sluiten. 

Daardoor staan we er veel beter voor dan de meeste fondsen. De heer Van Egmond 

meent dat het voorstel van de werkgever evenwichtig is. 
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Op de vraag waarom wij, met zulke goede beleggingsresultaten ons op de rente baseren 

antwoordt de heer Tromp: ten eerste omdat dat de regels zijn, te tweede omdat de hoge 

koersen ook door de rente gedragen worden. De verwachting is dat toekomstige 

beleggingsopbrengsten lager zullen zijn. 

 

Op de vraag van de heer Wouters wat het effect van de premiedekkingsgraad op de 

dekkingsgraad is antwoord de heer Tromp – 1,1%. 

 

De stemming over dit voorstel wordt in 2 stemmingen opgedeeld. 

Ten eerste, als dit voorstel binnen de kaders van SPR valt, wat de heer Tromp zeer 

waarschijnlijk acht, stemt de kernvergadering dan in met dit voorstel. 

 

De kernvergadering stemt unaniem voor. 

 

Ten tweede, als dit voorstel niet binnen de kaders van SPR valt, geeft de 

kernvergadering het bestuur dan een volmacht om premie en opbouw zodanig aan te 

passen dat het wel binnen de kaders van SPR valt, met de volgende randvoorwaarden: 

 

 Alleen de mix premie en opbouw wordt aangepast 

 De premiedekkingsgraad blijft 66% 

 De regeling blijft gelijkwaardig aan SPR 

 De kostenvoorziening blijft 2,5 miljoen 

 

De kernvergadering stemt unaniem voor. 

 

6. Wijzigingen statuten en reglementen 

 

Er is nieuwe wetgeving in werking getreden: 

 IORP II richtlijn (Institutions for Occupational Retirement Provision)  

 Code Pensioenfondsen 

 

IORP II 

Het pensioenfonds heeft Sleutelfunctiehouders benoemd voor: 

 Interne auditfunctie 

 Risico beheer functie 

 Actuariële functie 

 

Code Pensioenfondsen 

Veranderingen: 

 Benoeming en ontslag VO (bestuur mag VO-leden niet ontslaan) 

 Bevorderen diversiteit (o.a. man/vrouw en boven/onder 40) 

 Zelfevaluatie van het verantwoordingsorgaan 

 

De kernvergadering stemt unaniem voor. 

 

7. Verkiezing van leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan 

 

De zittingstermijn van de leden namens de werknemers, Elly Hermsen en Jens van 

Egmond, lopen dit jaar af. De zittingstermijn van het lid namens de 

pensioengerechtigden, Jan van de Poel, loopt dit jaar af. Jan en Jens stellen zich 

herkiesbaar voor een nieuwe termijn; Elly heeft besloten zich niet meer herkiesbaar te 

stellen. Stephanie van Tintelen heeft zich kandidaat gesteld voor de positie van 

bestuurslid. Stephanie heeft 4 jaar ervaring binnen het verantwoordingsorgaan van het 

fonds. Zij heeft de vereiste opleiding, Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen 

(Geschiktheidsniveau A) al met goed gevolg doorlopen. Er hebben zich geen 

tegenkandidaten aangemeld.  
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De kernvergadering stemt unaniem voor de herbenoeming van Jan en Jens en de 

benoeming van Stephanie. 

 

Door het vertrek van Stephanie is een vacature bij het verantwoordingsorgaan ontstaan. 

In de nieuwsbrief zijn deelnemers gevraagd zich kandidaat te stellen. Het fonds streeft 

naar een samenstelling van het verantwoordingsorgaan met zowel mannen als vrouwen 

en zowel leden van onder als boven de 40. Door het vertrek van Stephanie zijn alleen 

nog mannen van boven de 40 vertegenwoordigd, vandaar de voorkeur voor een jonge 

vrouw. Aafke Budding, 34 jaar oud, senior productmanager bij Marketing, Communicatie 

& Sales, heeft zich kandidaat gesteld. 

 

Aafke stelt zichzelf voor aan de kernvergadering. 

 

De kernvergadering stemt unaniem voor de benoeming van Aafke. 

 

8. Rondvraag 

 

Geen vragen 
 

9. Sluiting 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en nodigt hij een ieder 

uit voor de heerlijke lunch, met liefde bereid door de collega’s van Stichtse Vecht. 

 

 

 

29 november 2019 

J.P.van Til 

Secretaris 


