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Opening

Benoeming voorzitter en 

secretaris kernvergadering



Notulen kernvergadering 2019

De notulen staan op de website van het 

fonds

Zijn er vragen of opmerkingen naar 

aanleiding van de notulen?



Financiële situatie per 31-12-2020



Financiële positie
Balans (bedragen x € 1.000)

Activa 31-12-2020 31-12-2019

Beleggingen voor risico fonds 144.127 120.934

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 249.557 236.823

Overige activa 4.571 7.622

Totaal activa 398.255 365.379

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen 72.319 76.339

Technische voorzieningen voor risico fonds 75.986 51.955

Technische voorzieningen afgedekt door garantiecontract 249.557 236.823

Overige passiva 393 262

Totaal passiva 398.255 365.379

Gemiddelde marktrente (RTS DNB) 0,2% 0,7%

Aantal deelnemers 31-12-2020 31-12-2019

Actieve deelnemers 1.857 1.893

Gewezen deelnemers 3.597 3.687

Pensioengerechtigden 1.255 1.182

Totaal aantal deelnemers 6.709 6.762

Kengetallen 31-12-2020 31-12-2019

Dekkingsgraad 122,2% 126,4%

Beleidsdekkingsgraad 118,1% 124,1%



Rekening van baten en lasten

Actuariële resultaten

x € 1.000 2020 2019

Premie -1.988 -1.450

Beleggingsresultaat 5.409 15.463

Toeslagverlening -6.834 -4.651

Kosten -103 -43

Waardeoverdrachten -20 -230

Overige mutaties -484 -329

Totaal activa -4.020 8.760



Beleggingen

Beleggingsresultaten

Herverzekerd 2020 2019

Rendement in % 6,08% 11,13%

Benchmark in % 6,14% 10,61%

Toegevoegde waarde in % -0,06% 0,47%

Overrente Aegon x € 1.000 3.372 6.422

Verlies Aegon op contract x € 1.000 -100.648 -87.914

Eigen beheer 2020 2019

Rendement in % 8,24% 16,02%

Benchmark in % 7,83% 14,76%

Toegevoegde waarde in % 0,38% 1,10%

Beleggingsopbrengsten x € 1.000 12.156 17.177



Toeslagverlening 2021

• bestuursbesluit:

o.b.v. beleidskader en beleidsdekkingsgraad per 31-12-2020 

• beleidsdekkingsgraad per 31-12-2020 bedraagt 118,1%

• beleidskader: 

volledige toeslag boven 126%, 

geen toeslag beneden 110%

• gedeeltelijke toeslag van 51% 

• prijsindex (oktober 2020) 1,22%

• per 1 januari 2021 een toeslag van 51% van prijsindex: 0,62%

Omdat het per 1 januari 2015 verstrekte voorschot van 2% reeds is 
verrekend, wordt over alle opgebouwde pensioenaanspraken een toeslag 
verleend van 0,62%



Ontwikkelingen 2021



Haalbaarheidstoets 2021

• Centraal begrip: pensioenresultaat

• De mate waarin het verwachte pensioen overeenkomt met het “ideale” 

pensioen

• Ideale pensioen: volledige pensioenopbouw + volledige toeslag + geen 

korting

• Haalbaarheidstoets:

• Rekenmodel voorgeschreven door DNB

• Gegevens pensioenfonds:

• Beleid: pensioenregeling, beleggingsbeleid, premiebeleid en toeslagbeleid

• Deelnemerspopulatie

• Veronderstellingen voorgeschreven door DNB:

• Loon- en prijsontwikkeling

• 2.000 scenario’s

• Doel: berekenen pensioenresultaat over 60 jaar (per geboortejaar)

Voor alle geboortejaren zijn er 2.000 pensioenresultaten berekend

(nl. voor alle scenario’s)



Haalbaarheidstoets 2021

• Tussentijdse uitkomst van berekening:

• Over de horizon van 60 jaar zijn voor alle geboortejaren 2.000* pensioenresultaten 

berekend

• Pensioenresultaat op fondsniveau:

• Weging uitkomsten naar aantallen per geboortejaar

• Rangschikken van slecht naar goed

• De middelste uitkomst in die rangschikking (de mediaan) = 

pensioenresultaat op fondsniveau

• De uitkomst waarbij 5% van de berekeningen slechter is en 95% van de 

berekeningen beter (5% percentiel) = pensioenresultaat op fondsniveau bij slecht 

weer scenario

* vanaf 2021 ook 10.000 scenario’s doorgerekend



Haalbaarheidstoets 2021



Haalbaarheidstoets 2021

• Haalbaarheidstoets 2021:

• In 2015 ondergrens (90%) en afwijking van de grens (30%) gezamenlijk bepaald 

• SSP is geslaagd voor de toets

• Pensioenresultaat is afgenomen

• Spreiding in het behalen van de toets is groter geworden

Haalbaarheidstoets 2021 2020 2019 Norm

Pensioenresultaat 95,9% 97,7% 97,2% 90%

Afwijking bij slecht weer scenario 25,1% 18,0% 21,1% 30%



Toekomstverwachting



Dekkingsgraad 2021



Indicatie toeslagverlening 2022

• Indicatie BDGR
• situatie per 31 oktober 2021: 124,7%
• komt naar verwachting uit tussen 122 en 126%: toeslag van 75 tot 100% van 

maatstaf*

• Prijsindex oktober 2020 – oktober 2021: 3,42%** (112,18/108,47) - 1
• Toeslag: 2,57 – 3,42% (75-100% van 3,42%)

• De definitieve cijfers worden in 2022 vastgesteld en zijn bepalend voor 
bestuursbesluit

• Na bestuursbesluit wordt de toeslag met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2022 verleend

Nota bene:
* volgens nFTK dient een tweede toets plaats te vinden om te controleren

of de toeslag toekomstbestendig is.
** voorlopig cijfer prijsindex



Nieuw pensioenstelsel

Status

• Pensioenakkoord 5 juni 2019 (sociale partners en kabinet)

• Verdere uitwerking door stuurgroep (werknemers- en 

werkgeversorganisaties)

• Vrijdag 12 juni 2020 uitwerking Pensioenakkoord bereikt

• Maandag 22 juni 2020 publicatie Hoofdlijnennotitie

• Woensdag 16 december 2020 Consultatie Concept Pensioenwet

• Indiening Tweede Kamer verwacht begin 2022.

• Inwerkingtreding 1 januari 2023

• Implementatie uiterlijk 1 januari 2027



Nieuw pensioenstelsel

Wat blijft hetzelfde?

• Werkgever en werknemer sparen voor pensioen

• Risico’s van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid delen

• Gezamenlijke uitvoering en gezamenlijk beleggen

• Verplichte deelname

Wat verandert?

• Pensioenpremie staat centraal, niet pensioenaanspraak

• Iedere deelnemer heeft persoonlijk aandeel in pensioenvermogen

• Leeftijdsonafhankelijke premie: naar persoonlijk pensioenvermogen

• Beleggingen: jongeren kunnen meer risico nemen dan ouderen

• Pensioen wordt persoonlijker, maar solidariteit is wel mogelijk



Nieuw pensioenstelsel

Diverse besluiten te nemen door sociale partners (=kernvergadering)

• Contractsvorm

• Nabestaandenpensioen

• Premiehoogte

• Risicohouding

• Solidariteit

• Invaren

Contractkeuze

• Flexibele premieovereenkomst: meer individuele keuze

• Solidaire premieovereenkomst: meer solidariteit

Uitdagingen

• Herverzekering Aegon

• Dispensatie SPR



ESG Beleid



ESG beleid

Visie bestuur:

• Sportfondsen Pensioenfonds heeft een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid

• Hierin past maatschappelijk verantwoord beleggen

• Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijk financieel 

rendement zonder negatieve gevolgen voor mens en milieu

• Het fonds onderschrijft de Principles for Responsible

Investment van de Verenigde Naties:

beginselen op het gebied van 

milieu (environment = E),

sociale omstandigheden (social = S) en

goed ondernemingsbestuur (governance = G)

voor de beleggingspraktijk



ESG beleid

• Beleid Aegon sluit aan op visie bestuur

• Via vermogensbeheerder stuurt het bestuur actief op naleving 

van ESG-beleid door:

• uitsluiting

• stembeleid

• dialoog (engagement)

• ESG factoren moeten integraal onderdeel vormen van 

beleggingsproces (analyses en beslissingen)

• voor zover mogelijk: impact investeringen

• Voldoen aan SFDR rapportage verplichting voor financiële 

instellingen over kwalificatie van beleggingsproducten



Wijziging statuten en reglementen



Wijzigingen statuten

Voorgenomen aanpassing statuten i.v.m. Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen

Bij belet of ontstentenis voltallig bestuur, 

Verantwoordingsorgaan of Visitatiecommissie wordt een 

beletsfunctionaris aangesteld.



Wijzigingen pensioenreglement

Geen wijzigingen in pensioentoezegging:

• opbouwpercentage blijft 1,5%

• premie blijft 23% (en is kostendekkend)

Wel wijziging n.a.v. jaarlijkse indexering

cf. de Wet op de loonbelasting 1964:

• franchise wordt € …

• maximaal pensioengevend salaris is gestegen naar € …

• bedragen zijn nog niet bekend



Verkiezing van leden van het bestuur en het 
verantwoordingsorgaan



Verkiezing van leden van het 

bestuur

• De bestuurder namens de pensioengerechtigden, Jan van de Poel, is gestopt

• Marian van der Berg heeft zich kandidaat gesteld voor de positie van bestuurslid

• Marian is sinds 2013 bestuurslid van het Pensioenfonds voor  Verloskundigen

• Zij heeft de volgende pensioenopleidingen afgerond o.a. SPO Masterclass IORP II, WTW 

Masterclass Sleutelfunctie

• Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld

• Verkiezing van Marian



Verkiezing van leden van het 

verantwoordingsorgaan

• De zittingstermijn van het lid namens de werknemers, Robert Stoop, loopt dit jaar af

• De zittingstermijn van het lid namens de pensioengerechtigden, Piet Reedijk, loopt dit jaar af

• Robert en Piet stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn

• Herverkiezing van Robert en Piet



Rondvraag – Dank voor het kijken 


