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Hoe staat uw pensioenfonds er voor?
In november is de dekkingsgraad gestegen naar 106,0 %. Dit is 1,8 % hoger dan de benodigde (minimaal
vereiste) dekkingsgraad van 104,2%. Toch bestaat er nog steeds een kans dat de pensioenen volgend
jaar verlaagd moeten worden. Hiervoor is de dekkingsgraad op 31 december 2013 bepalend. Als de
dekkingsgraad op dat moment 104,2% of hoger is, dan hoeft het SPT de pensioenen in principe niet te
verlagen. Dit is zo bepaald door De Nederlandsche Bank ( DNB), die toezicht houdt op de
pensioenfondsen.
De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van pensioenfondsen. Het
geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de pensioenen die SPT nu en inde toekomst moet
betalen. Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% bedraagt dan staat tegenover elke Euro 1.000 die SPT
nu en in de toekomst moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment Euro 1.100 aan vermogen.
De dekkingsgraad kan in korte tijd sterk schommelen. Dat maakt het lastig om te voorspellen of de
dekkingsgraad aan het eind van 2013 boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% komt. Een
kleine verandering in de rentestand of in het rendement van de beleggingen kan al een grote invloed
hebben op de dekkingsgraad. In oktober steeg de rentestand en nam het vermogen toe. Beide factoren
hebben voor een stijging van de dekkingsgraad gezorgd. In november bleef deze situatie ongeveer
hetzelfde.
Eind 2013 moet zoals gezegd de dekkingsgraad minstens 104,2 % zijn. Mocht dat percentage lager zijn
dan 104,2 dan moet SPT de pensioenen verlagen. De hoogte van de dekkingsgraad bepaalt echter niet
alleen of er een verlaging noodzakelijk is, maar ook met hoeveel procent de pensioenen eventueel
verlaagd zouden moeten worden. De hoogte van de eventuele verlaging is namelijk het verschil tussen
de dekkingsgraad per 31 december 2013 en de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%.
In geval een korting inderdaad noodzakelijk mocht zijn, zult u hierover nader geïnformeerd worden. Het
bestuur zal in dat geval, rekening houdend met een evenwichtige behartiging van alle
deelnemerscategorieën een besluit moeten nemen over de wijze waarover deze korting zal worden
doorgevoerd.
Voor de meest actuele dekkingsgraad kunt altijd onze website raadplegen: www.pensioenfondstrespa.nl
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Beleggingsnieuws
In de tweede helft van dit jaar heeft het pensioenfonds Trespa Aon als onafhankelijk beleggingsadviseur
aangetrokken. Deze beleggingsadviseur gaat het bestuur versterken in haar relatie met Delta Lloyd
Vermogensbeheer.
Omdat de beleggingsadviseur onafhankelijk is van de vermogensbeheerder zal deze de beleggingen en
de rapportage van de vermogensbeheerder vanuit zijn expertise kritisch kunnen beoordelen en het
bestuur hierover adviseren.
De beleggingsadviseur zal starten met een nulmeting waarbij deze de volledige beleggingsportefeuille
van SPT zal onderzoeken en het bestuur zal adviseren over verbeteringen in het beleggingsbeleid van
het pensioenfonds en de uitvoering daarvan door de vermogensbeheerder.
Verder zal de beleggingsadviseur het bestuur bijstaan met advies over de impact van de aanstaande
wijzigingen in de Pensioenwet op de beleggingen van SPT.
UPO 2013
In het najaar is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) verstuurd naar de
deelnemers. Deze UPO geeft een overzicht van uw pensioenaanspraken. Wij
raden u aan dit overzicht goed te controleren op uw gegevens en eventuele onvolkomenheden
doorgeven aan Stichting Pensioenfonds Trespa, per mail: pensioen@trespa.com, telefoon 0495-458297.
Ook zijn de nieuwe cijfers opgenomen in het pensioenregister, deze kun je inzien op
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Via de link deltalloyd.nl/UPO krijgt u meer inzicht in uw UPO.

Visitatiecommissie
De visitatie, uitgevoerd door visitatiecommissie VC Holland, is momenteel in de
afrondende fase met haar werkzaamheden voor de Stichting Pensioenfonds
Trespa. De belangrijkste taak van deze onafhankelijke commissie is het
controleren van het bestuur op het functioneren, de deskundigheid en de
kwaliteit. De visitatiecommissie beoordeelt de manier waarop het bestuur het fonds aanstuurt. Ook
controleert de commissie de manier waarop wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn. De
bevindingen komen in een rapport dat wordt verzonden aan het bestuur en het
verantwoordingsorgaan. In najaar 2010 heeft er bij het Pensioenfonds voor het eerst een visitatie plaats
gevonden. De verwachting is dat het onderzoek wordt afgerond in november 2013. Een samenvatting
van de bevindingen zal opgenomen worden in het jaarverslag van het jaar 2013.
Waarde-overdrachten
Als gevolg van het feit dat de dekkingsgraad van het Pensioenfonds Trespa tot onder de 100% was
gedaald in juni 2013, zijn op dat moment de nieuwe waarde-overdrachten tijdelijk stopgezet. Inmiddels
is dit weer opgestart omdat, bij een dekkingsgraad van het fonds boven de 100%, de wet bepaalt dat
verzoeken tot waardeoverdracht weer in behandeling moeten worden genomen. Als de dekkingsgraad
boven de 100% is en er is een verzoek tot waardeoverdracht ingediend, ontvangt men een offerte om
het pensioen eventueel over te dragen. Voor de daadwerkelijke totstandkoming van de waardeoverdracht moeten beide fondsen (zowel die van de oude als van de nieuwe werkgever) een
dekkingsgraad boven 100% hebben.
Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u dit vinden op onze website www.pensioenfondstrespa.nl
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Uw communicatie via e-mail?
De meeste gepensioneerden ontvangen deze nieuwsbrief per post. Mocht u deze communicatie voortaan graag per e-mail willen ontvangen en heeft u uw e-mail adres nog niet doorgegeven, dan kunt u uw
naam, e-mailadres sturen naar pensioen@trespa.com. Vermeld hierbij ter verificatie uw geboortedatum.
De deelnemersraad aan het woord:
Het bestuur wordt gecontroleerd door onder andere het verantwoordingsorgaan en de
deelnemersraad. Het bestuur is volgens de pensioenwet verplicht de deelnemersraad een
adviesaanvraag voor te leggen voor een aantal voorgeschreven stukken cq. wezenlijke wijzigingen en
besluiten binnen het kader van de pensioenen.
Adviesaanvraag is volgens de wet nodig voor:
a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
b. wijziging van de statuten en reglementen van het pensioenfonds;
c. vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening, de actuariële en bedrijfstechnische nota en een
lange termijn herstelplan;
d. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten;
e. het vaststellen en het wijzigen van het toeslagenbeleid;
f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van
verplichtingen door het pensioenfonds;
g. liquidatie van het pensioenfonds;
h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
i. het terugstorten van premie of geven van premiekortingen.
Bijkomend geldt nog het volgende (citaat uit de pensioenwet):
Het pensioenfonds informeert de deelnemersraad onverwijld over:
a. de verplichting tot het opstellen van een korte termijn herstelplan;
b. de verplichting tot het opstellen van een lange termijn herstelplan;
c. de aanstelling van een bewindvoerder;
d. de beëindiging van de situatie, als bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet, waarin de
bevoegdheiduitoefening van alle of bepaalde organen van het pensioenfonds is gebonden aan de
toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
Wat doet de deelnemersraad?
De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die
het pensioenfonds betreffen, maar in elk geval over elk voorgenomen besluit van het bestuur.
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De deelnemersraad vergadert minimaal 2 maal per jaar met het bestuur. Tot nu toe heeft de
deelnemersraad zelf 10 tot 12 keer per jaar vergaderd. Een van de oorzaken van de veelvuldige
bijeenkomsten is natuurlijk de momenteel heersende crisis. De deelnemersraad wil alert blijven op wat
er gebeurt en waar nodig het bestuur van advies dienen en vragen stellen. De vervolging van de
dekkingsgraad heeft een zeer hoge prioriteit gezien de moeilijke situatie waarbij de gevolgen groot
kunnen zijn. Wat te denken van een toch altijd nog dreigende korting op de pensioenen. Men vergeet
wel eens dat de gevolgen ook voor de actieven (de nog werkende deelnemers) zijn. Men kan het niet
afdoen als een ver van mijn bedshow.
Wat is het verantwoordingsorgaan?
Het bestuur legt verantwoording af aan dit orgaan over het beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd,
de beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst, en over de naleving van de principes voor goed
pensioenbestuur, zoals bedoeld in de pensioenwet.
Wat is de uitvoeringsovereenkomst?
Hierin wordt omschreven hoe het pensioenfonds ten opzichte van haar deelnemers dient te
functioneren met behulp van statuten en pensioenreglement.
Wat is een Actuariële en BedrijfsTechnische Nota (ABTN)?
De ABTN beschrijft de grondslagen van het te voeren beleid van het bestuur van het pensioenfonds.
Hierin worden tevens de financiële opzet en de grondslagen concreet vastgelegd.
U ziet, er zit nogal wat werk en tijd in het vervullen van een (hopelijk) goed functionerende
deelnemersraad. Voeg aan bovenstaand nog toe dat ook het zoeken in de media naar informatie
omtrent ontwikkelingen in pensioenland en er is bijna een dagtaak mee gemoeid.
Het is de bedoeling dat het bovenstaande een beetje inzicht geeft in wat de deelnemersraad
bezighoudt. Gelijk daarmee zult u misschien meer inzicht krijgen in de zaken en problemen waarmee het
bestuur te maken heeft en krijgt. Zij zijn op nog veel uitgebreidere schaal bezig met uw en onze
(toekomstige) ouderdomsvoorziening.
Meer informatie over de deelnemersraad vindt u op www.pensioenfondstrespa.nl
Nieuw lid van de deelnemersraad pensioenfonds Trespa
Ik ben bij Trespa sinds 1987. Ik heb diverse functies bekleed binnen Trespa. Momenteel
ben ik beveiliger en neem ik zitting in de OR. Ik vind namelijk dat je niet alleen maar
kritisch moet zijn maar ook je steentje moet bijdragen aan een gezonde werksfeer.
Waarom in de deelnemersraad? Je pensioen komt in zicht en er vinden allerlei
veranderingen plaats. En je wil je steentje bijdragen zodat je nog een acceptabel
pensioen overhoudt. Je kunt je mening en zorgpunten uiten richting pensioenfonds.
Meedenken en meedoen.
Voor jezelf hoor je ook weer eens andere geluiden zodat je beter op de toekomst bent voorbereid.
Dit kun je dan ook weer uitdragen naar je collega’s.
Jan Stals
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