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Van het SPAN bestuur
In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke
ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.
Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en)
die onder het beheer van SPAN vallen. Onder deze pensioenregelingen worden sinds 1 januari
2014 geen rechten meer opgebouwd. AT&T werknemers die op 1 januari 2014 in dienst waren
van AT&T bouwen inmiddels kapitaal op via de AT&T pensioenregeling die is ondergebracht
bij ABN AMRO Pensioenen en worden daar apart over geïnformeerd door AT&T en die
pensioenuitvoerder.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
Indexatie
Bestuur, raden en commissies
SPAN DB en DC regeling
Uniforme Pensioen Overzichten (UPO’s) in 2014
en een overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige
nieuwsbrief in februari 2014.

Vragen aan het bestuur kunt u altijd stellen via de mailbox span@att-pensioenfonds.nl
of door een van de bestuursleden direct te benaderen.
Het bestuur,
Vincent den Hertog, Wouter Loots, Joke Dorrepaal

1. De financiële situatie van SPAN
De dekkingsgraad van SPAN is eind september 2014 116%. Het vermogen is € 139,4M en de
verplichtingen zijn € 120,7M. Met een dekkingsgraad boven het minimaal vereiste (105%) is
SPAN uit het dekkingstekort maar er is nog wel een reservetekort; de vereiste dekkingsgraad is
122%.
Als we een vergelijking trekken met eind september 2013 is het vermogen van SPAN met
ruim € 14M toegenomen. De verplichtingen zijn echter toegenomen met € 16M. De toename
van de verplichtingen is vooral veroorzaakt door de lage rente. Hoe lager de rente, hoe meer
kapitaal er nu nodig is om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
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De volgende grafiek geeft de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het SPAN pensioenfonds
weer, en wordt eenmaal per kwartaal bijgewerkt op de SPAN website:

2. Indexatie
In de nieuwsbrief van februari 2014 konden we u positief berichten over SPAN bestuursbesluit
om per 1 januari 2014 1,08% toeslag toe te kennen (=indexatie te verlenen) op basis van de
financiële positie van het fonds per 31 december 2013.
Naar aanleiding van vragen die het fonds ontvangen heeft omtrent indexatie naar de toekomst,
het volgende. In principe blijft het indexatiebeleid ongewijzigd, ook na 1 januari 2014. Er is
geen recht op indexatie; elk jaar zal opnieuw worden beoordeeld of de financiële positie van
het fonds het toelaat om de toeslag te verlenen.
Wel ligt er momenteel een voorstel bij de Eerste Kamer om de indexatie-regels aan te scherpen,
waardoor het nog moeilijker wordt voor pensioenfondsen om te indexeren.
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3. Bestuur, raden en commissies
Begin 2014 heeft het SPAN bestuur een oproep gedaan aan de pensioengerechtigden zich
kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat
Ton Valkenburgh positief gereageerd heeft op deze oproep. Omdat Ton de enige
pensioengerechtigde is die zich kandidaat heeft gesteld, werden er geen verkiezingen
georganiseerd.
Daarnaast is Jeroen van der Minnen, die in het bestuur zat namens de werknemers op
voordracht van de OR, per 1 juli teruggetreden na het aflopen van zijn termijn.
Ton zal formeel benoemd worden zodra aan alle eisen die aan nieuwe bestuursleden worden
gesteld is voldaan, en goedkeuring van de DNB is verkregen.
Het bestuur zal vanaf dat moment bestaan uit twee werkgeversvertegenwoordigers, een
vertegenwoordiger van de (gewezen) deelnemers en een vertegenwoordiger van de
pensioengerechtigden.
Het bestuur dankt Jeroen voor zijn inzet voor het SPAN de afgelopen tijd, en heet Ton hartelijk
welkom!

4. SPAN DB en DC regeling
Zoals u heeft kunnen lezen in een van de eerdere SPAN nieuwsbrieven, is de AT&T
pensioenregeling voor actieve deelnemers per 1 januari 2014 gewijzigd.
De opgebouwde rechten tot 1 januari 2014 in de AT&T pensioenregeling blijven bij SPAN.
Deze kunnen bestaan uit:
1. Defined Benefit of rechten opbouw (“SPAN DB”). Ieder jaar dat u aan de regeling
deelnam, geeft u recht op een pensioen van 2,25 % - van de pensioengrondslag van dat
jaar.
2. Defined Contribution of kapitaal opbouw (“SPAN DC”). Uw pensioenpremie werd
gebruikt voor de opbouw van een Persoonlijk Pensioen Kapitaal (PPK). Deze premie wordt
belegd in door uzelf te bepalen beleggingsfondsen.
Vanaf 1 januari 2014 zijn beide regelingen gesloten. De rechten opgebouwd onder deze
regelingen blijven vooralsnog onder het beheer van SPAN, maar er worden geen verdere
rechten opgebouwd en de actieve werknemers op 1 januari worden binnen het pensioenfonds
zogenaamde “slapers” totdat de regeling tot uitkering komt volgens het pensioenreglement.
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Op korte termijn hoeft u op dit gebied voor de DB regeling geen wijziging te verwachten. De
focus van het bestuur ligt voor de DB regelingen op de implicaties van de komende
wetswijziging die vooral het financiële management van het fonds betreffen.
Nog actieve werknemers met rechten in de DC regeling hebben op 11 oktober 2014 een brief
ontvangen over een mogelijke overdracht van hun DC kapitaal naar de ABN –AMRO
Pensioenen.

5. Uniforme Pensioen Overzichten (UPO’s) in 2014
Dit is een toelichting voor werknemers die per 1 januari 2014 van SPAN zijn overgegaan naar
de nieuwe AT&T DC pensioenregeling bij de ABN AMRO PPI.
Alle deelnemers die vanaf 1 januari 2013 nog pensioen opbouwden bij SPAN hebben in juli
2013 een UPO-DB (Defined Benefit) ontvangen met een opgave van de pensioenrechten per 101-2014. In dit UPO-DB stonden o.a. de volgende gegevens:





het opgebouwde ouderdomspensioen (LOP), tenzij er was gekozen voor 100% DC
het te bereiken ouderdomspensioen bij pensionering
het partnerpensioen bij overlijden (LPP) bestaande uit twee delen:
o het opgebouwde LPP volgens art.10 van het AT&T Pensioenreglement
o het aanvullend (verzekerd) LPP tot datum van pensionering volgens art. 10
het wezenpensioen (WZP) – in standaard situatie 20% van het partnerpensioen

Het partnerpensioen mag niet meer in de twee delen op het UPO worden vermeld.
Per 31 december 2013 is echter voor alle actieve deelnemers de opbouw bij SPAN gestopt
wegens de overgang naar de ABN AMRO PPI. Daarom hebben die ex-deelnemers in maart
2014 een Stop-UPO-DB ontvangen wegens beëindiging van de deelneming met daarin nog de
volgende gegevens:





het opgebouwde ouderdomspensioen (LOP), tenzij er was gekozen voor 100% DC
het opgebouwde partnerpensioen bij overlijden (LPP) en wezenpensioen (WZP)
de gegevens waarop de opbouw tot 31-12-2014 is gebaseerd
de factor A over de opbouw van de pensioenrechten in 2014

De gewezen deelnemers ontvangen elk jaar een SL-UPO met de pensioenrechten per 1 januari
van dat jaar, zoals zij die ook al in juli 2014 hebben ontvangen..
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Het stuk aanvullend partnerpensioen (LPP) wordt nu verzekerd door de ABN AMRO
Pensioenen en zal zichtbaar zijn op de UPO die door hen vanaf 2015 aan de deelnemers zal
worden verstrekt.
Werknemers die in 2013 deelnamen aan de DC-regeling (Defined Contribution) hebben naast
de bovengenoemde UPO’s-DB ook nog in augustus 2014 een Stop-UPO DC ontvangen:





de beleggingswaarde van het pensioenkapitaal per 1-01-2014
de waarde van het pensioenkapitaal bij pensionering met fictief rendement van 4%
een pensioenindicatie van het te kopen ouderdomspensioen (LOP) bij pensionering
deze indicatie is gebaseerd op de huidige aankooptarieven met als belangrijkste factor de
rentestand die geldt voor 2014
de factor A over de opbouw van het pensioenkapitaal in 2014

T.o.v. het UPO-DC ontbreekt een mogelijke beleggingswaarde bij voortzetting van de opbouw
(er staat dienstverband) en bijbehorende pensioenindicatie.
Werknemers die niet meer deelnamen aan de DC-regeling, maar die nog wel een
pensioenkapitaal uit het verleden hebben, ontvingen in augustus een SL-UPO-DC met dezelfde
gegevens als genoemd bij het Stop-UPO-DC behalve de factor A.
De ex-deelnemers die er voor kiezen om hun pensioenkapitaal vrijwillig over te dragen aan de
ABN AMRO Pensioenen krijgen nog een bevestiging van die overdracht. De gewezen
deelnemers die op 1 januari 2015 nog een DC kapitaal hebben bij SPAN ontvangen elk jaar een
SL-UPO met de waarde van het pensioenkapitaal en de pensioenindicatie per 1 januari van dat
jaar.
Na de verzending van het UPO wordt ook het nationale pensioenregister bijgewerkt. Op dit
moment ziet u daar (http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/) nog de stand per 1-01-2014 van uw
pensioenrechten bij SPAN.

6. Nieuw/Herzien op de website
De volgende documenten zijn nieuw gepubliceerd of herzien de afgelopen maanden en
beschikbaar via de website www.att-pensioenfonds.nl:
1. Financiële informatie – Kengetallen en grafieken
2. Publicaties – SPAN jaarverslag 2013
3. Brochures – SPAN Pensionering versie 1
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4. Tabellen gesloten reglementen 2014
5. Documenten – Statuten Pensioenfonds
Heeft u een nieuwsbrief gemist, dan kunt u die nog vinden op de SPAN website onder
publicaties. Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet per e-mail stuur dan een verzoek aan
span@att-pensioenfonds.nl.

Tot slot
We hopen u hiermee weer op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen van het
SPAN Pensioenfonds.
Met vriendelijke groet,
het SPAN bestuur
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