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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 fonds.  
 

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) 

die onder het beheer van SPAN vallen, en niet over andere pensioenregelingen zoals de huidige 

AT&T pensioenregeling die bij ABN-AMRO is ondergebracht.  
 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 

1. De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds 

2. Indexatie per 1 januari 2019  

3. UPO 

4. Jaarverslag 2017 

5. Privacyverklaring 

6. Beleggingsstrategie SPAN 

7. Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige 

nieuwsbrief in februari 2018. 

 

 

Vragen aan het pensioenfondsbestuur kunt u altijd stellen via de mailbox span@att-

pensioenfonds.nl of door een van de bestuursleden direct te benaderen. 

 

Het SPAN bestuur, 

Vincent den Hertog, Wouter Loots, Ton Valkenburgh en Bartelt Bongenaar 

 

1. De financiële situatie van SPAN  

De dekkingsgraad van SPAN is eind augustus 2018 110,7. Het vermogen is € 160,3M en de 

verplichtingen € 148,0 M. De vereiste dekkingsgraad, een berekende norm voor de 

dekkingsgraad waarbij het fonds volgens de overheid voldoende buffers voor de toekomst 

heeft, is 124,2% en SPAN heeft daarmee een dekkingstekort.  
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De lage dekkingsgraad is primair het gevolg van de nog altijd zeer lage rente, waardoor de 

contante waarde van toekomstige 

verplichtingen relatief hoog is.  

De beleidsdekkingsgraad, een 

voortschrijdend gemiddelde van de 

actuele dekkingsgraden over 12 maanden¸ 

is eind augustus 111,5%.  

De “SPAN dekkingsgraad” grafiek geeft 

de ontwikkeling van de dekkingsgraad 

van het SPAN pensioenfonds weer, en 

wordt elk kwartaal bijgewerkt op de 

SPAN website.  

 

 

2. Verwachte indexatie per 1 januari 2019 

Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% maar lager dan 125% mag SPAN gedeeltelijke 

indexatie geven. Onze peildatum hiervoor is eind november. Op basis van de huidige 

dekkingsgraad verwacht het bestuur dat er geen of een zeer beperkte indexatie mogelijk zal 

zijn.   

 
 

3. Uniform Pensioen Overzicht  

In juni heeft SPAN weer de jaarlijkse Uniforme Pensioen Overzichten verstuurd met een 

overzicht van uw aanspraken. Mocht u deze niet hebben ontvangen, kunt u contact opnemen 

met ons via span@att-pensioenfonds.nl. 

U kunt ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl bekijken hoeveel pensioen u in totaal heeft 

opgebouwd. Hier vindt u ook gegevens van andere pensioenfondsen en uw AOW. Tevens 

krijgt u daar een schatting van uw totale pensioen mocht u op 65 of op 68 jaar willen stoppen 

met werken.  

 

 

4. Jaarverslag  

Het Jaarverslag 2017 is beschikbaar op de website van SPAN onder Publicaties. In het 

jaarverslag geeft het bestuur een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2017. U 

vindt er ook het verslag van het Verantwoordingsorgaan, een orgaan waarin u als deelnemer 

http://www.att-pensioenfonds.nl/
mailto:span@att-pensioenfonds.nl
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vertegenwoordigd bent. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur regelmatig en geeft 

jaarlijks een oordeel in het jaarverslag.  

 

Heeft u nog vragen over het jaarverslag, laat het dan weten via span@att-pensioenfonds.nl 

 

5. Privacy Verklaring  

Met de toegenomen aandacht voor privacy en de nieuwe wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), heeft het SPAN een Privacyverklaring opgesteld waarin we 

aangeven wat wij aan gegevens bijhouden, waarvoor we dit doen, en wat uw rechten zijn ten 

aanzien van het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens.  

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met 

onze administrateur RiskCo (pensioenfonds.ATT@riskcoadministrations.com). 
 

 

6. SPAN beleggingsbeleid 

Naar aanleiding van de reacties in de deelnemersenquête van vorig jaar, heeft de 

beleggingscommissie een kort overzicht gemaakt van het beleggingsstrategie. Mocht u na lezen 

graag de hele beleggingsstrategie willen lezen, dan kunt u deze opvragen via onze mailbox.  

 

Bij het bepalen van een beleggingsstrategie van een pensioenfonds spelen andere aspecten een 

rol dan wanneer u als particulier belegt. Er moet rekening worden gehouden met het vereiste 

rendement om de ambities waar te maken, de dekkingsgraad van het pensioenfonds, de 

leeftijdsverdeling van de deelnemers, de rentestand en uiteraard de verwachtingen over de 

ontwikkeling van de economie. Beleggen bij een pensioenfonds is voor een groot gedeelte het 

managen van de beleggingsrisico’s. Als particulier kunt u zich als u het geld op korte termijn 

niet nodig heeft wellicht een dip van 40% veroorloven. Een pensioenfonds kan afhankelijk van 

hoe de dekkingsgraad voor de dip was, dan in een situatie terechtkomen dat er gekort moet 

worden op de uitkeringen van de deelnemers. Dat laatste wil een pensioenfonds uiteraard 

voorkomen. 

 

Het is daarom van belang eerst een zo objectief mogelijk beeld van de lange termijn 

ontwikkelingen en de invloed van deze ontwikkelingen op de financiële situatie van het 

pensioenfonds te krijgen. Daarvoor wordt door pensioenfondsen in het algemeen een Asset-

Liability Management (ALM) studie gebruikt. Hierbij wordt met behulp van een aantal 

simulaties een beeld opgebouwd over de lange termijn ontwikkeling van o.a. de dekkingsgraad 

en de kans op benodigde bijstortingen. Als parameters worden o.a. een verwachting van de 

rendementen van de diverse beleggingscategorieën, de verdeling over de beleggingscategorieën 

en de huidige dekkingsgraad gebruikt. Uiteraard kan men dit voor diverse scenario’s doen, 

http://www.att-pensioenfonds.nl/
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zoals optimistisch, neutraal en pessimistisch. De uitkomst kan worden gebruikt om te zien of 

met de gekozen beleggingsmix statistisch gezien de ambitie van het pensioenfonds kan worden 

waargemaakt. 

 

Uit de ALM-studie komt dus een grove verdeling over de beleggingscategorieën: aandelen, 

vastrentende waarden en onroerend goed. Dit moet nu nader worden ingevuld.  

 

Laten we eens kijken naar aandelen. Voor aandelen van bedrijven in opkomende landen is de 

verwachting dat ze op termijn meer rendement opleveren dan aandelen van bedrijven in de 

westerse wereld. Het risico is echter hoger. Ook is de verwachting dat aandelen van kleine 

bedrijven meer rendement opleveren dan van grote bedrijven. Ook hier geldt weer dat het risico 

hoger is. Het is dus van belang om een goede mix van diverse soort aandelen te kiezen om het 

gewenste rendement met een redelijk risico te verkrijgen. Hierbij is het van belang de aandelen 

over de diverse regio’s te verdelen. De economische ontwikkeling is gezien over de tijd 

namelijk niet gelijk voor de diverse regio’s. Zo loopt de USA meestal voor op Europa. Dat is 

zowel voor positieve als voor negatieve ontwikkelingen. 

 

Voor vastrentende waarden geldt ook dat een goede mix moet worden gekozen. 

Overheidsobligaties van bijvoorbeeld Duitsland en Nederland hebben een laag risico, maar ook 

een laag rendement. Obligaties van overheden in landen waar de overheid een minder stringent 

financieel geleid voert, geven een hoger rendement, maar daar hoort dus weer een hoger risico 

bij. Zo ook voor bedrijfsobligaties. 

SPAN belegt in een aantal beleggingsfondsen waarmee we een rendement willen halen dat 

voldoende is om over een langere termijn onze ambities waar te maken. Daarbij is dus ook 

gekeken naar het risico. SPAN heeft zijn beleggingsstrategie in 2018 aangepast waarbij gezien 

de verwachte economische ontwikkelingen het risico is verlaagd bij een ongeveer gelijk 

verwacht rendement. 

  

 

7. 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: 

 

• Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland (SPAN) - Jaarverslag 2017 

• Privacyverklaring  

• Communicatiebeleid 

• Pensionering 

• Pensioen en scheiding 

• DC Beleggen 2018 

http://www.att-pensioenfonds.nl/
http://www.att-pensioenfonds.nl/
https://www.att-pensioenfonds.nl/images/Jaarverslagen/Jaarverslag%20SPAN%202017.pdf
https://www.att-pensioenfonds.nl/images/Documenten/SPAN_privacy_verklaring_2018_05_18.pdf
https://www.att-pensioenfonds.nl/images/Documenten/SPAN_Communicatiebeleid_versie_6_18-05-2018.pdf
https://www.att-pensioenfonds.nl/images/Brochures/SPAN_pensionering_versie_4_12-01-2018.pdf
https://www.att-pensioenfonds.nl/images/Brochures/SPAN_Pensioen_en_scheiding_versie_4_13-04-2018.pdf
https://www.att-pensioenfonds.nl/images/Brochures/DC_fondsen_BNP_2018.pdf
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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 uw 

(toekomstige) pensioen en het SPAN Pensioenfonds. De volgende nieuwsbrief zal verstuurd 

worden in februari 2019. 

 

Wouter, Vincent, Ton en Bartelt  

http://www.att-pensioenfonds.nl/
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