Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland
SPANnieuws nr. 48, februari 2022
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. Toekomst SPAN pensioenfonds

2.
3.
4.
5.
6.

De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
Geen indexatie per 1 januari 2022
Geen kortingen per 1 januari 2022
Veranderingen in indexatieregels in de tweede kamer
Bemensing
7. Overzicht van informatie die nieuw of gewijzigd is op de website sinds de vorige
nieuwsbrief in februari 2021.

Vragen aan het pensioenfondsbestuur kunt u altijd stellen via de mailbox span@attpensioenfonds.nl of door een van de bestuursleden direct te benaderen.
Het SPAN bestuur,
Vincent den Hertog, Wouter Loots, Ton Valkenburgh en Bartelt Bongenaar

1. Toekomst SPAN
Zoals we ook al hebben aangegeven in de vorige nieuwsbrief, zijn wij al geruime tijd aan het
nadenken over de toekomst van het SPAN pensioenfonds. Het hele traject gaat naar
verwachting nog dit hele jaar duren.
Verkenning
mogelijkheden
Q2 / Q3 2021

Selectie
uitvoerder
Q4 2021

Besluitvorming
Q1 2022

Transitie
2022

Liquidatie
fonds
2022 / 2023

In de afgelopen maanden zijn de toekomstopties verder uitgewerkt. Na een analyse op basis
van het pakket van eisen vanuit het bestuur is een aantal partijen uitgenodigd voor het offerte
traject. Op basis van een gedetailleerde analyse van hun offerte, en op basis van gesprekken
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met de partijen zijn er verdere keuzes gemaakt. Hierbij de afweging van de opties is zeer
gedetailleerd gekeken naar de evenwichtigheid en naar de lange termijn effecten:
•

Bij de evenwichtigheid is beoordeeld of de opties het beste resultaat geven voor alle
leeftijdsgroepen, en voor zowel de gepensioneerden als de slapers

•

Bij lange termijn effecten is gekeken naar de verwachting van de
pensioenontwikkelingen voor de komende 20 jaar, waarbij zowel de hoogte van de
pensioenen alsmede de onzekerheid word bekeken.

Gezien de huidige SPAN-dekkingsgraad, gaan deelnemers er naar verwachting bij de overgang
naar een verzekeraar minder op vooruit dan bij een overgang naar een ander algemeen of
bedrijfstakpensioenfonds. Dit heeft vooralsnog geleid tot het afvallen van de verzekeraar,
waardoor het aantal partijen verder is teruggebracht tot twee, een algemeen pensioenfonds en
bedrijfstakpensioenfonds.
Op dit moment ligt de focus in het traject op de besluitvorming. Hierbij werkt het bestuur
samen met de werkgever en zijn we aan het kijken of er een definitieve keuze kan worden
gemaakt die in het belang is van alle belanghebbende. De verwachting is dat dit proces eind
maart is afgerond. Gedurende het proces kijkt het Verantwoordingsorgaan mee, en levert het
bestuur een extra set met ogen om er voor te zorgen dat alle aspecten worden bekeken.
In de komende maanden blijven we u op de hoogte houden van de voortgang via de
nieuwsberichten en via de Q&A’s op onze website.

2. De financiële situatie van SPAN
De dekkingsgraad van SPAN is eind
januari 2022 110,1%. Het vermogen is €
181,5M en de verplichtingen € 168,3 M.
De vereiste dekkingsgraad, een
berekende norm voor de dekkingsgraad
waarbij het fonds volgens de overheid
voldoende buffers voor de toekomst
heeft, is 121,6% en SPAN heeft daarmee
een reservetekort.
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Het vermogen van het SPAN is in 2021
met 1,38% gegroeid, mede door een
rendement van 2,93% op de beleggingen.
De nog steeds lage rente is hierbij een
van de grote uitdagingen voor het verdere
herstel van het fonds. Als gevolg van de
hoge inflatie en de berichten van de
Europese Centrale Bank is er de
verwachting dat deze later dit jaar uitzicht
op verhogingen van de rente.
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De beleidsdekkingsgraad, een
voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over 12 maanden¸ is eind januari
110,8%. Het fonds heeft wel de stijgende lijn in dekkingsgraad weten vasthouden.
De “SPAN dekkingsgraad” grafiek geeft de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het SPAN
pensioenfonds weer, en wordt elk kwartaal bijgewerkt op de SPAN website.

3. Geen indexatie per 1 januari 2022
Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan
110% maar lager dan 125% mag SPAN
proportioneel indexatie geven. De peildatum
hierbij is de beleidsdekkingsgraad van eind
November 2021 (109,4%). Dit betekent dat
het bestuur wederom heeft moeten beslissen
om per 1 januari 2022 niet te indexeren.

Jaar

Indexatie
Ambitie

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2.13%
1.08%
0.57%
0.39%
-0.01%
1.47%
1.47%
1.64%
0.99%
2.57%

Toegekende Achterstand
Indexatie
Cumulatief

0.00%
1.08%
0.57%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2.13%
2.13%
2.13%
2.53%
2.52%
4.03%
5.55%
7.29%
8.35%
11.13%

Dit betreft zowel de uitkeringen van
pensioengerechtigden als de rechten van (ex)deelnemers. De indexatie, op basis van de
afgeleide consumentenindex van september
2021, zou 2,57% zijn geweest.
Zoals u kan zien in de tabel, is de achterstand
in toegekende indexatie over de laatste 10 jaar nu 11,13%. Dit betekent dat in de afgelopen 10
jaar de consumentenprijzen 11,13% meer zijn gestegen dan de hoogte van de
pensioenuitkeringen.

4. Geen kortingen per 1 januari 2022
Aan het einde van ieder jaar beoordeelt ieder pensioenfonds of er een noodzaak is de
pensioenrechten te korten. Hierbij willen wij u informeren dat er bij het SPAN dit jaar geen
kortingen plaatsvinden. Voor het SPAN verwacht het bestuur de kans op korten in de nabije
Op internet: www.att-pensioenfonds.nl

3/5

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland
SPANnieuws nr. 48, februari 2022
toekomst bij het fonds beperkt zal zijn. Dit omdat SPAN een uitvoeringovereenkomst met
AT&T heeft waarin is opgenomen dat wanneer de dekkingsgraad per einde van het jaar onder
de 100% eindigt, er een bijstortingsverplichting is van AT&T.

5. Veranderingen in indexatieregels in de Tweede Kamer
Zoals u mogelijk al in het nieuws heeft gezien, is er een motie ingediend in de Tweede Kamer
om indexatie eerder mogelijk te maken. Hierbij zou al bij een dekkingsgraad van 105%
(gedeeltelijk) geïndexeerd mogen worden in plaats van de huidige 110%-grens. Mogelijk geldt
deze grens met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022. De minister heeft toegezegd de
eventuele terugwerkende kracht in een motie mee te nemen.
Het is echter nog onduidelijk of de mogelijkheid van eerder indexeren ook van toepassing zal
zijn op het SPAN. Zodra er meer duidelijkheid is over de wetgeving zal het bestuur hierover
een besluit over nemen.

6. Bemensing
Bestuur: Liliane Jager werkt bij AT&T sinds de oprichting van SPAN in 1999. Vanaf begin
2021 is Liliane kandidaat-bestuurslid. Liliane heeft ervaring met projectmanagement en met
RFP-processen en custom-contracten. Tijdens het liquidatieproces kan deze ervaring helpen bij
de afspraken en onderhandelingen met de verschillende leveranciers. Daarnaast draagt Liliane
nieuwe ideeën aan in het bestuur.
Verantwoordingsorgaan: per november 2021 is Marcel Smits toegetreden tot het
Verantwoordingsorgaan. Marcel Smits is eerder betrokken geweest bij oprichting van het
SPAN in 1999. Nadat hij bij AT&T uit dienst is gegaan, is hij bij zijn nieuwe werkgever
betrokken geweest bij de liquidatie van het betreffende ondernemingspensioenfonds. Deze
ervaring is zeker op dit moment een hele goede aanvulling binnen het SPAN VO.
Marcel Smits heeft Hans Lammers opgevolgd. Hans was reeds sinds 2015 VO-lid en tevens
vicevoorzitter van het VO. Het SPAN-bestuur heeft Hans hartelijk bedankt voor zijn jarenlange
inzet en bijdrage aan het VO.

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:
•
•
•
•

SPAN Q&A Toekomst pensioenfonds
DC profielen, voorbeeldrendementen 2021
Extra informatie doorbeleggen 2021
DC Beleggingsfondsen 2021 (actuele rendementen)
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•
•
•

Reglementen: tabellen 2022
Addendum Flexpensioenreglement
Tabellen gesloten reglement

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 September 2022. In de tussentijd zullen we u op de hoogte houden over de
voortgang rondom de liquidatie met nieuwsupdates zoals u die ook eerder heeft ontvangen.
Wouter, Vincent, Ton en Bartelt
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