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Pensioenen 
opnieuw met 3% 
verhoogd
Een uniek kenmerk van onze 
pensioenregeling is de jaarlijkse 
onvoorwaardelijke verhoging van 
de pensioenaanspraken met 3%. 
Ook in 2019 kon SPMS uw pensioen 
weer met 3% verhogen, of u nu 
werkt of al met pensioen bent. 
Hiermee zorgen wij dat uw pensioen 
welvaartsvast is. Ter vergelijking: 
in 2019 gingen de prijzen met 2,6% 
omhoog en de ambtenarenlonen 
stegen met 2,3% (peildatum juni 
2019). Als een gepensioneerde heeft 
gekozen voor een hoger pensioen 
door een voorschot op toekomstige 
3% indexatie te nemen, dan blijft 
het pensioen gelijk. Meer informatie 
over deze zogenoemde toeslag-
verlening vindt u op 
www.spms.nl/toeslagverlening. 

Onder het motto ‘Uw pensioen. Ons 
specialisme’ heeft SPMS ook in 2019 
alles op alles gezet om uw pensioen 
zo goed mogelijk te beheren. Wij willen 
toegevoegde waarde en hoogwaardige 
dienstverlening aan u leveren. Dat lukt, 
zo blijkt uit de tevredenheidscijfers. 
Tegelijkertijd is het een uitdaging om 
de toekomstige pensioenopbouw te 
blijven financieren. In dit verkorte jaar-
bericht leest u over de belangrijkste 
ontwikkelingen in 2019.

Hoe staat het fonds 
ervoor?
In de grafiek ziet u een weergave van de dekkings-
graad en de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad 
geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van 
het fonds en de pensioenverplichtingen. Daarmee is 
de dekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de 
financiële positie. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe 
groter de zekerheid dat het fonds de toegezegde 
pensioenen kan betalen. In 2019 is de dekkingsgraad 
van SPMS gestegen van 121% naar 127%. 

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde 
dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. 
Deze is gedaald van 126% naar 125%. SPMS deed 
het beter dan veel andere pensioenfondsen; het 
gemiddelde van alle Nederlandse pensioenfondsen 
was eind 2019 103%. Voor de beleidsdekkingsgraad 
geldt een wettelijk vereist eigen vermogen van 117%. 
SPMS voldeed aan deze eis. 
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Positief beleggingsrendement 
van 23,4%
SPMS is een stabiel fonds en kende ook 
in 2019 prima beleggingsrendementen, 
ondanks veel politieke risico’s in de 
wereld. Het doel van ons actieve 
beleggingsbeleid is een goede wel-
vaartsvaste basispensioenvoorziening 
te verzorgen. In 2019 groeiden de 
beleggingen harder dan de verplichtingen. 
De rente was in 2019 behoorlijk wisselend 
– met een dieptepunt in augustus –, 
maar over het hele jaar was er opnieuw 
sprake van een rentedaling. Dat heeft 
een sterk eff ect op de betaalbaarheid 
van nieuw pensioen. In 2019 behaalde 
SPMS een positief beleggingsrendement 
van 23,4%. Aandelen, vastgoed en 
vastrentende waarden hebben aanzien-
lijke rendementen laten zien. Het 
belegd vermogen is gestegen naar 
12,4 miljard euro. Dat is een stijging 
van 2,3 miljard euro. 

Met een goed jaar als 2019 ligt voor 2020 
de lat vrij hoog. Inmiddels weten we dat 
vanwege de coronapandemie de zaken er 
anders voor staan. Op moment van uit-
brengen van dit jaarverslag is de beleids-
dekkingsgraad nog ruim boven het vereis-
te niveau. Maar pas in de tweede helft van 
2020 kunnen wij u meer vertellen over 
de precieze gevolgen van de coronacrisis 
voor de fi nanciële situatie van SPMS.

Premie en  
opbouw van 
uw pensioen
Zoals u kunt lezen is er met uw 
pensioen en het beleggingsresultaat 
niets mis. We konden het pensioen 
verhogen met 3% en de beleggingen 
hadden een goed rendement. Om 
de toekomstige nieuwe opbouw te 
kunnen blijven fi nancieren, krijgen 
we echter structureel te weinig 
premie binnen. SPMS heeft voor het 
vijfde jaar op rij een groeiende groep 
deelnemers: in 2019 sloten zich 533 
nieuwe deelnemers aan bij SPMS. 
Tegelijkertijd hielden we de pensioen-
leeftijd voor deelnemers op 65 jaar. 
Om dat te kunnen volhouden én 
uw pensioen toekomstbestendig 
te houden, moesten we einde 2019 
besluiten de premie in 2020 te 
verhogen met 7,9% en de nieuwe 
opbouw vanaf 2020 te verlagen 
met 7,7%. 

Hiermee versterken we de premie-
dekkingsgraad, die de verhouding 
weergeeft tussen de ontvangen 
premie en de kosten van de 
pensioenopbouw. Eind 2019 bedroeg 
die 68%. Een premiedekkingsgraad 
van 100% betekent dat de premie 
precies voldoende is om de nieuwe 
pensioenopbouw te fi nancieren. 
Een fi nancieel gezond fonds heeft 
een evenwichtige premiedekkings-
graad. Het SPMS-bestuur vindt een 
vij� aargemiddelde van 70% nog 
evenwichtig en streeft ernaar de 
huidige premiedekkingsgraad 
naar dit niveau op te trekken.
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Vereiste dekkingsgraad Actuele dekkingsgraad

Dekkingsgraad marktrenteBeleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad 
berekend op basis van de UFR-rentecurve.
De dekkingsgraad marktwaarde is de 
dekkingsgraad berekend op basis van de 
marktrente op dagbasis.
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Aantal 
deelnemers

1.769

7.292

vrouw 
3.119

man 
5.305

Kerngetallen 2019     
in miljoenen euro’s
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Pensioen-
gerechtigden 

Actieve deelnemers
Totaal 8.424

Snel zicht op uw 
financiën met de 
QuickScan
In 2019 heeft SPMS plannen gemaakt 
voor de digitale QuickScan. U hebt hier 
al eerder informatie over ontvangen. De 
QuickScan is een gebruiksvriendelijke, 
veilige en betrouwbare manier om snel te 
zien hoe u er fi nancieel voor staat. Hier-
voor is de mobiele app Ockto ontwikkeld. 
Ockto verzamelt informatie van de Belas-
tingdienst (de vooraf ingevulde aangifte), 
UWV (bijvoorbeeld inkomen uit loondienst 
van uw partner), Mijnpensioenoverzicht 
en MijnOverheid (Kadaster en Basisregis-
tratie Personen). U ziet binnen tien minu-
ten hoe uw toekomstige fi nanciën zullen 
uitpakken. Is dat toereikend of komt u 
geld tekort? Met deze informatie kunt u 
vervolgens terecht bij een van onze fi nan-
cieel planners voor de Financiële Scan, 
om te bespreken of en welke maatregelen 
er nodig zijn.

SPMS voert een transparant 
beleid voor maatschappelijk 
verantwoord beleggen. We 
zoeken dialoog met onder-
nemingen waarin we beleggen 
(in aandelen en bedrijfsobli-
gaties) en voeren een actief 
stembeleid. Hierbij letten we op 
diverse thema’s op het gebied 
van milieu, de maatschappij en 
goed ondernemingsbestuur 
(Environmental, Social, 
Governance - ESG). SPMS 
besteedde in 2019 veel aan-
dacht aan dit ESG-beleid. Er 
is een enquête over dit onder-
werp geweest onder deelnemers, 
die leidde tot onze ESG-beliefs. 
Bovendien hebben we in 2019 
het Principles of Responsible 
Investment (PRI) en het con-
venant voor Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen (IMVB) ondertekend. 
SPMS sluit in het beleggings-
beleid aan bij twee thema’s uit 
de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) van de Verenigde 
Naties, namelijk SDG 3 – Goede 
gezondheid en welzijn en SDG 
7 –  Betaalbare en duurzame 
energie. In het volledige jaar-
verslag (paragraaf 2.4.6) leest 
u hierover meer. 

Veel 
aandacht voor 
verantwoord 
beleggen

 Actieve deelnemers 3.494.420      4.609.398  

 Gewezen deelnemers 600.368           747.586 

 Pensioengerechtigden 3.739.445       4.097.506 

 Uitvoeringskosten 192.931       223.467

 pensioenregeling     

Totaal per 31 december 8.021.656 9.677.957 

Voorziening 
pensioen-
verplichtingen 
2018-2019 (x €1.000)

Nieuw
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Meer weten?
Op www.spms.nl/jaarverslagen vindt u het volledige 
jaarverslag. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt 
ons bereiken via info@spms.nl, chat op www.spms.nl, 
of telefonisch via 030-6937680.
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SPMS wil de beloftes aan haar deel-
nemers waarmaken en tegemoet-
komen aan hun verwachtingen. 
Dat doen wij op verschillende 
manieren. Wij hechten veel waarde 
aan persoonlijke communicatie. Ook 
voorziet SPMS in degelijk fi nancieel 
advies, wat past bij het karakter van 
ons pensioenfonds. Inzicht geven 
in de pensioenregeling van SPMS en 
de persoonlijke pensioensituatie 
is een belangrijke taak van onze 
fi nancieel planners, bijvoorbeeld 
via de kosteloze Financiële Scan. 
Jaarlijks onderzoeken we de tevreden-
heid van deelnemers over onze 
dienstverlening. In 2019 bleek dat 
deelnemerstevredenheid stijgt. Het 
oordeel van de actieve deelnemers 
steeg van een 6,8 naar een 7,3. 
De gepensioneerden gaven zelfs 
een 8,4.

SPMS voor u persoonlijkTevredenheid 
verhoogd

Persoonlijke communicatie is voor SPMS erg belangrijk. Op verschillende manieren 
voorzagen wij u in 2019 persoonlijk van advies en informatie. De belangrijkste cijfers 
ziet u hier op een rij.

  telefonische of 
e-mailconsulten

Financiële 
  Scans

158kennismakings-
gesprekken 
met nieuwe 
deelnemers

presentaties 
voor deelnemers

UPO-poli’s in ziekenhuizen 
(waarbij 223 deelnemers 
uitleg kregen over hun 
Uniform Pensioenoverzicht)

direct mails: 
relevante infor-
matie speciaal 
voor u

uitgaven van 
het magazine 
PensioenInzicht

landelijke 
gepensioneerdendag

pilot van de workshop 
‘Grip op balans’ voor 
jongere medisch 
specialisten

303 206

131

(deel)advies-
gesprekken

45
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