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Geachte heer de Bruijn,
Hartelijke dank voor uw antwoord op onze brief d.d. 18 december 2014. Uw antwoord heeft bij het VVSPTN
bestuur de wenkbrauwen van verbazing doen fronsen. Hieronder een korte samenvatting van die
verbazing.
In derde alinea, tweede zin stelt u: “…. de officiële dekkingsgraad geeft geen getrouw beeld van de
financiële positie van het fonds.“ Onze verbazing: Als de officiële dekkingsgraad geen betrouwbaar beeld
geeft, waarom legt de DNB c.q. politiek deze dan op als maatstaf voor ALLE pensioenfondsen in
Nederland? Wij herinneren u aan de wettelijke voorschriften ten aanzien van de berekening van de
dekkingsgraad. Wij hebben tot nu toe steeds in de veronderstelling verkeerd dat het SPTN bestuur naar de
letter van de Pensioenwet en pensioen gerelateerde regelgeving opereert. U zult onze verbazing in deze
kunnen begrijpen.
In dezelfde alinea, vijfde zin: “…… had het bestuur een geringe indexatie kunnen verlenen”. Wij begrijpen
dat u met de door u zelf gedefinieerde onofficiële en lagere “SPTN-dekkingsgraad” van 106,6% toch geen
indexatie verleent, omdat dat volgens de nieuwe FTK regels voor het jaar 2015 niet mag. Ook deze
stellingname verbaast ons.
Samenvattend is onze opvatting betreffende het indexatiebesluit:
Het bestuur van de SPTN kan op velerlei gronden, mits goed beargumenteerd, aangeven waarom zij
indexatie wel of juist niet wenst toe te kennen.
Het is naar onze mening echter onacceptabel dat het bestuur van de SPTN een maatstaf „de
dekkingsgraad‟, die bepalend is voor het wel of niet indexeren en waarvan de wijze waarop deze moet
worden berekend door DNB is vastgesteld, ter zijde schuift en betiteld als “niet representatief”.
Naar onze mening heeft het SPTN bestuur dan ook het besluit om eind 2014 niet te indexeren onvolledig
en onjuist onderbouwd.
Wij hebben met belangstelling uw mededeling in de vijfde alinea gelezen. Echter gezien het voorgaande
dringen wij aan op het correct toepassen van de wettelijke spelregels. .
Met vriendelijke groeten, namens het VVSPTN bestuur,

J. Aanstoot
Voorzitter
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