
STICHTING SOBI

Beknopte financiële anialyse SPOA voor het bestuur van NAPCO U.A.
Deze beknopte f inanciële analyse is uitsluitend gebaseerd op gegevens die het bestuur van SPOA in
oktober 2012 met een bestuursnotit ie aan de deelnemers van het pensioenfonds ter beschikking
heeft gesteld en is opgesteld dr:or SOB|-voorzitter Pieter Lakeman,

De oktober not i t ie van het SPOA-bestuur is om de volgende conclusies heen gebouwd:

Conclusie L Financiêle si tuart ie bi j  SPOA is niet afwi jkend van andere pensioenfondsen

Conclusie 2 SPOA belegt voorzicht ig vergeleken met andere pensioenfondsen

Conclusie 3 De kosten van I iPOA zi jn laag

Deze conclusies zi jn in de besturursnot i t ie toegel icht.  Die toel icht ing wordt hierna geanalyseerd.

Conclusie 1 Financiële situatie bii SPOA is niet afwiikend van andere
pensioenfondsen

Deze conclusie is onjuist. De f inranciële situatie, als dekkingsgraad gemeten, is bi j  SPOA aanzienli jk
slechter dan bi j  de pensioenfondsen die SPOA ter vergeli jking presenteert. De dekkingsgraden van
die pensioenfondsen waren eind 20LL als volgt:

SPOA

Pensioenfonds voor Nota r issen
ABP
Zorg en Welzi jn
Pensioenfonds FysÍothera peuten
Pensioenfonds Medewerkers Apotheken
Pensioenfonds Medische Special lsten
Gemidde lde  van de  Peer  g roup

84,1%

90,7%
93,8%
95,9%
97,r%
99,6%

105,2%
97,1%

De (ongewogen) gemiddelde drekkingsgraad van de 6 andere pensioenfondsen (de

vergelijkingsgroep) was 97 ,I%ó. Dat is 15,5% hoger dan de 84,I% van SPOA. De reserves van SPOA

zouden 150 á 200 mln euro groter moeten zi jn om te kunnen stel len dat de f inanciële si tuat ie
(ui tgedrukt als dekkingsgraad) bi j  SPOA niet afwi jkend is van andere pensioenfondsen.

Uit  de graf iek op blz.  7 van de krestuursnot i t ie bl i jkt  dat de dekkingsgraad van SPOA in de periode

eind 2007 tot medio 2012 met 4I% is gedaald (van L21- naar 86 nadat twee keer een kort ing is

toegepast) en van het gemiddelde pensioenfonds met 52% (van 144 naar 94).  De dekkingsgraad van

SPOA is sinds eind 2007 dus minder gedaald dan van het gemiddelde pensioenfonds. De oorzaak
daarvan l igt  niet  in een voorzicht iger beleggingsbeleid of een beter beleggingsrendement maar
voornameli jk in het fei t  dat de ,andere pensioenfondsen structureel zwaarder getroffen zi jn door de
verlagingen van de rekenrente. Door de verpl ichte ver laging van de rekenrente worden de
verpl icht ingen van een pensioenfonds hoger weergegeven, waardoor de dekkingsgraad daalt .  Hoe
langer de loopt i jd van de verpl icht ingen, hoe groter di t  ef fect,  Pensioenfondsen met relat ief  veel
jonge act ieven zi jn door de rekrenrenteverlagingen van de afgelopen jaren zwaarder getroffen dan
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SPOA met haar relat iel 'grote bestand aan oudere act ieven en gepensioneerden. Doordat SPOA
relat ief  veel gepensioneerden en oudere act ieve deelnemers kent,  heeft  haar dekkingsgraad sinds
2007 minder te  l i j r len  gehad van de  ver lag ingvan de  rekenrente .  ( ln  he t  kadervan deze beknopte
analyse is di t  ef fect vooralsnog; niet  verder ui tgewerkt.)

De dekkingsgraden van de ver: ;chi l lende fondsen hebben zich volgens de not i t ie min of meer gel i jk
bewogen (zi j  het voor ISPOA op een lager niveau).  Wanneer de dekkingsgraad van een relat ief  oud
fonds als SPOA bi j  dalende rekrenrente even sterk is gedaald (gel i jk bewogen) als van jonge fondsen is
het beleggingsbeleid van SPOA, aanzienl i jk minder succesvol geweest dan het beleggingsbeleid van
die relat ief  jonge Í 'ondsen.

De dekk ingsgraad is  nauwel i j ks ;van be teken is  b i jde  beoorde l ing  van he t  be legg ingsbe le id  van een
pens ioenfonds .  Wanneer  men dekk ingsgraden w i l  verge l i j ken  in  per ioden met  var ië rende rekenrente
moet  men verge l i j ken  met  pens ioenfondsen d ie  een even oud bes tand hebben.

Tot 2002'overschotten' uitgel<eerd
Uit  de not i t ie bl i jkt  duidel i jk dat het bestuur indert i jd bi j  de indexat ie heeft  gekozen voor een
beperkte opbouw van het eigen vermogen binnen het pensioenfonds en een zo hoog mogel i jke
indexat ie .  Het  bes tuur  s te l t  in  haar  no t i t ie  du ide l i j k  da t  SPOA to t  2002 de  pens ioenaanspraken,
vergeleken met andere pensio,enfondsen, sterk heeft  verhoogd door extra (voorwaardel i jke)
indexat ie.  Ook stel t  het bestuur duidel i jk dat dí t  ten koste is gegaan van de buffervorming. Wij
hebben voora lsnog n ie t  nagegaan o f  deze du ide l i j khe id  ook  in  de  oorspronke l i j ke  jaar reken ingen

werd verschaft .

ln de jaren '90 schomnrelde de dekkingsgraad van SPOA tussen de 1,.05% en de 110%. De wettel i jke
minimum buffer vanSlYolotI0% wordt in de not i t ie door het bestuur als een vermogensoverschot
aangeduid. 'Het ve'rmogensoverschot is in de periode tot 2002 zoveel mogelijk aon deelnemers
gegeven door extra verhoging von opgebouwde pensioenaansproken.'

De indexat ie door SPO,A in de jaren 1993 tot en met 2001 is cumulat ief  36,2% terwi j l  het
consumentenpri js i indexci j fer in deze periode slechts 24,5% steeg. De extra verhoging van
opgebouwde pensioenaanspraken steeg dus t2%harder dan het consumentenpri js indexci j fer.  Dit  is
in de not i t ie duidel i jk gesteld. \Mi j  hebben vooralsnog niet nagegaan of di t  in de betreffende
jaarvers lagen he lder  was ges te ld .

Men kan zich afvragen of het ju ist  beleid is geweest om de reserves zoveel mogel i jk aan deelnemers
door  te  geven door  de  pens ioenaanspraken te  verhogen.  lmmers ,  a ls  gevo lg  van d i t  be le id  heef t
SPOA zich ín de latere jaren gerJwongen gezien een voorzicht iger beleggingsbeleid te voeren en dat
heeft  (ook volgens het SPOA bestuur) weer tot  lagere beleggingsresultaten geleid. Wij  hebben niet
nagegaan in  hoever r re  deze cor rsequent ies  inder t i jd  du ide l i j k  naar  dee lnemers  en  gepens ioneerden
zi jn gecommunicer:rd.

Sinds 2002 minder indrexat ie
Sinds 2002 zi jn de buffr : reisen voor pensioenfondsen volgens het SPOA-bestuur verhoogd tot 15%-
I7%.ln het jaarverslag2002 zou zi jn vermeld dat het bestuur had besloten indexat ie pas toe te
passen nadat  eers t  een dee lvan over ren te  was gereserveerd  (w i j  hebben d i t  n ie t  nagegaan) .  ln  de
bestuursnot i t ie is de indexat ie sinds 2002 als onderstaand weergegeven:

2005
2007
2008

1,00%
1,415%;0
1.,00%



Het SPOA bestuur stel t  in haar not i t ie dat het fonds een beperkte invloed heeft  op de rente en de
levensverwacht ing. Die stel l ing; is ju ist .  De vraag is echter of het SPOA bestuur adequaat heeft
gereageerd op die ontrruikkel ingen. Die vraag wordt in de bestuursnot i t ie niet  beantwoord.

Werkeliikheirl 1 De financiële situatie bii SPOA wiikt sterk negatief af van
vergeliikbare fondsen

Conclusie 2 SPOA, belegt voorzichtig ten opzichte van andere
pensiioenfondsen

Bli jkens de bestuursnot i t ie wa:;  het beleggingsbeleid van SPOA in de periode 2008-201,1, minder
succesvol dan dat van andere oensioenfondsen.

De beleggingsrenclemernten van SPOA waren volgens blz.  3 van de not i t Íe als volgt:
2008 - 8,Oyo
2009 5,2%
201.0
201,1,

L1,,syo
Q QO/^

Totaal 1.8,6% over 4 jaar.  In de bestuursnot i t ie is op bladzi jde L2 gesteld dat het cumulat ief
rendement van SPOA over de periode 2008 - 201-1- lager was dan het gemiddelde van de L35 top
pensioenfondsen nameli jk l .9o/;  versus 22%.(hierbi j is18,6% naar boven afgerond tot l9%.)

Een be legg ingsrendementvan lS,6Yo overv ie r jaarkomtovereen metgemidde ld4 ,4% per  jaar .  Een
beleggingsrende ment van 22% ove r v ier jaa r  komt overeen met gem idd eld 5,I% per jaa r .  Het
beleggingsrendement rran SPO,A over de periode 2008 - 2011 is dus duidel i jk lager dan het
beleggingsrendement r ,ran de top 135 pensioenfondsen,
Dit  is een ernst ige cons;tater ing; omdat volgens het bestuur het "voorzicht ige" beleggingsbeleid van
SPOA ju is t  in  s lech te  t i jden  (dus  in  de  beschreven per iode l )  to t  be tere ,  a l thans  minder  s lech te ,
beleggingsresultaten zou leiden dan bi j  andere pensioenfondsen.
Ook de tabel l inks onder op blz 1"2 toont dat het cumulat ief  beleggingsrendement van SPOA in de
(slechte) per iode 2:008 t /m 2011 lager was dan het gemiddelde van L35 pensioenfondsen. Ook di t  is
in str i jd met het standpunt van het bestuur dat haar "voorzicht ige" beleggingsbeleid in slechte t i jden
tot minder slechte resultaten leidt  dan bi j  andere fondsen die minder "voorzicht ig" beleggen.

Tegenstrijdige presentatie van het beleggingsresultaat
De hierboven gepresenteerde beleggingsrendementen zi jn in str i jd met de tabel op blz 10. Daar is
vermeld dat het cumulat ieve beleggingsresultaat van SPOA in de periode 2008 t /m 201-t  minus
33,5% bedroeg! Dat zerer negat ieve beleggingsresultaat is volgens de bestuursnot i t ie ' inclusief

rendement en wijziginq verplichtingen veroorzctokt door wijziging morktrente'. Het gevolg van de
wijz iging in de marktrente is niet  apart  getoond zodat de presentat ie niet duidel i jk is.
Op bladzi jde 10 is rrermreld:
'Uit de bovenstaonde tabel blijkt dot de wijziging van de dekkingsgrood over de genoemde peilode
met name wordt veroorzaakt door de beleggingsresultaten.'

Op blz 12 is gestel tJ dat de renteafdekking bi j  SPOA hoger is dan het gemiddelde van 135
pensioenfondsen. Uit  de bovenste graf iek op blz 12 bl i jkt  echter het omgekeerde.



Werkeliikheid 2 Het beleggingsresultaat van SPOA is slechter dan van
vergelijkbare fondsen terwiil het beter had moeten ziin

Het werkel i jke belr :ggingsresuh[aat van SPOA in de periode 2008 -20Lt was slechter dan het
gemiddelde van L:]5 pernsioenfondsen en ook slechter dan van de zes pensíoenfondsen ui t  de
zogenaamde Peer-group. Dit  is extra teleurstel lend omdat het beleggingsbeleid van SPOA volgens
het bestuur voorzicht iger zou zi jn geweest dan van het gemiddelde pensioenfonds waardoor het
beleggingsresultaat va n SPOA in de slechte periode 2008 - 2011 juist  beter had moeten zi jn da n va n
het  gemidde lde  van de  top  135 i  pens ioenfondsen.

Conclusie 3 Kostern SPOA liggen laag
Omdat van een zerer berlangri jke ke5lsnpost (de transact iekosten bi j  aan- en verkoop van effecten)
geen gegevens zi jn ver: ; t rekt is het niet  mogel i jk de juistheid van deze conclusie na te gaan. Wanneer
de transact iekosten op hetzelfde relat ieve niveau zouden l iggen als bi j  andere pensioenfondsen is de
echter  we l  conc lus ie  ju is t .
Per  jaar  word t  een k le ine  €  2  n r ln  aan beheer loon u i tgegeven,  Dat  ge ld  gaat  naar  banken en  andere
instel l ingen die ovr:r  der beleggingen adviseren, de beleggingen beheren en grote invloed hebben op
het aan- en verkoopgerlrag met betrekking tot  de effecten. De aan- en verkoopkosten van de
ef fec ten  ( t ransac t iekos ten)maken dee l  u i tvan  de  beheerskos ten  in  b rede z in .  Zonderd ie
transact iekosten te kennen kan men de kosten van het vermogensbeheer niet beoordelen.

Uit  tabel len en graf ieken op blz:  14 -  t8 volgt dat de kosten van het vermogensbeheer (exclusief
t ransac t iekos ten l )en  de  kos ten  van he t  pens ioenbeheer  re la t ie f  laag  z i jn  verge leken met  andere
pensioenfondsen. Die conclusie geldt wanneer SPOA wordt vergeleken met de zogenaamde top 135
pensioenfondsen rnaar ook wanneer SPOA vergeleken wordt met de groep beroepspensioenfondsen.
De conclusie geldt ook wanneer vergeleken wordt met pensíoenfondsen van dezelfde grootte. De
kos ten  van SPOA l iggen onder  he t  lande l i j k  gemidde lde .  Nogmaals  d i t  a l les  met  d ien  vers tande da t  de
transact iekosten niet bekend zi  in.

Werkeliikheicl 3 Geen conclusie omtrent beheerskosten mogeliik

Pieter Lakeman
Voorzi t ter SOBI

Bi l thoven, 11 maart 20.[3


