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In de eerste helft van dit jaar ging het steeds beter met de economie, 

dit geldt vooral voor de ontwikkelde Westerse landen. Ook met de 

financiële positie van ons pensioenfonds ging het de goede kant op: 

de beleidsdekkingsgraad groeide van 108,6% per eind december 2020 

naar 115,0% per eind juli 2021. De financiële positie van SPAN heeft 

zich daarmee volledig hersteld.
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Herstelplan beëindigd
Op 11 december 2019 diende SPAN een herstelplan in bij De Neder landsche Bank (DNB). 
Dit was nodig omdat de financiële positie van het fonds langer dan drie maanden net iets 
lager was dan het door DNB vereiste niveau. Een daling van de toen al extreem lage  
rente was de belangrijkste oorzaak hiervan. Eind juni van dit jaar kwam de dekkings- 
graad van SPAN weer boven het vereiste niveau uit. De financiële positie van het  
fonds is hersteld en het herstelplan is daarmee beëindigd.

In een herstelplan staan de maatregelen die het fonds neemt om de financiële positie 
binnen tien jaar weer boven het vereiste niveau uit te laten komen. In 2019 lag de 
beleidsdekkingsgraad met 112,4% langer dan drie maanden net onder de destijds vereiste 
dekkingsgraad van 113,5%. Het bestuur verwachtte toen met het reguliere beleid al in 2021 
daar weer bovenuit te komen. In maart gaf het bestuur een update van het herstelplan,  
die in mei werd goedgekeurd door DNB. Ondertussen steeg de beleidsdekkings- 
graad tot 114,1% per eind juni. Daarmee kwam deze boven de (op dat moment)  
vereiste dekkingsgraad van 112,9% uit. Daarmee is het fonds uit herstel gekomen.  
De beleidsdekkingsgraad steeg daarna verder tot 115% per eind juli.

Als je de situatie met begin van dit jaar vergelijkt, blijft 
het vooruitzicht op wereldwijde economische groei 
bestaan, ondanks de gevolgen van de pandemie. Er 
ontstaat wel een verschil tussen ontwikkelde landen 
en ontwikkelingslanden. Voor ontwikkelde landen in 
bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten zijn de 
vooruitzichten op economische groei verbeterd, doordat 
in deze landen veel mensen gevaccineerd zijn. Hierdoor 
gingen bedrijven weer open en groeide de economie. 
Daarbij bleven deze landen de afgelopen periode hun 
bedrijven financieel steunen in verband met Covid-19. Veel 
van de ontwikkelingslanden moesten hiermee stoppen 

omdat ze niet genoeg financiële middelen hadden. Ook 
zijn de prijzen gestegen: het is nu duurder om voedsel te 
kopen. Het resultaat is dat de economische kloof tussen 
ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden groter werd.

Stijgende prijzen
Met name in Europa en de Verenigde Staten stegen 
de prijzen van goederen en diensten. Dit is inflatie. 
Het komt mede door de financiële en fiscale steun-
maatregelen van de overheid om de economie op gang 
te houden. Ook stegen de prijzen doordat er bottlenecks 
in de aanbodketen zijn ontstaan. Dit komt doordat 

bedrijven en markten weer opengaan na langdurige 
lockdowns: de vraag naar goederen neemt ineens weer 
toe en de leveranciers kunnen de vraag niet bijhouden. 
Economen verwachten dat deze prijsstijgingen na 
verloop van tijd weer afnemen. 

Aandelenmarkten trekken aan
Ook de financiële markten laten weer een positieve 
ontwikkeling zien, de aandelenmarkten trekken aan. Maar 
ook hier is het verschil tussen de ontwikkelde landen en 
ontwikkelingslanden duidelijk. De ontwikkelde landen 
doen het over het algemeen beter. In het eerste kwartaal 
van dit jaar namen de rentes toe. In het tweede kwartaal 
daalde deze toename iets. 

Positieve ontwikkeling 
Ondanks de schommeling van de rente in de markt, zien 
we dat het pensioenfonds het goed doet. De financiële 
positie van SPAN herstelde zich volledig in de eerste helft 
van het jaar doordat de dekkingsgraad per eind juni weer 
boven het vereiste niveau uitkwam. Voor de tweede helft 
van het jaar is het vooruitzicht nog steeds positief. Dit 
blijft wel afhankelijk van de vorderingen in het bestrijden 
van het Covid-19 virus en het wereldwijde verloop van het 
uitrollen van vaccinaties.
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Vermogen en verplichtingen 2020

Basis Module
  2020  2019
Belegd vermogen  € 575 miljoen     € 470 miljoen
Verplichtingen   € 513 miljoen    € 422 miljoen 
(te betalen pensioenen): 

Beschikbare premieregelingen

  2020  2019
Belegd vermogen   € 35 miljoen  € 31 miljoen
Verplichtingen (pensioen-  € 35 miljoen  € 21 miljoen 
kapitalen deelnemers) 

Dekkingsgraad

Beleggingsrendement 

Actuele dekkingsgraad per eind december

2020: 114,7%

2020: 16,2% 2020: 11,3%

2019: 113,0%

2019: 21,9% 2019: 17,6%

Samenstelling beleggingsportefeuille
(per eind 2020) Samenstelling return portefeuille

Beleidsdekkingsgraad per eind december

2020: 108,7%

2020: 0,31%

2019: 111,8%

2019: 0,29%

Voor risico pensioenfonds Voor risico deelnemers

   Matching portefeuille  
(voor afdekking verplichtingen) 
52,8%

   Return portefeuille  
(om rendement te halen) 
47,2%

   Aandelen  
73,5%

   Vastrentende beleggingen 
26,5%

   Contanten  
0,0%

Uitvoeringskosten per deelnemer

Kosten vermogensbeheer  
als % van beheerd vermogen  

2020: € 560
2019: € 580

Aantal deelnemers 2020

1.890 actieven

1.299 slapers

251 pensioengerechtigden
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Elk jaar bekijken pensioenfondsen in Nederland of zij de verwachte pensioenen straks ook daadwerkelijk kunnen 
betalen. Hiervoor vergelijken zij de verwachte pensioenen met een pensioen dat over een periode van 60 jaar volledig 
meestijgt met de prijsstijgingen. Zo krijgen zij een beeld van de koopkracht van het toekomstige pensioen. Ze rekenen 
hiervoor meer dan tweeduizend economische scenario’s door. Dit noemen we de haalbaarheidstoets.

Ook in 2021 voerde SPAN de haalbaarheidstoets uit en de resultaten mogen er zijn. Bij een gemiddelde economische 
ontwikkeling was het resultaat 76,7%. Het bestuur wil dat dit percentage minimaal 60% is, dus de uitkomst zit daar 
ruim boven. Als het economisch slecht zou gaan, dan is de afwijking 10,7%. Het bestuur wil dat dit niet hoger is dan 
30%, dus het resultaat zit daar ruim onder.

De uitkomsten van de toets zijn vooral bedoeld voor pensioenregelingen die de pensioenen kunnen verhogen (indexatie). 
Onze pensioenen worden niet verhoogd, dus voor deelnemers van SPAN zijn de uitkomsten minder belangrijk. De 
uitzondering hierop is het partner- en wezenpensioen voor als je overlijdt voordat je met pensioen gaat, die worden 
wel verhoogd. De resultaten van de haalbaarheidstoets geven wel aan dat SPAN uitzicht biedt op een goed pensioen.

Haalbaarheidstoets 2021: geslaagd!

Jaarverslag 2020 in beeld

Meer weten?
Het volledige jaarverslag, 
inclusief het verslag van 
het verantwoordings-
orgaan en het verslag van 
de visitatiecommissie, 
kun je lezen door de 
QR-code te scannen.
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In onze pensioenregeling is de standaard pensioenleeftijd  

68 jaar. Maar je mag bij Abbott ook eerder met pensioen gaan 

of je loopbaan geleidelijk af bouwen. Hoe je je toekomst straks 

vormgeeft, hangt natuurlijk af van je eigen wensen en mogelijk-

heden. Maar dat klinkt zo abstract. Daarom hebben we drie 

(oud)collega’s gevraagd hun pensioen verhaal met jullie te 

delen. Ontdek welke keuzes Ad Janssen, Jos Siero en Hub 

Smeets maakten rondom hun pensioen. Eén ding is zeker;  

deze heren hebben er goed over nagedacht. Nu jij!

“ We gaan zoveel  
mogelijk genieten” 
Ad Janssen

Eerder stoppen 
met werken.  
Hoe pak je  
dat aan?

WN

Ad is afgelopen augustus 65 jaar geworden en heeft zijn 
eerste pensioenuitkering inmiddels ontvangen. “Ik heb de 
‘oude’ pensioenleeftijd nog gehanteerd.” Tot voor kort 
kon je Ad vinden bij de diagnostische divisie, waar hij als 
customer service specialist en trainer in totaal 26 jaar en 
vier maanden heeft gewerkt. Zijn werk speelde zich de 
laatste jaren om gezondheidsredenen vooral af op kantoor, 
daarvoor was hij ook regelmatig bij klanten te vinden om 
hen op weg te helpen met hun nieuwe apparatuur.  
 
Ad begon zijn loopbaan als laboratoriumspecialist in het 
ziekenhuis en maakte de overstap naar Abbott.  
“Ik heb altijd met veel plezier gewerkt en ben van lieverlee 
geworden wat ik wilde, vooral trainer.” Indertijd deed  
Ad mee met de prepensioen en FLEX-regeling met het 
idee dat hij rond zijn 62ste zou kunnen stoppen met 
werken. Maar de overheid gooide roet in het eten; het 
vroegpensioen werd afgeschaft en de nieuwe pensioen-
leeftijd werd 67 jaar. 

Minder werken
“Toen kwam Abbott in 2016 – het jaar waarin ik 60 werd –  
met de mogelijkheid om mee te doen met een deeltijd-
pensioenregeling. Hierbij kon je minder gaan werken met 
een minimum van 20%.” Hier had Ad wel oren naar en dus 
besloot hij in oktober van datzelfde jaar één dag minder te  
gaan werken en vanaf 1 augustus 2019 twee dagen minder. 
“Fantastisch dat dat kon, dat heeft me veel goed gedaan.”

“In 2019 werd het deeltijdpensioen omgezet naar de 
generatieregeling (ook wel 80-80-100 regeling genoemd 
- red.). Ik werkte en verdiende inmiddels 80% en bouwde 

ook voor 80% pensioen op. In de generatieregeling kon je 
80% verdienen en 100% pensioen opbouwen. Dat was 
echt nieuw, want ik had de afgelopen twee jaar 20% aan 
pensioenopbouw gemist. Dat kon niet met terugwerkende 
kracht worden hersteld en dat vond ik best jammer. Maar 
die extra vrije dag vanaf 2019 kon ik wél compenseren. 
Voor mij gold de laatste jaren dus de 60-60-80 regeling.”

Overbruggen met spaargeld
Ad’s plannen om eerder te stoppen met werken werden 
pas echt concreet bij de komst van het deeltijdpensioen 
in 2016. “Toen heb ik samen met mijn vrouw, mijn manager 
en HR mijn plannen besproken.” Ook heeft hij dankbaar 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis financieel 
advies in te winnen via Abbott. “In de afgelopen vijf jaar 
heb ik drie gesprekken gehad, bij iedere nieuwe stap.” Ad 
bouwde pensioen op via de basismodule pensioen en de 
excedentregeling en heeft ook nog vrijwillig gespaard voor 
zijn pensioen. In zijn financiële plaatje is ook rekening 
gehouden met de pensioensituatie van zijn vrouw en het 
gat tot aan de AOW-datum van Ad. Dit gat lost hij op 
door zijn pensioen naar voren te halen en waar nodig aan 
te vullen met spaargeld.
Waarom wilde Ad eerder stoppen met werken? “Vanwege 
de lange werkdagen en de drukke job.” Ook speelde zijn 
gezondheid een rol. Wat gaat Ad nu doen? “Ik hou van 
fotograferen en van vissen. Ook heb ik me op pianospelen 
gestort. We zijn graag buiten en ik ben een vogelaar. En ik 
kon aardig tekenen toen ik jong was, daar wil ik ook graag 
weer mee verder.” Ad gaat zich dus niet vervelen. “Mijn 
vrouw is ook per 1 september met werken gestopt. We 
gaan zoveel mogelijk genieten.”
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“ Ik leef nu” 
Jos Siero

Vervolg pagina 3 - Eerder stoppen met werken. Hoe pak je dat aan?

Meer weten? Scan de QR code en lees 
de brochure over de 80-80-100 regeling.

De 64-jarige Jos Siero zette deze zomer na 44 jaar een punt 
achter zijn lange loopbaan bij Abbott. Een ingrijpende 
gebeurtenis in zijn privéleven deed hem beseffen dat er 
meer is dan alleen maar werken. Dat was het moment 
waarop Jos plannen ging maken voor zijn pensioen.

Tot 2004 werkte Jos als regional supply chain manager bij 
Abbott Logistics. Hij bezocht voor zijn werk regelmatig 
klanten in het Midden-Oosten en ging meerdere keren 
per jaar richting Athene of Dubai. Een prachtfunctie. Jos 
en zijn vrouw Gerda kregen twee dochters, waarvan de 
jongste werd geboren met een stofwisselingsziekte. “We 
hebben veertien jaar intensief voor haar gezorgd. De 
combinatie van werk en zorg was niet makkelijk. Ons 
leven stond op z’n kop. In deze zware periode kreeg ik 
veel steun van Abbott.” Na het overlijden van hun zieke 
dochter viel Jos in een enorm gat. En de vraag drong 
zich op: ‘wat wil ik nu?’  

Genieten van de kleine dingen
“Ik ben enorm gaan twijfelen. Op dat moment was er op 
het werk een splitsing van divisies en ik besloot om mee 
te gaan met de voedingstak en de nieuwe functie van 
organisation development manager in te vullen.” En Jos 
begon ook met een nieuwe hobby: glas in lood. “Ik heb 
door mijn dochter geleerd om te genieten van de kleine 
dingen. Er is meer dan alleen werken. Eén ding wist ik 
zeker; ik wil niet door tot mijn 67ste, ik ga langzaam 
afbouwen. Daar heb ik toen over gesproken met mijn 
directeur. Ik ging een jaar of tien geleden al van 100% 
naar 90%, toen naar 80 en de laatste jaren naar 60%.

Tot twee jaar geleden was er geen financiële compensatie 
voor zijn lagere pensioenopbouw. “Ik heb het helemaal 

Hub Smeets (58) jaar heeft zijn toekomst al helemaal 
uitgedacht. In 2020 ging hij al terug van 100% naar 90% 
en werkt vanaf volgend jaar nog 3,5 dag per week. Hij is 
dan de andere helft van de week vrij. In 2025 - op z’n 63ste 
– gaat hij helemaal met pensioen. Een bewuste keuze, 
want zijn vrouw is zeven jaar ouder. “Als ik op de officiële 
AOW-leeftijd van 67 jaar en drie maanden zou stoppen, 
dan is mijn vrouw al bijna 75 jaar.” Maar los daarvan wilde 
Hub eigenlijk altijd al eerder stoppen met werken. Hij trof 
daarvoor al tijdig maatregelen. Hub Smeets is niet voor 
niets financieel analist bij Abbott.

“Een paar jaar geleden zijn we concreet gaan bedenken 
hoe ik samen met mijn vrouw de avond van mijn leven 
kan invullen. Ik heb daarover gesproken met mijn manager 
en meerdere keren financieel advies ingewonnen via 
Abbott. In 2019 bleek dat het best mogelijk was om 
eerder te stoppen met werken. Ik heb toen besloten om in 
eerste instantie een halve dag minder te gaan werken. 
Zodat we om de week een lang weekend met de camper 
weg konden en onze hobby geocaching kunnen uitoefe-
nen. Zodra we wegrijden, hebben we vakantie. Door 
Covid ging dat laatste niet door. Vanaf volgend jaar juni 
ga ik 70% werken en blijf 90% pensioen opbouwen. Ik 
lever maar een halve dag pensioenopbouw in. Dat valt 
best mee. Op mijn 63ste ga ik helemaal met pensioen. 
Eerder kan niet is mij verteld. Ik maak dus maximaal 
gebruik van de mogelijkheden die er zijn.”

Hoe dan?
De vraag is natuurlijk, hoe financiert Hub dit allemaal? 
“Als je eerder stoppen met werken ambieert, moet je op 
tijd potjes creëren. Ik ben al in de jaren negentig 

zelf gedaan. Toen die 80-80-100 regeling kwam kon ik 
daar geen gebruik van maken omdat ik op dat moment 
al 80% werkte. Maar toen ik 60% ging werken kon ik wél 
meedoen aan de 60-60-80 regeling. Dat was gunstig.” 
Jos heeft altijd pensioen opgebouwd via de basismodule 
en spaarde ook van zijn salaris. “Maar geld is voor mij 
niet het belangrijkste, wel gezondheid en vrije tijd om 
leuke dingen te doen. Voordat ik minder ben gaan werken, 
hebben we bewust nog wat grote klussen in huis laten doen, 
die kosten hebben we dus achter de rug. En we hebben 
de hypotheek zoveel mogelijk afgelost.” Hoe lost Jos het 
op met zijn AOW-gat? “Ik heb via Abbott gesproken met 
een financieel adviseur. Ik haal nu een stukje pensioen 
naar voren.”

“Mijn uitgangspunt is ‘ik leef nu’. Mijn vrouw werkt nog 
parttime in de gehandicaptenzorg. We houden van buiten 
zijn in de natuur en fietsen en wandelen in de mooie 
omgeving van Ommen en van fietsvakanties in Neder-
land. Verder hebben we geen grote eisen. Ik hoef geen 
wereldreizen meer te maken, dat heb ik voor Abbott al 
veel gedaan.”

Glazenier
De Siero’s zijn in de 17e eeuw als glazeniers vanuit Italië 
naar Nederland gekomen. En het bloed kruipt blijkbaar 
waar het niet kan gaan. Jos had altijd al het idee om iets 
met glas in lood te doen. Inmiddels heeft hij thuis een 
eigen glasatelier en maakt werk in opdracht. “Maar het 
moet wel echt een hobby blijven.” Ook klust Jos veel 
thuis en bij zijn dochter, doet het nodige vrijwilligers-
werk en zit graag op de racefiets en de mountainbike. 
“Natuurlijk moet ik nu ik met pensioen ben wel een 
nieuw ritme vinden, maar ik verveel me geen moment.”

begonnen met sparen. Ik heb toen een paar jaar lang 
maximaal geld gestort in een aantal lijfrentepolissen, die 
tot uitkering komen op mijn 60ste. Die polissen hebben 
voldoende gerendeerd, daarmee kan ik een groot deel 
van lagere pensioen(opbouw) compenseren. Daarnaast 
heb ik driftig gebruik gemaakt van het Abbott aandelen-
plan. En de AOW van mijn vrouw gaat eind van dit jaar 
in. Dat is fijn, want ze werkt inmiddels niet meer en 
heeft op dit moment dus geen inkomen.”

Alles goed uitgedacht
Hub bouwde pensioen op in de basismodule en deed 
mee aan de excedentregeling. Ook heeft hij nog wat 
kleine pensioenen van vorige werkgevers. “Die kon ik 
door omstandigheden niet samenvoegen, maar hier ga 
ik straks het partnerpensioen inruilen voor meer ouder - 
domspensioen.” Hub hecht veel waarde aan het financieel 
advies via Abbott, ook al had hij alles zelf al goed uit - 
gedacht. “Zo’n gesprek raad ik iedereen aan, ook al moet 
je financieel best met de billen bloot. Zo’n adviseur rekent 
alle scenario’s voor je door en laat je ook zien op welke 
momenten je iets moet regelen.” Het leverde hem toch 
wat nieuwe inzichten op. 

Op dit moment bekijkt Hub welke taken hij straks moet 
afstoten als hij minder gaat werken en hoe hij zijn werk 
efficiënter kan inrichten als hij straks zijn uren verder 
afbouwt. De komende jaren wil hij steeds vaker en zodra 
het kan ook verder weg met de camper, die nog zeker 
twintig jaar mee kan. Hij droomt van lange reizen naar 
Amerika, Thailand en Australië, “dan laten we de camper 
gewoon verschepen daarnaartoe. Maar daarvoor moet je 
wel gezond zijn natuurlijk.” En dus stopt Hub op tijd.

“ Ik wilde altijd al  
graag eerder stop-
pen met werken” 
Hub Smeets
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    Maurice Raven, nieuw bestuurslid:  
“Onderzoek je eigen situatie, hoe sta je ervoor?” 

“ Mensen realiseren  
zich steeds meer hoe 
belangrijk de arbeids-
voorwaarde pensioen is”

bestuur en dan verwacht ik een specifiek aandachtsgebied te krijgen. Ik ervaar het pensioen fonds als een goed geleide 
organisatie, er is veel aandacht om de kosten laag te houden en vergeleken met andere pensioenfondsen hebben we 
een heel goede regeling.”

Onderzoek je eigen situatie
Zijn tip is: “Onderzoek je eigen situatie, hoe sta je ervoor, wat wil je en kun je? Op dit moment kijken veel mensen 
pas de laatste drie tot vijf jaar van hun loopbaan naar hun pensioen. Dan kun je niet veel meer doen. Verdiep je nú 
elke drie tot vijf jaar in je pensioen, dan kom je beter voor bereid aan het einde van je carrière. Maak ook gebruik van 
het gratis financiële advies via Abbott. Dan weet je waar je aan toe bent en wat je kunt doen.”

Op 26 april jl. werd Maurice Raven benoemd als bestuurslid voor de werk-
nemers, na goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij was sinds  
juni 2020 al actief in het bestuur als kandidaat-bestuurslid. Maurice is geen 
onbekende voor SPAN, eerder droeg hij ook al vier jaar lang zijn steentje bij in 
het Verantwoordings orgaan (VO). We stellen Maurice graag verder aan je voor. 

Pensioen3daagse  
op 2, 3 en 4 november 2021

Ook dit jaar doen Abbott en SPAN weer mee 
met de Pensioen3daagse. Eenjaarlijks, 
landelijk initiatief om extra aandacht te vragen 
voor het o zo belangrijke onderwerp pensioen. 
Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd 
door het platform ‘Wijzer in Geldzaken’, een 
initiatief van het Ministerie van Financiën, in 
samenwerking met de pensioensector. 

‘Later goed geregeld? Check het nu!’
Het thema is dit jaar opnieuw ‘Later goed 
geregeld? Check het nu!’ Dit thema staat 
eigenlijk altijd al centraal voor Abbott en 
SPAN omdat beiden het belangrijk vinden dat 
iedereen weet hoe zijn pensioen ervoor staat en 
dat je op tijd nadenkt over je keuzes voor later. 

Quiz voor alle SPAN deelnemers: let op de 
website
Wat we dit jaar precies gaan doen zijn we nog 
aan het bekijken. In ieder geval komt er dit 
jaar opnieuw een online pensioenquiz. We zijn 
benieuwd hoe het staat met jullie kennis van 
de pensioenregeling en het nieuwe pensioen-
stelsel. Maar ook gewezen deelnemers van 
SPAN en pensioengerechtigden kunnen 
meedoen via de website van SPAN:  
www.pensioenfondsabbott.nl. 

Wil je meedoen, houd dan in oktober de 
website van SPAN goed in de gaten. Daar vind 
je meer informatie over de quiz en een link om 
eraan mee te doen.

Maurice Raven, bestuurslid voor werknemers

Onafhankelijk financieel advies via Abbott
Na je proeftijd mag je als Abbott medewerker op kosten van de werkgever een financieel 
advies inwinnen bij een onafhankelijke financiële deskundige van Partners in Planning. Je 
mag dat één keer in de vijf jaar doen. Je krijgt inzicht in je totale financiële situatie: niet 
alleen je pensioen wordt hierin mee genomen, maar ook je woonsituatie en je eventuele 
spaargeld, beleggingen of erfenis. Kijk op Abby of neem contact op met HR Support om je 
hiervoor aan te melden. Scan de QR-code voor een filmpje van collega Sander Bakker.  
Hij vertelt over zijn ervaring met het financieel adviesgesprek.

“ De maatschappelijke aandacht  
voor pensioen steeg de afgelopen 
jaren flink en de actualiteiten  
boeien me. Ik blijf graag op de  
hoogte van de laatste ontwik
kelingen.”

Maurice is tien jaar in dienst bij Abbott en werkt binnen de 
divisie Abbott Nutrition als projectmanager Business Integra-
tion voor Abbott Logistics Zwolle. De laatste jaren ligt zijn 
focus op het aansluiten van nieuwe fabrieken op de supply 
chain en de voorbereiding op veranderingen als gevolg van 
Brexit. Zijn belangstelling voor pensioen was er al vroeg: 
Actuariële Wetenschappen stond in de top vijf van zijn 
mogelijke studiekeuzes. Uiteindelijk won Technische Bedrijfs-
kunde het, maar de interesse in pensioen bleef.

Meer doen
De materie bleef Maurice boeien en hij meldde zich voor de 
bestuursfunctie. Maurice: “Dit was een kans om méér te doen 
voor SPAN, en om de komende transitie naar het nieuwe 
pensioenstelsel te ondersteunen. We weten nog niet wát er 
precies verandert, maar dat er iets moet is duidelijk. Ik denk 
graag mee over de evenwichtigheidsprincipes, een eerlijke 
verdeling van het vermogen over de deelnemersgroepen.” 
Verder wil Maurice deelnemers helpen motiveren om zich in 
hun pensioen te verdiepen. De eigen bijdrage en de bijdrage 
van de werkgever vormen een belangrijk deel van het inkomen 
na pensionering. 

Breed beeld
Maurice vertegenwoordigt de werknemers van Abbott in het 
bestuur: “Het afgelopen jaar functioneerde ik als algemeen 
bestuurslid. Ik nam deel aan de verschillende commissies en 
ontwikkelde zo een breed beeld van het functioneren van het 
pensioenfonds. Dit najaar bespreken we de rolverdeling in het 

Meedoen?
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misschien doen we de goede dingen, maar kan het nog beter. Daarom is er de 
functie Interne Audit: een onafhankelijke, extra controlefunctie op de uitvoering 
van het afgesproken beleid en werkwijzen. 

“Het helpt als er onafhankelijk gekeken  
wordt of we de goede dingen doen”

Dit draagt er aan bij dat we uiteindelijk onze doelen halen. Het is verplicht 
vanuit de Europese wet IORP II, maar ik denk dat het voor ons als fonds ook 

“ Je weet pas dat het goed gaat  
als je het getoetst hebt”

Mathieu Willemsen, Bestuurslid en  
sleutelfunctiehouder Interne Audit bij SPAN

“Natuurlijk hoop je  
iedere keer dat er bevestigd  

wordt dat we het goede doen, 
maar soms komt er uit  

wat er beter kan.”

Waar kan ik terecht met vragen? 
Heb je vragen over je pensioenregeling, de overdracht van je pensioen  

of andere pensioengerelateerde vragen? Neem dan contact op met AZL,  

de administrateur van het pensioenfonds. De contactgegevens  

van AZL zijn: 

Telefoon: 088 116 30 01

E-mail: pf-abbott@azl.eu 

Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Communicatiecommissie  

van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland.
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een goed idee was. We zijn een wat kleiner fonds en we vroegen ons in 
eerste instantie wel af of het echt wel nodig was. Nu zijn we 1,5 jaar verder 
en het bestuur ziet nu dat het goed is om op die manier een spiegel 
voorgehouden te krijgen.” 

Jaarplanning
Mathieu bepaalt vanuit zijn rol als sleutelfunctiehouder Interne Audit wat er 
onderzocht wordt. “Onafhankelijkheid is een randvoorwaarde om deze rol 
goed uit te kunnen voeren. En soms komt het bestuur zelf met een vraag 
om iets te onderzoeken.” Mathieu werkt samen met een adviesbureau dat is 
gespecialiseerd in Interne Audit, 4PP Audit. Met dit bureau stelt hij de 
jaarplanning en werkplanning vast, waarna het bureau de onderzoeken 
uitvoert. Mathieu bespreekt de uitkomsten en adviezen met de betrokkenen. 
Daarna komt het rapport met eventuele opvolgpunten en prioriteiten bij het 
bestuur. “Elke bestuursvergadering proberen we een inbreng vanuit Interne 
Audit te doen,” aldus Mathieu. 

“Het is voor iedereen verfrissend om de  
zaken nog eens tegen het licht te houden”

Stimulerend
Een pensioenfonds in Nederland moet zich al aan strenge regels houden 
om risico’s te beheersen. Is het dan wel nodig om extra controles in te 
zetten? Mathieu ziet wel degelijk toegevoegde waarde: “Je weet pas dat het 
goed gaat als je het getoetst hebt. Het stimuleert ook discussie in het 
bestuur, zeker als we een tijdje niet naar een onder werp hebben gekeken. 
Neem het reglement van de Risico managementcommissie. Het bleek dat de 
nieuwe regels van de Europese wet IORP II er nog niet in verwerkt waren. Het 
zijn vaak kleine dingen, maar het is voor iedereen verfrissend om de zaken 
nog eens tegen het licht te houden.”

Resultaat
Mathieu geeft een voorbeeld van Interne Audit in de praktijk. Samen met 
Daniel Brouwer van 4PP Audit onderzocht hij de opzet van Risicomanage-
ment binnen SPAN. Hij licht toe: “We wilden vaststellen dat dit afdoende is 
ingericht en dat de werkzaamheden met voldoende diepgang uitgevoerd 
werden, om tot effectieve beheersing van risico’s te komen. De conclusie 
was dat het inderdaad afdoende is ingericht, maar wel met de aanbeveling 
om de balans te blijven zoeken bij de aandacht voor financiële en niet- 
financiële risico’s.”

Deelnemers
Op de vraag wat deelnemers hier nu van merken, kan Mathieu kort zijn:  
“Als het goed is merken ze er helemaal niets van. SPAN haalt haar doelstel-
lingen, dat moet het resultaat zijn. Als deelnemers iets van ons werk zouden 
merken, dan is er iets niet goed. Wel kunnen ze erover lezen in het jaar-
verslag. En hopelijk is het een prettig idee dat we bij SPAN extra controles 
inzetten om ervoor te zorgen dat alles goed loopt.”

Sinds 2019 zijn pensioenfondsen 
vanuit de Europese wet geving IORP 
II verplicht om voor de functies 
Actuariaat, Risicomanagement en 
Interne Audit een zogenaamde 
sleutelfunctiehouder aan te wijzen. 
Dit zijn personen die, juridisch 
gezien, eindverantwoordelijk zijn. Zij 
staan geregistreerd bij De Nederland-
sche Bank (DNB). Bestuurslid 
Mathieu Willemsen is sleutelfunctie-
houder voor Interne Audit. Hij legt uit 
wat hij doet en wat het SPAN én de 
deelnemers oplevert. 

Mathieu: “SPAN heeft als doel aan 
alle deelnemers de pensioenen te 
kunnen betalen tegen een redelijke 
premie. Hierbij komen allerlei risico’s 
kijken. Bijvoorbeeld; te risicovol 
beleggen, onjuistheden in deelne-
mersgegevens of niet voldoen aan 
wet- en regelgeving. Het bestuur 
moet er samen met haar ondersteu-
ners voor zorgen dat we de risico’s 
voldoende beheersen en daarmee het 
doel behalen, door het opstellen en 
naleven van beleid. De Risicoma-
nagementcommissie ondersteunt 
hen hierbij.”

Spiegel
Hij vervolgt: “Maar uiteindelijk blijft 
de vraag: gaat het nu wel of niet 
goed? Iedereen doet zijn best, dat 
staat voorop, maar uiteindelijk helpt 
het als er onafhankelijk gekeken 
wordt of we de goede dingen doen. 
Dat we ons aan ons beleid houden 
en onze afspraken nakomen. En 
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