NIEUW BESTUURSMODEL SPUN
In deze nieuwsbrief wordt uitgebreid stil gestaan bij het nieuwe bestuursmodel van SPUN; de
‘governance’ van uw pensioenfonds. Wim Brandse, voorzitter van het bestuur:
“Het bestuur heeft gekozen voor het meest transparante bestuursmodel. Voor de deelnemers
is het inzichtelijk hoe de besluitvorming is georganiseerd, hoe de medezeggenschap verloopt
en het intern toezicht is geregeld. En niet onbelangrijk, de bestuurskosten zijn in dit model
naar verwachting het laagst.”
Aanleiding voor nieuwe eisen bestuur
De financiële crisis leidde tot een forse daling
van de dekkingsgraden van de meeste
pensioenfondsen. Dit heeft het vertrouwen van
deelnemers in de pensioensector onder druk
gezet. De tijden zijn veranderd,
pensioenfondsen doen hun werk in een steeds
complexere omgeving. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de instabiliteit van financiële
markten. De toenemende complexiteit legt de
bestuurlijke lat hoger. Uit onderzoek bleek
verder dat de besturen structureel te weinig
aandacht hebben besteed aan de risico’s die
een pensioenfonds loopt. En aan de uitvoering
van het beleggingsbeleid. Omdat er ook
onduidelijkheid bestond over de taken van de
verschillende organen van pensioenfondsen,
heeft de wetgever de governance en
medezeggenschap van pensioenfondsen
integraal herzien.
Nieuwe wetgeving
De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk
beroepsbestuurders te benoemen, naast de
bestuursleden die een groep belanghebbenden
vertegenwoordigen (werkgevers, werknemers
en pensioengerechtigden). Door een
verscherping van de deskundigheidstoets voor
bestuursleden wordt de deskundigheid
versterkt. Het interne toezicht heeft meer
bevoegdheden gekregen.
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Door de verplichte opname in het bestuur van
vertegenwoordigers namens de
pensioengerechtigden, wordt de adequate
vertegenwoordiging van alle risicodragers
bereikt. Zij hebben nu zeggenschap over onder
meer het indexatie- en beleggingsbeleid. De
taken van de deelnemersraad zijn gedeeltelijk
overgegaan naar het verantwoordingsorgaan.
Ieder pensioenfonds moest voor 1 juli 2014
een keuze maken uit een aantal
voorgeschreven bestuursmodellen. In ieder
model is vastgelegd hoe het bestuur is
samengesteld, hoe het bestuur verantwoording
aflegt en welke taken liggen bij het orgaan
waaraan het bestuur verantwoording aflegt en
hoe het intern toezicht is geregeld.

SPUN BESTUURSMODEL
Na een consultatie van de toenmalige
deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan,
de werkgevers, de ondernemingsraad en
vertegenwoordigers namens de
pensioengerechtigden, heeft het SPUN bestuur
besloten tot een nieuw bestuursmodel per 1 juli
2014.
Bestuur
Het bestuur bestaat nu uit 8 leden; 4 leden
worden voorgedragen door de werkgevers, 2
leden worden voorgedragen door de
1

ondernemingsraad en 2 leden worden
verkozen door de pensioengerechtigden.
Unisys Nederland heeft de zittende
werkgeversleden voor herbenoeming
voorgedragen. De ondernemingsraad heeft 2
van de 4 zittende werknemersleden voor
herbenoeming voorgedragen.
Wim Brandse: “Terecht dat de
pensioengerechtigden nu ook in bestuur
zijn vertegenwoordigd. Zij dragen immers
een deel van de risico’s die het
pensioenfonds loopt. Aan het besturen van
SPUN zal dit een nieuwe impuls geven.”
Voor de vertegenwoordiging van de
pensioengerechtigden hebben in
februari/maart van dit jaar verkiezingen
plaatsgevonden. De heer Ad Heijma is
verkozen door de pensioengerechtigden en
inmiddels toegetreden tot het bestuur. De heer
Joop Kleij is door het bestuur voordragen als
vertegenwoordiger namens de
pensioengerechtigden, nadat het verkozen
kandidaat bestuurslid, de heer J.A. Kroesen,
was overleden. De heer Kleij moet nog door de
toezichthouder op geschiktheid worden
getoetst. Het bestuur heeft er alle vertrouwen
in dat hij binnenkort als volwaardig bestuurslid
zijn functie kan uitoefenen.
BESTUUR PER 1 JULI 2014
Naam
Bestuursgroep Functie
Dhr. Wim Brandse
Werkgevers
Voorzitter
Dhr. Ron Topsvoort
Werknemers
Secretaris
Dhr. Ad Heijma
PensioenPlv. voorzitter
gerechtigden
Dhr. Erik Nilsson
Werkgevers
Bestuurslid
Dhr. Chris Gunning
Werkgevers
Bestuurslid
Mw. Marianne Eisma
Werkgevers
Bestuurslid
Dhr. Hans den Dulk
Werknemers
Bestuurslid
Dhr. Joop Kleij
PensioenBestuurslid
gerechtigden

Verantwoording afleggen
Het bestuur legt verantwoording af aan het
verantwoordingsorgaan. De leden van het
verantwoordingsorgaan kunnen een oordeel
geven over het handelen van het bestuur, over
het door het bestuur uitgevoerde beleid en de
beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel
wordt in het jaarverslag van SPUN bekend
gemaakt.
Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan
enkele adviesrechten, bijvoorbeeld over het
communicatiebeleid, over de liquidatie van het
pensioenfonds en het wijzigen van de
uitvoeringsovereenkomst met de werkgever.

VERANTWOORDINGSORGAAN PER 1 JULI 2014
Naam
Dhr. Ton van Setten
Dhr. Tom Bunck
Dhr. Michael Grefkens
Dhr. Simon Tuijp
Dhr. Roel Oostergo
Dhr. Jaap Rozema
Vacature

Vertegenwoordiger
namens
Werkgevers
Werknemers
Werknemers
Pensioengerechtigden
Pensioengerechtigden
Pensioengerechtigden
Pensioengerechtigden

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 7
leden; 1 lid wordt voorgedragen door de
werkgevers, 2 leden worden verkozen door de
deelnemers en 4 leden worden verkozen door
de pensioengerechtigden.
In een volgende e-nieuwsbrief gaan we dieper
in op de rol van het verantwoordingsorgaan.

In een volgende e-nieuwsbrief stellen de
bestuursleden zichzelf voor.
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Intern toezicht
Jaarlijks beoordelen 3 onafhankelijke
deskundigen de beleid- en bestuursprocedures
en de checks and balances binnen het
pensioenfonds. Verder moeten zij zich een
oordeel vormen over de wijze SPUN wordt
aangestuurd en beoordelen hoe het bestuur
omgaat met de risico’s op de langere termijn.
Deze visiteurs worden door het bestuur
benoemd. Over de samenstelling van de
visitatiecommissie heeft het
verantwoordingsorgaan een adviesrecht.
De visiteurs rapporteren aan het bestuur. Het
bestuur bespreekt die rapportage met het
verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag van
SPUN worden de bevindingen van de visiteurs
vermeld.

EN DAN NOG DIT…
Deelnemersbijeenkomst
Reserveer 15 december 2014 alvast in uw
agenda voor de jaarlijkse
deelnemersbijeenkomst van SPUN.

Dekkingsgraad SPUN
Eind juli was de dekkingsgraad van SPUN
105,7%. Op de website staat iedere maand de
actuele dekkingsgraad en ieder kwartaal een
rapportage over de financiële positie van
SPUN.

Wat is uw AOW leeftijd?
De AOW-leeftijd wordt komende jaren
stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. Op de site
van de SVB kunt u berekenen wanneer uw
AOW ingaat.

Nieuw op de SPUN website
Jaarverslag 2013
Nieuwe statuten juli 2014

Abonnement
Vanaf augustus gaat SPUN weer regelmatig
actuele berichten versturen via de enieuwsbrief. Aanmelden en afmelden kan op
www.spun.nl.
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