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Verslag vergaderingen College van vereffenaars SPUN i.l. april 2018

De vergaderingen van het College vonden plaats op 11 en 25 april.
Het voltallig College van vereffenaars en de directeur waren aanwezig in beide vergaderingen.
Het College werkt met een vaste agenda. In ieder geval wordt gesproken over de
transitie en de liquidatie
Transitie pensioenfonds
Werkgroep administratie transitie
11 apr 2018
Er is een eindrapportage van de dataconversie ontvangen. Geconstateerd wordt
dat in dat document prima is vastgelegd welke ‘stappen’ zijn genomen
gedurende de conversie. Er ontbreekt een bevindingenlijst van de automatische
controles en een overzicht van alle vooraf afgesproken controles.
Besproken wordt een notitie van de SPUN actuaris over de omrekening van de
voorziening pensioenverplichtingen, van SPUN grondslagen naar de grondslagen
van De Nationale APF. Door een gedeeltelijk vrijval daalt de voorziening voor
excassokosten met ruim € 2.5 miljoen. Dat voordeel wordt deels teniet gedaan
door extra lasten vanwege het verschil in de zogenoemde ervaringssterfte
tussen SPUN en het APF.
25 apr 2018

Er zijn over de laatste voortgangsrapportage nog enkele vragen gesteld, in het
licht van de actuele stand van zaken. Op een enkel ontbrekend overzicht na,
stelt de werkgroep de eindrapportage dataconversie vast.

Werkgroep transitie fondsvermogen
11 apr 2018
De eindrapportage is opgeleverd door de transitiemanager. Aan de vorige versie
van het rapport zijn toegevoegd ‘bewijsstukken’ waaruit de verkoop van de
beleggingen bij de vorige vermogensbeheerder (MN Services )blijken.
Geconstateerd wordt dat vergelijkbare ‘bewijsstukken voor de aankopen nog
ontbreken.
25 apr 2018
Stuurgroep
11 apr 2018

25 apr 2018

DC regeling
11 apr 2018

De eindrapportage transitie fondsvermogen is door de werkgroep vastgesteld.
Aan de stuurgroep wordt gevraagd de werkgroep decharge te verlenen.
De stuurgroep vergadert 11 april in de middag. Op de agenda staan in ieder
geval:
Voortgangsrapportages van de werkgroepen;
Eindrapportages van de werkgroepen;
Deelnemersportal en website van De Nationale APF
Archief SPUN (niet zijnde deelnemersarchief);
Dekkingsgraad neutrale overgang (dat wil zeggen de dekkingsgraad SPUN per
31 december 2017 moet min of meer gelijk zijn aan dekkingsgraad van Kring
Unisys bij De Nationale APF op 1 januari 2018.)
De stuurgroep is op 11 april in vergadering bijeen geweest. Besproken zijn:
De inrichting en content deelnemersportal en website van De Nationale APF;
De startbrief van De Nationale APF;
De aansluiting van Kring Unisys op het Nationale Pensioenregister
(www.mijnpensienoevrzicht.nl);
De eindrapportage van de werkgroep transitie fondsvermogen. De werkgroep is
decharge verleend;
De nog ontbrekende informatie in de eindrapportage van de dataconversie;
De aansluiting van de voorziening van SPUN per 31 december 2017 op die van
Kring Unisys bij de Nationale APF per 1 januari 2018.
Over de overgang van de DC-verplichtingen en -kapitalen naar BeFrank PPI het
volgende:
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De betaalopdracht voor de compensatie van de verkoopkosten van de
beleggingen is afgegeven. Het bedrag wordt overgeboekt naar BeFrank en
vervolgens naar rato verdeeld over de deelnemers.
25 apr 2018

Geen opmerkingen.

Liquidatie pensioenfonds
11 apr 2018
Het stappenplan liquidatie is geactualiseerd. Ook de werkzaamheden die
waarschijnlijk na 30 juni 2018 moeten worden verricht, zijn nu inzichtelijk
gemaakt.
25 apr 2018

Het stappenplan liquidatie is niet aangepast. De realisatie van de begrote
transitie- en liquidatiekosten is geactualiseerd.

Juridische procedure JH
11 apr 2018
JH heeft een akte genomen, die, hoewel dat buiten de procesorde is, door de
rechter is geaccepteerd. Daartoe door de rechtbank in de gelegenheid gesteld
heeft SPUN op dat document gereageerd.
25 apr 2018

Het College stelt vast dat een tweede, aanvullende akte van JH, conform het
verweer van SPUN, door de rechtbank niet is toegelaten tot de procedure. Het
vonnis staat op de rol voor 11 mei.

Governance & Compliance
11 apr 2018
Besproken worden:
Komstenrapportage 2017 van MN Services;
SLA rapportage 2017 van MN Services;
Drie notities over de ISAE verklaringen 2017 van de partijen waaraan SPUN
werkzaamheden heeft uitbesteed, te weten MN Services, Syntrus Achmea
Pensioenbeheer en NN IP;
SLA rapportage Q4 2017 van Syntrus Achmea Pensioenbeheer.
25 apr 2018

Besproken worden:
Een derde versie van het bestuursverslag 2017;
Een voorstel voor het ‘in de lucht houden’ van de SPUN website gedurende een jaar
na de ontbinding van de stichting pensioenfonds;
Een email van het verantwoordingsorgaan over het verantwoordingsdocument van
de collectieve waardeoverdracht naar De Nationale APF.

Tot zover het verslag
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