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Het voltallige College van vereffenaars en de directeur waren aanwezig in de vergadering.
Het College werkt met een vaste agenda. In ieder geval wordt gesproken over de
status van de liquidatie van het pensioenfonds.
Juridische procedure
De Rechtbank Amsterdam heeft op 20 juli 2018 vonnis gewezen in een door een
pensioengerechtigde aangespannen procedure. Het pensioenfonds is door de rechter op alle in
het geding zijnde kwesties in het gelijk gesteld; de vorderingen van de pensioengerechtigde zijn
afgewezen.
De vereffenaars constateren dat de belanghebbende drie maanden – te rekenen vanaf 20 juli –
de gelegenheid heeft om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De vereffenaars moeten
wachten tot 20 oktober 2018 voordat definitieve ‘stappen’ kunnen worden gezet om te komen
tot een ontbinding van het pensioenfonds.
Liquidatie pensioenfonds
Het stappenplan liquidatie is geactualiseerd, de wijzigingen worden besproken. Er zijn geen
bijzonderheden.
Met het oog op de hoger beroep mogelijkheid en de daarbij behorende termijn (zie hiervoor bij
‘juridische procedure’), zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. Daarin zijn verschillende varianten
van het vervolg liquidatieproces beschreven. De vereffenaars geven er de voorkeur aan te
handelen volgens de meest optimistische variant. Dat is de variant waarin geen verzet wordt
aangetekend tegen de Rekening & Verantwoording en geen hoger beroep wordt ingesteld. In
dat scenario kan de liquidatie vóór het einde van 2018 zijn afgerond. Mocht de situatie zich
anders ontwikkelen, dan handelen de vereffenaars naar bevind van zaken.
Governance & Compliance
Fondsdocumenten
SPUN heeft verschillende fondsdocumenten (statuten, reglementen, jaarverslagen, etc.)
overgedragen aan De Nationale APF. De Nationale APF richt op haar website – achter de inlog –
een zogenoemde documentenpagina in, zodat de SPUN documenten na juli 2019 als de SPUN
website ‘uit de lucht gaat‘ voor alle SPUN deelnemers beschikbaar blijven. Over de exacte
inrichting van die pagina maakt het APF nog afspraken met het belanghebbendenorgaan van de
Unisys kring.
Advies advocaat
De vereffenaars zijn met een pensioengerechtigde in discussie over de afsplitsing van een deel
van het (bijzonder) partnerpensioen door SPUN ten behoeve van de ex-echtgenote. De
vereffenaars besluiten om over deze kwestie advies te vragen aan de advocaat van het
pensioenfonds.
Informatie aan VO
De vereffenaars sturen de notulen van iedere vergadering (nog steeds) toe aan het
verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is per e-mail geïnformeerd over de stand van
zaken rondom de liquidatie, in het bijzonder de lopende juridische procedures.
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