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Verslag vergaderingen college van vereffenaars SPUN i.l. februari 2018

De vergadering van het college vonden plaats op 14 en 27 februari.
Het voltallig college van vereffenaars en de directeur waren aanwezig in beide vergaderingen.
Het college werkt (voorlopig) met een vaste agenda. In ieder geval wordt gesproken over de
transitie en de liquidatie

Transitie pensioenfonds
Werkgroep administratie transitie
14 feb 2018
Zorgelijk is dat het openstellen van de portal voor de SPUN-deelnemers
mogelijk niet in maart 2018 is geregeld. Er zijn nog vier open issues waarvan er
twee niet onder controle waren. De recentelijke ontwikkelingen worden zorgelijk
genoemd. Voorgesteld wordt telefonisch contact op te nemen met een
uitvoerend bestuurder van De Nationale APF.
27 feb

De rapportage op basis waarvan de werkgroep een advies over een ‘GO’ op de
dataconversie moet geven, is van onvoldoende kwaliteit. Het advies wordt
uitgesteld.
Wat betreft de afspraken over de premievrijstelling voor AO-ers en het bijzonder
partnerpensioen (bij vooroverlijden van de ex-partner) is het College van
mening dat een wijziging van het pensioenreglement voor de hand ligt.

Werkgroep communicatie
14 feb 2018
De nog openstaande communicatie-onderwerpen zijn toegevoegd aan de
actielijst van de stuurgroep.
Werkgroep fondsvermogen
14 feb 2018
De zogenoemde ‘soll portefeuille’ (portefeuille van de Unisys kring) is inmiddels
gerealiseerd. De werkgroep komt nog in overlegvergadering bijeen als het
verslag van de transitie (verantwoordingsdocument) gereed is. Dat overleg
staat voorlopig gepland voor 27 februari 2018.
27 feb 2018

Stuurgroep
14 feb 2018

27 feb 2018
DC regeling
14 feb 2018

De overlegvergadering van de werkgroep over het verslag van de transitie
(verantwoordingsdocument) is uitgesteld, omdat het rapport nog niet
beschikbaar is.

Tijdens de stuurgroep vergadering van 31 januari 2018 zijn de volgende
onderwerpen aan de orde geweest:
Planning van de eerste vergadering van het belanghebbendenorgaan;
Deelname van aspirant BO-leden aan die eerste vergadering;
Mutatie bij het bureau van het APF (nieuwe bestuurssecretaris
aangetrokken);
Opstellen door APF van nota’s volgens CWOO (transitievergoeding
fondsvermogen, extra kosten voor aanpassing pensioenadministratie,
bijdrage in afvloeiingskosten, etc.);
Afronding verplichtingen (documenten) uit hoofde van CWOO
De stuurgroep is niet meer in vergadering bijeen geweest. Dat is pas weer als
de werkgroepen hun rapportages opleveren.
Over de overgang van de DC-verplichtingen en -kapitalen naar BeFrank PPI het
volgende:
o Vanaf 29 januari tot 6 februari heeft NN IP namens SPUN de ‘beleggingen
voor risico deelnemers’ verkocht;
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De verkoopopbrengst is als totaalbedrag overgeboekt naar BeFrank op 6
februari;
o BeFrank heeft het totaalbedrag op 7 februari naar rato verdeeld
over/toegekend aan de verschillende deelnemers;
o Op 8 februari is het bedrag per deelnemer belegd volgens zijn/haar
beleggingsprofiel.
De bedoelde herbelegging geldt voor de deelnemers die ‘actief’ zijn in de Unisys
pensioenregeling die BeFrank uitvoert. BeFrank heeft geen emailadressen van
de gewezen deelnemers ontvangen van NN IP. De gewezen deelnemers worden
nu door BeFrank aangeschreven.
o

27 feb 2018

BeFrank heeft de gewezen deelnemers aangeschreven.
NN IP brengt nog geen € 4.000 aan verkoopkosten in rekening. Over de
aankoopkosten, die BeFrank in rekening brengt, ontstond eerst nog
onduidelijkheid maar dat is inmiddels opgehelderd. BeFrank gaat de eventuele
kosten berekenen.

Liquidatie pensioenfonds
14 feb 2018
De concept stukken voor de publicatie van de Rekening & Verantwoording
worden tijdens de volgende vergadering geaccordeerd, waarna de ter inzage
legging en de publicatie kan plaatsvinden. Het concept document Rekening &
Verantwoording wordt door het CvV akkoord bevonden. Verder besluit het CvV
dat het Rekening & Verantwoording-document ook op de SPUN-website worden
gepubliceerd.
27 feb 2018

Stappenplan liquidatie is geactualiseerd, zo ook de begroting van de transitie en
liquidatiekosten.
De rekening & verantwoording en het plan van verdeling zijn opgesteld en
goedgekeurd. Beide documenten worden begin maart gedeponeerd bij de KvK
en liggen ter inzage bij SPUN.

Juridische procedure JH
14 feb 2018
De zitting op 6 februari 2018 zelf wordt kort geëvalueerd. De betrokkenheid bij
de juridische procedure wordt beperkt tot de leden van het CvV. De voormalige
bestuursleden van SPUN die geen lid zijn van het CvV worden per separate email geïnformeerd over de stand van zaken in de procedure. Aan de advocaat
van SPUN i.l. wordt verzocht actief te sturen op de opvolging van de uitspraak
van de rechter door de advocaat van JH.
27 feb 2018

SPUN heeft, conform afspraak, informatie aan JH toegezonden. Vraag is of JH
tot een compromis bereid is. Er wordt een call gepland voor overleg met T.
Huijg.

Governance & Compliance
Verantwoordingsorgaan
14 feb 2018
Voor het komende overleg met het VO wordt de agenda vastgesteld.
27 feb 2018

W. Brandse ontving een uitnodiging om als gast aanwezig te zijn tijdens de BOMU
ledenvergadering op 8 maart. Hij is niet uitgenodigd als spreker. W. Brandse heeft
echter een privé afspraak en zal dus niet aanwezig zijn, zo heeft hij de BOMUvoorzitter inmiddels laten weten.

Tot zover het verslag
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