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

De vergadering van het college vonden plaats op 10 en 24 januari.
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
Notulen vorige (laatste) bestuursvergadering
10 jan 2018
De notulen van de bestuursvergaderingen gehouden op 13 december 2017 zijn
ongewijzigd vastgesteld en de actiepunten afgehandeld. Er stonden geen
actiepunten voor de oud-bestuursleden open.
Transitie pensioenfonds
Werkgroep administratie transitie
10 jan 2018
De werkgroep heeft de stuurgroep geadviseerd de pensioenenuitkeringen
januari 2018 door AZL, namens De Nationale APF, te laten uitkeren. Voor het
overige lijkt de planning gehaald te kunnen worden.
24 jan 2018

De dataconversie van de rechtenadministratie naar AZL database levert een
aantal issues op. Deze issues moeten zijn opgelost voordat de geconverteerde
gegevens naar de productie van AZL kunnen worden overgebracht. De
voortgang loopt achter op de planning. In het stuurgroep overleg zal worden
aangedrongen maatregelen in de bezetting.

Werkgroep communicatie
10 jan 2018
De werkgroep heeft haar werkzaamheden afgerond. Er zijn nog een paar acties
beschreven, die in de loop van Q1 2018 worden uitgevoerd door De Nationale
APF, in afstemming met SPUN i.l.
24 jan 2018

Niet besproken.

Werkgroep fondsvermogen
10 jan 2018
De transitie van het vermogen verloopt volgens het transitieplan. De cashpositie
per 31 december 2017 en de staatsobligaties zijn overgeboekt. De levering van
de overige vermogensbestanddelen volgt 15 januari 2018, nadat deze activa
zijn verkocht. Bij de verkoop van deze overige activa bestaat de mogelijkheid
van crossing met de aankopen door andere MN participanten.
24 jan 2018

Stuurgroep
10 jan 2018

24 jan 2018

Bij de verkoop van deze overige activa konden veel ingelegde verkopen worden
gecrossed met aankooporders van andere MN klanten. Dat levert SPUN een
mooie besparing op, waarover de vereffenaars al per email zijn geïnformeerd.
Vastgesteld wordt dat MN uitstekend presteert waar het gaat om
informatievoorziening, snelheid en gerealiseerde besparing op verkoopkosten.
De transitie lijkt vlekkeloos te zijn verlopen, het transitieplan is volledig
uitgevoerd.
Zes oud-bestuursleden zijn door de Nationale APF als BO leden aangemeld bij
de DNB. Unisys zal een externe kandidaat voordragen als vierde BO lid namens
werkgever.
De zes bestuursleden, die zijn aangemeld voor het lidmaatschap van het
belanghebbendenorgaan, inmiddels door DNB zijn ‘goedgekeurd’. S. Rolvink
wordt later aangemeld. W. Brandse spreekt binnenkort met de externe
kandidaat, die namens Unisys Nederland zitting neemt in het BO.
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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

Liquidatie pensioenfonds
10 jan 2018
De uitvoering van de liquidatie wordt vastgelegd in een stappenplan en de stand
van de financiële afwikkeling wordt vastgelegd door middel van een actualisatie
van het liquidatiebudget. Begin februari 2018 wordt een aanvang gemaakt met
de rekening & verantwoording en het plan van verdeling.
24 jan 2018

In het stappenlan wordt de herinrichting van de SPUN website opgenomen. Het
‘in de lucht houden van de SPUN i.l. website’ c.q. het beschikbaar houden van
de content op de website is een issue dat het belanghebbendenorgaan gaat
bespreken met het bestuur van het APF. Publicatie van de rekening &
verantwoording vindt rond 1 maart 2018 plaats.

Juridische procedure JH
10 jan 2018
Met de advocaat van SPUN i.l. heeft afstemming plaatsgevonden over hoe om te
gaan met eventuele verdere verzoeken om informatie van JH. Er worden
afspraken gemaakt over de voorbereiding van de comparitie-zitting op 6
februari 2018.
24 jan 2018

In de Conclusie van Antwoord lag een eis van SPUN besloten. Daarop moet de
advocaat van JH vóór de zitting nog reageren. Er is nog geen document
ontvangen. Het voorbereidend overleg van de comparitie-zitting is inmiddels
gepland op 30 januari 2018.

Governance & Compliance
ABTN
24 jan 2018
Besluit:
De vereffenaars stellen vast dat de ABTN versie januari 2018, inclusief de
opmerkingen van A. Heijma, een goede weergave is van de actuele opzet van
het pensioenfonds. De vereffenaars stellen derhalve de voorliggende versie van
de ABTN (versie januari 2018) vast.
Visitatie
10 jan 2018

Vastgesteld wordt dat alle stukken voor de visitatie op 24 januari 2018 aan de
visitatiecommissie zijn toegezonden.

Verantwoordingsorgaan
10 jan 2018
Er zijn nog twee dossiers waar het verantwoordingsorgaan een rol bij speelt en
dat zijn ten aanzien van verantwoording 1) het intern toezicht c.q. het gesprek
met de visiteurs en 2) het jaarverslag 2017. Het verantwoordingsorgaan heeft
geen adviesrechten meer.
Besloten wordt het VO te informeren over de stand in de uitvoering van de
liquidatie tijdens de nog te houden twee overlegvergaderingen in de eerste helft
van 2018.
Communicatie
10 jan 2018
SPUN i.l. stuurt nog één nieuwsbrief naar de deelnemers c.s., digitaal en per
post. Op de SPUN i.l. website wordt een kennisgeving opgenomen over de
liquidatie.
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