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

De vergaderingen van het College vonden plaats op 9 en 23 mei.
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 status van de
transitie en de liquidatie.
Transitie pensioenfonds
Werkgroep administratie transitie
9 mei 2018
De Nationale APF heeft vragen beantwoord over het transitieplan en de
voortgangsrapportage. De antwoorden zijn besproken, evenals het nog
inregelen van het ongehuwdenpensioen en de toeslagregeling. De Nationale APF
geeft voor die openstaande issues een planning af.
23 mei 2018

De planning van de openstaande issues loopt door tot 1 oktober, de stuurgroep
monitort de voortgang. Nog open staat een controle op de dataconversie door
de accountant van SPUN. Deze controle is onderdeel van de controle van het
jaarwerk 2017 (verslag van vereffenaars en jaarrekening).

Werkgroep communicatie
De nog openstaande communicatie-onderwerpen zijn toegevoegd aan de
actielijst van de stuurgroep.
Werkgroep fondsvermogen
9 mei 2018
Aan de werkgroep is inmiddels decharge verleend. Het definitieve eindrapport
van de transitie is opgeleverd. De uiteindelijke transitiekosten liggen fors lager
dan de begrote kosten en er zijn geen ‘exposure gaps’ ontstaan.
23 mei 2018
Stuurgroep
23 mei 2018

DC regeling
9 mei 2018

Nog open staat een controle op de transitie van het fondsvermogen door de
accountant van DNAPF. Deze wordt meegenomen in het jaarwerk 2017.
De voortgang van de openstaande issues uit de dataconversie zijn besproken,
alsmede de status van de concept eindrapportage van de dataconversie.
Er is een concept brief opgesteld door AZL –namens De Nationale APF- om de
arbeidsongeschikte deelnemers te informeren over de voortzetting van de
premievrije pensioenopbouw. De brief wordt volgens planning 1 juni 2018
verzonden.
SA PB is binnen het budget gebleven voor de ondersteuning van de
dataconversie.
Afgesproken wordt dat het kantoorarchief door SPUN wordt opgeslagen en dat
DNAPF de bewaarder daarvan wordt (nadat het College is opgeheven).
Uit de eindrapportage dataconversie blijkt dat er een aansluiting is tussen de
aantallen deelnemers voor en na de transitie en tussen de omvang van de
aanspraken voor en na de transitie. Tijdens de stuurgroep vergadering van 6
juni 2018 moet ook de aansluiting op voorzieningen niveau (SPUN VPV per 31
december 2017 versus DNAPF Unisys kring VPV per 1 januari 2018) gereed zijn.
De transitie van de DC pensioenen naar BeFrank is afgerond.
De kapitalen zijn overgedragen. SPUN heeft de aan- en verkoopkosten
gecompenseerd en op de rekeningen van de deelnemers bijgeschreven.
De schadereserve voor één arbeidsongeschikte deelnemer is overgedragen.
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Liquidatie pensioenfonds
9 mei 2018
Het stappenplan liquidatie is geactualiseerd.
De realisatie van de begroting van de transitie- en liquidatiekosten is
geactualiseerd. Vooralsnog gaat het College uit van een uiteindelijke realisatie
binnen het budget.
De zogenoemde verzettermijn is verstreken, SPUN heeft een akte van nonverzet bij de Rechtbank opgevraagd. Er blijkt vervolgens verzet te zijn
aangetekend tegen de rekening & verantwoording. SPUN heeft nog geen
kennisgeving van de rechtbank ontvangen.
23 mei 2018

Via de SPUN advocaat is het verzoekschrift (waarmee verzet is aangetekend)
ontvangen. Er is een datum bekend voor de zitting (3 juli 2018) ter behandeling
van het verzoekschrift.
Tijdens de vergadering van 13 juni wordt met de advocaat gesproken over de
voortgang van deze procedure en het verweer van SPUN.

Juridische procedure JH
9 mei 2018
Geen ontwikkelingen in het dossier. Het wijzen van vonnis staat op de rol van
11 mei 2018.
23 mei 2018

Geen ontwikkelingen in het dossier, anders dan dat het wijzen van vonnis weer
is uitgesteld en nu op de rol van 8 juni 2018.

Governance & Compliance
9 mei 2018
Het College heeft een tweede versie van het verantwoordingsdocument CWO
besproken. Open staat nog de paragraaf ‘dekkingsgraad neutrale overgang’. Die
passage kan pas worden ingevuld nadat SPUN de dekkingsgraad per 31
december 2017 definitief heeft vastgesteld en de opening dekkingsgraad van de
Unisys kring bij DNAPF (per 1 januari 2018) is berekend.
23 mei 2018

Voorbereiding van het ‘verantwoordingsoverleg’ met het verantwoordingsorgaan
op 23 mei 2018.

Tot zover het verslag
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