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

De vergaderingen van het College vonden plaats op 14 en 27 maart.
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
14 mrt 2018
Besproken is een concept van een geactualiseerde versie van de
voortgangsrapportage van de dataconversie. Op basis van dat rapport is een
‘GO’ op de dataconversie afgegeven door de werkgroep. De bij SPUN
geadministreerde pensioenaanspraken worden daarmee opgenomen in de
administratie van De Nationale APF.
27 mrt 2018

De geactualiseerde versie van het conversierapport wordt besproken. Er
ontbreekt nog informatie zo wordt geconstateerd.
Er wordt stil gestaan bij het voornemen van De Nationale APF om aan de
deelnemers inloggegevens voor de portal toe te sturen.

Werkgroep communicatie
14 mrt 2018
De openstaande communicatie-onderwerpen zijn toegevoegd aan de actielijst
van de stuurgroep.
Werkgroep transitie fondsvermogen
14 mrt 2018
De uitvoering van de transitie van het SPUN fondsvermogen naar De Nationale
APF is uitgebreid beschreven in een zogenoemde verantwoordingsdocument.
Dat document wordt besproken. Het College constateert dat nog niet alle
informatie wordt verantwoord en verzoekt De Nationale APF daarvoor zorg te
dragen.
27 mrt 2018

Stuurgroep
14 mrt 2018

27 mrt 2018
DC regeling
14 mrt 2018

Geconstateerd wordt dat de Nationale APF en zijn fiduciair manager NN IP meer
tijd nodig hebben om de eindrapportage af te ronden dan voorzien. Er is geen
definitief rapport beschikbaar.
Tijdens de stuurgroep vergadering van 7 maart 2018 zijn onder meer de
volgende onderwerpen aan de orde geweest:
‘GO advies’ van de werkgroep transitie administratie voor de dataconversie;
Nader in eindrapportage van werkgroep transitie administratie op te nemen
informatie over uitgevoerde controles;
Aanvullende afspraken over bijzondere elementen in de administratie van De
Nationale APF;
De content op de website c.q. portal van De Nationale APF;
Afronding van de verplichtingen (documenten) uit hoofde van overeenkomst
inzake de collectieve waardeoverdracht;
Status van juridische procedure.
De stuurgroep is sinds 7 maart niet bijeen geweest, omdat de definitieve
eindrapportages van de werkgroepen niet beschikbaar zijn.
Over de overgang van de DC-verplichtingen en -kapitalen naar BeFrank PPI het
volgende:
BeFrank heeft ‘gewezen deelnemers’ aangeschreven over de keuze van het
beleggingsprofiel;
Ter compensatie van de aankoopkosten van de beleggingen wordt door SPUN
bijna € 4.000 naar BeFrank overgemaakt. Dat bedrag wordt naar rato verdeeld
over de beleggingen van de deelnemers.
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Geen opmerkingen, anders dan dat de door NN IP in rekening gebracht
verkoopkosten van de beleggingen nog moeten worden gecompenseerd.

Liquidatie pensioenfonds
14 mrt 2018
De Rekening & Verantwoording liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel,
en zijn ook op de SPUN-website gepubliceerd. Een bericht van het ter inzage
leggen heeft in de Telegraaf gestaan.
Een geactualiseerde versie van het stappenplan liquidatie is besproken.
27 mrt 2018

Het stappenplan liquidatie is geactualiseerd, zo ook de realisatie van de begrote
transitie- en liquidatiekosten.

Juridische procedure JH
14 mrt 2018
Uit proceseconomische overwegingen en zonder enige gehoudenheid daartoe
heeft SPUN een voorstel gedaan voor een compromis met finale kwijting.
Afwachten hoe de tegenpartij daarop reageert.
27 mrt 2018

Het voorstel is niet geaccepteerd, althans er is geen positieve reactie ontvangen
en de gestelde deadline is verstreken. Aan de SPUN advocaat wordt verzocht de
afwijzing te checken.

Governance & Compliance
14 mrt2018
Besproken worden:
Een eerste versie van het bestuursverslag over het boekjaar 2017;
Het concept rapport van de visitatiecommissie over 2017. Over het algemeen
zijn de visiteurs tevreden over de beleids- en bestuursprocedures en -processen
in 2017 en de wijze waarop het pensioenfonds werd aangestuurd. De visiteurs
doen geen bijzondere aanbevelingen.
27 mrt 2018

Besloten worden:
Het voornemen tot het opstellen van een fall back-scenario mocht de liquidatie
rond 30 juni 2018 niet zijn afgerond;
Een tweede versie van het bestuursverslag over het boekjaar 2017;
De overdracht van het digitale archief van SPUN (niet zijnde de
deelnemersgegevens) aan De Nationale APF;
Een eerste versie van het verantwoordingsdocument van de transitie naar De
Nationale APF.

Tot zover het verslag
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