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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.
Liquidatie pensioenfonds
Het stappenplan liquidatie is geactualiseerd, de wijzigingen vloeien voort uit het tijdens de
vorige vergadering gekozen ‘afwikkelscenario’. De vereffenaars streven ernaar de ontbinding
van het pensioenfonds vóór 1 januari 2019 af te ronden.
De realisatie van het liquidatiebudget wordt besproken. Voor de tweede helft van 2018 is een
uitgaven projectie opgesteld. Het College is tijdens de juli-vergadering akkoord gegaan met die
verwachte uitgaven. De begroting is de voorbije periode niet aangepast. Aanvullend is nog wel
inzicht gegeven in de betalingen van de maand augustus en (eerste week van) september
Juridische procedure
Er is vonnis gewezen in een door een pensioengerechtigde tegen het pensioenfonds
aangespannen procedure. Alle vorderingen zijn afgewezen. De vereffenaars moeten nu wachten
tot uiterlijk 20 oktober 2018, dan weet het pensioenfonds of er hoger beroep is ingesteld. Tenzij
er voordien nog een schikking tot stand komt.
De jurist die de pensioengerechtigde heeft de suggestie gedaan om met een minnelijke regeling
een hoger beroep procedure te voorkomen. De SPUN advocaat heeft daarop gereageerd dat de
vereffenaars een voorstel met belangstelling tegemoet zien, mits dat voorstel recht doet aan de
uitspraak van de rechter.
Verder wordt gesproken over een memorandum van de SPUN advocaat. Daaruit blijk dat de
klacht van een pensioengerechtigden over het ten behoeve van de ex-echtgenote afgesplitste
bijzonder partnerpensioen moet worden gericht aan De Nationale APF, en niet aan SPUN. SPUN
kan ook weinig worden verweten, omdat het pensioenfonds - ondanks verzoeken daartoe - niet
bekend was met een document waaruit wellicht kan worden afgeleid dat er geen bijzonder
partnerpensioen moest worden verdeeld. De inhoud van het document is overigens ook niet
volstrekt helder.
Governance & Compliance
Accountantsverklaring
Wim Brandse (vereffenaar namens de werkgevers) heeft gesproken met mw. M. Constandse
(uitvoerend bestuurslid van De Nationale APF) over het verzoek van het pensioenfonds om een
accountantsverklaring af te laten geven bij de transitie van het SPUN vermogen naar De
Nationale APF, met name over de aanwending van het overgedragen vermogen in
overeenstemming afgesproken richtlijnen. M. Constandse heeft toegezegd dat de
accountantsverklaring uiterlijk eind november 2018 wordt opgeleverd.
UPO ‘actieve’ deelnemers
Alle deelnemers ontvangen van SPUN i.l. nog een UPO over het in 2017 bij het pensioenfonds
opgebouwde pensioen. De verzending is vertraagd en is nu voorzien in de eerste helft van
oktober 2018.
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