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HERSTELPLAN 2015
Het oude herstelplan van SPUN is vervallen, omdat er nieuwe financiële pensioenregels zijn. SPUN heeft op 1 juli
2015 een nieuw herstelplan ingediend
bij de toezichthouder, De Nederlandsche
Bank (DNB). Dat was noodzakelijk omdat
de dekkingsgraad op 1 januari 2015 onder het wettelijk vereiste niveau lag.
Binnen welke termijn is SPUN weer hersteld?
In een herstelplan staat wat het pensioenfonds doet
om de financiële situatie te herstellen. Oftewel de
maatregelen die het pensioenfonds neemt om te
zorgen dat de dekkingsgraad weer op het vereiste
niveau komt. SPUN heeft 8 jaar de tijd om weer op
de dekkingsgraad van 112% te komen. Een doorrekening van de financiële situatie laat zien dat dit voor
SPUN een haalbare termijn is. Jaarlijks moeten wij
aantonen dat we naar verwachting binnen die termijn
nog steeds aan deze wettelijke eis voldoen.

“ KOMENDE JAREN WAARSCHIJNLIJK
GEEN VERHOGING PENSIOENEN ”
Hoe zit het met het verlagen van de pensioenen?
Volgens het herstelplan is SPUN in staat binnen 8 jaar
weer op de vereiste dekkingsgraad uit te komen. Daarom is er in het herstelplan geen voornemen opgenomen om de pensioenen te verlagen. Het verlagen van
de pensioenen is dus voorlopig niet aan de orde.

Wat doet SPUN zolang er een tekort is?
SPUN moet voldoende eigen vermogen bezitten. Als
dat niet hoog genoeg is, moeten het bestuur maatregelen nemen om daar iets aan te doen. Dit zijn de
maatregelen die nu in het herstelplan zijn opgenomen:
• de pensioenen niet verhogen bij een dekkings		 graad onder de 110%. Alle overrendementen
		 blijven de komende jaren dus in het
		 pensioenfonds en worden niet uitgekeerd.

Wanneer kan SPUN de pensioenen weer verhogen?
De komende jaren is de dekkingsgraad waarschijnlijk
nog onder de 110% en kunnen de pensioenen niet
worden verhoogd (geïndexeerd). SPUN mag de pensioenen pas volledig indexeren als er geen tekort meer
is én de dekkingsgraad nog verder is gestegen. Tot
ongeveer 123%. Bij een dekkingsgraad tussen de
110% en de 123% kan SPUN de pensioenen gedeeltelijk verhogen.
Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de financiële
markten nauwgezet en past waar nodig de beleggingen aan. U kunt de ontwikkeling van de beleggingen
volgen via de SPUN website. Onder actueel / financiële situatie SPUN vindt u de laatste informatie.
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MILIEUGEVOLGEN
BELEGGINGSBESLISSINGEN
Eind november komen in Parijs veel wereldleiders bij elkaar om zich te buigen
over de vraag hoe de opwarming van de
aarde te beperken. Het gaat om voorstellen voor de periode na 2020, als het huidige Kyotoprotocol afloopt. De inzet is dat
de opwarming van de aarde onder de 2
graden blijft.
CO2 footprint en beleggen
Een toenemend aantal pensioenfondsen loopt vooruit
op ‘Parijs’. Zij nemen de milieugevolgen mee in hun
beleggingsbeslissingen. Het is goed om je te realiseren dat klimaatverandering grote impact kan hebben
op de beleggingsresultaten. De CO2-uitstoot gaat
in de toekomst waarschijnlijk meer geld kosten. Dat
heeft dus gevolgen voor bedrijven die veel uitstoten,
zoals olie- en mijnbedrijven. De CO2-uitstoot heeft
daarmee dus gevolgen voor pensioenfondsen die in
die ondernemingen investeren. Met een zogenoemde
Carbon Footprint, oftewel de CO2-voetafdruk, kan inzichtelijk worden gemaakt waar de beleggingskansen
en –risico’s liggen. Een Carbon Footprint kan worden
uitgedrukt in een concreet getal. Bijvoorbeeld door de
CO2-uitstoot - gemeten in kilo’s - te relateren aan het
aandelenbelang dat een pensioenfonds in dat bedrijf
heeft. Met zo’n concreet cijfer weet je als pensioenfonds waar je staat. Je kan vervolgens bepalen of je
bepaalde bedrijven of sectoren wilt uitsluiten. Dan wel
dat de voetafdruk als aanknopingspunt wordt gebruikt
bij een gesprek met het bedrijf over de milieudoelen.

“ FOOTPRINT MAAKT BELEGGINGSKANSEN EN RISICO’S INZICHTELIJK ”
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Ambities terugdringen CO2 uitstoot
Het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn,
PFZW, heeft als doelstelling geformuleerd dat in 2020
via haar beleggingen twee keer zo weinig CO2 moet
worden uitgestoten. Heeft SPUN ook zo’n doelstelling? Het bestuur heeft zich hierover nog niet uitgesproken. Onze vermogensbeheerder, Mn, heeft
al wel voor twee van haar grote klanten de Carbon
Footprint van de beleggingen in kaart gebracht. De
Nederlandse pensioensector, waaronder dus ook
onze vermogensbeheerder, is vertegenwoordigd in
Parijs. Aan het initiatief van de pensioensector om de
CO2 uitstoot terugdringen is in de media ook al de
nodige aandacht besteed.

“PENSIOENKAPITAALPLAN:
ACTIEF BELEGGEN BLIJFT”
Ten slotte is er nog een besluit genomen over de
beleggingen in de beschikbare premieregeling. De
deelnemer aan de beschikbare premieregeling kan
zijn eigen beleggingen samenstellen. Het bestuur bepaalt uit welke beleggingsfondsen de deelnemer kan
kiezen. De beheerder van de beleggingen, Nationale
Nederlanden Investment Partners (NN IP), biedt sinds
kort haar klanten, pensioenfondsen, aan om de beleggingen ‘actief’ te beheren of ‘passief’. SPUN kent nu
de actieve variant, de beleggers van NN IP proberen
betere resultaten te behalen dan ‘de markt’. Dat blijft
zo, het bestuur heeft besloten dat aan de passieve
variant te veel nadelen kleven, onder meer kosten bij
het overstappen van actief naar passief.

Maatschappelijke rol pensioenfondsen
Naast de hiervoor al genoemde financiële aspecten,
spelen voor pensioenfondsen ook meer maatschappelijke aspecten een rol bij het verantwoord beleggen. Met dit beleid spelen pensioenfondsen in op
een maatschappelijke wens om meer rekening te
houden met de opwarming van de aarde.

Deelnemersbijeenkomst 2015
Op maandag 14 december van 17:00 tot 19:00 uur
organiseren wij weer de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst. We staan stil bij recente ontwikkelingen binnen uw pensioenfonds. U krijgt natuurlijk een update
van de toekomstplannen van SPUN. Het verantwoordingsorgaan, uw pensioen-spreekbuis, komt ook aan
het woord. Het thema dat wij dit jaar willen aansnijden
is: ‘Regie nemen en Koers houden; pensioenuitvoering in een complexe omgeving’.

BESLUITEN VAN HET BESTUUR
In deze rubriek vermelden we recente besluiten van het SPUN bestuur. Dit
keer de belangrijkste besluiten uit de
bestuursvergaderingen van 6 november
2015.

U kunt zich inschrijven via de SPUN website. Het bestuur ziet uw komst met belangstelling tegemoet.

Het bestuur heeft besloten een externe deskundige
aan te stellen die SPUN gaat begeleiden bij het dossier ‘toekomst pensioenfonds’. Bij verschillende organisaties wordt een offerte opgevraagd.
Het bestuur heeft het zogenoemde transparantiedocument vastgesteld. Dit document is inmiddels gepubliceerd op de SPUN website en geeft inzicht in
de wijze waarop het pensioenfonds wordt bestuurd.
Ook heeft het bestuur de beleidsvoornemens 2016
vastgesteld. Dit zijn naar verwachting de belangrijkste dossiers die in 2016 op de bestuurstafel liggen.
De top 4 voor 2016 is daarmee: toekomst pensioenfonds, governance van het vermogensbeheer, beleggingen en communicatie over de pensioenen.
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DIGITALE NIEUWSBRIEF IN NIEUW
JASJE

Abonnement

Is het u opgevallen? De SPUN Nieuwsbrief is in een
nieuw jasje gestoken. Een meer eigentijdse lay-out
voor de informatie over uw pensioen en over wat er
bij SPUN speelt. De Nieuwsbrief is voor SPUN een
belangrijk middel om u te informeren over actuele zaken.

Heeft u tips of ideeën, of wilt u reageren op
deze e-nieuwsbrief? Mail dan Geert Bierlaagh.
We sluiten graag aan bij wat u beweegt.

SPUN verstuurt regelmatig actuele berichten via
de e-nieuwsbrief. Aanmelden en afmelden kan op
Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland.

EN DAN NOG DIT...
Dekkingsgraad SPUN
Op 20 november 2015 bedroeg de wettelijke dekkingsgraad van SPUN 105,0%. Dat is de dekkingsgraad volgens de nieuwe berekeningsmethode van
de toezichthouder. De ‘echte’ dekkingsgraad was op
dat moment 102,3%.
Op de website van SPUN staat ieder maand de
actuele dekkingsgraad en ieder kwartaal een meer
uitgebreide rapportage over de financiële positie van
het pensioenfonds.
Starters: pensioen AAN
Speciaal voor starters op de arbeidsmarkt is er een
website gelanceerd: Pensioen Aan. De nieuwe website geeft met heldere filmpjes uitleg over collectief
pensioen. Pensioen Aan is een niet-commercieel initiatief van jonge werknemers uit de pensioenwereld,
gesponsord door een aantal grote namen als PGGM
en APG.
Mijnpensioenoverzicht.nl uitgebreid
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u een overzicht van de pensioenen die u bij verschillende pensioenfondsen heeft staan. U logt in met uw DigiD. De
website is sinds oktober vernieuwd met onder meer
een gezamenlijke login voor partners en een vergelijking van het huidige netto inkomen met het te bereiken netto pensioen.
Onder redactie van G. Bierlaagh, directeur Stichting
Pensioenfonds Unisys Nederland.

4

