Bijdrage bestuurslid Joop Kleij over communicatie:
WAT WILLEN WE EIGENLIJK WETEN OVER ONZE
PENSIOENEN?
Wat wil je weten over je pensioen? Alles in detail? Of is het voldoende als je geattendeerd
wordt op de belangrijkste ontwikkelingen op pensioengebied. Joop Kleij, bestuurlid namens
de pensioengerechtigden, wijst op de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers.
Jezelf niet tekort doen
Als er één woord kenmerkend is voor de tijd
waarin wij leven, is dat wel communicatie.
Iedereen wil graag alles weten, maar het moet
dan wel worden aangeleverd op een manier
die ons gelijk boeit. Anders haken we
ogenblikkelijk af, zelfs als het over belangrijke
onderwerpen gaat. Het geldt voor programma’s
op televisie, voor gesproken presentaties en
zeker voor geschreven tekst.
‘Grappig’ daarbij is dat de meeste
programma’s, presentaties of artikelen over
communicatie zelf ook in die ‘afhaakcategorie’
vallen. De uitdaging voor de programmamaker,
de presentator of de schrijver is dus om het
afhaken te voorkomen. Aan de andere kant is
het toch echt een persoonlijke
verantwoordelijkheid om te zorgen dat je over
de voor jouw belangrijke onderwerpen ‘bij blijft’.
Om jezelf niet te kort te doen.
Hoe diep?
Vraag 1 is dus: Is pensioenen voor jou een
belangrijk onderwerp? Als dat niet zo is, hoef je
dit artikel niet verder te lezen. Als dat wél zo is,
komt automatisch vraag 2 aan de orde: Wat wil
je weten? Wil je alles in detail weten en kunnen
volgen, of is het voor jou genoeg als iemand je
attent maakt op de belangrijkste
ontwikkelingen op pensioengebied?

SPUN ziet het als zijn taak om zijn deelnemer
in beide categorieën van dienst te zijn.
Uitgangspunt daarbij is dat alle beschikbare
informatie toegankelijk is voor onze
deelnemers. De voornaamste hulpmiddelen
zijn de SPUN website en deze maandelijkse
SPUN nieuwsbrieven.
De rol van de website is vooral die van archief.
Alle van belang zijnde documenten, zoals
jaarverslagen, pensioenreglementen en
statuten, zijn hier terug te vinden en na te
lezen. Daarnaast vind je er ook actuele
informatie over de dekkingsgraden en de
resultaten van de beleggingen.
In de nieuwsbrieven wordt vooral ingegaan op
recente ontwikkelingen op pensioengebied. En
op de genomen besluiten van het SPUN
bestuur, met een toelichting daarbij.
Iedereen kan dus zelf bepalen hoe diep hij of
zij in de beschikbare informatie wil duiken. In
principe is alles wat je wilt weten, te vinden op
de website of in de nieuwsbrieven.
Pensioenoverzicht verbeterd
Voor de nog actieve deelnemers wordt de
persoonlijke informatie over het pensioen dit
jaar verbeterd. Voor de zomer ontvangen zij
een verbeterd jaarlijkse pensioenoverzicht, het
zogenoemde UPO, uniforme
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pensioenoverzicht. Syntrus Achmea Pensioenbeheer verstrekt die opgave namens SPUN.
Per saldo is het bestuur best trots op het
geheel van informatieverstrekking, dat wij onze
deelnemers thans kunnen aanbieden. Het is
aan de deelnemer om er al of niet gebruik van
te maken.

RENTE ALS KANSSPEL?

een paar weken vervijfvoudigde de
Nederlandse 10-jaars rente. Natuurlijk is 0,86%
nog altijd een lage rentestand maar de
beweging omhoog is enorm. Onderstaande
tabel geeft een indruk van de ontwikkeling van
de 10-jaars rente op Nederlandse
staatsleningen:
Datum
Rentestand
1 januari 2015
0,67%
17 april 2015 (laagste stand dit jaar)
0,16%
14 mei 2015 (voorlopig hoogste stand) 0,86%
Bron: www.iex.nl

Wat is er aan de hand op de financiële
markten? De rente als speelbal van de
centrale banken.
Europese Centrale Bank
Vanaf het midden van 2014 raakten de
olieprijzen in een vrije val. De mondiale inflatie
daalde. De angst voor deflatie nam toe. Hierop
volgde een reactie van de centrale banken. Er
werd heel veel geld in de economie gepompt.
Meest in het oog springend was het optreden
van de ECB, de Europese Centrale Bank.
Vanaf begin maart koopt de ECB massaal
obligaties op. In totaal moet tot september
2016 voor € 1.100 miljard aan vooral
staatsobligaties worden opgekocht.
Deze maatregel van de ECB leidde tot een
sterke reactie op de financiële markten. De
Europese aandelenkoersen schoten omhoog.
De euro en de rente op staatsobligaties
daalden fors. In sommige Europese landen
was zelfs sprake van een negatieve rente. Een
ongekende situatie. De kracht van de ECB
maatregel was zelfs zo groot dat mondiaal
opspelende risico’s (het conflict met Rusland
over Oekraïne of de sektarische brandhaarden
in het Midden Oosten) de financiële markten
niet echt in mineur konden brengen. De lage
olieprijzen, de eurokoers, de dalende rentes en
de stijgende aandelenkoersen droegen bij aan
het economisch herstel in Europa.
Spectaculaire rentestijging
Na de periode van daling, schoten de
Europese rentes begin mei ineens omhoog. In

In de eerste week van mei gingen de
beurskoersen hard onderuit. De AEX verloor
6% van zijn waarde. De hogere rente leidde
ook tot een hogere eurokoers ten opzichte van
de dollar. De euro werd in een week tijd 5%
duurder. Als de rente omhoog gaat, dan daalt
de waarde van de (staats)obligaties. De
verliezen liepen fors op.
Verklaring voor rentestijging
Economen en financieel analisten buitelden
over er elkaar heen met een verklaring voor de
enorme rentestijging. Het komt door de
Grieken, werd beweerd. Daarbij werd
verwezen naar de slecht lopende
onderhandelingen over de financiering van de
Griekse tekorten. Een ander wees op het
herstel van de Europese economie: uit een
publicatie van de Europese Commissie bleek
een optimistische prognose voor de groei van
de economie. Een andere analist wees op de
duurdere olie. Het gevaar voor deflatie zou
daardoor zijn afgenomen. De ECB kon
daardoor wel eens besluiten het
opkoopprogramma vervroegd af te bouwen.
Ook werd nog gewezen op een correctie van
de te hoge obligatiekoersen.
Vraag en aanbod
Voor elk van die argumenten werd wel een
tegenargument gevonden. De meest voor de
hand liggende verklaring van de plots gestegen
rente is de volgende. Doordat de ECB zo
massaal obligaties opkoopt, is er te weinig
aanbod. Te weinig partijen willen van hun
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obligaties af. Er worden ook te weinig nieuwe
leningen uitgegeven om aan de vraag te
kunnen voldoen. Bij een grote vraag en een te
klein aanbod stijgt de prijs. En de prijs voor
obligaties is de rente.
SPUN dekkingsgraad
Voor SPUN betekent een hogere rente, dat
zowel de waarde van obligaties, als de waarde
van de verplichtingen daalt. Per saldo stijgt
dekkingsgraad.

BESLUITENLIJST BESTUUR
In deze rubriek vermelden we recente
besluiten van het SPUN bestuur. Dit keer de
belangrijkste besluiten uit de
bestuursvergadering van 12 mei 2015.
Voordracht nieuwe bestuursleden
Sandra Rolvink (Unisys HR manager) en Bas
Hamaekers (financieel directeur Unisys
Nederland) zijn door de werkgevers als nieuwe
bestuursleden voorgedragen. Zij moeten Erik
Nilsson en Chris Gunning gaan vervangen. Het
bestuur ondersteunt de kandidaatstelling van
beide aspirant bestuursleden van harte. Ze
vormen een welkome versterking van het
bestuur. Beide aspirant bestuursleden worden
binnenkort aan de toezichthouder ter toetsing
voorgedragen.
Nieuwe wettelijke regels, vervolg
In de vorige nieuwsbrief is al melding gemaakt
van nieuwe wettelijke regels voor de
financiering van de pensioenen. Een onderdeel
van de nieuwe regels is het opstellen van een
financieel crisisplan. Het bestuur is akkoord
gegaan met een voorstel daartoe. Zodra de
nieuwe set met documenten gereed is, geeft
het bestuur inzicht in het nieuwe crisisplan.
Vanwege de nieuwe wettelijke regels moeten
ook de pensioenreglementen worden
aangepast. Het bestuur is akkoord gegaan met
een tekstvoorstel over de indexatie van de
pensioenen. De inhoud van de
indexatieregeling blijft nagenoeg hetzelfde, in

de tekst wordt verwezen naar de nieuwe
wettelijke regels. Zodra de reglementen gereed
zijn, worden ze op de SPUN website
gepubliceerd.
Ongedaan maken van pensioenverlaging
In augustus vorig jaar heeft het bestuur alle
deelnemers geïnformeerd over het beleid voor
het ongedaan maken van een verlaging van de
pensioenen. Met de nieuwe wettelijke regels is
dat beleidskader achterhaald. Het bestuur
heeft zich gebogen over de nieuwe wettelijke
regels en de mogelijkheden om nieuw beleid te
maken. Het wettelijke kader is van dien aard,
zo heeft het bestuur geconcludeerd, dat is
besloten voorlopig geen nieuw beleid te
formuleren.

EN DAN NOG DIT…
Dekkingsgraad SPUN
Op 30 april 2015 bedroeg de wettelijke
dekkingsgraad van SPUN 105,9%. Dat is de
dekkingsgraad volgens de nieuwe berekeningsmethode. De ‘echte’ dekkingsgraad is in
april gestegen met 1% tot 101,2%.
Op de website van SPUN staat iedere maand
de actuele dekkingsgraad en ieder kwartaal
een meer uitgebreide rapportage over de
financiële positie van SPUN.

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

NIEUWSBRIEF SPUN – JUNI 2015
3

