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Unisys en de ondernemingsraad hebben afgesproken dat het Pensioenkapitaalplan niet wijzigt. De pensioenopbouw in die regeling wordt vanaf 1 juli 2017
echter niet meer door SPUN uitgevoerd. Unisys heeft
- in samenspraak met de OR - voor een nieuwe pensioenuitvoerder gekozen. Dat geldt ook voor de nieuwe
beschikbare premieregeling ter vervanging van de
Combi Pensioenregeling.

BELANGRIJKE KNOPEN
DOORGEHAKT
Afgelopen tijd zijn belangrijke knopen doorgehakt voor
de toekomst van SPUN. Unisys heeft met haar werknemers nieuwe afspraken gemaakt over pensioen.
Daardoor verandert ook de overeenkomst van SPUN
met Unisys. De besluitvorming over de toekomst
van het pensioenfonds is in een stroomversnelling
gekomen. SPUN sluit binnenkort haar deuren. Deze
nieuwsbrief gaat daar over.

SPUN gesloten fonds
Door het sluiten van de Combi Pensioenregeling en
het niet meer uitvoeren van het Pensioenkapitaalplan
wordt SPUN een ‘gesloten’ pensioenfonds; er vindt
geen pensioenopbouw meer plaats en daarom komt
er geen premie meer binnen. Door het wegvallen van
de premie valt een bron van financiering van de uitvoeringskosten (administratie, etc.) weg. Het bestuur
heeft daarom met Unisys afspraken gemaakt over de
bijdrage van Unisys in de uitvoeringskosten over de
tweede helft van 2017. Dit wordt vastgelegd in een
wijziging van het contract dat SPUN en Unisys in 2012
hebben gesloten. SPUN en Unisys hebben inmiddels
ook afspraken gemaakt over een bijdrage van Unisys
in de kosten van de uitvoering van de pensioenregeling en vanaf 1 januari 2018.

UNISYS SPREEKT NIEUWE
PENSIOENREGELING AF

Advies verantwoordingsorgaan
Door het sluiten van de Combi Pensioenregeling en
het niet meer uitvoeren van het Pensioenkapitaalplan
wijzigt de overeenkomst die SPUN en Unisys in 2012
hebben gesloten. Over een wijziging van die overeenkomst mag het verantwoordingsorgaan advies uitbrengen. Het verantwoordingsorgaan heeft voorwaardelijk, positief geadviseerd. Over het invullen van de
voorwaarde wordt op het moment van schrijven van
dit artikel nog gesproken.

Unisys is sinds de zomer van vorig jaar
met de ondernemingsraad in gesprek
over een wijziging van de pensioenregeling. Ze hebben daarover afspraken gemaakt. De werknemers zijn geïnformeerd
en hebben kunnen aangeven of ze wel
of niet instemmen met een wijziging van
hun arbeidsvoorwaarde pensioen.
Uitvoering nieuwe regeling niet meer bij SPUN
De nieuwe pensioenregeling heeft gevolgen voor
SPUN. Het pensioenfonds voert op dit moment voor
Unisys twee pensioenregelingen uit, de Combi Pensioenregeling en het Pensioenkapitaalplan. De Combi Pensioenregeling geldt voor werknemers die voor
1 september 2012 in dienst waren van Unisys en op
dat moment ook deelnemer in het pensioenfonds. Het
Pensioenkapitaalplan geldt voor de werknemers die
vanaf 1 september 2012 in dienst zijn gekomen.

Wat betekent dit voor u?
Als u een pensioen van ons ontvangt of een pensioen
bij SPUN heeft staan dat nog niet is ingegaan, verandert er eigenlijk niets voor u. Als u nog actieve deelnemer bent, dan bent u door Unisys geïnformeerd over
de aanstaande wijzigingen in de pensioenregelingen.
Uw opgebouwde pensioen blijft voorlopig bij SPUN
staan.

De Combi Pensioenregeling wordt per 1 juli 2017 gesloten voor nieuwe pensioenopbouw. De deelnemers
van die regeling bouwen hun pensioen verder op in de
nieuwe beschikbare premieregeling.
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Advies verantwoordingsorgaan
Over een bestuursbesluit tot liquidatie van SPUN en
de overdracht van de opgebouwde pensioenen mag
het verantwoordingsorgaan advies uitbrengen. Het
verantwoordingsorgaan heeft inmiddels een positief
advies uitgebracht.

SPUN SLUIT HAAR DEUREN
‘De kogel is door de kerk’ als het gaat om
de toekomst van SPUN. Na een lang en
intensief proces heeft het bestuur besloten tot liquidatie van het pensioenfonds.
In samenhang daarmee worden de verplichtingen en het vermogen van SPUN
overgedragen naar een Algemeen pensioenfonds (APF). De naam van dat APF
wordt later bekend gemaakt.

Wat betekent de overdracht van de
opgebouwde pensioen voor u?
De voorgenomen overdracht van de opgebouwde
pensioenen moet – althans dat is het streven – eind
2017 zijn afgerond. Tot die tijd verandert er niets. Vanaf
2018 krijgt u te maken met het APF en de administrateur van dat APF. Zoals u nu met SPUN en Syntrus
Achmea (de administrateur van SPUN) te maken heeft.
Voor uw opgebouwde pensioen verandert er in beginsel dan ook niets.
In de komende transitiefase (tot 1 januari 2018) houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Er is
voldoende tijd om u meer in detail te informeren wat
de liquidatie van SPUN en de overdracht van de opgebouwde pensioenen voor u persoonlijk betekent.

Kwetsbaar voor financiële tegenvallers
Het bestuur heeft geoordeeld dat, ondanks de goede resultaten in 2016, de financiële opzet van SPUN
kwetsbaar is. Dat komt onder andere door de samenstelling van het deelnemersbestand. Door de vergrijzing (deelnemers worden steeds ouder) en ontgroening (er treden geen nieuwe deelnemers meer toe)
voert SPUN een behoorlijk defensief beleggingsbeleid.
Op termijn levert dat beleid naar verwachting onvoldoende rendement op om de al maar stijgende kosten
van het ouder worden van de pensioengerechtigden
te kunnen blijven betalen. Omdat SPUN een ‘gesloten fonds’ wordt, komt er geen premie meer binnen.
Terwijl SPUN op jaarbasis wel € 16 miljoen aan uitkeringen moet doen. Financiële tegenvallers kunnen
niet meer met premie-inkomsten worden opgevangen.
Naast die financiële aspecten heeft het bestuur zich de
min of meer retorische vraag gesteld of het op termijn
nog wel lukt gekwalificeerde bestuursleden aan SPUN
te verbinden.
APF is beste vervolg
Het bestuur heeft alle mogelijke alternatieven voor de
uitvoering van de Unisys pensioenregeling de revue
laten passeren. Uiteindelijk is geoordeeld dat met de
overdracht van de opgebouwde pensioenen naar
een APF de belangen van de deelnemers het meest
zijn gediend. Het is de intentie van het bestuur om bij
het APF een Unisys-kring in te richten. Dat is een afgescheiden deel van het APF, waarin alleen de pensioenen van de voormalige Unisys werknemers/SPUN
deelnemers worden geadministreerd.
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zoeken kan worden getrokken, is dat pensioenfondsen dus maar beter zo goedkoop mogelijk - lees passief - moeten beleggen.

KOSTEN IN BEELD
Door bestuurslid Ron Topsvoort

Vermogensbeheer voor een pensioenfonds is echter
ingewikkelder dan een zo hoog mogelijk rendement
halen tegen zo laag mogelijke kosten. Voor pensioenfondsen is het naast een goed rendement belangrijk
om risico’s af te dekken. In het verlengde daarvan ligt
de keuze tussen actief of passief beleggen. Bij passief
beleggen volgt de belegger een index (zoals bijvoorbeeld de ARX-index), zonder verder ‘slimme dingen’
te doen. Bij actief beleggen probeert de belegger door
slimme keuzes die index te verslaan, althans volgens
de gangbare definitie.

Pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren steeds transparanter geworden over
de kosten die de uitvoering van de pensioenregelingen en het vermogensbeheer met zich mee brengen. Ook SPUN
ging mee in die trend. Het bestuur vindt
de toegenomen transparantie een positieve ontwikkeling.

Weloverwogen
Veel pensioenfondsen - ook SPUN - beleggen (deels)
actief. Doorgaans is dat niet bedoeld om slim extra
rendement binnen te harken en de indexen te verslaan. Het inperken van risico’s maar ook maatschappelijk verantwoord beleggen spelen een belangrijke
rol. Zoiets laat zich lastig meten als je alleen rendement
en kosten vergelijkt. Als er beleggingskeuzes worden
gemaakt, dan is dat zeker niet alleen om een beter
rendement te maken. U, de pensioendeelnemer, bent
gebaat bij een degelijk en weloverwogen beleggingsbeleid.

Goed vermogensbeheer levert ook op
Het is belangrijk dat die duidelijkheid er is. Ik ga het
daarom nu niet over de cijfers hebben, die kunt u in
de jaarverslagen vinden en op de website van SPUN.
Waar ik het wél over wil hebben, is dat de toegenomen
transparantie ertoe heeft geleid dat in de media veel
is gepubliceerd over de kosten van pensioenfondsen.
Vooral als het gaat om de kosten van het vermogensbeheer heb ik een aantal opmerkelijke uitspraken en
conclusies gezien van vaak niet van de minste personen en organisaties.
Allereerst een oud-Hollands gezegde: ‘je kunt iedere cent maar één keer uitgeven’. Iedere euro die een
pensioenfonds uitgeeft aan kosten komt niet in uw
pensioenpotje terecht, dat is vaak de strekking van
wat er wordt geschreven of gezegd. Oud-Hollandse
gezegdes ga ik zeker niet tegenspreken maar het is
wel zinvol om je af te vragen of het gezegde in deze
context niet wat te kort door de bocht is. Hoe je het
wendt of keert, een pensioenregeling kost geld voor
de uitvoering (administratie). Ook het vermogensbeheer kost geld. Maar je krijgt er ook wel wat voor terug.
Opbrengst versus risico
Natuurlijk kies je als pensioenfonds voor de beste
prestaties voor zo weinig mogelijk geld! En daar begint
de verwarring. Er worden onderzoeken gedaan en gepubliceerd met als uitkomsten: “Duurdere vermogensbeheerders leveren geen beter rendement op” en “Actief beleggen geeft geen hoger rendement na aftrek
van kosten ten opzichte van het passief beleggen”.
Actief beleggen wordt verondersteld duurder te zijn
dan passief beleggen. De conclusie die uit de onder-
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BESTUURSBESLUITEN

PENSIOENFONDSEN GAAN IN
HERSTELPLANNEN UIT VAN HOGE
RENDEMENTEN

In deze rubriek vermelden we de recente
besluiten van het SPUN bestuur. Deze
keer de belangrijkste besluiten uit de bestuursvergadering van april en mei 2017.

In het voorjaar van 2017 hebben alle pensioenfondsen
met een te lage dekkingsgraad een herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank
(DNB). Recent heeft DNB de resultaten gepubliceerd.
Daaruit blijkt dat pensioenfondsen verwachten uit hun
financiële tekorten te komen door hoge rendementen
op hun beleggingen te halen. DNB heeft de afgelopen
maanden de herstelplannen van 181 pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad beoordeeld. DNB
concludeert dat in het geval die rendementen, net als
in 2015 en 2016, niet worden gehaald, mogelijk 56
pensioenfondsen in 2020 en 2021 een verlaging van
de pensioenen moeten doorvoeren.

o Besluit tot liquidatie van SPUN en in samenhang
daarmee overdracht van pensioenverplichtingen en
vermogen SPUN naar een APF. Binnen dat APF
wordt een Unisys-kring ingericht
o Besluit tot wijziging van overeenkomst tussen SPUN
en werkgevers
o (Voorlopig) vaststellen bestuursverslag 2016
o Ondertekenen IMVO convenant (convenant tussen
pensioensector en overheid inzake bevorderen
internationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen)

Een verlaging van de pensioenen is een van de vier
manieren die pensioenfondsen in hun herstelplannen
kunnen aangeven om de financiële positie te herstellen. Uit de beoordeelde herstelplannen blijkt dat nagenoeg geen van de pensioenfondsen verwacht van
deze uiterste herstelmaatregel gebruik te hoeven maken. Slechts 2 pensioenfondsen, met in totaal ongeveer 13.000 deelnemers, geven aan in 2017 wel een
verlaging te moeten doorvoeren.
Op de langere termijn ligt er dus gevaar op de loer. Op
basis van de stand van de dekkingsgraden eind 2016
bestaat de mogelijkheid dat in 2020 bijna 2 miljoen
pensioenen bij 11 pensioenfondsen moeten worden
verlaagd. In 2021 gaat het om bijna 8 miljoen pensioenen bij 45 pensioenfondsen. Deze verlaging kan
in sommige gevallen aanzienlijk zijn, aldus DNB. Of het
werkelijk ook zover komt, hangt af van de ontwikkeling
van de dekkingsgraad.
En hoe zit dat bij SPUN?
SPUN heeft in maart 2017 een evaluatie van haar herstelplan ingediend bij DNB. In het herstelplan zijn geen
pensioenverlagingen als maatregel opgenomen om
de financiële tekorten te herstellen. SPUN verwacht
in 2019 weer ‘in herstel’ te zijn. Waar veel pensioenfondsen in hun herstelplannen met de maximaal toegestane rendementen hebben gerekend, heeft SPUN
met prudentere rendementen gerekend. En ondanks
die conservatieve berekening zijn er de komende jaren
geen verlagingen van uw bij SPUN opgebouwde pensioen te verwachten.
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TOEKOMST PENSIOENFONDS

EN DAN NOG DIT...

In deze rubriek melden we de stand van zaken als het
gaat om de toekomst van SPUN. Welke activiteiten zijn
er ondernomen, welke besluiten zijn er genomen?

Dekkingsgraad SPUN
Eind mei 2017 bedroeg de wettelijke dekkingsgraad
van SPUN volgens de berekeningsmethode van de
toezichthouder 105,7%.
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.

o Onderzoek naar resultaten van het
vermogensbeheer (kwalitatief en kwantitatief) bij de
3 geselecteerde Algemeen pensioenfondsen
(APF’en)
o Besluitvorming over liquidatie van SPUN en in
samenhang daarmee overdracht van
pensioenverplichtingen en vermogen SPUN naar
een APF. Binnen dat APF wordt een Unisys-kring
ingericht.
o Informeren vertegenwoordigers van
belanghebbenden over bestuursbesluit
o Opstellen adviesaanvraag over liquidatie SPUN
voor verantwoordingsorgaan
o Bespreken van adviesaanvraag met
verantwoordingsorgaan
o Bespreken voorlopig advies met
verantwoordingsorgaan
o Voorbereiding besprekingen met voorkeurs APF
over voorwaarden tot aansluiting.
o Besprekingen met voorkeurs APF.

Aantal 100-plussers in 20 jaar verdubbeld
Op 1 januari 2017 woonden er in Nederland 2.225
honderdplussers, ruim tweemaal zo veel als twintig
jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanaf 2020 stijgt het aantal honderdplussers naar verwachting sneller; in 2031 zouden
er wel eens meer dan 4 duizend eeuwelingen kunnen zijn. Het aantal tachtigers en negentigers steeg
de afgelopen twintig jaar iets minder hard; de tachtigers namen toe met 52% tot ruim 642 duizend en
de negentigers met 90% tot bijna 112 duizend. De
stijgingen hangen samen met de almaar dalende
sterftekansen en een gestage toename van de geboorten vanaf halverwege de 19e eeuw tot ver in de
20e eeuw.
Onder redactie van G. Bierlaagh, directeur Stichting
Pensioenfonds Unisys Nederland.

Abonnement
SPUN verstuurt regelmatig actuele berichten via
de e-nieuwsbrief. Aanmelden en afmelden kan op
www.spun.nl
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.
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