HANS DEN DULK: “SPUN MOET ZIJN ZELFSTANDIG
VOORTBESTAAN TER DISCUSSIE STELLEN”
Hans den Dulk, bestuurslid namens de werknemers, snijdt in deze e-nieuwsbrief een
belangrijk onderwerp aan: de toekomst van SPUN. Waarom? Den Dulk: “Eind 1997 bestonden
er nog 1.060 pensioenfondsen in Nederland. In 2013 waren dat er nog 382 en verwacht wordt
dat het aantal dit jaar is gedaald tot beneden de 350. Dat is een trend die SPUN onder ogen
moet zien.”
Kritische indicatoren
Ook over de oorzaken van het afnemend
aantal pensioenfondsen is Hans den Dulk
duidelijk: “De toezichthouder, De
Nederlandsche Bank (DNB), heeft aan zo'n 60
kleinere pensioenfondsen (waaronder SPUN)
gevraagd de toekomstbestendigheid
nadrukkelijk onder de loep te nemen. Een
aantal kritische indicatoren zijn: de kosten per
deelnemer, vergrijzing van het fonds, beperkte
premie-inkomsten, een afnemend (actief)
deelnemersbestand, en de kostenvoorziening.
Wanneer één of meerdere van deze
indicatoren ‘op rood’ staan, dient SPUN zich
nadrukkelijk af te vragen of het fonds op de
huidige manier kan doorgaan.”
Hij vervolgt zijn betoog over het zelfstandig
voortbestaan van het pensioenfonds met:
“Daarnaast geven nieuwe wet- en regelgeving
voor de pensioenfondsen een steeds grotere
druk op de bestuurscapaciteit. En eist DNB
verregaande deskundigheid van de
bestuurders. Verder lopen de kosten op.”
Van groen naar grijs
Het bestuur heeft op basis van een
houdbaarheidsanalyse geconstateerd dat er
geen sprake is van een ‘brandend huis’ maar
er wel reden is tot zorg. Dat komt onder meer
vanwege de vergrijzing en ontgroening van het
deelnemersbestand. Het bestuurslid zegt
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daarover: “Met deze problematiek is het
bestuur van SPUN zich het afgelopen jaar dan
ook steeds nadrukkelijker gaan bezig houden.
Naar aanleiding van de eerste onderzoeken en
rapportages is op de vergadering van 3
september 2014 een bestuurscommissie
ingesteld die hierin onderzoek doet en in de
loop van 2015 met concrete voorstellen moet
komen over de te vervolgen weg voor SPUN.
Daarbij zullen alle stakeholders, zoals Unisys,
OR, gepensioneerden en
Verantwoordingsorgaan worden betrokken.”

PRAAT MEE OVER
TOEKOMST SPUN!
Hans den Dulk: “Het liefst horen we van
zoveel mogelijk werknemers en
gepensioneerden hoe zij tegen de
toekomst van SPUN aankijken. Alle
deelnemers en pensioengerechtigden zijn
daarvoor van harte welkom op de
jaarlijkse deelnemersbijeenkomst op 15
december 2014.
De actuele stand van zaken over het
zelfstandig voortbestaan van SPUN staat
dan op de agenda!”
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Nieuwe ‘spelregels’ voor
pensioenfondsen
Verhogen pensioenen wordt moeilijker
Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe
‘spelregels’ voor pensioenfondsen. De
wijzigingen in de wetgeving raken zowel het
verhogen van de pensioenen (indexeren),
als het verlagen van de pensioenen
(korten).
Pensioenfondsen moeten de nieuwe regels per
1 juli 2015 in hun reglementen hebben
verwerkt. Op dit moment is het
wetgevingstraject nog niet afgerond. De
ingangsdatum kan daardoor nog worden
uitgesteld. We lichten de belangrijkste
veranderingen, zoals nu bekend, hier toe.
Pensioenen verhogen wordt moeilijker
Vanwege de financiële situatie van de
Nederlandse pensioenfondsen was het
verhogen van de pensioenen voor vele
pensioenfondsen afgelopen jaren niet mogelijk.
Pensioengerechtigden hebben daardoor
koopkracht ingeleverd. Door de nieuwe regels
moeten pensioenfondsen - en dus ook SPUN hogere buffers aanleggen dan nu al het geval
is. Pensioenfondsen komen daardoor minder
snel in een tekort-situatie. De mogelijkheden
om uw pensioen jaarlijks aan te passen aan de
stijging van de prijzen, nemen daardoor echter
af. Want er geldt: eerst de buffers verhogen en
daarna pas de pensioenen verhogen.
Ook voor het inhalen van gemiste indexatie
worden de regels veel strenger en complexer.
Het bestuur heeft hier straks minder over te
zeggen. Hetzelfde geldt voor het compenseren
van de verlaging van de pensioenen. Het
beleid dat SPUN heeft ontwikkeld over het
compenseren van de verlaging die in april
2014 is doorgevoerd, is met de nieuwe
spelregels achterhaald. Als de dekkingsgraad
flink is gestegen, mag SPUN de pensioenen
toch niet zo maar weer verhogen.
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Stabieler pensioen
Volgens de huidige regels moet een
pensioenfonds de pensioenen verlagen als het
niet lukt om de bezittingen en verplichtingen
met elkaar in evenwicht te brengen. Na een
periode van 3 jaar moet een besluit tot
verlagen van de pensioenen worden genomen.
Die verlaging moet dan ineens worden
doorgevoerd. Dit verandert nu. Met de nieuwe
regels heeft economische tegenwind niet direct
grote gevolgen voor uw pensioen. Tegenvallers hoeven niet meer in één keer opgevangen
te worden, maar mogen worden verdeeld over
een periode van maximaal tien jaar.
Pensioen wordt duurder
De wet schrijft voor hoe pensioenfondsen de
prijs van het pensioen moeten berekenen.
Deze zogenoemde kostendekkende premie is
mede afhankelijk van de rente. Bij een lage
rente is de kostendekkende premie hoger.
Door de nieuwe regels weegt de rentedaling
van de voorbije jaren nog zwaarder. De
kostendekkende premie stijgt, de pensioenen
worden duurder.
Wat betekenen de nieuwe regels voor u?
De wijzigingen moeten zorgen voor stabielere
pensioenen en een eerlijkere verdeling van de
kosten en baten over de generaties. De kans
dat uw (opgebouwde) pensioen plotseling en
fors wordt verlaagd, wordt kleiner.
Indexatie wordt lastiger; uw pensioen kan
minder meegroeien met de prijzen. Ook het
inhalen van gemiste indexatie wordt lastiger.
Voordeel is wel dat jongeren niet bevreesd
hoeven te zijn dat de pensioengerechtigden de
pensioenpot opeten, door te snelle indexatie.
Daar tegenover staat weer dat pensioengerechtigden hun inkomen niet in een keer
verlaagd zien worden.
Er zijn nu regels over hoe de ‘pijn’ wordt
verdeeld als een pensioenfonds tekort komt.
Hoe de nieuwe regels voor uw pensioen
precies uitwerken, daar gaat het bestuur zich
de komende periode over buigen. In de SPUN
nieuwsbrief en/of via www.spun.nl houden we
u daarvan op de hoogte.
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15 december 2014

Deelnemersbijeenkomst
Het programma voor de
deelnemersbijeenkomst is bekend. Ook dit
jaar hebben we weer gekozen voor een
interactief programma; we horen graag uw
mening!
Natuurlijk hoort u van ons het laatste nieuws
over SPUN. Bestuursvoorzitter Wim Brandse
bespreekt met u actuele dossiers op de
bestuurstafel. Directeur Geert Bierlaagh kijkt
vooruit; heeft SPUN nog wel bestaansrecht?
Maar we zijn dus ook benieuwd naar uw
mening. Edwin de Jong, pensioenadviseur bij
Towers Watson, snijdt een aantal actuele
onderwerpen aan. Wat kunnen we verbeteren
aan onze communicatie? Hoe ziet u de
toekomst van SPUN? En hoe belangrijk is
verantwoord beleggen? U kunt via stemkastjes
antwoord geven op diverse vragen en we
praten door over de uitslagen. Het beeld dat uit
deze discussie naar voren komt, krijgt een plek
aan de bestuurstafel.
Wij zien u graag op maandag 15 december! U
bent vanaf 16.30 uur van harte welkom in het
bedrijfsrestaurant van Unisys. Het programma
start om 17.00 uur.

AOW-leeftijd sneller omhoog
Een nieuw wetsvoorstel voor de AOW: we
gaan sneller naar een AOW-leeftijd van 67
jaar dan nu is afgesproken.
De AOW leeftijd gaat al in 2021 naar 67 jaar, in
plaats van in 2023, zoals nu in de wet is
geregeld. Dat staat in een wetsvoorstel dat
staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW naar
de Tweede Kamer heeft gezonden.
Niet alleen de AOW-leeftijd gaat sneller
omhoog naar 67 jaar, ook wordt de AOWleeftijd sneller gekoppeld aan de gemiddelde
levensverwachting. Stijgt de
levensverwachting, dan stijgt op een termijn
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van 5 jaar ook de AOW-leeftijd. In de huidige
wet zou dit in 2024 gebeuren. Dit wordt nu
2022.

BESLUITENLIJST BESTUUR
In deze rubriek worden besluiten van het
SPUN bestuur gepubliceerd, voorzien van
een korte toelichting. Dit keer de
belangrijkste besluiten van de
bestuursvergadering van 12 november
2014.
Begroting 2015
Het bestuur heeft besloten tot het vaststellen
van de begroting 2015, in overeenstemming
met het voorstel van de directeur. De kosten
per deelnemer komen voor 2015 daarmee uit
op circa € 338 (2013: € 478). Ten opzichte van
2012 verwacht het bestuur een besparing op
de administratiekosten te bereiken van circa
40%. Tijdens de deelnemersbijeenkomst op 15
december wordt hier dieper op ingegaan.
Beleidsvoornemens 2015
Het bestuur heeft haar beleidsvoornemens
voor 2015 geformuleerd en concrete
doelstellingen vastgelegd. De belangrijkste
dossiers zijn: toekomst pensioenfonds,
optimalisatie van het risico-rendement profiel
en governance (deskundigheid,
bestuursevaluatie, intern toezicht en
communicatie). De beleidsvoornemens 2015
staan op de website van het pensioenfonds.
Wijziging ABTN
Het bestuur heeft besloten tot een wijziging
van de ABTN. Dat is het document waarin
SPUN de uitvoering van de pensioenregelingen in detail heeft beschreven. In de
nieuwe versie zijn de wijzigingen in het
bestuursmodel opgenomen, zijn missie en visie
vastgelegd en is ook de procuratie van de
directeur opgenomen. Het bestuur heeft het
zogenoemde transparantiedocument
vastgesteld. In dat document beschrijft het
bestuur onder meer de besturing van het

3

pensioenfonds, de opdracht tot uitvoering van
de pensioenregelingen en de beleidsuitgangspunten. Er is ook paragraaf gewijd aan
risicomanagement. Het transparantiedocument
kan wel worden betiteld als een ‘mini ABTN’.
Het bestuur verwacht dat deze verkorte versie
van de ABTN meer uitnodigt tot lezen.
Berekening verplichtingen
Voor de berekening van de verplichtingen (=
toekomstige pensioenuitkeringen) gaat SPUN
uit van een ‘best estimate’ van de waarschijnlijke ontwikkeling van de toekomstige sterftekansen. Of positiever geformuleerd, de
toekomstige overlevingskansen. Leidraad voor
de inschatting van de overlevingskansen is de
zogenoemde overlevingstafel. In de september
editie van de Nieuwsbrief heeft u, naar
aanleiding van de publicatie van de meest
recente tafels, kunnen lezen hoe levensverwachtingen zich ontwikkelen. Het bestuur heeft
besloten de meest recente sterftetafel
(Prognosetafel AG2014) toe te passen, zodat
de waarschijnlijke ontwikkeling van de
toekomstige sterftekansen in de berekeningen
worden meegenomen. Mede op basis van
deze inschatting kan door SPUN de hoogte
van de voorzieningen adequaat worden
bepaald.
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EN DAN NOG DIT…
Deelnemersbijeenkomst
Aanmelden voor de deelnemersbijeenkomst op
maandag 15 december? De aanmeldbutton
staat op de homepage van www.spun.nl.

Dekkingsgraad SPUN
Op 14 november 2014 bedroeg de
dekkingsgraad van SPUN 105,2%.
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 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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