Stichting Pensioenfonds
Unisys Nederland

NIEUWSBRIEF
OKTOBER 2017

UITNODIGING LAATSTE DEELNEMERSBIJEENKOMST SPUN

Het bestuur heeft besloten alle verplichtingen tot het uitbetalen van pensioen over te dragen aan
De Nationale Algemeen Pensioenfonds, net zoals de bezittingen van SPUN. De overdracht vindt
plaats op 1 januari 2018. Daarmee komt een einde aan het bestaan van SPUN als zelfstandig
ondernemingspensioenfonds.
We organiseren op 20 november, in Hoofddorp nog één keer een deelnemersvergadering. We
informeren u daar meer in detail wat de overdracht van de opgebouwde pensioenen voor u
persoonlijk betekent en u kunt kennismaken met De Nationale. Edward Snieder van
Sprenkels & Verschuren - een van de adviseurs in ons keuzetraject - zal u laten zien dat
SPUN niet het enige pensioenfonds is dat besluit tot een grote verandering. Veel
pensioenfondsen in Nederland zijn momenteel in beweging.
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Programma maandag 20 november 2017
16:30 – 17:00 ontvangst
17:00 – 17:30 Pensioenfondsen in beweging – Edward Snieder, Sprenkels & Verschuren
17:30 – 18:00 Besluitvorming & afwikkeling – Wim Brandse, bestuur SPUN
18:00 - 18:30 Kennismaking De Nationale – Arnout Korteweg, De Nationale
18:30 - 19:00 Afsluiting met erwtensoep en een broodje

U kunt zich inschrijven via de website www.spun.nl. We hopen op een geweldige opkomst!
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Beschikbare premieregeling
Alle werknemers van Unisys Nederland bouwen vanaf
1 juli 2017 pensioen op bij BeFrank. De keuze voor
BeFrank is gemaakt door de directie van Unisys in
samenspraak met de ondernemingsraad. Het SPUN
bestuur heeft daarop besloten dat de tot die datum bij
SPUN opgebouwde ‘DC pensioenen’ overgaan naar
BeFrank. Dat geldt voor de DC pensioenen van alle
gewezen deelnemers, actief én niet meer actief. Ook
dat is een weloverwogen besluit, waarvan wij denken
dat dit in het belang is van alle deelnemers.

Bijdrage bestuurslid Joop Kleij:
DE KOGEL IS DOOR DE KERK. HET
IS GOED ZO.
De kogel is door de kerk
Dat waren de woorden waarmee Wim Brandse in de
vorige nieuwsbrief de overdracht van de pensioenen
naar De Nationale Algemeen Pensioenfonds aankondigde. En daarmee het einde van het bestaan van
SPUN als zelfstandig pensioenfonds.

Verdere communicatie
Voor wat betreft de overgang naar BeFrank heeft
Unisys inmiddels een aantal personeelsbijeenkomsten
georganiseerd.
De communicatie over de overgang naar de Nationale
loopt via de nieuwsbrieven en de SPUN-website. Dat
zal overigens geen uitvoerige communicatie worden.
Het verstandigst lijkt mij dat u er allemaal vanuit gaat
dat geen bericht goed bericht is en dat alles volgens
plan verloopt. Er staat wel een deelnemersbijeenkomst
gepland op 20 november. De uitnodiging treft u aan in
deze nieuwsbrief.

Het is goed zo
Dat waren de woorden waarmee Koningin Juliana in
1965 het huwelijk van Prinses Beatrix en Prins Claus
aankondigde. Daarmee gaf ze aan zelf vertrouwen te
hebben in dat huwelijk en vroeg ze het Nederlandse
volk dat ook te hebben, zonder dat ze een garantie kon
geven dat het huwelijk inderdaad succesvol zou worden. De geschiedenis heeft daarna aangetoond dat
het bijna een schoolvoorbeeld van een goed huwelijk
is geworden.
‘Een goed huwelijk’
De vergelijking ligt voor de hand. De artikelen in de
nieuwsbrief van de diverse SPUN bestuurders zijn op
persoonlijke titel, net zoals een column in een krant.
Op persoonlijke titel zeg ik dus: Het is goed zo. We
hebben als SPUN-bestuur een zorgvuldig besluit genomen. We hebben goede ‘huwelijkse voorwaarden’
bedongen en we geven een goede ‘bruidsschat’ mee.
Ik heb er vertrouwen in dat ons samengaan met De
Nationale een goed huwelijk gaat worden, zonder dat
ik daar een garantie voor kan geven.

Laat mij eindigen met het begin: De kogel is door de
kerk. Het is goed zo.

De huwelijkse voorwaarden zijn de contractuele afspraken die wij met De Nationale APF hebben gemaakt. Die houden o.a. in:
- Overgang met de dekkingsgraad die wij op het 		
		 moment van de overgang hebben.
- Lagere kosten.
- Een beleggingsbeleid dat in grote lijnen overeen		
		 komt met ons huidige beleggingsbeleid.
- Meer zekerheid wat betreft de continuïteit van het
		 fonds, ook bestuurlijk.
- Goede afspraken wat onze rechten, als wij toch 		
		 spijt zouden krijgen.
De bruidsschat die wij meegeven is onder meer:
- Een pensioenfonds dat goed in elkaar zit.
- Met een dekkingsgraad waarmee wij duidelijk ‘in 		
		 het linker rijtje’ staan.
- De instemming van het verantwoordingsorgaan en
		 De Nederlandse Bank (is aangevraagd).
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BESTUURSBESLUITEN

SPUN VRAAGT TOEZICHTHOUDER
OM GOEDKEURING

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

Het SPUN-bestuur heeft besloten tot liquidatie van het
pensioenfonds en in samenhang daarmee tot een collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenen. SPUN wil de tot 1 januari 2018 opgebouwde
pensioenen overdragen aan De Nationale APF respectievelijk BeFrank PPI. Zie ook de bijdrage van het
bestuurslid Joop Kleij in deze nieuwsbrief. SPUN moet
het voornemen tot overdracht van de pensioenen melden bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank
(DNB). Dat moet uiterlijk drie maanden voor de beoogde datum van de waardeoverdracht. De toezichthouder heeft gedurende die drie maanden de mogelijkheid
om een verbod op te leggen.

september 2017.
o In verband met het wijzigingen van de
uitvoeringsovereenkomst met Unisys Nederland per
1 juli 2017 moest SPUN haar statuten aanpassen.
Het bestuur is akkoord gegaan met de
voorgestelde wijzigingen. De gewijzigde statuten
worden gepubliceerd op de SPUN-website.
o Het bestuur heeft ingestemd met de voorgenomen
collectieve waardeoverdracht van de
‘DC pensioenen’ naar BeFrank PPI. SPUN en
BeFrank hebben een contract getekend. De
toezichthouder is geïnformeerd over het voornemen
tot de overdracht.
o Het bestuur is akkoord gegaan met de definitieve
concept versies van het contract voor de
collectieve waardeoverdracht naar De Nationale
APF en het uitvoeringsreglement behorende bij de
Unisys kring binnen het APF. SPUN en De Nationale
hebben het contract inmiddels getekend. De
toezichthouder is geïnformeerd over het voornemen
tot de overdracht.
o In het kader van de voorgenomen overdracht naar
De Nationale moet SPUN beleggingen verkopen.
Illiquide beleggingen kunnen meestal niet op een
korte termijn worden verkocht, anders dan met een
aanzienlijk verlies. SPUN heeft haar fiduciair
manager, MN, gevraagd te onderzoeken of
andere klanten van MN de illiquide beleggingen van
SPUN willen overnemen, zodat het verlies wordt
voorkomen of beperkt. MN heeft dat onderzoek
inmiddels in behandeling genomen.

SPUN heeft in de laatste week van september 2017
twee meldingen gedaan van een voornemen tot waardeoverdracht. Van de ‘DB pensioenen’ naar De Nationale APF én van de ‘DC pensioenen’ naar BeFrank
PPI. DNB heeft nu tot 31 december 2017 de tijd om
een ‘verklaring van geen bezwaar’ af te geven. Zodra
die verklaring er is kan de transitie van de pensioenen
feitelijk worden uitgevoerd. SPUN gaat er vanuit dat
vanaf 1 januari 2018 de bij SPUN opgebouwde pensioenen worden uitgevoerd door De Nationale APF en
BeFrank PPI.
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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 september 2017 bedroeg de wettelijke dekkingsgraad van SPUN volgens de berekeningsmethode van de toezichthouder 107,2% (voorlopige
stand). De dekkingsraad berekend op ‘marktwaarde’
bedroeg 110,2%!

In augustus & september 2017
o Opstellen van juridische documenten De Nationale
APF (contract collectieve waardeoverdracht en
uitvoeringsreglement).
o Tekenen van contracten en publicatie persbericht
o Opstellen van contract collectieve
waardeoverdracht BeFrank PPI.
o Melden voorgenomen collectieve
waardeoverdrachten naar De Nationale APF en
BeFrank PPI bij toezichthouder,
De Nederlandsche Bank.
o Adviesaanvraag opstellen voor
verantwoordingsorgaan over collectieve
waardeoverdracht naar BeFrank PPI
o Voorbereiding transitie naar De Nationale APF en
BeFrank PPI.

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.
Onder redactie van G. Bierlaagh, directeur Stichting
Pensioenfonds Unisys Nederland.
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