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Disclaimer
In deze presentatie op de openbare website van SPUN zijn bepaalde
gegevens die specifiek bestemd waren voor werknemers van
URENCO en ETC Nederland, weggelaten.
Werknemers van URENCO kunnen de volledige versie van deze
presentatie opvragen bij:
Eddy Oude Elferink, e-mail: eddy.oudeelferink@urenco.com
Werknemers van ETC Nederland kunnen de volledige presentatie
opvragen bij:
Jos Mekkelholt, e-mail: jos.mekkelholt@nl.enritec.com
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Even het geheugen opfrissen (1)
 Werkgroep van werkgevers, ondernemingsraden en
pensioenfonds heeft conclusie getrokken dat SPUN
niet houdbaar is in de toekomst
 Redenen:
 Stijgende kosten
- Voor werkgevers
- Hogere kosten per deelnemer door daling aantal actieve
deelnemers
 Toenemende deskundigheidseisen waardoor het moeilijk is in
eigen gelederen geschikte bestuursleden te vinden
 Pensioenverplichtingen drukken op ondernemingsbalans
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Even het geheugen opfrissen (2)
Geplande vervolgstappen na onderzoek in zomer 2017:


Eigen fonds sterk houden voor korte termijn
 Onderzoek over IFRS-aspecten
 Pensioenklas opzetten
 Evenwichtige kostenverdeling werkgevers/fonds



Voorbereidingen treffen voor overgang naar bedrijfstakpensioenfonds
 Liefst binnen 3 jaar, anders binnen 4-6 jaar
 Zoeken naar het goede moment en de goede
manier voor overstap



Andere opties (zoals APF) worden gemonitord
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Wat is er ondertussen gebeurd?



Bureau Montae heeft met werkgroep verder onderzoek gedaan
Op 19 december 2017 overleg van werkgevers,
ondernemingsraden en pensioenfonds





Afgelopen zomer: geen goed moment voor overstap
Nu door gestegen dekkingsgraad wel mogelijkheden
De APF-markt heeft zich verder ontwikkeld
 Aansluiting bij APF is serieuze optie geworden
Verder onderzoek heeft beperkte houdbaarheid SPUN bevestigd
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Conclusie eind 2017
Door alle partijen gedragen conclusie:


Beste oplossing is op korte termijn aan
te sluiten bij een BPF of APF
 Beide opties zijn mogelijk, maar
moeten verder worden beoordeeld



Plannen voor versterking eigen fonds
(zoals pensioenklas) heroverwegen
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Spoedige beslissing is nodig




Houdbaarheid SPUN is beperkt, snelle overgang bespaart kosten
voor werkgevers
Tijdig onderzoeken of ETC Nederland bij overgang naar BPF of APF
dispensatie krijgt van PME
Twee bestuursleden van SPUN moeten volgend jaar aftreden
 Opleiding en goedkeuring door De Nederlandsche Bank van
nieuwe bestuursleden duurt ca. 1,5 jaar
 DNB zal aftredende bestuurders wel toestaan afwikkeling
SPUN te voltooien
Streven is om in april 2018 voorkeur uit te spreken
Sociale partners en fonds maken zich daar sterk voor
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Belangrijk onderscheid
Het gaat om twee verschillende zaken:



Onderbrengen van de al opgebouwde pensioenen
 Daar beslist het pensioenfonds over
Onderbrengen van de nieuwe pensioenopbouw
 Daar beslissen de werkgevers en ondernemingsraden over

Intentie is om al opgebouwde en nieuwe pensioenaanspraken onder
te brengen bij dezelfde uitvoerder
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Aandachtspunten voor overstap





Gunstige verhouding tussen financiële positie SPUN en andere
partij
Overstap moet passen binnen risicohouding SPUN
 Kans op mogelijke toekomstige korting zo minimaal mogelijk
Eventuele voordelen van overstap moeten evenwichtig te verdelen
zijn over de verschillende groepen deelnemers
Andere partij moet ons kunnen bieden:
 Veilige haven voor al opgebouwde rechten
 Voor nieuwe opbouw: kwalitatief hoogwaardige, goed
uitlegbare regeling tegen aanvaardbare kosten
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Keuze tussen kandidaten

Eigenheid

Risicohouding

Verlichting
governance

Evenwichtige
afweging
belangen

Verdeling
voordelen

Keuze bepaald door
waardering van 5
elementen in
onderlinge samenhang
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Nog veel stappen te nemen
Opgebouwde aanspraken

Nieuwe aanspraken

Goedkeuring DNB
Definitief besluit
Advies door
Verantwoordingsorgaan
Onderzoek financiële
aspecten overstap
Voorgenomen besluit
April 2018: SPUN maakt
voorkeur bekend

Inrichten nieuwe regeling
Definitief besluit
Dispensatie voor ETC NL
Voorgenomen besluit
April 2018: ETC NL, UNL en OR-en
maken voorkeur bekend
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Communicatie


We houden jullie op de hoogte:
 Broodje Pensioen Info
bijeenkomsten
 SPUN Info bulletins
 Contact met
pensioengerechtigden via
vereniging De Kern
 Website
www.pensioenfondsurenco.nl
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