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Dank voor het vertrouwen
Beste deelnemer,
Dit is waarschijnlijk het laatste SPUN Info bulletin dat je van ons krijgt. Zoals je weet, gaan
we het pensioenfonds opheffen en gaan we de opgebouwde pensioenen overdragen naar
Pensioenfonds PGB. Het streven is dat te doen rond 1 april 2019. We liggen op schema om
deze datum te halen.
Er dient dan nog een aantal zaken door het bestuur van SPUN te worden geregeld,
maar daarna houdt het fonds op te bestaan. Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland
heeft onder die naam 23 jaar gezorgd voor de pensioenen van de medewerkers en oudmedewerkers van URENCO en ETC Nederland. De voorloper van ons fonds begon zelfs al
vijf jaar eerder.
Natuurlijk vinden we het jammer om het eigen fonds te moeten opheffen, te meer daar
SPUN het in die afgelopen jaren in vergelijking met veel andere fondsen best goed
heeft gedaan. Maar zoals we de afgelopen tijd steeds hebben uitgelegd, is SPUN niet
meer toekomstbestendig. Door reorganisaties is het aantal actieve, premiebetalende
deelnemers flink gedaald. Daardoor zijn de kosten per deelnemer sterk toegenomen.
De toenemende kosten zijn ook een bron van zorg voor de werkgevers. Daarnaast wordt
het door de steeds zwaardere deskundigheidseisen moeilijker om in eigen gelederen
geschikte bestuurskandidaten te vinden.
Alle betrokken partijen – fondsbestuur, verantwoordingsorgaan, visitatiecommissie,
sociale partners en toezichthouders – zijn het erover eens dat overdracht van de
opgebouwde pensioenen naar een sterke, toekomstbestendige partij de beste oplossing
is voor de deelnemers van SPUN. In Pensioenfonds PGB hebben we zo’n partij gevonden.
Wij zijn ervan overtuigd dat jouw bij SPUN opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds PGB
in goede en veilige handen is.
In de afgelopen tijd is er veel werk verzet om de overgang van de pensioenen mogelijk
te maken. Het bestuur bedankt het verantwoordingsorgaan, de visitatiecommissie, de
werkgevers en ondernemingsraden, de adviseurs, de administrateur van SPUN
en Pensioenfonds PGB voor de goede samenwerking. Boven alles danken
wij onze deelnemers voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld.
Er komt nog een serie bijeenkomsten en je krijgt nog enkele documenten
van SPUN. Daarover kun je lezen in dit bulletin. Maar we nemen hier vast
afscheid, enerzijds met gevoelens van weemoed, maar anderzijds vooral
met trots en dankbaarheid voor wat SPUN heeft bereikt. We wensen
jou en je dierbaren alle goeds en hopen dat je nu of later nog lang
mag genieten van je pensioen bij Pensioenfonds PGB.

Namens het bestuur,
Dick Vis, voorzitter
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Laatste serie
informatiebijeenkomsten
Voor alle groepen deelnemers worden er in
maart informatiebijeenkomsten gehouden.
Tijdens deze bijeenkomsten zal het bestuur
van SPUN informatie geven over de
overgang van de opgebouwde pensioenen
en over de overzichten die de deelnemers
daarna nog van SPUN zullen ontvangen.
Tevens zal Pensioenfonds PGB zich tijdens
deze bijeenkomsten aan de deelnemers
voorstellen, vertellen over de gang van
zaken bij het fonds en over de informatie
die de deelnemers voortaan van
Pensioenfonds PGB gaan ontvangen.

Lees het programma
op pagina 2
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Het schema van de
bijeenkomsten ziet er
als volgt uit:

12.00 – 13.00 uur Bijeenkomst voor de
werknemers van URENCO bij URENCO.
15.00 – 16.00 uur Bijeenkomst voor de
werknemers van ETC Nederland in Technicon
op het terrein van ETC Nederland
De werknemers zullen via hun werkgever
worden uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.
Tijdens beide bijeenkomsten zal naast SPUN ook
Pensioenfonds PGB een presentatie geven. Omdat
de werknemers van URENCO in de toekomst ook
pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds PGB,
zal Pensioenfonds PGB daar niet alleen ingaan
op het fonds en het beheer van de bij SPUN
opgebouwde pensioenen, maar ook informatie
geven over de nieuwe pensioenopbouw.
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Bijeenkomsten voor medewerkers
Dinsdag 12 maart 2019

Werk voor overdracht
pensioenen ligt op schema
Achter de schermen wordt bij SPUN en Pensioenfonds PGB veel werk verzet om
de overgang van de opgebouwde pensioenen van de SPUN-deelnemers naar
Pensioenfonds PGB administratief mogelijk te maken. Alle deelnemers dienen
straks in de administratie van PGB te worden opgenomen met de aanspraken die
zij hebben opgebouwd. Dat dient uiteraard met de grootste zorgvuldigheid te
gebeuren.

De werknemers van ETC Nederland gaan in de
toekomst pensioen opbouwen bij PME. Er zal
voor hen een aparte bijeenkomst worden georganiseerd over de nieuwe pensioenopbouw. De al
opgebouwde pensioenen van de ETC Nederland
medewerkers gaan naar Pensioenfonds PGB. Tijdens
de bijeenkomst bij ETC Nederland op 12 maart zal
Pensioenfonds PGB informatie geven over het fonds
en het beheer van de opgebouwde pensioenen.

Overdracht van pensioengeld

Bijeenkomsten voor oud-werknemers
en pensioengerechtigden
Dinsdag 12 maart 2019
Dinsdag 19 maart 2019

Wachten op verklaring van geen bezwaar DNB

Beide bijeenkomsten vinden plaats van
17.00 – 18.00 uur in Technicon.
Technicon vind je op het terrein van ETC Nederland,
Planthofsweg 77, 7601 PJ Almelo.

Vooraf aanmelden per e-mail
Oud-werknemers en pensioengerechtigden
kunnen kiezen uit de twee bovengenoemde
data. Zij dienen zich net als bij de vorige serie
bijeenkomsten vooraf per e-mail aan te melden.
Dat kun je doen via het e-mailadres:
SPUN-bestuursondersteuning@montae.nl.
Vermeld s.v.p. je naam en adres, of je een
oud-werknemer of pensioengerechtigde bent
en welke van de twee genoemde data je wilt
komen. Tijdens deze twee bijeenkomsten zal
SPUN afscheid nemen en Pensioenfonds PGB zich
als nieuwe pensioenuitvoerder presenteren.
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Het pensioengeld van de deelnemers van SPUN (in totaal circa € 500 miljoen)
is belegd in instrumenten zoals aandelen en obligaties. Voor de overdracht worden
die beleggingen grotendeels verkocht. De opbrengst wordt overgedragen aan
Pensioenfonds PGB die het geld meteen weer belegt. De pensioenen die de deel
nemers bij SPUN hebben opgebouwd, krijgen ze ook bij Pensioenfonds PGB.
De pensioenen kunnen eventueel hoger uitvallen door het verschil in dekkingsgraad
tussen SPUN en Pensioenfonds PGB (zie het aparte artikel hierover). Elders in dit
bulletin lees je welke informatie je na de overdracht van de pensioenen gaat
ontvangen van SPUN en Pensioenfonds PGB.

Nadat in november 2018 het bestuur van SPUN het definitieve besluit heeft
genomen om SPUN op te heffen en de opgebouwde pensioenen over te dragen aan
Pensioenfonds PGB, heeft het bestuur van SPUN in december bij De Nederlandsche
Bank (DNB) een aanvraag gedaan voor een verklaring van geen bezwaar. Voordat
de overdracht van de pensioenen kan plaatsvinden dient DNB aan te geven
daartegen geen bezwaar te hebben. Voor de aanvraag zijn allerlei documenten
voorbereid. Vervolgens heeft DNB nog een aantal aanvullende vragen gesteld.
Het traject voor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar duurt normaal
gesproken drie maanden. Als we van DNB hebben vernomen dat DNB geen
bezwaar heeft tegen de overdracht naar Pensioenfonds PGB, zal dat op onze website
www.pensioenfondsurenco.nl bekend worden gemaakt.

Extra stap bij inloggen op deelnemersportaal
Zolang je pensioen nog niet is overdragen naar Pensioenfonds PGB, kun je
jouw bij SPUN opgebouwde aanspraken zien op het deelnemersportaal
‘Mijn Pensioencijfers’. Tot eind vorig jaar kon je via de knop op de homepage
van onze website www.pensioenfondsurenco.nl inloggen via je DigiD en je
wachtwoord. Sinds begin 2019 is er een extra controle via een sms of een app.
Meer informatie vind je op www.digid.nl.
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Hoe zit het met een mogelijke
verhoging van de aanspraken?
Jouw pensioenaanspraken die je bij SPUN hebt opgebouwd,
worden omgezet in pensioenaanspraken bij Pensioenfonds
PGB. Hierbij wordt gekeken naar de financiële positie van
beide fondsen op het moment van de overdracht. Als SPUN een
sterkere financiële positie heeft dan Pensioenfonds PGB, krijgen
de SPUN-deelnemers daarvoor een procentuele verhoging
van hun aanspraken. Die mogelijke verhoging is voor alle
deelnemers hetzelfde percentage. Deze verhoging is er omdat de
dekkingsgraad van Pensioenfonds PGB lager is dan die van SPUN.

DEKKINGSGRAAD PENSIOENFONDSEN
PER 31 DECEMBER 2018
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Dekkingsgraad is bepalend
De graadmeter voor het bepalen van de financiële positie is de actuele
dekkingsgraad: het verschil tussen de bezittingen (= beleggingen) en de
verplichtingen (= uit te betalen pensioenen) uitgedrukt in een percentage. Als we kijken naar de laatst gepubliceerde stand, zien we dat de
actuele dekkingsgraad van SPUN per eind december 2018 110,3% was.
Voor Pensioenfonds PGB was dit per dezelfde datum 103,8%. Dat is dus
een verschil van 6,5% in het voordeel van SPUN. Bij zowel SPUN als PGB
is de actuele dekkingsgraad in december 2018 flink gedaald doordat de
koersen op de financiële markten aan het eind van dat jaar sterk zijn
gedaald. Per 30 november 2018 was het dekkingsgraadverschil tussen
SPUN en Pensioenfonds PGB 7,7%-punt, terwijl dit per 31 december 2018
nog 6,5%-punt is. De afname van dit verschil wordt vooral veroorzaakt
doordat SPUN de toeslagverlening per 1 januari 2019 al heeft verwerkt in
de dekkingsgraad per 31 december 2018. Hierdoor is de technische voorziening gestegen met circa 1,0%. Bij een dekkingsgraad van 110% heeft
dit een daling van de dekkingsgraad met circa 1,1%-punt als gevolg.

Gedeeltelijke toeslag per 1 januari 2019
Actieve deelnemers van SPUN hebben per 1 januari 2019 een
toeslag gekregen op hun pensioenaanspraken van 1,10%.
Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers kregen er per
dezelfde datum 0,96% bij. Omdat de beleidsdekkingsgraad op
de peildatum van eind oktober 2018 117,1% was, kon er een
gedeeltelijke toeslag (45,81% van de maatstaf ) worden gegeven.
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Bepalend is straks echter het verschil in dekkingsgraad vlak voor de
overdracht. Waarschijnlijk zal het meetpunt eind maart 2019 zijn.

Uitkeren in twee delen
Stel dat het verschil in dekkingsgraad op het meetpunt 6% is, dan is
dat percentage een indicatie voor hoeveel de verhoging bedraagt.
Dit is slechts een indicatie, want bij de exacte bepaling van het verschil
spelen diverse factoren een rol.
Alle deelnemers krijgen de mogelijke verhoging in twee delen uitgekeerd.
Het grootste deel ontvangen zij met terugwerkende kracht binnen drie
maanden na de overdracht van de pensioenen. De pensioengerechtigden
zien hier meteen het effect van via een verhoging van hun pensioen
uitkering. Alle andere deelnemers ontvangen dit deel in de vorm van
een verhoging van hun opgebouwde pensioenaanspraken. Een klein
deel van het overschot wordt achtergehouden totdat de liquidatie van
SPUN helemaal is afgerond en alle kosten zijn betaald. Het dan resterende
saldo wordt verdeeld over alle deelnemers en uitgekeerd. Dit kan dus
nog enige tijd duren.

Wat verandert er voor jou na 1 april 2019?
Werknemer van URENCO

Je bij SPUN opgebouwde pensioen gaat naar Pensioenfonds PGB
Je gaat voortaan ook bij Pensioenfonds PGB pensioen opbouwen

Werknemer van ETC Nederland

Je bij SPUN opgebouwde pensioen gaat naar Pensioenfonds PGB
Je gaat voortaan pensioen opbouwen bij PME

Oud-werknemer van URENCO of ETC Nederland

Je bij SPUN opgebouwde pensioen gaat naar PGB. Later ontvang je dat pensioen
van Pensioenfonds PGB

Pensioengerechtigde

Je pensioen gaat naar Pensioenfonds PGB. Pensioenfonds PGB betaalt voortaan je
maandelijkse pensioenuitkering
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Welke informatie krijg je nog?

Pensioenfonds PGB
geeft veel informatie
over je pensioen

Als alles volgens plan verloopt, is dit de laatste SPUN Info die je
ontvangt. Je krijgt nog wel enkele brieven en/of overzichten van SPUN.
Tevens ontvang je informatie van Pensioenfonds PGB. We geven daar
in dit artikel een overzicht van.

Informatie van SPUN

Pensioenfonds PGB komt zich tijdens de
bijeenkomsten op 12 en 19 maart 2019
voorstellen aan de SPUN-deelnemers.
Het is dus zeker aan te bevelen om een van
die bijeenkomsten te bezoeken.

Stop UPO (pensioenoverzicht): als je pensioenaanspraken zijn overgedragen
naar PGB en het eerste deel van de mogelijke verhoging bekend is, krijg je
een overzicht van je pensioenaanspraken zoals die zijn overgedragen naar
Pensioenfonds PGB. Je krijgt dit overzicht nadat onze administrateur AZL alles
heeft verwerkt. Het kan enkele maanden na de overdracht van de pensioenen
duren voordat je dit Stop UPO ontvangt.
Regulier UPO over het jaar 2018: dit is het wettelijke jaarlijkse UPO dat je
altijd in de zomer ontvangt. Op dit UPO staat de stand van je opgebouwde
pensioen per 31 december 2018, dus vóór de overdracht. Dit is dus eigenlijk
puur een formaliteit, waaraan we wel wettelijk moeten voldoen.
Slotbrief: als het hele liquidatietraject is afgerond door het bestuur, krijg je
daar een brief over van SPUN. In die brief staat ook de hoogte van het tweede
deel van de mogelijke verhoging als gevolg van de overdracht. Dit tweede
deel van de mogelijke verhoging wordt verwerkt in het eerstvolgende UPO
dat je krijgt van Pensioenfonds PGB.

Na de overdracht van je pensioenaanspraken,
verzorgt Pensioenfonds PGB de communicatie over
je bij SPUN opgebouwde pensioen. Van Pensioenfonds PGB krijg je dus voortaan de jaarlijkse
pensioenoverzichten en andere correspondentie
over je pensioen. En belangrijk voor de pensioengerechtigden: Pensioenfonds PGB zorgt voor de
maandelijkse betaling van je
pensioenuitkering.

Website,
deelnemersportaal
en publicaties

Informatie van PGB
Startbrief: nadat alle gegevens van de SPUN-deelnemers in de administratie
van Pensioenfonds PGB zijn verwerkt en de overdracht van de pensioenen
formeel heeft plaatsgevonden, krijg je van Pensioenfonds PGB een startbrief.
Let op: hierin staan geen bedragen van aanspraken, maar algemene informatie
over PGB en hoe zij je informeren over je pensioen. Ook krijg je informatie hoe
je kunt inloggen op het deelnemersportaal van Pensioenfonds PGB. Daarin
vind je jouw persoonlijke pensioeninformatie.
Welkomstbrief: nadat je van SPUN het Stop UPO hebt ontvangen, krijg je
van Pensioenfonds PGB een Welkomstbrief. Hierin staat hoeveel pensioen
Pensioenfonds PGB voor jou heeft ontvangen van SPUN. Belangrijk: controleer
de bedragen in dit overzicht zorgvuldig met de bedragen in het Stop UPO
van SPUN. Zij moeten overeenkomen. Klopt er iets niet, neem dan contact
op met de Klantenservice van Pensioenfonds PGB (zie de contactgegevens
elders in dit bulletin).

Veel informatie over
Pensioenfonds PGB
vind je op de website
www.pensioenfondspgb.nl.
Als deelnemer van Pensioenfonds PGB vind je persoon
lijke informatie over jouw
pensioen op het deelnemersportaal
www.mijnpgbpensioen.nl. In de startbrief die
je van Pensioenfonds PGB krijgt, lees je hoe je
kunt inloggen.
Pensioenfonds PGB publiceert twee keer per jaar
het magazine PGB Beeld. Ook kun je je inschrijven
voor de elektronische nieuwsbrief PGB Bericht, die
elk kwartaal verschijnt.

Verder neemt Pensioenfonds PGB de communicatie over na de overdracht van
de pensioenen. PGB voert een actief communicatiebeleid. Je krijgt daarover
informatie tijdens de informatiebijeenkomsten in maart. Ook in dit bulletin kun
je hierover lezen.

Contact met Klantenservice

Let op de website
Op onze website www.pensioenfondsurenco.nl
vind je op de speciale ‘Toekomst’ pagina alle publicaties
over de overgang van de opgebouwde pensioenen.
Ook vind je er een lijst met veel gestelde vragen en de
antwoorden daarop. Op de homepage van de website
vind je onderaan ook nieuwsberichten. Als er nieuws te
melden is, zoals bijvoorbeeld een reactie van DNB over
de aangevraagde verklaring van geen bewaar, zullen we
daar een kort nieuwsbericht over plaatsen. Kijk dus af en
toe op de website voor het laatste nieuws.

Heb je vragen?

Voor actieve deelnemers
Bij URENCO: Eddy Oude Elferink, Tel: 0546 545 255, E-mail: eddy.oudeelferink@urenco.com.
BIJ ETC Nederland: Jos Mekkelholt, Tel: 0546 545 672, E-mail: jos.mekkelholt@nl.enritec.com.
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Als je vragen hebt over je pensioen kun je terecht
bij de Klantenservice van Pensioenfonds PGB.
De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar
van 08.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is
020 – 541 82 00.
Het e-mailadres is ks@pensioenfondspgb.nl
Wil je een brief schrijven, dan kan dat naar het
volgende adres:
Klantenservice Pensioenfonds PGB
Postbus 7855
1008 CA Amsterdam

Voor niet-actieve deelnemers
AZL (onze administrateur), Postbus 4471, 6401 CZ HEERLEN,
Tel: 088 116 3018, E-mail: spun@azl.eu.
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