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2. Collectieve waardeoverdracht en liquidatie 

Achtergrond 

SPE heeft op 18 december 2019 van de vennootschap bericht ontvangen dat de pensioenregeling 
van haar werknemers per 1 januari 2020 elders wordt ondergebracht. Met ingang van deze datum 
kent SPE, met uitzondering van de arbeidsongeschikte deelnemers die jegens SPE premievrije 
pensioenopbouw genieten, geen actieve deelnemers meer. 

Gezien de ontwikkelingen in de jaren hieraan voorafgaand was dit voor het bestuur geen 
verrassing. In de communicatie naar deelnemers en andere belanghebbenden is met deze 
ontwikkeling al een langere periode rekening gehouden. 

Vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid was SPE al eerder een onderzoek gestart naar de 
toekomstmogelijkheden. Mede vanwege het besluit van de vennootschap heeft het bestuur 
besloten te zijner tijd te willen gaan liquideren. Vanuit dit uitgangspunt heeft het bestuur 
selectiecriteria vastgesteld waar een mogelijke nieuwe uitvoerder aan dient te voldoen. De 
belangrijkste criteria die SPE hanteert voor de selectie van een opvolger zijn:   

 

Genoemde criteria zijn ook afgestemd met het verantwoordingsorgaan, de vennootschap en de 
ondernemingsraad.  

Het is dus de doelstelling om de bij SPE opgebouwde pensioen over te dragen naar een zorgvuldig 
te kiezen opvolger en het pensioenfonds op te heffen.  

In 2019 en 2020 heeft SPE een uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke uitvoerders. Op basis 
van de gehanteerde criteria en na grondige analyses bleven de algemene pensioenfondsen als 
beste mogelijke uitvoerder over. Op basis van een RFI zijn twee algemene pensioenfondsen 
geselecteerd die het beste bij SPE pasten. Met deze partijen zijn vervolgens meerdere gesprekken 
gevoerd en door het bestuur verdergaande vergelijkingen en analyses gemaakt. Uiteindelijk bleek 
dat De Nationale APF het beste aansloot bij de vier criteria van SPE.  

Voorgenomen besluit tot liquidatie 

In februari 2020 heeft het bestuur het voorgenomen besluit genomen om te liquideren, ondersteund 
door een positieve advies van het verantwoordingsorgaan in april 2020. Juridisch gezien heeft dit 
besluit geen consequenties. 

In 2020 heeft SPE verdere analyses uitgevoerd, gesprekken gevoerd en referenties getrokken om 
een keuze te maken voor een opvolger. Hier is het verantwoordingsorgaan nauw bij betrokken 
geweest. Ook is hierover gesproken met de visitatiecommissie van het fonds. 

In dit traject heeft SPE regelmatig overleg met de werkgever. Ten behoeve van het zorgvuldig 
opstellen van de beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en SPE heeft het fonds extern 
juridisch advies ingewonnen. Uiteindelijk is de beëindigingsovereenkomst in september 2020 
gesloten.  
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Voorgenomen besluit tot collectieve waardeoverdracht  

Mede als gevolg van het sluiten van de beëindigingsovereenkomst met de vennootschap, is het 
bestuur in september 2020 tot de intentie gekomen om de pensioenen over te dragen naar De 
Nationale APF. De planning was toen nog om in december 2020 een voorgenomen besluit tot 
collectieve waardeoverdracht te nemen en de pensioenen in 2021 definitief over te dragen.  

In november heeft het bestuur besloten na overleg met het verantwoordingsorgaan, ingeval er een 
overwaarde ontstaat bij een collectieve waardeoverdracht van de SPE-pensioenen naar De 
Nationale APF, dat elke direct belanghebbende in SPE een eenmalige verhoging van een gelijk 
percentage zal ontvangen, voor zover de fiscale regels dit toestaan. Dit besluit is genomen volgens 
het BOB-model, waarbij de fasen van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming verspreid 
over twee verschillende vergaderingen zijn doorlopen, zodat er sprake is van een zorgvuldige en 
evenwichtige afweging van alle belangen.  

Eind november werd het bestuur nieuwe informatie bekend voor wat betreft het kortingsmoment 
van de betreffende kring waarnaar de pensioenen overgedragen zouden worden, waardoor het 
bestuur nieuwe analyses moest maken en hernieuwde afwegingen moest maken over zijn 
mogelijke keuzen. Omdat half december ook het nieuwe pensioenstelsel in de vorm van een 
consultatiedocument bekend werd gemaakt, moest ook deze informatie, voor zover mogelijk, in 
de afwegingen worden meegenomen. 

Bij het sluiten van de boeken was het bestuur in gesprek met DNB en De Nationale APF over de 
overdracht van de pensioenen naar dit fonds. Op het moment van vaststellen van het 
bestuursverslag en de jaarrekening heeft het bestuur, nadat diverse gesprekken zijn gevoerd en 
de analyses opnieuw zijn uitgevoerd, een voorgenomen besluit tot collectieve waardeoverdracht 
genomen naar kring B van De Nationale APF. Het bestuur heeft reeds een adviesverzoek bij het 
verantwoordingsorgaan gedaan. Hierop is op 19 mei 2021 (gedateerd op 12 mei 2021) een 
positief advies ontvangen. SPE streeft naar een collectieve waardeoverdracht in 2021. 

Definitief besluit tot collectieve waardeoverdracht en liquidatie 

Om de pensioenen te kunnen overdragen naar De Nationale APF zal het bestuur een definitief 
besluit tot collectieve waardeoverdracht moeten nemen. DNB neemt dit besluit mee bij de 
goedkeuring van de collectieve waardeoverdracht. Het bestuur is voornemens dit besluit eind juni 
2021 te nemen, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen overdracht door DNB. 
Nadat de collectieve waardeoverdracht (CWO) is afgerond kan SPE, na instemming van DNB, 
opgeheven worden. Hiertoe zal eerst een jaarwerk gedaan moeten worden waarbij de certificerend 
actuaris, de accountant en de visitatiecommissie een oordeel geven. Alle genoemde gremia 
worden reeds bij de ontwikkelingen van het proces betrokken. 

Nadat een definitief besluit tot liquidatie van SPE is genomen worden de zittende bestuurders 
aangemerkt als vereffenaars en zullen wij uit dien hoofde de stichting afwikkelen. 

Liquidatie en vereffening 

Na afwikkeling van de CWO naar De Nationale APF zal er een liquidatieverantwoording 
opgesteld worden, naar verwachting zal dit plaatsvinden in Q4 2021. Nadat DNB het toezicht 
op het fonds formeel heeft beëindigd, zal de uitschrijving uit het Handelsregister plaatsvinden. 
Daarmee is de liquidatie formeel afgerond. Naar verwachting zal een en ander in 2022 
gerealiseerd worden. 

In hoofdstuk 12 van dit verslag wordt kort terug gekomen op de verdere planning en de stand van 
zaken. 
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Communicatie en betrokkenheid 

Het bestuur van SPE vindt het goed op de hoogte houden van haar direct belanghebbenden zeer 
van belang en heeft daarom een separaat communicatieplan opgesteld voor dit traject. Vanaf het 
begin van het traject zijn het verantwoordingsorgaan en de werkgever intensief betrokken. Ook 
vinden gesprekken plaats met de interne toezichthouder, de visitatiecommissie. Het 
verantwoordingsorgaan is klankbord voor het bestuur en natuurlijk ook adviesverstrekker. De direct 
belanghebbenden – werknemers, oud-werknemers, gepensioneerden, overige 
pensioengerechtigden, premievrij gestelde arbeidsongeschikten en andere aanspraakgerechtigden 
– zijn en worden daarom regelmatig geïnformeerd. 

In december 2019 heeft het bestuur alle belanghebbenden (actieven-pensioengerechtigden-
slapers) een nieuwsbrief gestuurd over de toekomst van SPE. 
In januari en februari 2020 heeft het bestuur korte mondelinge toelichtingen hierover gegeven 
binnen de vroegere aangesloten ondernemingen. In maart is er een nieuwsbrief verstuurd per post, 
om er zeker van te zijn dat alle direct belanghebbenden zouden worden bereikt. Dit is in de zomer 
van 2020 wederom gebeurd. Daarnaast is op de website van SPE een separaat deel ingericht waar 
informatie over het liquidatietraject wordt weergegeven. 

In oktober is een nieuwsbrief verspreid per post met een uitnodiging om een hoor- en 
informatiesessie bij te wonen. Deze interactieve sessies zijn in november 2020 gehouden voor alle 
belanghebbenden. Daarin werden de komende liquidatie van het fonds en de collectieve 
waardeoverdracht naar, toen nog waarschijnlijk, De Nationale Algemeen Pensioenfonds, toegelicht, 
de reacties van de direct belanghebbenden gehoord en er was volop gelegenheid om vragen te 
stellen. De sessies werden zeer positief ontvangen. 

In maart 2021 is een brief per post verzonden met een laatste update. 

SPE heeft een uitgebreide pensioenkrant eind mei 2021 verzonden. 

  


