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8. Communicatie 

Het bestuur vindt het belangrijk om duidelijk en open met de deelnemers te communiceren over 
de pensioenregeling en de financiële situatie van het fonds. De communicatie richt zich vooral op: 

• de verwachte omvang van de pensioenuitkering; 

• de verwachte indexatie van de aanspraken / uitkeringen; 

• de mogelijkheid dat pensioenen kunnen worden gekort (afgestempeld) ingeval de 
financiële positie van SPE ontoereikend is om de verplichtingen na te komen; 

• de toekomstplannen van het fonds. 

Het pensioenfonds zorgt er daarnaast voor alle deelnemers op de hoogte te brengen van de laatste 
ontwikkelingen op het algemene pensioenvlak. 

In februari 2020 is er via de nieuwsbrief en de website informatie gegeven over wijzigingen in het 
pensioenreglement.  

De deelnemers zijn in het afgelopen boekjaar maandelijks via de website op de hoogte gehouden 
van de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de verwachting omtrent eventuele 
kortingsmaatregelen.  

De communicatiedoelstellingen zijn, zoals vastgelegd in het communicatiebeleidsplan: 

• Informatieverstrekking (tijdig/begrijpelijk, ten minste voldaan aan wet- en regelgeving); 

• Pensioenbewustwording (deelnemer heeft beeld van regeling en denkt na over oude dag); 

• Pensioeninzicht (belanghebbende heeft inzicht en kan weten als actie noodzakelijk is); 

• Vertrouwen (belanghebbende heeft vertrouwen in regeling en uitvoering door SPE). 

Daarnaast kent het fonds een communicatiejaarplan en een apart communicatieplan voor de 
(mogelijke) liquidatie en de CWO. In deze plannen wordt specifiek toegezien op éénduidige en 
tijdige communicatie naar alle belanghebbenden, beide plannen worden regelmatig beoordeeld en 
indien nodig aan gepast aan de situatie van het moment.. 

Met de deelnemers werd gecommuniceerd op een aantal standaard momenten.  

• Bij aanmelding met de Startbrief; 

• Jaarlijks via de UPO; 

• Bij uitdiensttreding. Waarbij ook wordt gewezen op de mogelijkheid van waardeoverdracht.  

De gepensioneerden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via een bijsluiter bij de 
loonstrook of soms ook met een separate brief. 

Op de website van SPE staan zowel de actuele cijfers als ook uitleg via Pensioen 1-2-3. 

Het verstrekken van de UPO’s gebeurt in de periodiciteit die de Pensioenwet hierbij voorschrijft.  

Voor alle belanghebbenden werd in 2020 weer een samenvatting van het jaarverslag 2019 
gepubliceerd via de website en waren er in maart en september nieuwsbrieven waarin actuele 
onderwerpen werden toegelicht hierin lag de nadruk op de mogelijke liquidatie en collectieve 
waardeoverdracht. Eind november en begin december zijn voor alle belanghebbenden hoor- en 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden de plannen voor 
overgang naar een nieuwe uitvoerder uitgebreid toegelicht. 

In alle berichtgeving door het jaar heen werd er ook aandacht besteed aan de invloed van Covid-19 
op de financiële situatie van het fonds. 

  


