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12. Tot slot en verwachtingen 2021 

Voorbereiding transitie naar nieuw pensioenstelsel 

Het bestuur heeft kennis genomen van het in december 2020 gepubliceerde consultatiedocument 
inzake het nieuwe pensioenstelsel. Om goed voor ogen te hebben wat de mogelijke impact hiervan 
is voor SPE, voorafgaande aan een collectieve waardeoverdracht maar ook in de toekomst waarbij 
de pensioenen reeds zijn overgedragen, heeft het bestuur begin 2021 diverse malen een 
studiedagdeel ingepland. Ook bij de besluitvorming rondom het voorgenomen besluit tot collectieve 
waardeoverdracht heeft het bestuur uitdrukkelijk aandacht besteed en de op dat moment 
aanwezige informatie meegewogen in de besluitvorming.  

Gefaseerde overgang naar nieuwe UFR-parameters 

Vanaf 1 januari 2021 vindt een gefaseerde overgang plaats naar nieuwe UFR-parameters. De 
overgang zal volledig bewerkstelligd zijn per 1 januari 2024. Deze overgang heeft een nadelig 
effect op de dekkingsgraad van 1,3% per 1 januari 2021. Het totale effect van de invoering van de 
nieuwe UFR-parameters heeft op basis van de cijfers per 1 januari 2021 een effect van afgerond 
5%. 

Aanpassing pensioenregeling 

In 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de door SPE uitgevoerde pensioenregeling, 
anders dan dat de regeling met ingang van 1 januari 2020 een gesloten en slapende regeling is 
geworden. 

Toeslagverlening / korting  

In 2020 heeft het bestuur – gegeven de financiële positie van SPE – besloten om geen toeslagen 
op de pensioenen te verlenen. 

Gegeven de dekkingsgraad ultimo 2020 had het bestuur op basis van het herstelplan een besluit 
tot korten van de pensioenen moeten nemen. Voor SPE gold namelijk dat sprake was van een 
zesde en laatste meetmoment. In 2020 is echter door de minister van Sociale Zaken en 
werkgelegenheid besloten dat – kijkende naar het medio 2020 gesloten pensioenakkoord en de 
gevolgen van Covid-19 op de financiële markten en daarmee op de dekkingsgraad van de meeste 
pensioenfondsen – het vasthouden aan de kortingseisen uit de Pensioenwet niet wenselijk is. Het 
bestuur heeft begin 2021 besloten gebruik te maken van de zogenaamde Vrijstellingsregeling, 
waardoor SPE de pensioenen niet hoefde te korten.  

Wijziging wet- en regelgeving 

Het bestuur houdt de ontwikkeling van wet- en regelgeving in de gaten. Deze taak is toebedeeld 
aan de portefeuillehouder Compliance wet- en regelgeving. In 2020 zijn diverse beleidsplannen 
geüpdatet. De pensioenregeling hoefde inhoudelijk niet te worden aangepast. Wel heeft een 
aanpassing van de statuten plaatsgevonden. Deze stond los van gewijzigde wet- en regelgeving. 

Voorgenomen besluit tot collectieve waardeoverdracht 

Nadat het bestuur in februari 2020, naar aanleiding van het opzeggen van de 
uitvoeringsovereenkomst door de vennootschap, het voorgenomen besluit tot liquidatie heeft 
genomen, heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 21 april 2021 het voorgenomen 
besluit tot collectieve waardeoverdracht genomen. In de periode vanaf 21 april 2021 tot het moment 
van ondertekening van dit bestuursverslag en de jaarrekening zijn de voorbereidingen getroffen om 
het definitieve besluit tot collectieve waardeoverdracht in de dienen bij DNB. Dit besluit zal te zijner 
tijd genomen worden door het bestuur onder voorbehoud van accordering door DNB. Voorts zijn 
voorbereidingen getroffen voor de te sluiten overeenkomst inzake de collectieve waardeoverdracht 
met de nieuwe uitvoerder. Een definitief besluit tot collectieve waardeoverdracht zal niet eerder 
genomen worden dan nadat de onderhandelingen met de nieuwe uitvoerder over de overeenkomst 
tot collectieve waardeoverdracht zijn afgerond en het bestuur heeft besloten over te gaan tot 
ondertekening van de overeenkomst. Het bestuur zal na de bestuursvergadering van 9 juni 2021 
het besluit nemen tot het tekenen van de overeenkomst, het definitieve besluit tot collectieve 
waardeoverdracht nemen en het verzoek tot geen bezwaar tegen de collectieve waardeoverdracht 
bij DNB in te dienen. 



 

 Jaarverslag SPE 2020                  - 43 - 

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. 

 

Tot nadere toelichting bereid, 
Alkmaar, 9 juni 2021 
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