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7. Communicatie  
Het bestuur vindt het belangrijk om duidelijk en open met de deelnemers te communiceren over 
de pensioenregeling. De communicatie richt zich vooral op de verwachte omvang van de 
pensioenuitkering, de (verwachte) indexatie van de aanspraken / uitkeringen en op de 
mogelijkheid dat pensioenen kunnen worden gekort (afgestempeld) ingeval de financiële positie 
van SPE ontoereikend is om de verplichtingen na te komen. 
 
De deelnemers zijn in het afgelopen boekjaar zoveel mogelijk per kwartaal op de hoogte gehouden 
van de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de prognose omtrent verdere kortingsmaatregelen. 
De berichtgeving wordt ook beschikbaar gesteld op de website van SPE. 
 
De communicatiedoelstellingen zijn: 

• Informatieverstrekking (tijdig/begrijpelijk, tenminste 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). 
• Uitvoeringskosten (passend bij een klein ondernemingspensioenfonds). 

 
Met de actieve deelnemers wordt nu gecommuniceerd op een aantal standaard momenten.  

• Bij aanmelding middels 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 middels een bijsluiter 
bij de loonstrook of separate brief c.q. mail. 
 
Per 1 juli 2015 werd de Wet Pensioencommunicatie van kracht. Voor SPE een natuurlijk moment 
om voornamelijk digitaal te gaan communiceren. Met de spelregels rondom Pensioen 1-2-3 als 
leidraad. In de zomer van 2015 ging de eigen website live en werd Pensioen 1-2-3 geïntroduceerd.  
Het bestuur is voornemens de wijze van communiceren verder te moderniseren. 
 
Het verstrekken van een UPO aan deelnemers met premievrije rechten (slapers) gebeurt minimaal 
eens per 5 jaar. De slapers die recht kunnen doen gelden op een saldo van de 
pensioenbestemmingsrekening worden jaarlijks, via een aparte brief, op de hoogte gesteld van de 
ontwikkeling van hun saldo op de spaarrekening. 
 
Het bestuur is met uitvoeringspartner Aon in gesprek om de digitalisering van de communicatie 
verder door te zetten. 
  




