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Redenen opheffen SPE

ERIKS koos per 1 januari 2020 voor pensioenopbouw bij verzekeraar 

Nationale-Nederlanden

+

SPE is een klein fonds
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Waarom mogelijke keuze voor De Nationale APF Kring D?

Start toekomsttraject augustus 2018
- Besloten om op termijn te stoppen

Criteria keuze nieuwe uitvoerder SPE opgesteld in overleg met 

Verantwoordingorgaan en werkgever:

1. Kortingskans bij overgang: zo klein mogelijk

2. Toeslagenkans na overgang: gelijk of groter dan bij  SPE

3. Kortingskans na overgang: gelijk of kleiner dan bij SPE

4. Risico’s en voordelen zo veel mogelijk gelijk

Uitkomst analyses: een algemeen pensioenfonds (APF) is de 

beste optie



Wat is een APF

APF = algemeen pensioenfonds

• met kringen = meerdere, financieel gescheiden, onderdelen

De Nationale APF 

• opgericht door NN Investment Partners 

(belegger voor veel pensioenfondsen) en AZL (pensioenuitvoerder)

• een bestuur bestaande uit pensioenprofessionals
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Wat is een dekkingsgraad?

Dekkingsgraad = financiële positie van een pensioenfonds
• Eis = minimaal ca. 104% = 100% + een kleine buffer

• Dekkingsgraad SPE op 31 december 2020 102,4%

Waarom zo’n gedoe over dekkingsgraden van pensioenfondsen?
• Hoofdregel: als dekkingsgraad 5 jaar lang lager dan 104%: korten!

• Tijdelijk: als dekkingsgraad lager is dan 90%: korten

Dekkingsgraad is ook belangrijk bij de overdracht
• Dekkingsgraden SPE en nieuwe uitvoerder zo veel mogelijk gelijk
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Mogelijke keuze voor De Nationale APF Kring B

1. Kortingskans bij overgang: zo klein mogelijk
= noodzakelijke dekkingsgraad SPE = dekkingsgraad nieuwe uitvoerder

DN APF kring B heeft zeer waarschijnlijk een dekkingsgraad iets lager dan wij 

=> niet korten bij overgang, maar eenmalig verhogen

Hoe hoog is de eenmalige verhoging?
• Bepalend: verschil in dekkingsgraad SPE - kring B bij overdracht

• Definitieve verhoging is pas bekend bij opheffing SPE
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Mogelijke keuze voor De Nationale APF Kring B

2. Toeslagenkans na overgang: gelijk of groter dan bij SPE
• Op basis van berekeningen: toeslagenkans eerst iets lager, daarna 

vergelijkbaar => compensatie door verhoging

3. Kortingskans na overgang: gelijk of lager dan bij SPE
• SPE moet in 2022 waarschijnlijk korten bij dekkingsgraad 31-12-2020!

• Kring B in 2025

4. Risico’s en voordelen zo veel mogelijk gelijk voor alle 

belanghebbenden van SPE
• Op basis van berekeningen: onze pensioenen worden in de toekomst 

naar verwachting hoger in kring B dan bij SPE

Conclusie: iedereen gaat er naar verwachting op 

vooruit bij overdracht naar kring B
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Berekeningen: SPE vergeleken met Kring B

Verwacht scenario:Extreem slecht scenario:

Pensioenresultaten per 31-12-2020
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DN APF Kring D voldoet nagenoeg aan alle criteria

Beoordelingscriteria Kring D

Geen aanvangskorting Want kring B heeft lagere 

dekkingsgraad => verhoging 

pensioenen!

Gelijke of hogere toeslagenkans

- Korte termijn

- Lange termijn

Zie berekeningen:

- Korte termijn: Eenmalige 

verhoging

- Daarna: Vergelijkbaar

Gelijke of lagere toekomstige kans 

op korten

- Korte termijn

- Lange termijn

Zie berekeningen:

- Korte termijn: Lagere 

kortingskans

- Daarna: Vergelijkbaar

Risico’s en voordelen zo veel 

mogelijk gelijk voor alle 

belanghebbenden

Zie berekeningen:

- Kleine verschillen in 

leeftijdsgroepen, maar 

iedereen beter uit
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Dus: mogelijk keuze voor De Nationale APF kring B        + 

- Werkgever zit met nieuwe regeling ‘ook’ bij NN (verzekeraar)

- De kosten bij De Nationale APF zijn lager dan andere APF
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Wat betekent dit voor u?

• Uw pensioen bij SPE wordt mogelijk overgedragen naar 

De Nationale APF kring B
+   Als dekkingsgraad SPE hoger is dan kring B: een verhoging

• Het pensioenreglement van kring B gaat dan voor u gelden

• Kleine wijzigingen. Een belangrijke voor samenwoners! 
• Eisen worden strenger voor samenwoners 

• om partnerpensioen te krijgen bij overlijden 

• om een deel van het pensioen te krijgen bij uit elkaar gaan

• Pensioenuitkering na overdracht dan door De Nationale APF
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Tijdslijn

Intentie

overeenkomst

Voorgenomen 

besluit cwo

Besluit 

definitieve cwo

en liquidatie

Overdragen 

pensioenen

Opheffen 

fonds

Start implementatietraject

Na toestemming

DNB

Na toestemming DNB

Sept/okt 20 Maart 21 Juni 21 Oktober 21? 2022

Bijeenkomsten belanghebbenden

Advies Verantwoordingsorgaan

cwo= collectieve waardeoverdracht
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Verdere informatie

• Pensioenkrant per post

• Veel info via website www.pensioenfondseriks.nl

• Na de waardeoverdracht: brief over mogelijke verhoging

• Pensioenoverzichten:

eerst van SPE en (mogelijk) daarna van DN APF

• Vragen stellen aan SPE via irma.vanbeek@eriks.nl

http://www.pensioenfondseriks.nl/
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Reacties en vragen

?



Know-how makes the difference


