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4. Algemene informatie 

4.1 Ondernemingspensioenfonds 

Stichting Pensioenfonds ERIKS is statutair gevestigd in Alkmaar. De stichting is opgericht op  
29 augustus 1949 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41239052.  
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 12 december 2019. 

SPE is het ondernemingspensioenfonds van ERIKS in Nederland. Op basis van een 
voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met CDC-karakter (‘basispensioenregeling’) 
bouwen de werknemers een financiële aanspraak op die tot uitkering komt vanaf pensionering of 
overlijden. SPE is een gesloten fonds, wat betekent dat er geen pensioenopbouw meer in 
plaatsvindt, met uitzondering van die werknemers die vóór 1 januari 2020 arbeidsongeschikt zijn 
geworden. Alleen voor deze groep vindt nog pensioenopbouw plaats in SPE. De hoofdtaak van 
SPE is nu nog het beheren van de gelden van de pensioenaanspraken en -rechten van de (oud)-
werknemers en overige pensioen- en aanspraakgerechtigden.  

4.2 Deelnemende vennootschappen 

Er zijn geen deelnemende vennootschappen meer, omdat per 1 januari 2020 de pensioenopbouw 
van de werknemers van  ERIKS nv, ERIKS bv en Elastomer Research Testing bv niet meer bij SPE 
plaatsvindt, maar bij verzekeraar Nationale-Nederlanden, uitgezonderd de pensioenen van een 
specifieke groep arbeidsongeschikte deelnemers; daarvoor vindt nog wel opbouw plaats in SPE. 
De tot die tijd opgebouwde pensioenen en de sinds 2020 opgebouwde pensioenen van de 
arbeidsongeschikte deelnemers worden door SPE beheerd en zullen in de nabije toekomst worden 
overgedragen naar de opvolger van SPE.  
De uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en SPE is derhalve stopgezet per 1 januari 
2020.  

Ultimo 2020 kende SPE 25 arbeidsongeschikte deelnemers en 2.098 slapers. Deze laatste groep 
(slapers) bestaat uit: 
- oud-deelnemers die werknemer zijn bij een van de vroegere aangesloten ondernemingen, 
waarvan het pensioen met ingang van 1 januari 2020 elders wordt opgebouwd; en  
- oud-werknemers.  

Daarnaast kent het fonds ultimo 2020 494 pensioengerechtigden. 

4.3 Organisatie 

SPE heeft een paritair samengesteld bestuur. Binnen het bestuur zijn de aandachtsgebieden 
verdeeld over de portefeuillehouders; elke bestuurder heeft een of meerdere gebieden in 
portefeuille. Het bestuur kent één commissie, zijnde de beleggingsadviescommissie (BAC). Om te 
zorgen voor voldoende countervailing power op dit gebied, laten de bestuursleden die niet tevens 
BAC-leden zijn zich bijstaan door een externe adviseur ter voorbereiding op de te nemen besluiten 
in de bestuursvergaderingen. Het bestuur laat zich terzijde staan door een adviseur/adviserend 
actuaris, de waarmerkend actuaris, de accountant en een beleggingsadviseur. Zo nodig wordt een 
juridisch adviseur of advocaat ingeschakeld. Het fonds kent drie sleutelfuncties, zijnde de interne 
auditfunctie, de risicobeheerfunctie en de actuariële functie. De sleutelfunctiehouders rapporteren 
periodiek aan het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.  
SPE heeft geen personeel in dienst. De pensioen- en deelnemersadministratie en het 
vermogensbeheer zijn uitbesteed. De pensioendesk verzorgt de ondersteuning van het bestuur, de 
pensioenuitbetaling en de communicatie met de werkgever, (ex)-deelnemers, arbeidsongeschikten, 
pensioengerechtigden en andere belanghebbenden.  
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Actuariële- en bedrijfstechnische nota (Abtn) 

In de Abtn worden de organisatie en de interne beheersingssystemen van SPE beschreven.  
De organisatie ziet er thans als volgt uit: 
 

  

Daarnaast wordt in de Abtn onder andere aandacht besteed aan: 

• de verdere interne organisatie, 

• de pensioenregelingen en 

• het financiële kader (risico’s, beleggings-, premie- en toeslagenbeleid en sturingsmiddelen). 

De Abtn is in te zien via de website. De laatste aanpassing per 8 juli 2020 is gedaan in verband 
met de inrichting van IORP II-wetgeving; er moest in de Abtn nog een aantal aanpassingen 
worden gedaan, waaronder het eerder vastgestelde organogram. Verder is de Abtn aangepast 
aan het feit dat met ingang van 1 januari 2020 de pensioenopbouw is gestopt. 

Samenstelling van bestuur 

Het bestuur is samengesteld uit twee werkgeversvertegenwoordigers, twee 
werknemersvertegenwoordigers en één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Het 
bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van SPE, zoals 
beschreven in de Abtn. Het bestuur vertegenwoordigt SPE en draagt (eind)verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van de pensioenregelingen en het daartoe behorende pensioen- en 
beleggingsbeleid. 

In 2020 liepen de zittingstermijnen van de heer Karhof (pensioengerechtigdenvertegenwoordiger) 
en mevrouw Siegman (werkgeversvertegenwoordiger) af. Nadat alle pensioengerechtigden 
hierover waren benaderd, hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor de bestuursfunctie van 
de heer Karhof. De heer Karhof was bereid om nog een zittingstermijn te vervullen, hetgeen het 
bestuur zeer verheugde. De werkgever heeft mevrouw Siegman gevraagd nog een termijn aan te 
blijven, waartoe ook zij bereid was. Toezichthouder DNB heeft vervolgens beide herbenoemingen 
goedgekeurd. Derhalve hebben zich geen mutaties in het bestuur voorgedaan. 
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Relevante nevenfuncties bestuurders ultimo 2020 

P.M. Siegman 
• Partner bij GPSS  
• Voorzitter Raad van Toezicht, Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf 
• Lid Raad van Toezicht, Pensioenfonds UWV 
• Lid Adviescommissie Pensioen Bestuurstafel (EPFIF) 
• Voorzitter Werkgroep Governance (VIIP) 

J.J. van Leeuwen 
• Eigenaar J.J. Van Leeuwen Consultancy BV 

C.G. Karhof 
• Geen (gepensioneerd ERIKS-medewerker) 

H. van den Heuvel 
• Business Analist ERIKS Nederland. 
• Lid Ondernemingsraad ERIKS Nederland. 

R. Bessem 
• Application Engineer ERIKS Nederland 

Beleggingsadviescommissie 

Het bestuur heeft een beleggingsadviescommissie (BAC) samengesteld. De BAC adviseert het 
bestuur inzake vermogensbeheerkwesties.  

De BAC bestaat uit één werkgeversvertegenwoordiger, één werknemersvertegenwoordiger en een 
externe deskundige als voorzitter. 

Daarnaast is een lid van het VO als toehoorder aanwezig bij de vergaderingen van de BAC. Eens per 
kwartaal worden het door het bestuur geformuleerde beleggingsbeleid en de beleggingsresultaten in 
de BAC besproken met de vermogensbeheerder en de beleggingsadviseur.  

Compliance officer 

Het pensioenfonds heeft een compliance officer benoemd. De compliance officer vervult een 
onafhankelijke rol binnen SPE. De compliance officer rapporteert aan het bestuur, zowel over de 
dagelijkse gang van zaken, als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan en 
woont in principe elke bestuursvergadering bij. 

Het bestuur heeft de taken van de compliance officer schriftelijk vastgelegd. Het bestuur waarborgt 
dat de compliance officer over voldoende bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht op 
de naleving van relevante wettelijke bepalingen en de gedragscode en zijn onafhankelijke positie ten 
opzichte van degenen die zijn onderworpen aan zijn toezicht. De compliance officer houdt toezicht op 
de deugdelijkheid en effectiviteit van interne regels en procedures. Hij rapporteert ten minste jaarlijks 
over de werkzaamheden en doet aanbevelingen op basis van de resultaten van de werkzaamheden. 
Het bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van eventuele bevindingen van de 
compliance officer.  

Indien de compliance officer daartoe aanleiding ziet kan hij insiders verplichten op eerste verzoek 
alle informatie te (laten) verstrekken over enige door of ten behoeve van hen verrichte persoonlijke 
transacties. De compliance officer controleert, indien hiervan sprake is, of die transacties aan de 
toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen.  

Voor een toelichting op de werkzaamheden van de compliance officer in 2020 wordt verwezen 
naar paragraaf 6.2.2. 
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Sleutelfuncties 

Het pensioenfonds kent drie sleutelfuncties die een onafhankelijke rol binnen SPE vervullen, te 
weten de actuariële functie, de interne audit functie en de risicobeheer functie. De actuariële 
functie is uitbesteed aan de waarmerkend actuaris. De houder van de risicobeheer functie en de 
interne audit functie zijn door het pensioenfonds ingehuurd. Voor de houders van alle drie de 
functies bestaan separate functieprofielen alsmede een beleidsdocument. In deze documenten zijn 
onder andere de deskundigheid, werkzaamheden en de borging van de onafhankelijkheid van de 
sleutelfunctiehouders beschreven en zijn de rapportage- en escalatieroutes opgenomen.  

De sleutelfunctiehouder risicobeheer woont in principe elke bestuursvergadering bij, de 
sleutelfunctiehouder interne audit is met name in bestuursvergaderingen aanwezig om zijn 
rapporten toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook is hij aanwezig bij de 
jaarwerkvergaderingen ter toelichting van de bevindingen van de ISAE-rapportages. De 
sleutelfunctiehouder actuarieel is niet op reguliere basis bij de vergaderingen aanwezig, maar zijn 
kwartaalrapportages worden door het bestuur besproken en, zo nodig, opgevolgd. Deze 
sleutelfunctiehouder is, vanzelfsprekend, voor vragen en toelichting bereikbaar. 

De invulling van de sleutelfuncties kan plaatsvinden door andere personen dan de 
sleutelfunctiehouder. De invuller(s) van de betreffende functie rapporteren direct aan de 
sleutelfunctiehouder. De sleutelfunctiehouder rapporteert aan het bestuur. 

Sleutelfunctiehouder Actuarieel: Drs. A. den Hartogh AAG (uitbesteed, Aon Nederland cv) 
Sleutelfunctiehouder Risicobeheer: Mw. T. Stanoevska  
Sleutelfunctiehouder Interne Audit: Hr. R. Wiering RA (ERIKS nv) 

Naast dat DNB in 2020 de wijze van inrichting door SPE van de sleutelfuncties heeft goedgekeurd, 
zijn de individuele sleutelfunctiehouders Risicobeheer en Interne Audit bij DNB voorgelegd ter 
goedkeuring. DNB heeft van beide personen medio 2020 aangegeven geen bezwaar te hebben 
tegen benoeming. De uitbesteding van de sleutelfunctiehouder Actuarieel aan Aon is ingediend in 
juni 2020, maar door DNB, bij navraag door het bestuursbureau over de status, niet in behandeling 
genomen. Dit hebben wij eind maart 2021 bevestigd gekregen. DNB ziet dit voor de toetsing niet 
als uitbesteding. De heer Den Hartogh had op gelijke wijze als de andere sleutelfunctiehouders 
moeten worden aangemeld bij DNB. De indiening van  de heer Den Hartogh als 
sleutelfunctiehouder betreft echter een formaliteit en is inmiddels in behandeling genomen. 

Met betrekking tot het boekjaar 2020 zijn door de sleutelfunctiehouders rapporten opgemaakt. 
Deze leiden niet tot significante bevindingen. De overige bevindingen worden in 2021 opgevolgd. 

Adviseurs / Waarmerkend actuaris / Accountant 

SPE wordt voor actuariaat en risicobeheersing van de financiële risico’s ondersteund door de 
adviserend actuaris (namens LCP) en de beleggingsadviseur (namens Aon). De certificering wordt 
verzorgd door een actuaris van Aon.  

KPMG Accountants werd benoemd ingaande boekjaar 2015.  


