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Algemene gegevens 
 

Naam en vestigingsplaats 
 
Bezoekadres en postadres met ingang van 1 oktober 2020:  

Stichting Pensioenfonds ERIKS  
Toermalijnstraat 5  
1812 RL Alkmaar  

Email: pensioenfonds@eriks.com Website: www.pensioenfondseriks.nl 

Het pensioenfonds (SPE) gaf tot en met 31-12-2019 uitvoering aan de volgende regelingen: 

- De pensioenregeling: 
 Aan de deelnemers werden de volgende aanspraken verleend: 

 . Ouderdomspensioen (voorwaardelijk geïndexeerd middelloon “CDC”); 
 . Partnerpensioen en wezenpensioen. 

- Overige uitlopende regelingen: 
 . Excedent Arbeidsongeschiktheidsuitkering Alleen lopende uitkeringen. 
 . Regeling WAO-hiaatuitkering Alleen lopende uitkeringen.  

Aangesloten instellingen t/m 31 december 2019 
SPE voerde tot en met 31 december 2019 de pensioenregeling uit voor ERIKS nv (Utrecht) en haar 
dochterondernemingen ERIKS bv (Alkmaar) en Elastomer Research Testing bv (Deventer). 

Samenstelling bestuur 
   Afgevaardigde namens: 
Voorzitter Mw. P.M. Siegman (1969)  de werkgever 
Secretaris Hr. H. van den Heuvel (1962) de werknemers 
Leden Hr. J.J. van Leeuwen (1955) de werkgever 
 Hr. R. Bessem (1962) de werknemers 
 Hr. C.G. Karhof (1952) de pensioengerechtigden 
 
Samenstelling verantwoordingsorgaan (VO) 
    Afgevaardigde namens: 
Voorzitter Hr. V.J.H. Geerdink (1956)  de werkgever 
Secretaris Hr. F.A. Koolbergen (1946) de pensioengerechtigden 
Lid Mw. R.A. Bos-Lutgens (1970) de werknemers 
Lid Hr. J.R. Smink (1968) de werknemers 
Kandidaat Hr. B. Effing (1952) - 
 

Onafhankelijke accountant 
KPMG Accountants N.V. Amstelveen 
 

Actuarissen en adviseurs 
Adviserend actuaris Hr. J. Koopmans Lane Clark & Peacock Netherlands bv 
Waarmerkend actuaris Hr. A. den Hartogh  Aon Nederland cv 
Beleggingsadviseur  Hr. M. Thomassen  Aon Hewitt Risk & Financial Management bv 
 

Pensioenbureau / Compliance officer 
Operationeel manager Hr. H.A. van den Berg ERIKS nv 
Bestuurssecretaris Mw. I.C. Agema ERIKS nv 
Compliance officer Hr. A. Kruijt ERIKS bv 
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Bestuursverslag 
 

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS vangt dit bestuursverslag aan met een 
persoonlijk bericht.  

Op 19 maart 2021 is Harry van den Berg, de Operationeel manager van Stichting Pensioenfonds 
ERIKS overleden. Harry was 20 jaar lang Operationeel manager van het pensioenfonds. Onder 
zijn bezielende leiding en grote inzet zorgde het bestuursbureau van het pensioenfonds voor het 
vakkundig uitvoeren van de pensioenregeling van alle (oud-) ERIKS-medewerkers.  

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS is veel dank aan hem verschuldigd en herinnert 
zich hem als een bevlogen en zeer toegewijde manager met het hart op de goede plaats, die tot 
het laatst toe, ondanks zijn ziekte, zijn taken bij het fonds vervulde. 
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1. Missie, uitgangspunten en doelstellingen 

De missie van het pensioenfonds luidt als volgt: 

• Op een verstandige, verantwoorde en transparante wijze (laten) beheren van de 
beschikbare middelen. 

• Zo efficiënt mogelijk besturen. 

• Zo optimaal mogelijk toezicht houden op de werkzaamheden die niet direct door het 
pensioenfonds worden verricht. 

Dit alles om de aan de deelnemers toegezegde pensioenaanspraken waar te kunnen maken, 
waarbij draagvlak onder de deelnemers bestaat ten aanzien van de wijze waarop dit gebeurt. 
Hierbij worden, gelet op een optimale verhouding van de inzet van interne en externe expertise, de 
beschikbare middelen op basis van de geformuleerde randvoorwaarden ingezet om een zo 
optimaal mogelijk pensioenresultaat te kunnen bereiken. 

Aanvullend hierop heeft het bestuur de volgende algemene uitgangspunten geformuleerd: 

• Betrokkenheid en inzicht/begrip van de deelnemer door een zo gericht mogelijke wijze 
van communicatie waarbij de beschikbare korte lijnen binnen de werkgever expliciet 
worden ingezet en de bereikbaarheid zo goed mogelijk wordt geborgd. 

• Het bespreken/toelichten van de risicobereidheid met alle stakeholders en het afleggen 
van verantwoording over de gemaakte afwegingen tussen de (verwachte) 
pensioenuitkomst en de vastgestelde risicobereidheid. 

• De uitvoering van de regeling wordt zo actueel mogelijk gehouden, gegeven de 
bewegingen in de branche (bijvoorbeeld flexibilisering uitkering), waarbij rekening wordt 
gehouden met kostenefficiëntie. 

• Een goede balans tussen kennis/inzicht bij bestuurders en de eisen ten aanzien van 
geschiktheid en de kosten die dit met zich mee brengt. 

In de risicomatrix van SPE worden de belangrijkste risico’s genoemd waarbij deze doelstellingen 
niet of niet geheel bereikt worden. Het bestuur ziet naast de financiële risico’s vanwege de lage 
dekkingsgraad van het fonds, vooral een aantal operationele risico’s (IT-risico’s en continuïteit 
bedrijfsvoering) aan de kant van de pensioenadministrateur (RiskCo) en een aantal governance 
risico’s, met name de onderbezetting van het Pensioenbureau. 
 

De slechte financiële situatie van het fonds is een continu aandachtspunt, waar veel aandacht 
naar uitgaat. Doordat de dekkingsgraad voor een belangrijk deel wordt beïnvloedt door de 
(hoogte van de) rente, kan het bestuur hier maar zeer beperkt invloed op uitoefenen. De 
renteafdekking bedraagt al enige jaren 60%, waardoor het resultaat op rente in positieve en 
negatieve zin gemitigeerd wordt. 
 

Om deze risico’s te beheersen heeft het bestuur beheersmaatregelen genomen waarvan de 
belangrijkste zijn dat RiskCo jaarlijks wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant 
middels een ISAE3402 rapportage die vervolgens weer door SPE wordt gecontroleerd 
(sleutelfunctiehouder interne audit), er kwartaalrapportages en -gesprekken plaatsvinden met 
RiskCo en ook eisen worden gesteld en gecontroleerd ten aanzien van IT-processen en -security. 
 

De governance risico’s van het fonds voor wat betreft de onderbezetting van het Pensioenbureau 
worden beheerst door in overleg met (de voorzitter van) het bestuur prioriteiten te stellen en 
doordat de portefeuillehouders binnen het bestuur hun portefeuille mede-voorbereiden. De 
continuïteit wordt gewaarborgd doordat zo nodig externe deskundigen kunnen inspringen en 
werkzaamheden kunnen overnemen.  
 

De geschiktheid van de bestuursleden wordt gewaarborgd door het stellen van eisen – zoals een 
toets aan het functieprofiel en toetsing door DNB – bij de aanvang van het bestuurslidmaatschap. 
Daarna en daarnaast kent het bestuur een collectief opleidingsplan, wonen individuele 
bestuursleden regelmatig seminars en webinars bij en vindt jaarlijks een zelfevaluatie plaats om 
kennis, vaardigheden en gedrag te evalueren. 
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Voor de langere termijn verwacht het bestuur dat het behalen van strategische doelen kan 
worden geborgd door over te stappen op een andere uitvoeringsvorm en zodoende de 
kwetsbaarheid van (de uitvoering door) het fonds te verminderen. De belangen van alle groepen 
deelnemers staan hierbij voorop. 
Als doelstellingen worden gehanteerd: 

• Optimaal beheer van de middelen in samenhang met de gedane toezegging, waarbij de 
primaire doelstelling is om te voldoen aan de nominale verplichtingen en de secundaire 
doelstelling om op lange termijn gemiddeld te indexeren met 75% van de geschoonde 
prijsinflatie.  

• Een vereiste dekkingsgraad van ten hoogste 120% onder nFTK (2015). 

• Een strategische renteafdekking, afgeleid van de strategische beleggingsmix, de duratie 
van de beleggingen in vastrentende waarden en de dekkingsgraad, van 60%.  
Deze 60% wordt naar de toekomst als een ondergrens beschouwd. 

Al in 2017 werd opnieuw een onderzoek gestart naar de toekomst van SPE waarbij aansluiting 
wordt gezocht bij de besluitvorming van de vennootschap inzake haar pensioenregeling en de 
beste uitvoeringsvorm. Hiertoe is onder meer een SWOT-analyse opgesteld. In 2018 heeft het 
bestuur vastgesteld dat SPE voor de middellange termijn niet meer de beste uitvoerder voor de 
pensioenregeling is, gezien de verwachte toenemende complexiteit inzake het besturen en de 
governance van het fonds alsmede het toenemen van de kosten. 

Als gevolg van het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst door de vennootschap in december 
2019 is de uitvoering van de pensioenregeling voor actieve deelnemers per 1 januari 2020, met 
uitzondering van de deelnemers die op deze datum reeds arbeidsongeschikt waren, beëindigd. De 
missie van het fonds is echter niet gewijzigd.  
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2. Collectieve waardeoverdracht en liquidatie 

Achtergrond 

SPE heeft op 18 december 2019 van de vennootschap bericht ontvangen dat de pensioenregeling 
van haar werknemers per 1 januari 2020 elders wordt ondergebracht. Met ingang van deze datum 
kent SPE, met uitzondering van de arbeidsongeschikte deelnemers die jegens SPE premievrije 
pensioenopbouw genieten, geen actieve deelnemers meer. 

Gezien de ontwikkelingen in de jaren hieraan voorafgaand was dit voor het bestuur geen 
verrassing. In de communicatie naar deelnemers en andere belanghebbenden is met deze 
ontwikkeling al een langere periode rekening gehouden. 

Vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid was SPE al eerder een onderzoek gestart naar de 
toekomstmogelijkheden. Mede vanwege het besluit van de vennootschap heeft het bestuur 
besloten te zijner tijd te willen gaan liquideren. Vanuit dit uitgangspunt heeft het bestuur 
selectiecriteria vastgesteld waar een mogelijke nieuwe uitvoerder aan dient te voldoen. De 
belangrijkste criteria die SPE hanteert voor de selectie van een opvolger zijn:   

 

Genoemde criteria zijn ook afgestemd met het verantwoordingsorgaan, de vennootschap en de 
ondernemingsraad.  

Het is dus de doelstelling om de bij SPE opgebouwde pensioen over te dragen naar een zorgvuldig 
te kiezen opvolger en het pensioenfonds op te heffen.  

In 2019 en 2020 heeft SPE een uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke uitvoerders. Op basis 
van de gehanteerde criteria en na grondige analyses bleven de algemene pensioenfondsen als 
beste mogelijke uitvoerder over. Op basis van een RFI zijn twee algemene pensioenfondsen 
geselecteerd die het beste bij SPE pasten. Met deze partijen zijn vervolgens meerdere gesprekken 
gevoerd en door het bestuur verdergaande vergelijkingen en analyses gemaakt. Uiteindelijk bleek 
dat De Nationale APF het beste aansloot bij de vier criteria van SPE.  

Voorgenomen besluit tot liquidatie 

In februari 2020 heeft het bestuur het voorgenomen besluit genomen om te liquideren, ondersteund 
door een positieve advies van het verantwoordingsorgaan in april 2020. Juridisch gezien heeft dit 
besluit geen consequenties. 

In 2020 heeft SPE verdere analyses uitgevoerd, gesprekken gevoerd en referenties getrokken om 
een keuze te maken voor een opvolger. Hier is het verantwoordingsorgaan nauw bij betrokken 
geweest. Ook is hierover gesproken met de visitatiecommissie van het fonds. 

In dit traject heeft SPE regelmatig overleg met de werkgever. Ten behoeve van het zorgvuldig 
opstellen van de beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en SPE heeft het fonds extern 
juridisch advies ingewonnen. Uiteindelijk is de beëindigingsovereenkomst in september 2020 
gesloten.  
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Voorgenomen besluit tot collectieve waardeoverdracht  

Mede als gevolg van het sluiten van de beëindigingsovereenkomst met de vennootschap, is het 
bestuur in september 2020 tot de intentie gekomen om de pensioenen over te dragen naar De 
Nationale APF. De planning was toen nog om in december 2020 een voorgenomen besluit tot 
collectieve waardeoverdracht te nemen en de pensioenen in 2021 definitief over te dragen.  

In november heeft het bestuur besloten na overleg met het verantwoordingsorgaan, ingeval er een 
overwaarde ontstaat bij een collectieve waardeoverdracht van de SPE-pensioenen naar De 
Nationale APF, dat elke direct belanghebbende in SPE een eenmalige verhoging van een gelijk 
percentage zal ontvangen, voor zover de fiscale regels dit toestaan. Dit besluit is genomen volgens 
het BOB-model, waarbij de fasen van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming verspreid 
over twee verschillende vergaderingen zijn doorlopen, zodat er sprake is van een zorgvuldige en 
evenwichtige afweging van alle belangen.  

Eind november werd het bestuur nieuwe informatie bekend voor wat betreft het kortingsmoment 
van de betreffende kring waarnaar de pensioenen overgedragen zouden worden, waardoor het 
bestuur nieuwe analyses moest maken en hernieuwde afwegingen moest maken over zijn 
mogelijke keuzen. Omdat half december ook het nieuwe pensioenstelsel in de vorm van een 
consultatiedocument bekend werd gemaakt, moest ook deze informatie, voor zover mogelijk, in 
de afwegingen worden meegenomen. 

Bij het sluiten van de boeken was het bestuur in gesprek met DNB en De Nationale APF over de 
overdracht van de pensioenen naar dit fonds. Op het moment van vaststellen van het 
bestuursverslag en de jaarrekening heeft het bestuur, nadat diverse gesprekken zijn gevoerd en 
de analyses opnieuw zijn uitgevoerd, een voorgenomen besluit tot collectieve waardeoverdracht 
genomen naar kring B van De Nationale APF. Het bestuur heeft reeds een adviesverzoek bij het 
verantwoordingsorgaan gedaan. Hierop is op 19 mei 2021 (gedateerd op 12 mei 2021) een 
positief advies ontvangen. SPE streeft naar een collectieve waardeoverdracht in 2021. 

Definitief besluit tot collectieve waardeoverdracht en liquidatie 

Om de pensioenen te kunnen overdragen naar De Nationale APF zal het bestuur een definitief 
besluit tot collectieve waardeoverdracht moeten nemen. DNB neemt dit besluit mee bij de 
goedkeuring van de collectieve waardeoverdracht. Het bestuur is voornemens dit besluit eind juni 
2021 te nemen, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen overdracht door DNB. 
Nadat de collectieve waardeoverdracht (CWO) is afgerond kan SPE, na instemming van DNB, 
opgeheven worden. Hiertoe zal eerst een jaarwerk gedaan moeten worden waarbij de certificerend 
actuaris, de accountant en de visitatiecommissie een oordeel geven. Alle genoemde gremia 
worden reeds bij de ontwikkelingen van het proces betrokken. 

Nadat een definitief besluit tot liquidatie van SPE is genomen worden de zittende bestuurders 
aangemerkt als vereffenaars en zullen wij uit dien hoofde de stichting afwikkelen. 

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. 

In hoofdstuk 12 van dit verslag wordt kort terug gekomen op de verdere planning en de stand van 
zaken. 
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Communicatie en betrokkenheid 

Het bestuur van SPE vindt het goed op de hoogte houden van haar direct belanghebbenden zeer 
van belang en heeft daarom een separaat communicatieplan opgesteld voor dit traject. Vanaf het 
begin van het traject zijn het verantwoordingsorgaan en de werkgever intensief betrokken. Ook 
vinden gesprekken plaats met de interne toezichthouder, de visitatiecommissie. Het 
verantwoordingsorgaan is klankbord voor het bestuur en natuurlijk ook adviesverstrekker. De direct 
belanghebbenden – werknemers, oud-werknemers, gepensioneerden, overige 
pensioengerechtigden, premievrij gestelde arbeidsongeschikten en andere aanspraakgerechtigden 
– zijn en worden daarom regelmatig geïnformeerd. 

In december 2019 heeft het bestuur alle belanghebbenden (actieven-pensioengerechtigden-
slapers) een nieuwsbrief gestuurd over de toekomst van SPE. 
In januari en februari 2020 heeft het bestuur korte mondelinge toelichtingen hierover gegeven 
binnen de vroegere aangesloten ondernemingen. In maart is er een nieuwsbrief verstuurd per post, 
om er zeker van te zijn dat alle direct belanghebbenden zouden worden bereikt. Dit is in de zomer 
van 2020 wederom gebeurd. Daarnaast is op de website van SPE een separaat deel ingericht waar 
informatie over het liquidatietraject wordt weergegeven. 

In oktober is een nieuwsbrief verspreid per post met een uitnodiging om een hoor- en 
informatiesessie bij te wonen. Deze interactieve sessies zijn in november 2020 gehouden voor alle 
belanghebbenden. Daarin werden de komende liquidatie van het fonds en de collectieve 
waardeoverdracht naar, toen nog waarschijnlijk, De Nationale Algemeen Pensioenfonds, toegelicht, 
de reacties van de direct belanghebbenden gehoord en er was volop gelegenheid om vragen te 
stellen. De sessies werden zeer positief ontvangen. 

In maart 2021 is een brief per post verzonden met een laatste update. 

SPE heeft een uitgebreide pensioenkrant eind mei 2021 verzonden. 
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3. Hoofdlijnen 2020 

Het jaar 2020 was een zeer intensief bestuursjaar met veel extra vergaderingen. Daarbij kwam ook, 
sinds maart van dat jaar, dat het bestuur door Covid-19 niet meer in persoon mocht vergaderen. 
Middels Teamsvergaderingen is dit echter probleemloos opgevangen, waarbij, op het moment dat 
dit echt noodzakelijk en toegestaan was, een enkele keer het bestuur nog in persoon bij elkaar is 
gekomen in 2020. Voor verdere toelichting op de gevolgen van Covid-19 voor SPE verwijzen wij 
naar paragraaf 9.5. 

Het hoge aantal vergaderingen werd aan de ene kant veroorzaakt door het toekomsttraject met de 
beoogde liquidatie en collectieve waardeoverdracht op korte termijn, zoals hierboven in hoofdstuk 2 
al is beschreven.  

Aan de andere kant was dat het dreigende faillissement van RiskCo Administrations (RiskCo), onze 
pensioenadministrateur. Van mei tot en met september 2020 is SPE hier intensief mee bezig 
geweest. Hierbij is samengewerkt met toezichthouder DNB en de overige klanten van RiskCo, die 
zich in een stuurgroep hadden georganiseerd. SPE heeft, onder leiding van de door hem 
geformeerde kopgroep bestaande uit een bestuurder, onze adviseur, onze sleutelfunctiehouder 
risicobeheer en de operationeel directeur van ons bestuursbureau veel extra activiteiten moeten 
ontplooien om de problemen waarmee we geconfronteerd werden het hoofd te bieden. Doordat 
SPE een fallbackscenario kent, was de dreiging van een risico van het faillissement van RiskCo 
beperkt. Het faillissement is afgewend door de overname van RiskCo door een grote partij, waar 
ook DNB zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Sinds deze overname is SPE in gesprek gebleven 
met RiskCo om de vinger aan de pols te houden. Vanwege het fallbackscenario en de beoogde 
liquidatie op korte termijn, heeft SPE een beperkt belang bij het voortbestaan voor de lange termijn 
van RiskCo. 

Daarnaast waren belangrijke aandachtspunten voor het bestuur in 2020: 

• Het opstellen van het herstelplan en het uitvoeren van een aanvangshaalbaarheidstoets. 

• Het evenwichtig afwegen van alle belangen in de besluitvorming. 

• Het contact onderhouden met de werkgever en het verantwoordingsorgaan, mede in 
verband met de naderende liquidatie en collectieve waardeoverdracht van SPE.  

• De communicatie met belanghebbenden middels nieuwsbrieven, bijeenkomsten, 
hoorsessies, informatie op de website en een samenvatting van het jaarverslag. 

• In navolging op de benoeming van de andere sleutelfunctiehouders eind 2019, de 
benoeming van een sleutelfunctiehouder Risicobeheer, die sinds het tweede kwartaal van 
2020 (nagenoeg) alle bestuursvergaderingen bijwoont en van goede toegevoegde waarde 
is;  

• Het risicomanagement, zowel in algemene zin als specifiek ten aanzien van het collectieve 
waardeoverdracht- en liquidatietraject. 

• Het monitoren van de uitbestedingspartijen (met name: RiskCo en NN IP), die het fonds 
ondersteunen bij de uitvoering van de pensioenregeling. 

• Bewustwording creëren, onder leiding van de compliance officer, ten aanzien van 
belangenverstrengeling en integriteit. 

• Het monitoren van de beleggingen op basis van de Verklaring Beleggingsbeginselen. 

• Het monitoren van compliance aan geldende en toekomstige wet- en regelgeving, 
waaronder maar niet uitsluitend de gevolgen van het pensioenakkoord voor SPE zowel op 
de korte als op de langere termijn. 

• Het continu toetsen van SPE aan de Code Pensioenfondsen.  

• Het regelmatig evalueren van de bestuursvergaderingen en het houden van een 
zelfevaluatie.  

• Onderhouden en uitbreiden van de deskundigheid van het bestuur en de bestuurders, door 
het volgen van individuele en collectieve trainingen en het bijwonen van diverse seminars 

• Voorkomen van korten van de pensioenen door het gebruikmaken van de 
Vrijstellingsregeling. 

In de vergadering van 19 februari 2020 heeft het bestuur het voorgenomen besluit tot liquidatie 
genomen. 
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Medio 2020 werd de operationeel directeur van SPE ziek. De heer Van den Berg is in 2020 voor 
een belangrijk deel zijn taken blijven vervullen. In voorkomende gevallen zijn diens 
werkzaamheden opgevangen door de bestuurssecretaris en de adviseur van het fonds. De 
continuïteit van het pensioenfonds is derhalve niet in gevaar gekomen. 
 

3.1 Ontwikkeling dekkingsgraad en herstelplan 

De nominale dekkingsgraad van SPE is gestegen en komt op 31 december 2020 uit op 102,4%. 
Het jaar 2019 werd afgesloten op 101,1%. Bij de berekening van de dekkingsgraad wordt de 
bestemmingsreserve, onderdeel uitmakend van het Stichtingskapitaal en reserves, niet 
meegenomen. 

De door SPE te hanteren rekenrente is gedaald naar 0,75% ultimo 2019 naar 0,19% ultimo 2020. 

Het rendement op de beleggingsportefeuille was positief 12,41% (2019: 19,23%). De nominale 
dekkingsgraad op basis van marktrente bedraagt 96,3% (2019: 96,2%). Onder marktrente 
verstaan wij de rente zoals deze op jaareinde op de kapitaalmarkt geldt, zonder rekening te houden 
met de door DNB voorgeschreven UFR. 

De volgende componenten hebben geleid tot een positief resultaat van € 5.766 in 2020. In 2019 
was het resultaat van € 4.612k.  

  

De rubricering van het totale resultaat heeft plaatsgevonden in lijn met de afgelopen jaren. De 
vennootschap heeft zich bereid verklaard om garant te staan voor de kosten die SPE maakt vanaf 
1 januari 2020. Dientengevolge is een bedrag ontvangen van € 387k van de vennootschap. 
Daarnaast is eenmalige bijdrage toegezegd door de vennootschap in het kader van de collectieve 
waardeoverdracht van € 2.100k. Dit bedrag is opgebouwd uit (1) de door de vennootschap 
overgenomen verplichting in het kader van zieke deelnemers € 205k, met als gevolg een vrijval van 
de voorziening zieken, en (2) de toegekende bijdrage door de vennootschap in het kader van de 
collectieve waardeoverdracht € 1.895k, verantwoord als onderdeel van de overige baten, totaal  
€ 2.488. Zie tevens de actuariële analyse zoals opgenomen in hoofdstuk 10. 

De vermogenspositie van SPE is per 31 december 2020 niet goed. Er is zowel sprake van een 
reservetekort als een dekkingstekort. 

Er is sprake van een reservetekort indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste 
dekkingsgraad (111,3% per 31-12-2020). Eind 2020 was de beleidsdekkingsgraad 97,7%. 
Het pensioenfonds heeft 10 jaar de tijd om de beleidsdekkingsgraad boven de vereiste 
dekkingsgraad te krijgen. 

Er is sprake van een dekkingstekort indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal 
vereiste dekkingsgraad (104,0% per 31-12-2020). Het pensioenfonds heeft 5 jaar de tijd om de 
beleidsdekkingsgraad boven de minimaal vereiste dekkingsgraad te krijgen. Omdat SPE sinds 
2015 niet meer boven de grens zit, mag ultimo 2020 geen sprake meer zijn van een dekkingstekort. 
Deze uitkomsten zouden tot de conclusie moeten leiden dat de pensioenaanspraken per  
1 januari 2021 gekort moeten worden tot de minimaal vereiste dekkingsgraad. De minister heeft 
deze regel tijdelijk aangepast naar 90%. Korten moet nu alleen als de actuele dekkingsgraad op  
31 december 2020 lager is dan 90%. Onze dekkingsgraad is op 31 december 2020 hoger 
waardoor er geen sprake is van een korting per 1 januari 2021. 

De vermogenspositie is in het eerste kwartaal van 2021 verbeterd. Ultimo april 2021 is de actuele 
dekkingsgraad 107,2% en de beleidsdekkingsgraad 100,6%. 
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Het verloop van de nominale dekkingsgraad en de rekenrente kan als volgt worden 
weergegeven: 

 

Daarnaast zijn ook de beleidsdekkingsgraad en de reële dekkingsgraad van belang.  

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de berekende dekkingsgraden van de afgelopen 12 
maanden. De ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad is maatgevend voor het beleid qua 
toeslagverlening, het signaleren of SPE zich in een tekortsituatie bevindt en is ook van belang voor het 
al of niet kunnen meewerken aan waardeoverdracht of afkoop van pensioenaanspraken. 

De reële dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds en de 
pensioenverplichtingen. Waarbij in de pensioenverplichtingen de verwachte stijging van de prijzen zijn 
meegenomen. Een reële dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het pensioenfonds naar verwachting 
voldoende vermogen heeft om aan de actuele pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen 
volledig te verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.  

Het verloop van de verschillende dekkingsgraden kan als volgt worden weergegeven: 

  



 

 Jaarverslag SPE 2020                  - 13 - 

De formule om de reële dekkingsgraad te berekenen is het delen van de beleidsdekkingsgraad 
door de TBI-grens. TBI staat voor Toekomst bestendig indexeren.  

De TBI-grens wordt door de actuaris berekend en ligt ultimo 2020 op 121,9% (2019: 124,4%).  
Dat wil dus zeggen dat er bij een dekkingsgraad van 121,9% of hoger volledig geïndexeerd kan 
worden. Dit brengt de reële dekkingsgraad op 80,1% (97,7% (BDG) gedeeld door 121,9% (TBI)). 

De vereiste dekkingsgraad (vereist eigen vermogen) is het niveau van de dekkingsgraad dat het 
fonds op grond van de Pensioenwet dient te hebben, op basis van de beleggingsrisico’s die het 
fonds loopt. Voor SPE is dit niveau per ultimo 2020 111,3% (2019: 111,9%). 

Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet een pensioenfonds 
een herstelplan opstellen. Hierin moet worden aangetoond dat binnen 10 jaar de dekkingsgraad op 
het niveau van de vereiste dekkingsgraad zal komen. Als dit niet lukt, moet er worden gekort op de 
opgebouwde rechten. Deze korting mag worden uitgesmeerd over de looptijd van het herstelplan. 
Het herstelplan moet jaarlijks worden geactualiseerd, waarbij opnieuw een horizon van 10 jaar 
geldt. In 2015 is voor het eerst door SPE een herstelplan opgesteld. SPE heeft gezien het tekort 
ultimo 2020 op 30 maart 2021 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Hierin wordt 
voldaan aan de eis dat het vereiste niveau van de dekkingsgraad binnen 10 jaar wordt gehaald, 
zonder dat korting noodzakelijk is. DNB heeft in een beschikking gedateerd 19 mei 2021 
aangegeven in te stemmen met dit herstelplan. 

Tot slot is er de premiedekkingsgraad. Deze geeft de mate weer waarmee de feitelijke premie 
voldoende is om de actuarieel benodigde premie te dekken. Zie toelichting in hoofdstuk 10.3. 
Gezien het feit dat er in 2020 geen premie meer is geïncasseerd wordt deze berekening  
niet meer gemaakt. 

Herverzekering 

De herverzekeringsovereenkomst (5-jaarscontract ingaande januari 2015) voor het 
overlijdensrisico (kort leven) werd per 1 januari 2012 ondergebracht bij Nationale-Nederlanden 
NN). Voor alle premievrij gestelde arbeidsongeschikte deelnemers is daarbij een “Anw-hiaat” 
opslag op het tijdelijk partnerpensioen meeverzekerd. Dit contract liep af op 31-12-2019 maar is 
verlengd tot en met 31-12-2021. 
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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. 
 
  

Risicoherverzekeraar

(NN)

Vermogensbeheerder

(NN Investment Partners)

Sleutelfunctiehouder Actuarieel 

(Aon)

Accountant

(KMPG)

Sleutelfunctiehouders 

Risicobeheer en Internal Audit 

(inhuur)

Administrateur

(RiskCo uitkerings- en 

deelnemersadministratie)

Pensioenbureau van 

het pensioenfonds

Operationeel manager

Bestuurssecretaris

Beleggingsadviescommissie

Bestuur

Compliance Officer

Verantwoordingsorgaan

Adviserend Actuaris

(LCP)

Intern toezicht 

(visitatiecommissie) Waarmerkend Actuaris

(Aon)

Beleggingsadviseur

(Aon)

Pensioengerechtigden

ERIKS nv

(en aangesloten 

ondernemingen)

Deelnemers

(inclusief gewezen 

deelnemers)
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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.  
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5. Financiële informatie 

5.1 Financiële positie 

Beleggingen 
Het rendement op de beleggingen bedraagt positief 12,41% (2019: 19,23%).  

De performance wordt verder toegelicht in paragraaf 9.3. 

Pensioenen 
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde conform de FTK grondslagen. 
Zie verder hoofdstuk 10.  

Dekkingsgraad 
Het actuarieel rapport geeft de volgende dekkingsgraden weer: 

 

Rentetermijnstructuur 
In de onderstaande grafiek is de nominale rentetermijnstructuur weergegeven per  
31 december 2020 en per 31 december 2019. Deze rentetermijnstructuur is een combinatie van de 
marktrente en de UFR (ultimate forward rate; een mechanisme waarmee de rente voor looptijden 
langer dan 20 jaar wordt bijgesteld). Hierin is te zien dat in de loop van 2020 de rentecurve voor alle 
looptijden wederom fors is gedaald.  
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Rentehedgecoëfficiënt 
De berekening van de rentehedgecoëfficiënt is vastgelegd in de Verklaring Beleggingsbeginselen 
waarbij de Voorziening pensioenverplichtingen wordt berekend tegen de marktrentetermijn-
structuur en niet tegen de DNB rentetermijnstructuur.  

De werkelijke renteafdekking komt ultimo 2020 uit op 65,2% (norm: 60,0%, bandbreedte: 57% - 
63%). 2019: 60,2%% bij een gelijke norm. 

  

De oorzaak is dat vanaf 30 september 2020 de nieuwe overlevingstafels zijn toegepast. In de 
loop van december zijn de kasstromen die voortvloeien uit de verplichtingen beschikbaar 
gekomen. De looptijden waren wat korter dan in de vorige versie (de levensverwachting is 
immers iets gedaald), waardoor de hedge-ratio stijgt. De vermogensbeheerder heeft, nadat de 
nieuwe verwachte uitkeringsreeks eind december 2020 beschikbaar is gekomen, in 2020 niet 
meer kunnen handelen op basis van deze nieuwe informatie. De noodzakelijk acties zijn begin 
januari 2021 geïmplementeerd. Ultimo januari 2021 bedraagt de hedge 59,83%. 

Indexatie 
Het toekennen van toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve 
deelnemers, de premievrije en ingegane pensioenen is voorwaardelijk. 
Het bestuur streeft naar ± 75% koopkrachtvastheid. Indexatie kan slechts worden gegeven indien 
de financiële middelen van SPE het toelaten. Indexatie houdt in dat op 1 januari van enig jaar: 
a. op de uitgestelde en ingegane pensioenen uit de basisregeling toeslagen kunnen worden 

gegeven; en  
b. de pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers die recht hebben op 

premievrije voorzetting kan wordt verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de 
procentuele toeslag op de ingegane pensioenen. 

Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen worden 
aangepast. De toeslag is maximaal de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex. 
Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie 
betaald. De (eventuele) toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 

Het bestuur kan ook besluiten de hiervoor genoemde toeslag gedeeltelijk toe te kennen. De 
beleidsdekkingsgraad fungeert als leidraad. Het pensioenfonds beschikt in beginsel over 
middelen om een toeslag uit te keren als de beleidsdekkingsgraad op 30 september 
voorafgaande aan de datum van toekenning, hoger is dan 110,0%. Bij een beleidsdekkingsgraad 
vanaf 121,9% kan volledig worden geïndexeerd en tussen 110,0% en 121,9% kan een pro rata 
toeslag worden toegekend. 
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De eventuele toeslagverlening is dus afhankelijk van de financiële situatie van SPE. Als gevolg 
van het dekkingstekort kon er in de jaren 2009 tot en met 2020 niet worden geïndexeerd met 
uitzondering van 2014 (toeslag 0,2%). Gezien de financiële situatie is de kans op indexatie de 
komende jaren klein. 

5.2 Financieel toetsingskader 

ALM-studie en Aanvangshaalbaarheidstoets  

In 2017 werd er voor het laatst een ALM-studie uitgewerkt. De uitkomsten van deze ALM-studie 
zijn in 2019 opnieuw getoetst, hetgeen het bestuur geen aanleiding gaf tot aanpassing van het 
beleggingsbeleid. 

In 2020 is een Aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd en ingediend bij DNB. Ook deze 
Aanvangshaalbaarheidstoets wordt op basis van een door DNB aangereikte scenarioset 
uitgevoerd met een horizon van 60 jaar.  

In 2020 is na afstemming met DNB sprake van een Aanvangshaalbaarheidstoets, omdat ons 
fonds vanaf 1 januari 2020 als een zogenaamd gesloten fonds wordt beschouwd nu er geen 
verdere pensioenopbouw meer plaatsvindt. 

De pensioenresultaten kunnen als volgt worden weergegeven.  

 

In de mediaan (het blauwe streepje 50%) komt het pensioenresultaat uit op 84,1%. De mediaan 
is de middelste uitkomst van alle scenario's. In het 5% percentiel (slecht weer scenario waar 95% 
van de verwachte uitkomst boven ligt) komt het pensioenresultaat uit op 52,1%, wat een afwijking 
van 38,0% van de mediaan is. Dit valt binnen de door het bestuur vastgestelde grens van 
maximaal 45% afwijking van het pensioenresultaat. 

Het pensioenresultaat is 100% indien: 

• er sprake is van 100% pensioenopbouw (1,6% per dienstjaar sinds 2016), en 

• er sprake is van volledige indexatie. 
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Het bestuur heeft de volgende resultaten van de Aanvangshaalbaarheidstoets 2020 ingediend bij 
DNB: 

 
Verwacht pensioenresultaat vanuit feitelijke situatie: 92,4% / Ondergrens 84,1%.  

De afwijking van het pensioenresultaat in slechtweerscenario wordt groter bij een slapend fonds 
omdat er geen nieuwe opbouw meer plaatsvindt. Dit heeft het bestuur doen besluiten om de 
gestelde norm voor het slechtweerscenario van 30% te verhogen naar 45%, nadat hierover 
gesprekken hebben plaatsgevonden met het VO, de vennootschap en de OR. Alle gremia waren 
akkoord met het voorstel van het bestuur tot verhoging van de maximale afwijking. Bij de 
ingediende Aanvangs-haalbaarheidstoets 2020 wordt aan de gestelde normen van 75% en 45% 
voldaan. 

5.3 Kosten pensioenbeheer 

 
 

De nominale kosten laten een stijging zien van bijna 20% hetgeen hierna wordt toegelicht. De 
vermelde kosten per deelnemer laten een behoorlijke stijging zien en zijn vanwege het stopzetten 
van de regeling per 1 januari 2020 niet goed vergelijkbaar met de kosten per deelnemer in 2019. In 
de voorgeschreven te hanteren vergelijkingsmaatstaf worden louter de actieve deelnemers en 
pensioengerechtigden meegenomen en niet de zogenaamde slapers. Voor ons fonds is die situatie 
in 2020 bijzonder vanwege het stopzetten van de regeling per 1 januari 2020 waardoor het te 
hanteren aantal belanghebbenden voor de kosten per deelnemer met ruim 70% afneemt.  

  

€ €

Administratie 322 27,8% 373 37,8%

Communicatie 23 2,0% 25 2,5%

Advies 15 1,3% 68 6,9%

Accountant / Waarmerkend actuaris 88 7,6% 80 8,1%

Sleutelfunctiehouders 33 2,9% 0

Overige 55 4,8% 59 6,0%

Totaal Staat van baten en lasten 536 46,3% 605 61,3%

Kosten betaald door vennootschap 621 53,7% 383 38,7%

Saldo kosten pensioenbeheer 1.157 100,0% 988 100,0%

Actieve deelnemers (AO'ers) 25 1.132

Pensioengerechtigden 494 470

Totaal 519 1.602

Kosten (totaal) per deelnemer € 2.229 € 617

2020 2019
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De toelichting per kostencomponent is als volgt: 

• De administratiekosten dalen door de vermindering van de out of scope kosten – zoals voor 
in- en uitdiensttredingen - inzake de deelnemersadministratie.  

• De communicatiekosten zijn nagenoeg gelijk. Waarbij moet worden aangetekend dat meer 
en meer van deze kosten direct door de vennootschap worden gedragen. 

• De advieskosten zijn gedaald, omdat deze kosten nu grotendeels door de vennootschap 
worden betaald. 

• In 2020 zijn sleutelfunctiehouders benoemd, hetgeen voortvloeit uit wet- en regelgeving. 

• De kosten voor rekening van de vennootschap stegen met name door de extra 
inspanningen van het Pensioenbureau (€ 49k), de bestuursleden (€ 96k) en het actuarieel 
en juridisch advies (€ 96k). Dit alles wordt veroorzaakt door de extra tijdsbesteding in 
verband met het “toekomst” (nu liquidatie) traject en de voorbereiding van de collectieve 
waardeoverdracht. Ook hebben problemen bij administrateur RiskCo in mei 2020 tot extra 
tijdsbesteding en kosten geleid.  

De kosten, betaalt door de vennootschap ERIKS nv, bestaan uit personeelskosten voor het 
Pensioenbureau, de bezoldiging van de externe bestuursleden en gepensioneerde bestuursleden 
en leden van het VO, overige bestuurskosten en de kosten van het actuarieel advies. De 
personeelskosten betreffen 2 medewerkers die gezamenlijk voor 1,0 FTE (2019: 0,9) 
werkzaamheden voor SPE verrichten.  

De kosten worden jaarlijks door het bestuur achteraf beoordeeld aan de hand van een 
benchmarkanalyse van adviesbureau LCP. Hieruit komt naar voren, dat als wordt gekeken naar 
een vergelijkbare groep fondsen met tussen de 1.000 en 2.000 deelnemers, onze kosten 
pensioenbeheer in boekjaar 2019 onder het gemiddelde van de betreffende fondsen in 
Nederland uitkomen. 

Het bestuur is van mening dat de kosten van boekjaar 2019, hoewel onder het gemiddelde van 
vergelijkbare fondsen, aan de hoge kant zijn. Grotere fondsen maken aanmerkelijk minder kosten 
door de daar aanwezige schaalgrootte. Omdat de vennootschap in 2019 een substantieel deel van 
de kosten voor haar rekening nam, was de situatie acceptabel.  

Er zijn geen kosten pensioenbeheer toegerekend aan de kosten vermogensbeheer. 
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6. Integraal risicomanagement  

In 2020 is er wederom sterk gefocust op risicomanagement. Met ingang van Q2 2020 is de 
sleutelfunctiehouder risicobeheer aan haar taak begonnen, waarbij het risicomanagement bij SPE 
weer verder ingebed is.  

Het bestuur heeft zijn beleid rondom risicomanagement verwoord in de Abtn. Daarnaast kent SPE 
een beleidsplan risicomanagement, dat het integraal risicomanagementbeleid verwoordt. Ten einde 
alle risicogebieden goed in kaart te krijgen zijn alle onderdelen samengevat in een “Risicomatrix”. 
Deze matrix wordt regelmatig besproken tijdens de bestuursvergaderingen en zo nodig aangepast 
aan de actualiteit. Ook kent het bestuur een specifieke risicomatrix voor het liquidatie- en collectieve 
waardeoverdrachttraject.  

Voor een goed pensioen is het noodzakelijk om door middel van beleggen rendement te behalen 
om daarmee uitzicht te hebben op indexatie en niet te hoeven korten. Beleggen brengt echter 
risico’s met zich mee. Het is daarom van belang dat het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille 
aansluit bij het risicoprofiel van SPE. Om op verantwoorde wijze invulling te geven aan het 
risicoprofiel heeft SPE een Verklaring Beleggingsbeginselen opgesteld. De Verklaring 
Beleggingsbeginselen is een document dat onder andere het risicoprofiel omschrijft en vormt 
daarmee het fundament onder het beleggingsbeleid. Door middel van de Verklaring 
Beleggingsbeginselen geeft het bestuur op verantwoorde en transparante wijze invulling aan het 
beleggingsbeleid. De Verklaring Beleggingsbeginselen is niet bedoeld om het beleggingsrendement 
te verhogen. De verklaring wordt jaarlijks geactualiseerd, meest recentelijk in maart 2021. 

Risicobereidheid 

De mate van risicoacceptatie van het bestuur is onder andere gebaseerd op de volgende 
kwalitatieve overwegingen:  

• Het opgebouwde pensioen vormt na pensionering en bij overlijden een van de belangrijkste 
bronnen van inkomen voor de pensioengerechtigden van SPE.  

• De pensioenregeling, zoals die door SPE werd uitgevoerd tot 1 januari 2020, is een CDC-
regeling waardoor de premie in principe geen sturingselement is. De sponsor heeft geen 
bijstortingsverplichting. 

• SPE streeft naar een waardevast pensioen. Een afgewogen balans tussen te nemen risico’s 
en het naar verwachting te realiseren beleggingsrendement is noodzakelijk om op langere 
termijn invulling te kunnen geven aan de pensioenambitie. Voor het nastreven van de 
pensioenambitie dient het bestuur van SPE bereid te zijn om beleggingsrisico te nemen en 
een beleggingsrendement na te streven dat hoger is dan de risicovrije marktrente.  

• Bij slechte economische omstandigheden acht het bestuur van SPE het uitlegbaar dat geen 
toeslag kan worden toegekend. Kortingen op de pensioenaanspraken en/of uitkeringen 
dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen.  

• SPE is compliant aan de vigerende wet- en regelgeving en komt zijn eigen regels en beleid 
na.  

De risicobereidheid kan worden beïnvloed door de actuele financiële positie van SPE. Periodiek 
wordt beoordeeld of de ambitie van SPE nog haalbaar is, onder andere door het uitvoeren van een 
jaarlijkse haalbaarheidstoets. Als de financiële situatie van SPE zodanig verbetert dat (gedeeltelijke) 
toeslag kan worden verleend, wordt bij voorkeur minder risico genomen. In het crisisplan zijn 
verschillende financiële situaties beschreven en voorzien van een classificatie wanneer SPE 
overgaat tot het nemen van (welke) maatregelen.  

Risicotolerantie 

De kwantitatieve grenzen van de risicobereidheid (risicotolerantie) komen voor de lange termijn tot 
uitdrukking in de gekozen onder- c.q. bovengrenzen ten aanzien van het pensioenresultaat 
voortvloeiend uit de (aanvangs-)haalbaarheidstoets en voor de korte termijn in de hoogte van het 
vereist eigen vermogen en een bandbreedte hiervoor.  

De risicotolerantie op korte termijn wordt vertaald in het vereist eigen vermogen en een bandbreedte 
daarom heen. Dit alles wordt vertaald in een begrenzing naar boven ten aanzien van de vereiste 
dekkingsgraad (maximaal 120%). Het VEV wordt hierbij berekend op de door DNB voorgeschreven 
methode. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.4. van de Abtn.  
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De ondergrens is niet afzonderlijk gedefinieerd aangezien deze in feite wordt bepaald door de 
grenzen die gesteld worden aan het beleggingsbeleid. Periodieke herijking en eventuele 
aanpassing van de risicohouding op korte termijn vindt plaats indien onvoorziene 
marktomstandigheden dat vragen. 

De risicotolerantie op lange termijn wordt uitgedrukt in het pensioenresultaat. In juni 2020 is een 
nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Dit in verband met de beëindiging van de 
uitvoeringsovereenkomst met ingang van 1 januari 2020.  

Risicomanagementcyclus 

Onderstaand is een schematische weergave opgenomen van de risicomanagementcyclus zoals 
deze binnen SPE wordt gehanteerd:  

 

6.1 Financiële risico’s 

Het bestuur heeft de volgende financiële (hoofd/sub)risico’s gedefinieerd: 

• Solvabiliteitsrisico; 

• Matching- en renterisico; 

• Marktrisico; 

• Verzekeringstechnisch risico; 

• Kredietrisico; 

• Valutarisico; 

• Liquiditeitsrisico;  

• Risico zakelijke waarden. 

Het bestuur heeft de volgende overtuigingen: 

• Bij beleggen gaat het om de inrichting van de beleggingsportefeuille op basis van de 
dekkingsgraad, duratie, verwachte kasstromen en indexatieambitie. 

• Op lange termijn wordt beleggingsrisico beloond met positief rendement. 

• Op korte termijn beleggen brengt het risico op verlies met zich mee. 

• Een hoger verwacht rendement gaat gepaard met een hoger risico.  

• Door diversificatie verbetert de rendement/risico verhouding.  

Om toeslagverlening op lange termijn te kunnen realiseren is het bestuur bereid om op 
verantwoorde wijze beleggingsrisico te nemen. Het risicoprofiel moet echter aansluiten bij de 
doelstellingen, risicotolerantie en beperkingen van SPE. Daarbij wordt rekening gehouden met 
risico op korte termijn en de kansen op lange termijn. Om risico’s te mitigeren worden de 
beleggingen gespreid. 
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In de dagelijkse praktijk ziet de beleggingsadviescommissie, ondersteund door het 
Pensioenbureau, door middel van de risicorapportage van de vermogensbeheerder toe op de 
verschillende financiële risico’s conform de binnen SPE aanwezige beleidskaders en de 
beleggingsrichtlijnen. De beleggingsposities en –resultaten worden maandelijks gerapporteerd aan 
het bestuur. De risicomonitor opgesteld door de vermogensbeheerder wordt elk kwartaal door het 
bestuur geëvalueerd. 

De risico’s worden verder toegelicht in de Toelichting op het Risicobeheer (Zie noot 13 van de 
Toelichting behorende tot de jaarrekening).  

6.2 Niet financiële risico’s 

6.2.1 Operationele risico’s 

Ter beoordeling van de operationele risico’s ontvangt SPE jaarlijks de ISAE Standard 3402 Type II 
rapporten van dienstverleners. Dit is van toepassing op: 

• de vermogensbeheerder: NN Investment Partners (NN IP); 

• Altis voor de monitoring van een tweetal aandelenfondsen; 

• de custodian: Kas Bank (Caseis); 

• de uitvoerder van de deelnemersadministratie: RiskCo Administrations. 

Naast de jaarlijkse ISAE rapportages, ontvangt SPE van NN IP en RiskCo Administrations ook op 
kwartaalbasis rapportages inzake de beheersing van niet-financiële risico’s, waaronder het 
operationele risico. Deze worden door het Pensioenbureau tezamen met een bestuurslid (met 
uitbesteding in portefeuille) respectievelijk door de BAC (met betrekking tot NN IP) met de 
betreffende dienstverlener besproken. Dit wordt teruggekoppeld naar het bestuur. De rol van 
Caseis als custodian is beperkt tot het ter beschikking stellen van de (bank) beleggingsrekening. 

Ontwikkelingen 

Alle ISAE-rapporten zijn door de sleutelfunctiehouder Internal Audit beoordeeld, vervolgens in de 
bestuursvergadering van 12 mei 2021 besproken en geven voor SPE bevredigende uitkomsten. 
De kwartaalrapportages van de uitbestedingspartijen worden periodiek in het bestuur besproken.  

6.2.2 Integriteitsrisico 

Het integriteitsbeleid is in de afgelopen jaren verder uitgewerkt en vastgelegd. De compliance 
officer van SPE houdt toezicht op de naleving van de gedragscode. De compliance officer heeft 
verslag uitgebracht aan het bestuur. 

Om de inrichting en inbedding van de compliance functie te verhelderen, is een compliance 
programma opgesteld. Voor het bestuur, de compliance officer en andere verbonden personen 
fungeert het compliance programma als een beschrijving van alle relevante aspecten van de 
compliance-functie.  

Ontwikkelingen  

In 2020 heeft de focus van het bestuur van SPE ten aanzien van compliance wederom gelegen 
op risicomanagement, en ook op integriteit. In het bijzonder is aandacht besteed aan:  

• de (afronding van de) implementatie van de sleutelfuncties – alle functies zijn bemenst en de 
sleutelfunctiehouders zijn akkoord bevonden door DNB;  

• de update van de risicomatrix (reguliere risicoanalyse - on going activiteit waarbij de 
sleutelfunctiehouder risicobeheer een aantal aanbevelingen heeft gedaan voor verdere 
ontwikkeling);  

• de rapportagelijnen vanuit de verschillende gremia;  

• het inventariseren cq updaten van de risico’s rondom de toekomstige collectieve 
waardeoverdracht en liquidatie van SPE in de vorm van een separate risicomatrix;  

• de risico’s die samenhangen met het nieuwe pensioencontract in het licht van de collectieve 
waardeoverdracht;  

• bewustwording terzake van belangenverstrengeling (op verschillende terreinen is hier 
aandacht aan besteed onder leiding van de compliance officer).  
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Tijdens de bestuursvergaderingen is compliance/integriteit een expliciet agendapunt. Tevens is 
de compliance officer voor iedere bestuursvergadering uitgenodigd en bijna bij elke vergadering 
aanwezig en wordt hem spreektijd toegekend op iedere agenda.  

In 2021 zal de focus met name liggen op de verdere voorbereiding van de collectieve 
waardeoverdracht en de liquidatie van SPE. Hierbij heeft het bestuur expliciet uitgesproken dat, 
indien deze waardeoverdracht verdere vertraging oploopt dan Q3 van boekjaar 2021, bezien zal 
worden in hoeverre het risicomanagement een verdere ontwikkeling zal moeten ondergaan. De 
compliance officer zal dit proces monitoren.  

De compliance officer heeft specifiek aandacht gevraagd voor de actiepunten die uit de 
beoordeling van de gedragscodes van de uitbestedingspartijen volgen, alsmede voor een 
voortdurende waakzaamheid voor een zuivere weging van alle belangen.  

De compliance officer heeft geconstateerd dat in boekjaar 2020 geen sprake was van insiderschap 
zoals bedoeld in de gedragscode.  

6.2.3 Juridisch risico 

Ter beheersing van het juridisch risico maakt SPE voor juridische kwesties gebruik van de binnen 
het bestuur en het Pensioenbureau aanwezige juridische kennis en kunde, de juridische afdeling 
van de werkgever (ERIKS nv) en zo nodig in aanvulling hierop een gerenommeerd advies- en/of 
advocatenkantoor. 

Ontwikkelingen 

In 2020 hebben ten aanzien van het juridisch risico geen bijzonderheden plaatsgevonden. Wel 
heeft het pensioenfonds een klacht ontvangen welke uiteindelijk heeft geleid tot een voorlopige 
uitspraak van de Ombudsman. Voor meer informatie verwijzen wij naar hoofdstuk 11.5. 

6.2.4 Uitbestedingsrisico 

De deelnemers- en uitkeringsadministratie is uitbesteed aan RiskCo Administrations. Daarnaast 
heeft SPE als vermogensbeheerder NN IP aangesteld. Met beide partijen bestaan 
overeenkomsten. Met RiskCo Administrations is een overeenkomst gesloten met stilzwijgende 
verlenging voor steeds 1 jaar. De overeenkomst met NN IP is gesloten voor onbepaalde tijd. 
Beide overeenkomsten kunnen tussentijds worden beëindigd bij een (uitgaande) collectieve 
waardeoverdracht uit hoofde van liquidatie (art. 84 PW). 

Ontwikkelingen 

De ontwikkelingen met betrekking tot het dreigende faillissement van RiskCo is reeds beschreven 
in hoofdstuk 3.  

In 2020 is met NN IP een nieuw addendum overeengekomen. Verder verwijzen we naar paragraaf 
6.2.1. voor de ontwikkelingen. 

6.2.5 IT risico 

SPE maakt gebruik van de IT-faciliteiten van ERIKS nv, waaronder het netwerk, maar ook voor 
hard- en software. Het bestuur heeft continuïteit, privacy en toegankelijkheid als subrisico’s 
vastgesteld. 

Ontwikkelingen 

Eind 2019 heeft ERIKS nv te kennen gegeven dat de gegevensopslag op de servers van ERIKS 
verplaatst zal gaan worden naar SharePoint. De gegevensopslag van SPE staat ook op deze 
servers. Het Pensioenbureau heeft hierover informatie opgevraagd bij onder andere de CIO van 
ERIKS nv. Deze informatie is gebruikt voor een (beperkte) risicoanalyse. Omdat een van de 
belangrijkste risico’s, de logische toegang tot de data van SPE en inzicht hierin, via SharePoint 
beter te beheersen valt en de overige risico’s niet groter dan wel slechter beheersbaar worden 
door een overgang, heeft het bestuur besloten de gegevensopslag niet anders te gaan regelen en 
over te gaan naar SharePoint. Deze overgang is eind 2020 geëffectueerd, waarbij begin 2021 een 
volledige controle heeft plaatsgevonden. Hieruit bleek dat alle gegevens volledig en juist zijn 
overgegaan naar een nieuwe SharePoint-omgeving voor SPE.  
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6.2.6 Omgevingsrisico 

Het belangrijkste omgevingsrisico op dit moment is de relatie/afhankelijkheid van de sponsor.  

Ontwikkelingen 

Eind 2019 is de vennootschap met de Ondernemingsraad van ERIKS bv een nieuwe 
pensioenregeling bij een andere uitvoerder overeengekomen die per 1 januari 2020 is gestart.  

Per deze datum heeft ERIKS nv de uitvoeringsovereenkomst voor de uitvoering van de 
pensioenregeling van de werknemers van ERIKS nv, ERIKS bv en Elastomer Research Testing bv 
opgezegd. Het bestuur heeft de ontvangst van de opzegging bevestigd en uiteindelijk is er een 
beëindigingsovereenkomst tussen partijen gesloten (zie hoofdstuk 2) waarmee het bestuur de 
opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door de vennootschap heeft geaccepteerd.  

Voor de ontwikkelingen rondom de voorgenomen collectieve waardeoverdracht en liquidatie van 
SPE wordt verwezen naar hoofdstuk 2. 
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7. Pensioenregelingen en deelnemers  

7.1 Karakter van de pensioenregeling 

Er vindt sinds 1 januari 2020 geen nieuwe opbouw plaats in SPE, behalve voor een specifieke 
groep premievrij gestelde arbeidsongeschikten. 
Aan de deelnemers werden tot en met 31 december 2019 de volgende aanspraken verleend: 

•   Ouderdomspensioen (voorwaardelijk geïndexeerd middelloon “CDC”);  

•   Partnerpensioen en wezenpensioen. 

De pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een CDC-
karakter. De werkgever betaalde een vaste pensioenpremie van 13% van de salarissom. De 
werknemer droeg verplicht 5% van de pensioengrondslag bij. De indexatie van de opgebouwde 
aanspraken (middelloon) en de pensioenuitkeringen is afhankelijk van de financiële positie van 
SPE. 

De pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een “collectieve beschikbare premieregeling”. 
Alle risico’s, afgezien van de betaling van bovengenoemde premies, liggen uiteindelijk bij de 
deelnemers van SPE.  

7.2 Overeenkomsten en reglement 

De rechten en plichten van de bij SPE aangesloten ERIKS-bedrijven zijn beschreven in de 
overeenkomst tot deelneming, de uitvoeringsovereenkomst, de statuten en de pensioenreglement 
van het fonds. SPE heeft tot doel het, binnen de grenzen van zijn middelen, verlenen of doen 
verlenen van pensioenen en uitkeringen aan (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en hun 
nagelaten betrekkingen, die daarvoor in aanmerking komen krachtens de bepalingen van de 
statuten en het pensioenreglement. 

7.3 Historisch perspectief 

Het tot en met 31 december 2010 opgebouwde ouderdomspensioen volgens het middelloon-
systeem bedraagt vanaf de opnamedatum per doorgebracht dienstjaar 1,5% (pensioenleeftijd 
oorspronkelijk 65 jaar) van de in het betreffende kalenderjaar vastgestelde pensioengrondslag. In 
de jaren 2011 tot en met 2013: 1,55%. 

In 2014 is de regeling aangepast in het kader van de verschuiving van de pensioenrichtleeftijd van 
65 jaar naar 67 jaar en is het extra tijdelijk partnerpensioen (TPP) verlaagd om binnen de fiscale 
kaders te blijven. De opgebouwde rechten werden actuarieel herrekend. Vanaf 1 januari 2014 
werd het opbouwpercentage 1,75%.  

In 2015 is de regeling wederom aangepast aan het gewijzigde fiscale regime. Het maximum 
pensioengevend salaris van € 100.000 (2019: € 107.593) werd verplicht ingevoerd.  
Daarnaast werd het TPP verlaagd van 15% naar 5% van het ouderdomspensioen en anderzijds 
verhoogd door een bedrag ter grootte van de Anw-uitkering voor iedere deelnemer te verzekeren. 

Gegeven de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de rentetermijnstructuur werd eind 2015 
geconstateerd dat de premie niet langer kostendekkend is. Na overleg met belanghebbenden 
werd besloten de opbouw vanaf 1 januari 2016 te verlagen van 1,75% naar 1,60% van de 
pensioengrondslag per deelnemersjaar.  

De reglementaire pensioenrichtleeftijd is vanaf 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. De 
opgebouwde aanspraken per 1 januari 2018 zijn actuarieel herrekend naar de nieuwe 
pensioenrichtleeftijd. In het geval van eerdere pensionering wordt de pensioenuitkering actuarieel 
herrekend. Dit komt neer op een verlaging van circa 0,5% per maand waarmee de 
pensioenrichtleeftijd wordt vervroegd. 

Per 1 januari 2020 is de Uitvoeringsovereenkomst door ERIKS nv opgezegd. Vanaf dit moment 
worden er door deelnemers geen aanspraken meer opgebouwd, behalve voor een specifieke 
groep premievrij gestelde arbeidsongeschikten. 

  



 

 Jaarverslag SPE 2020                  - 29 - 

7.4 Franchise 

De franchise bedroeg in 2020 € 16.725 (2019: € 16.314). 

De uitvoering van de pensioenregeling en daarmee ook de werkgeversbijdrage voor de 
basisregeling is per 1 januari 2020 stopgezet. De nieuwe opbouw van de pensioenen vindt per  
1 januari 2020 plaats bij een verzekeraar, met uitzondering van een specifieke groep premievrij 
gestelde arbeidsongeschikten. Ook de verplichte werknemersbijdrage stopte.  

SPE beheert sinds 1 januari 2020 de tot die datum opgebouwde pensioenen en de nog op te 
bouwen pensioenen van de genoemde groep arbeidsongeschikte deelnemers. 

7.5 Beleid ten aanzien van toeslagverlening (indexatie) 

De toeslagverlening is afhankelijk van de financiële situatie van SPE. De toeslagverlening is 
voorwaardelijk. In het pensioenreglement staat in art. 8 lid 3 beschreven: 

Het bestuur kan ook besluiten om de toeslag gedeeltelijk toe te kennen. De beleidsdekkingsgraad 
zal hierbij als leidraad fungeren. Toeslagverlening kan alleen plaatsvinden indien de 
beleidsdekkingsgraad ten minste 110% bedraagt. Er wordt niet meer toeslag toegekend dan naar 
verwachting in de toekomst gerealiseerd kan worden. Dat wil zeggen dat het vermogen zodanig 
dient te zijn dat de te geven toeslag jaarlijks, gedurende de hele toekomst, gegeven kan worden. 
Volledige indexatie vindt in principe plaats bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 121,9%.  
Onder normale omstandigheden is de verwachting dat circa 75% van de inflatie gecompenseerd 
zal kunnen worden door indexatie van de aanspraken en uitkeringen. Gezien de financiële 
situatie wordt er op 1 januari 2021 geen toeslag verleend en is de kans op indexatie de komende 
jaren klein. 

7.6 Uitkeringen 

De gemiddelde bruto maanduitkering in Euro per gerechtigde bedraagt ultimo boekjaar: 

 
 
Dit betreft allen die een uitkering van SPE ontvangen. 
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7.7 Deelnemers 

Alle daarvoor in aanmerking komende werknemers zijn als deelnemer in de pensioenregeling van 
SPE opgenomen. Per 1 januari 2020 werden alle actieve deelnemers premievrij. Met dien 
verstande dat alleen de arbeidsongeschikten met ingang van 1 januari 2020 als actieve 
deelnemers worden gerubriceerd omdat voor deze groep de premievrije opbouw wordt voortgezet. 

In onderstaand overzicht wordt over de jaren 2016 – 2019 het verloop van de actieve deelnemers 
weergegeven. De samenstelling over boekjaar 2020 betreft de premievrije deelnemers (slapers, 
niet zijnde arbeidsongeschikten).  

 

 

 

  

De samenstelling van de groep actieve deelnemers is:

Naar geslacht (2020: premievrij) 2020 2019 2018 2017 2016

Vrouwen 484 236 229 221 209

Mannen 1.614 896 885 824 798

2.098 1.132 1.114 1.045 1.007

Vrouwen 23,1% 20,8% 20,6% 21,1% 20,8%

Mannen 76,9% 79,2% 79,4% 78,9% 79,2%

Gemiddelde leeftijd ultimo 48,7 46,9 46,5 46,9 47,0

Idem pensioengerechtigden (OP) 73,9 73,7 73,3 72,6 72,7

Idem pensioengerechtigden (PP) 73,1 73,1 72,3 72,1 73,2

Verloop verzekerden in 2020 Actieven Premievrij

OP PP WzP Totaal

Stand per 1 januari 1.132 1.051 341 126 3 470

Naar gesloten regeling -1.104 1.104

28 2.155

Overlijden

Overlijden Pensioengerechtigde OP -9 8 -1

Overlijden Pensioengerechtigde PP -5 -5

Ingang OP -3 -26 29 29

Ingang PP -3 1 1

Afkoop / Waardeoverdracht

Ingang pensioen  (Artikel 66.2 PW) -9

Nieuwe circuit na uit dienst PV -18

Overige mutaties -1

Stand per 31 december 25 2.098 361 130 3 494

De "actieven" betreffen de Arbeidsongeschikte deelnemers met premievrije opbouw

Pensioengerechtigden
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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. 
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9. Beleggingen  

9.1 Beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid werd in 2020 niet aangepast. De beleggingsmix bleef gehandhaafd op 70% 
vastrentende waarden en 30% zakelijke waarden.  

Het beleggingsmandaat is gebaseerd op de Verklaring Beleggingsbeginselen van SPE, waarin 
de doelstellingen, beleggingsovertuigingen, risicotolerantie en beperkingen zijn gedefinieerd. Wij 
verwijzen naar wat in het hoofdstuk Integraal risicomanagement (hoofdstuk 6) wordt geschreven 
over de Verklaring Beleggingsbeginselen. Daarnaast wordt periodiek een ALM-studie uitgevoerd 
waarmee het beleggingsbeleid en eventuele aanpassingen daarin worden onderbouwd.  

De aanbevelingen uit de ALM-studie van eind 2017 zijn als volgt geïmplementeerd: 

• De matchingportefeuille is in 2018 anders ingericht door de overstap naar zogenaamde 
DMR fondsen waarbinnen ook de renteafdekking is geregeld. In 2018 is daarom ook 
afscheid genomen van de Discretionaire obligatieportefeuille en de eigen rente derivaten; 

• Het streven op langere termijn was om met de jaarlijks te ontvangen pensioenpremie de 
aandelenportefeuille anders in te richten. Verwezen wordt naar hoofdstuk 10.3. 

In 2019 heeft het bestuur gezien de marktonwikkelingen (lage verwachte rendementen, lage rente) 
gevraagd in hoeverre het strategisch beleggingsbeleid aanpassing behoeft. De adviseur van het 
bestuur heeft een en ander beoordeeld. Het bestuur heeft daarom geconcludeerd dat de 
uitkomsten van de in 2017 uitgevoerde ALM-studie nog valide zijn. 

Het vermogensbeheer is ondergebracht bij NN Investment Partners nv (NN IP). NN IP rapporteert 
maandelijks en per kwartaal omtrent de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille. Daarnaast stelt 
NN IP elk kwartaal een Risicomonitor op die telkens door de beleggingsadviescommissie en het 
bestuur wordt beoordeeld.  

De spreadontwikkeling (swap- versus staatsrente) is het belangrijkste risico in de 
matchingportefeuille. In 2018 werd de renteafdekking verhoogd van 50% naar 60%. In 2019 en 
2020 zijn hier geen wijzigingen op geweest. 

9.2 Marktwaarde en performance beleggingen  
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9.3 Toelichting performance beleggingen 

In 2020 werd een beleggingsresultaat gerealiseerd van 12,41% versus 19,23% in 2019. De 
gehanteerde samengestelde benchmark komt uit op 13,09%. Daaruit blijkt een nadeel van 0,68% 
Op het niveau van de individuele strategieën is beter gescoord, hetgeen uit de toelichting hierna 
blijkt. Het negatieve verschil op jaarbasis wordt veroorzaakt doordat gedurende het jaar de 
wegingen van de matchingportefeuille en de returnportefeuille steeds veranderen als gevolg van 
marktbewegingen. Vooral in maart en april van het jaar waren de marktbewegingen fors. De 
samengestelde benchmark hanteert een vast percentage van de wegingen tussen de matching 
en de returnportefeuille. Het beschouwen van de deel-portefeuilles afzonderlijk geeft derhalve 
een beter beeld. 

De matchingportefeuille behaalde 14,82% (benchmark: 14,80%) en de returnportefeuille 8,97% 
(benchmark: 8,79%). Dit laat bij beide portefeuilles een kleine out-performance zien. 

De waarde van de beleggingen steeg van € 255,466 mln naar € 281,801 mln ultimo 2020. De 
matching portefeuille dient voor het afdekken van de rentegevoeligheid van de 
pensioenverplichtingen en heeft een hoge rentegevoeligheid, welke is afgestemd op de 
gemiddelde looptijd van de pensioenverplichtingen. De verplichtingen zelf stegen met 14,1% als 
gevolg van de dalende rente. De rente-afdekking (sinds 2018: 60%) leverde per saldo dus iets 
meer op dan verwacht. 

Binnen de returnportefeuille wordt middels aandelen grotendeels wereldwijd belegd met aparte 
allocaties naar Europese Small Cap aandelen en aandelen in opkomende markten. De 
portefeuille liet een goede performance zien van 10,55%. De benchmark was 10,35%. De 
beurskoersen herstelden zich in het laatste kwartaal sterk, na een aanvankelijke forse daling 
gerelateerd aan Covid-19. Het valutarisico voor wat betreft de wereldwijde aandelen is sinds 
medio 2017 afgedekt binnen het onderliggende fonds. Het valutarisico voor opkomende markten 
wordt niet afgedekt. 

De beleggingen in Emerging Markets Debt lieten een negatief rendement van min 1,32% zien. De 
verklaring daarvoor is dat de obligaties van overheden genoteerd in lokale valuta vooral in het 
tweede kwartaal achterbleven bij de obligaties die genoteerd zijn in US-dollar.  

De vastgoedportefeuille is ook dit jaar in waarde afgenomen vanwege de terugbetaling van de 
verkoopopbrengsten uit het onderliggende fonds. Het is de verwachting dat het onderliggende 
vastgoed in 2022 geheel zal zijn verkocht.  

9.4 Maatschappelijk verantwoord beleggen 

Het bestuur heeft ook in 2020 gesproken over de houding van SPE inzake het te voeren beleid 
betreffende Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). MVB is een breed terrein met veel 
verschillende opties: van volledig maatwerk tot de meer gestandaardiseerde MVB-oplossingen die 
onderdeel uitmaken van de beleggingsfondsen van vermogensbeheerders.  

SPE kiest mede vanuit de beperkte omvang van het fonds voor een kostenefficiënte aanpak door 
zoveel mogelijk gebruik te maken van gestandaardiseerde oplossingen. MVB-aspecten worden, naast 
andere aspecten meegenomen in de keuze voor een beleggingsfonds. Uiteraard wordt altijd voldaan 
aan de wettelijk uitsluitingseisen inzake bijvoorbeeld controversiële wapens. Verder is benoemd dat 
het MVB-beleid van de werkgever een rol verdient in de afwegingen. Het is immers moeilijk uit te 
leggen als de werkgever geen zaken met een bepaalde partij wil doen en SPE er wel in belegt of 
omgekeerd. 

Bij de selectie van een passief beheerd aandelenfonds is gekozen voor een fonds van Northern Trust 
dat met een aantal MVB-aspecten rekening houdt.  

Daarnaast wordt er belegd in het NN Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund dat naast de 
eerder genoemde uitsluitingscriteria aanvullende criteria hanteert op het gebied van duurzaamheid. 

Stembeleid 

Voor meer informatie over het stembeleid van de beleggingsfondsen in de portefeuille wordt verwezen 
naar de website van het fonds.  
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Beloningsbeleid 

SPE voert een beloningsbeleid dat bijdraagt aan het voorkomen van het nemen van onaanvaardbare 
of ongewenste risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s, en het voorkomen van het maken van 
kosten die niet in het belang zijn van de deelnemers. Het beloningsbeleid inzake bestuurders, 
medewerkers van het pensioenbureau en (externe) leden van de BAC is niet afhankelijk van het 
rendement van de beleggingsportefeuille. De afwegingen van bestuurders tijdens de besluitvorming 
dan wel van BAC-leden en/of medewerkers van het pensioenbureau tijdens de voorbereiding van de 
besluitvorming van besluiten inzake eventuele duurzaamheidsrisico’s worden daardoor niet beïnvloed 
door het beloningsbeleid.   

9.5 Gevolgen Covid-19 voor de beleggingen  

COVID-19 heeft grote impact op de financiële markten gehad gedurende 2020. In het voorjaar 
lieten de beurzen wereldwijd forse verliezen zien en ook daalde de marktrente significant. Als 
gevolg van deze ontwikkelingen daalde de dekkingsgraad van het fonds tussen eind januari en 
eind april met circa 5%. In de maanden erna herstelden de financiële markten zich, waardoor ook 
de dekkingsgraad in de loop van 2020 weer steeg van 94,6% (ultimo april) tot 102,4% (ultimo 
december).  

In verband met de zorgelijke ontwikkelingen op de financiële markten als gevolg van het 
coronavirus is het bestuur op 24 maart 2020 in een extra vergadering bijeengekomen. Het 
bestuur heeft een aanvullende risicoanalyse uitgevoerd naar de gevolgen van Covid-19 voor de 
continuïteit van bestuursprocessen, continuïteit van operationele processen rondom het 
vermogensbeheer en de pensioenadministratie, continuïteit van IT-systemen en impact op de 
financiële risico’s (waaronder kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s). Inzake het operationeel risico 
is extra aandacht besteed aan de beveiliging van de IT-verbindingen (tevens geïnitieerd door de 
vennootschap voor de verbindingen die ERIKS betreffen), de gezondheid van medewerkers 
(thuis) en aan mogelijk opkomende frauderisicofactoren. De monitoring op de uitbestede 
processen, waaronder het vermogensbeheer en de pensioenadministratie, is vanaf maart 2020 
geïntensiveerd.  

Het crisisplan was vanwege de te lage dekkingsgraad al eerder van toepassing. Wel heeft het 
bestuur besloten om het crisisplan te updaten. Ook is besloten om de Noodprocedure alsmede 
het Bestuurshandvest verder aan te scherpen, zodat de kans dat het bestuur in een situatie 
terecht komt dat bestuurlijk handelen niet meer mogelijk is zo veel mogelijk wordt beperkt. Verder 
is besloten om de ontwikkelingen op de financiële markten samen met de 
beleggingsadviescommissie nauwgezet te monitoren. De sleutelfunctiehouder Risicobeheer was 
ten tijde van het overleg van 24 maart 2020 nog niet in functie. Zij heeft op een later moment aan 
het bestuur kritische vragen gesteld over het aangepaste crisisplan alsmede over de uitvoerde 
risicoanalyse inzake de gevolgen van Covid-19 voor SPE.  

De invloed van Covid-19 op de beleggingsportefeuille en het beleggingsrendement over 2020 zijn 
in paragraaf 9.3 reeds nader toegelicht. Ondanks dat de volatiliteit op de financiële markten is 
toegenomen, met name in het voorjaar, heeft dit niet geleid tot verhoogde risico’s omdat een 
relatief groot deel van de beleggingsportefeuille is geïnvesteerd in goed verhandelbare 
beleggingen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gevolgen van Covid-19 in samenhang met 
andere ontwikkelingen op de financiële markten bezien dienen te worden.  

Over 2020 hebben zich geen incidenten naar aanleiding van deze nieuwe omstandigheden 
voorgedaan.  

9.6 Kosten vermogensbeheer 

De kosten van het vermogensbeheer zijn maar gedeeltelijk direct zichtbaar in de Staat van baten 
en lasten van SPE zelf. Op basis van de door de Pensioenfederatie gepresenteerde “Nadere 
uitwerking kosten vermogensbeheer” en de vereisten van de DNB is onderstaand schema 
opgesteld, met dien verstande dat de post Overige vermogensbeheerkosten wel is toegerekend 
aan de categorieën.   

  



 

 Jaarverslag SPE 2020                  - 35 - 

De beheerskosten (inclusief advieskosten) liggen net als in 2019 met 0,25% op een 
aanvaardbaar niveau als we dit vergelijken met andere pensioenfondsen. De transactiekosten 
zijn voor een groot deel benaderd op basis van door de Pensioenfederatie aanbevolen 
percentages. Deze kosten komen nu op 0,07% (2019: 0,09%).  

Meer in detail: 

 

 

 

De matchingportefeuille is vormgegeven via fondsen van NN IP. De kosten hiervan zijn 
marktconform en passend bij de omvang van de belegging.  

Voor de returnportefeuille geldt het volgende. De beleggingen in het Northern Trust- en het NN 
Emerging Markets-fonds beogen zo dicht mogelijk bij de benchmark te blijven en tegelijk alleen te 
beleggen in ondernemingen die aan een aantal ESG-eisen voldoen.  

  

Uitvoeringskosten vermogensbeheer 2020

Gemidd.

Kosten per belegging categorie Beheer Transactie Totaal waarde bel. Beheer Transactie Totaal

Vastgoed 0 0 0 14 0,40% 0,00% 0,40%

Aandelen 145 111 256 75.410 0,19% 0,15% 0,34%

Vastrentend 372 79 451 192.484 0,19% 0,04% 0,23%

Subtotaal 517 190 707 267.908 0,19% 0,07% 0,26%

Overig 112 112 127

Totaal kosten 629 190 819 268.035 0,23% 0,07% 0,31%

Advieskosten vermogensbeheer 64 64 0,02% 0,02%

Totaal kosten 693 190 883 0,25% 0,07% 0,33%

Aansluiting met Staat van baten en lasten Beheer Transactie Totaal

Advieskosten vermogensbeheer 64 64 0,02% 0,02%

Direct zichtbaar bij beleggingsresultaten 280 280 0,10% 0,10%

344 0 344 0,12% 0,12%

Onderdeel van de beleggingsopbrengsten 349 190 539 0,13% 0,07% 0,20%

Totaal kosten 2020 693 190 883 0,25% 0,07% 0,33%

Totaal kosten 2019 626 222 848 0,25% 0,09% 0,34%

In € In % gemiddelde waarde

Gemidd.

Kosten per fonds 2020 Beheer Transactie Totaal waarde bel. Beheer Transactie Totaal

Northern Trust (wereldwijd) 31 147 178 51.506 0,06% 0,29% 0,35%

BNP Paribas (small caps) 77 12 89 12.115 0,64% 0,10% 0,73%

Emerging Markets 30 26 56 11.789 0,25% 0,22% 0,48%

Totaal aandelen 138 185 323 75.410 0,18% 0,25% 0,43%

DMR fondsen 283 78 361 156.278 0,18% 0,05% 0,23%

Liquid fonds 27 0 27 24.761 0,11% 0,00% 0,11%

Emerging Markets 62 1 63 11.445 0,54% 0,01% 0,55%

Totaal vastrentend 372 79 451 192.484 0,19% 0,04% 0,23%

In € In % gemiddelde waarde
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De kosten van het Northern Trust-fonds zijn - met 8 basispunten beheerkosten en 14 (2019:8) 
basispunten transactiekosten – laag. De kosten van het NN Emerging Markets-fonds zijn iets 
hoger dan voor volledig passieve fondsen, maar wegen op tegen de behaalde doelen. De kosten 
van het BNP Paribas-fonds liggen aanzienlijk hoger dan van beide andere aandelenfondsen, 
maar dit betreft dan ook een wezenlijk andere categorie (small caps). Het actieve beheer 
rechtvaardigde deze kosten in de periode 2015-2019 door de behaalde outperformance (0,87%). 
In 2020 bleef dit fonds sterk achter bij de benchmark (-5,38%). Over de periode van 2016-2020 
blijkt een underperformance van -0,64%. De verklaring daarvoor is het snelle herstel van 
aandelen in het 4e kwartaal 2020 waarbij dit fonds sterk achterbleef. De 
beleggingsadviescommissie houdt de ontwikkelingen van het small cap fonds nauwkeurig in de 
gaten. 

De stijging van de transactiekosten kan verklaard worden door een verbeterde methode om deze 
kosten te schatten.  

Een deel van de kosten ad € 539k (2019: € 611k) is niet direct zichtbaar in de Staat van baten en 
lasten. Dit zijn de kosten die worden gemaakt in de onderliggende fondsen en die daarmee een 
verlagend effect hebben op het beleggingsresultaat van deze fondsen. 
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10. Actuariële analyse 

10.1 Actuariële analyse van het saldo van baten en lasten 

 

De post Overige mutaties bestaat uit de bijdrage van de vennootschap inzake de kosten van € 
387k. Daarnaast is eenmalige bijdrage toegezegd door de vennootschap in het kader van de 
collectieve waardeoverdracht van € 2.100k. Dit bedrag is opgebouwd uit de door de 
vennootschap overgenomen verplichting in het kader van zieke deelnemers €205k, met als 
gevolg een vrijval van de voorziening zieken, en de toegekende bijdrage door de vennootschap 
in het kader van de collectieve waardeoverdracht € 1.895k, verantwoord als onderdeel van de 
overige mutaties, totaal € 2.488k. Hierin is ook het resultaat uit hoofde van waardeoverdrachten 
ad min € 9k en het saldo uit hoofde van uitkeringen ad € 10k opgenomen.  
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10.2 Aansluiting actuarieel resultaat met Staat van baten en lasten 

 

 

10.3 Uitkomsten van de solvabiliteitstoets 

De toezichthouder, DNB, heeft een gestandaardiseerde methode vastgesteld om te toetsen of er 
voldoende eigen vermogen aanwezig is: de standaardtoets. De standaardtoets meet voor een 
aantal risicofactoren het mogelijke (negatieve) effect (in euro’s) op het eigen vermogen. Omdat de 
resultaten van de standaardtoets afhankelijk zijn van marktomstandigheden en het risicoprofiel van 
de aanwezige beleggingen, fluctueren ze in de loop van de tijd.  

Het feitelijke eigen vermogen (exclusief bestemmingsreserve) bedraagt ultimo 2020 positief  
€ 6.487k (2019: € 2.821k). 

De vereiste solvabiliteit bedraagt ultimo 2020 € 31.056k (2019: € 30.124k). De vereiste 
dekkingsgraad ultimo 2020 bedraagt 111,3% (2019: 111,9%). Dit betekent dat SPE ultimo 2020 
een reservetekort heeft van € 24.569k oftewel 8,9% van de technische voorzieningen.  
Ultimo 2019 € 27.303k oftewel 10,8%.  

De vereiste dekkingsgraad is met 111,3% lager dan strategisch de bedoeling is. Deze zou rond de 
115% moeten liggen. Dit komt doordat de maatregelen rond de renteafdekking (van 50% naar 
60%) in 2018 wel al zijn doorgevoerd. De op basis van de ALM-studie voorgestelde spreiding van 
de aandelenportefeuille zou de komende jaren gefaseerd worden doorgevoerd.  

 
Het streven op langere termijn was om met de jaarlijks te ontvangen pensioenpremie 1/3 per soort 
aandelen te bereiken. Gezien het feit dat er vanaf 1 januari 2020 geen instroom meer is van 
premie is dit streven losgelaten.  
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11. Goed pensioenfondsbestuur 

11.1 Paritair bestuursmodel 

SPE kent het paritair bestuursmodel.  

 

Het bestuur is van mening dat met dit model het best recht wordt gedaan aan de opzet van SPE. 

11.2 Code Pensioenfondsen 

Gedurende het verslagjaar voldeed de manier waarop SPE is ingericht en wordt bestuurd aan de 
Pensioenwet. Daarnaast past SPE de normen van de Code Pensioenfondsen toe.  

Van de normen uit deze code kan worden afgeweken, mits dit weloverwogen gebeurt en wordt 
toegelicht waarom.  

Het bestuur concludeert dat aan 64 van de 65 normen wordt voldaan. Het bestuur legt uit waarom 
het niet volledig voldoet aan norm 33.  

Norm 33 stelt dat het zowel het bestuur als het VO moet bestaan uit ten minste één man en één 
vrouw, alsmede personen van onder én boven de 40 jaar. In beide gremia hebben momenteel 
zowel mannen als vrouwen zitting. Aan deze eis wordt daarmee voldaan. De norm voor wat betreft 
de leeftijd wordt binnen beide gremia echter niet gehaald. In 2019 is het lid van de VO dat jonger 
was dan 40 jaar, uit dienst getreden bij ERIKS. Dientengevolge is zijn lidmaatschap van het VO 
ook beëindigd. Het bestuur heeft geen lid (gehad) dat jonger is dan 40 jaar. Bij het ontstaan van 
een bestuursvacature in 2017 had zich één geïnteresseerde gemeld; deze persoon was ouder dan 
40 jaar, hoewel het bestuur alle werknemers, ongeacht leeftijd, voor de vacature had benaderd. 
Het bestuur heeft derhalve voldaan aan de inspanningsverplichting om in het bestuur en het VO 
een lid jonger dan 40 jaar te hebben. In principe zal het bestuur dan een stappenplan 
diversiteitsbevordering moeten opstellen. Dit is door het bestuur besproken en gegeven de korte 
horizon van het pensioenfonds heeft het bestuur besloten om dit plan niet meer op te stellen. 

11.3 Vergaderingen en commissies 

In 2020 zijn er 17 formele bestuursvergaderingen gehouden en meerdere tussentijdse informele 
overleggen. Dit is aanzienlijk meer dan in 2019 (toen was het 9 maal), en de reden zal duidelijk zijn: 
zoals in hoofdstuk 2 en 3 al geschetst, heeft het bestuur aanzienlijk meer vergaderd over de 
beoogde liquidatie en collectieve waardeoverdracht en over het dreigende faillissement van 
RiskCo. 

In 2020 heeft het bestuur wederom een zelfevaluatie zonder begeleiding van een externe partij 
uitgevoerd, zowel collectief als individueel en heeft na (bijna) elke vergadering een korte 
zelfevaluatie van de vergadering uitgevoerd.  

Het bestuur heeft in 2020 7 keer overleg gehad (waarvan 3 keer regulier vergaderd) met het 
verantwoordingsorgaan (VO). Het VO is periodiek op de hoogte gehouden van alle relevante 
ontwikkelingen, veelal direct na afloop van een bestuursvergadering. Daarnaast woont een lid 
van het VO de vergaderingen van de Beleggingsadviescommissie bij.  

 

Verantwoording en medezeggenschap 

Werkgever Werknemers Pensioengerechtigden 

Bestuur 

Visitatiecommissie 

Werkgever Werknemers Pensioengerechtigden 

Verantwoordingsorgaan 

Intern toezicht 
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Het VO is intensief betrokken bij het liquidatie- en collectieve waardeoverdrachttraject. Hier zijn 
veelal separate meetings voor ingepland. Het contact met het VO is derhalve open en goed. 
De Beleggingsadviescommissie (BAC) kwam in het boekjaar viermaal bijeen. Bij alle 
vergaderingen waren naast de commissieleden ook telkens de operationeel manager van het 
Pensioenbureau, de beleggingsadviseur, de vermogensbeheerder en het al eerder genoemde lid 
van het VO aanwezig. Ook de voorzitter van het bestuur heeft een keer de BAC-vergadering 
bijgewoond. 

Medio 2020 heeft de jaarlijkse evaluatie van het beheer door NN IP plaatsgevonden. Hierbij werd 
ook een oordeel gegeven over de performance van de onderliggende beleggingsfondsen.  

11.4 Verantwoordingsorgaan 

Het VO heeft 4 leden en een kandidaat-lid. Het VO heeft recht op overleg met en advies geven 
aan het bestuur ten aanzien van allerlei onderwerpen. 

Het VO is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over: 
a. het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere 

relevante informatie, waaronder – indien van toepassing – de bevindingen van de 
visitatiecommissie; 

b. het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar; 
c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. 

Het VO is in 2020 tweemaal formeel om advies gevraagd; over het voorgenomen besluit tot 
liquidatie van SPE en over wijzigingen in het bestuurshandvest. Daarnaast heeft het VO een 
bindende voordracht gedaan voor een nieuw lid van de visitatiecommissie. Tijdens vergaderingen 
zijn regelmatig tussen bestuur en VO meningen en standpunten uitgewisseld over belangrijke 
pensioenonderwerpen. Ook heeft het VO als klankbord gediend voor het bestuur ten aanzien van 
de begrijpelijkheid van de verschillende opgestelde concept nieuwsbrieven voor de 
belanghebbenden in het fonds. 

De contacten tussen werkgever, werknemers, deelnemers, pensioengerechtigden, bestuur en het 
VO zijn zeer intensief en er kan, waar nodig, snel worden gereageerd op ontwikkelingen.  

Het oordeel van het VO is opgenomen bij de Overige gegevens. Het bestuur heeft kennisgenomen 
van het verslag en bedankt het VO voor zijn beoordeling en de prettige samenwerking. 

11.5 Klachten- en geschillenregeling 

Er werd in het verslagjaar een klacht ontvangen. Dit betrof een herhaling van een klacht die al een 
aantal jaren geleden was geuit en via een uitspraak van de Ombudsman is afgedaan.  

Het bestuur heeft nogmaals diepgaand aandacht besteed aan de klacht en met betrokkene uitgebreid 
gesproken en gecorrespondeerd hierover. Het bestuur betreurt het dat dit niet tot tevredenheid van 
de klager heeft kunnen leiden. De klager heeft vervolgens een klacht ingediend bij de Ombudsman 
pensioenen, die de klacht aanvankelijk heeft afgewezen, omdat zij in het verleden reeds deze klacht 
had beoordeeld en als ongegrond had beoordeeld en er geen sprake was van nieuwe feiten en 
omstandigheden. 

Bij ondertekening van dit jaarverslag heeft de Ombudsman SPE verzocht om te reageren op het 
standpunt van de klager dat er wel sprake zou zijn van nieuwe feiten. SPE heeft aan dit verzoek 
gehoor gegeven en toegelicht waarom er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden. 
Onder protest is tevens een tweetal vragen beantwoord. 

11.6 Geschiktheidsmatrix en opleidingsplan 

Het bestuur bespreekt periodiek de geschiktheidsmatrix. Het bestuur is van mening dat alle 
bestuursleden ten minste geschiktheidsniveau A moeten hebben. De bestuursleden die in de BAC 
zitting hebben, hebben bij voorkeur voor het betreffende kennisgebied niveau B. 
Voor alle kennisgebieden moeten ten minste twee bestuursleden geschiktheidsniveau B hebben. 
Daarnaast krijgt ieder bestuurslid de mogelijkheid om naar niveau B te groeien. Ook de manager 
van het Pensioenbureau dient niveau B te hebben en het voltallige VO gezamenlijk niveau A op 
alle kennisgebieden. Aan de hand van de matrix is het opleidingsplan uitgewerkt. 
Aan de gestelde geschiktheidseisen wordt door het bestuur voldaan. Bovendien vindt jaarlijks 
opleiding plaats en bezoeken bestuursleden opleidingsdagen en seminars op pensioengebied. 
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11.7 Gedragscode en overig 

Medio 2020 werd de Gedragscode Stichting Pensioenfonds ERIKS geactualiseerd. 
De bestuursleden, de leden van het VO en de visitatiecommissie en de medewerkers van het 
Pensioenbureau bevestigen jaarlijks of en in hoeverre zij hebben voldaan aan de gedragscode.  
Het afgelopen jaar zijn aan SPE geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door DNB geen 
aanwijzingen aan SPE gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is de 
bevoegdheidsuitoefening van organen van SPE gebonden aan toestemming van DNB.  

11.8 Intern toezicht 

Het intern toezicht is georganiseerd via een visitatiecommissie (VC). De wettelijke taakopdracht 
voor de VC is toezicht houden op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in het 
pensioenfonds. Daarnaast ziet de VC ten minste toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige 
belangenafweging door het bestuur. De Code Pensioenfondsen vraagt het intern toezicht zijn taak 
zo te vervullen dat deze bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het bestuur en 
aan beheerste en integere bedrijfsvoering. Het intern toezicht legt verantwoording af aan het 
verantwoordingsorgaan en werkgevers over het uitvoeren van de taken. 

Ook in 2021 heeft de VC de visitatie uitgevoerd (over 2020) en daarover gerapporteerd in haar 
rapport gedateerd 29 april 2021. Het bestuur heeft hiertoe tweemaal met de commissie vergaderd 
en regelmatig (met name) schriftelijk de commissie op de hoogte gehouden van het liquidatie- en 
collectieve waardeoverdracht traject. 

Onder het de Overige gegevens “Intern toezicht” vindt u de rapportage van de VC. Het 
samenvattend oordeel luidt als volgt: 

Samenvattend oordeel visitatiecommissie Pf ERIKS voor in het jaarverslag over 2020 

Op basis van de uitgevoerde visitatie over het jaar 2020 zijn wij van oordeel dat het bestuur een 
verantwoord beleid voert en de algemene gang van zaken in het fonds goed aanstuurt.  

Toekomst fonds 
Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van de toekomst van het fonds. Het bestuur heeft 
een duidelijk beeld over de toekomst van het fonds en trof gedegen voorbereidingen voor de 
aanstaande collectieve waardeoverdracht en liquidatie. Wij bevelen het bestuur aan in de 
algemene communicatie-uitingen duidelijk uit te leggen wat het effect is van eventueel verschil in 
financiële posities tussen het fonds en de kring van de nieuwe uitvoerder en welke gevolgen dat 
kan hebben ten aanzien van een eventuele (kleine) algemene (aanvangs)verhoging ten tijde van 
de collectieve waardeoverdracht en mogelijk een grotere kans op verlaging nadien, mede 
afhankelijk van tariefstelling door de overnemende partij. 

Reguliere bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering is beheerst en integer. In het kader van de reguliere bedrijfsvoering zien wij 
dat het bestuur zich bewust is van de missie, visie en strategie van het fonds en dit betrekt in zijn 
besluitvorming. De strategie van het fonds sluit in voldoende mate aan bij de zorg voor het 
pensioen van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Wij zijn van mening dat het 
fonds effectief wordt bestuurd en dat de bestuurlijke inrichting adequaat is. Wel vragen wij het 
bestuur, mede met het oog op de problematiek die speelt bij InAdminRiskCo, tot aan het moment 
waarop de collectieve waardeoverdracht plaatsvindt, de uitbesteding, met name de 
pensioenadministratie, nauwgezet te blijven monitoren. 

De VC is een waardevolle partner om het fonds(bestuur) scherp te houden. De kritische blik van 
de VC wordt geapprecieerd. Het bestuur neemt de diverse aanbevelingen ter harte en zal deze 
waar mogelijk oppakken.  
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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. 
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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 

 

Het bestuur  

Voorzitter: Paulien Siegman Secretaris: Henk van den Heuvel 

Leden: Jan van Leeuwen                    

 Bob Bessem         

 Kees Karhof 
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Jaarrekening 2020 
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Balans per 31 december 2020 

Na bestemming van saldo baten en lasten 
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Staat van baten en lasten over 2020  
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Kasstroomoverzicht over 2020 

 
 

(1) De kasstromen Verkopen en aflossingen van beleggingen én Aankopen en verstrekkingen van 
beleggingen betreffen de kasstromen zoals uitgevoerd binnen de beleggingsportefeuille bij de 
verschillende vermogensbeheerders; 

(2) De kasstromen Ontvangen (directe) beleggingsopbrengsten betreffen kasstromen op basis van de 
vermogensbeheerders, hierbij is de feitelijke kasstroom voor SPE niet gecorrigeerd op het feit dat de 
directe beleggingsopbrengsten (deels) automatisch herbelegd worden binnen de 
beleggingsportefeuille bij de verschillende vermogensbeheerders en derhalve voor SPE geen 
kasstroom betreffen. 

(3) Voor de kastromen Ontvangen vergoedingen werkgever dient voor 2019 gelezen te worden: 
Ontvangen premies etc. 

2020 2019

€ €

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

Ontvangen vergoedingen werkgever 818 8.243

Ontvangen waardeoverdrachten 34 394

Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars 295 70

Betaalde pensioenuitkeringen -5.024 -4.840

Betaalde waardeoverdrachten -91 -663

Betaalde premies herverzekering -252 -620

Betaalde pensioenuitvoeringskosten -652 -567

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten -4.872 2.017

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Verkopen en aflossingen van beleggingen 8.578 8.956

Ontvangen beleggingsopbrengsten 1.909 1.795

Aankopen en verstrekkingen van beleggingen -5.409 -12.875

Betaalde kosten van vermogensbeheer -285 -104

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten 4.793 -2.228

Netto kasstroom -79 -211

Het verloop van de liquide

middelen is als volgt:

Stand per 1 januari 146 357

Netto kasstroom -79 -211

Stand per 31 december 67 146
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 

1. Inleiding 

Het doel van Stichting Pensioenfonds ERIKS, statutair gevestigd te Alkmaar (hierna: ‘SPE’) en 
kantoorhoudende te Toermalijnstraat 5 (KvK-nummer 41239052), is het nu en in de toekomst 
verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en 
overlijden; tevens verstrekt SPE uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. SPE geeft 
invulling aan de uitvoering van de pensioenregeling van ERIKS nv en door ERIKS nv 
aangewezen gelieerde ondernemingen. Sinds 1 januari 2020 is SPE een gesloten/slapend 
pensioenfonds. 
 

2. Overeenstemmingsverklaring 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn 
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW met in achtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 
december 2020 en is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De jaarrekening is 
opgesteld in duizenden euro’s, tenzij anders wordt vermeld. 

Het bestuur heeft op 9 juni 2021 de jaarrekening opgemaakt. 

3. Algemene grondslagen 

Opname van actief of een verplichting 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 
meer word voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als 
gevolg hiervan kan sprake zijn van een post ‘nog af te wikkelen transacties’. Deze post kan zowel 
een actief als een passief zijn.  

Verantwoording baten en lasten 

Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Saldering van een actief en een verplichting 

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als netto bedrag in de 
balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief 
en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de 
posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerde financiële activa en financiële 
verplichtingen samenhangend rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd 
opgenomen.  
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Schattingen en veronderstellingen 

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het 
bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 
baten en lasten. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, 
en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Schattingswijzigingen technische voorzieningen 

Wijzigingen in schattingen worden toegelicht onder de waarderingsgrondslag van de betreffende 
post. Het financieel effect wordt gekwantificeerd vermeld in de toelichting op de jaarrekening. 

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waarde- 
veranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valuta-
koersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. 

Vreemde valuta 

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per 
balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en 
lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per 
transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten.  

Vergelijkende cijfers 

Indien de rubricering van een actief of passief post in het boekjaar wijzigt ten opzichte van het 
vorige boekjaar worden de cijfers van het vorige boekjaar op gelijke wijze aangepast. 

 

4. Specifieke grondslagen 

Beleggingen 

De beleggingen worden gewaardeerd op actuele waarde. Slechts indien de actuele waarde van 
een belegging niet betrouwbaar kan worden vastgesteld vindt waardering plaats op basis van 
geamortiseerde kostprijs. 

Participaties in beleggingsinstellingen die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen 
worden gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor dat soort beleggingen. 
Beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers worden op dezelfde wijze 
gewaardeerd. 

Lopende interestposities uit hoofde van beleggingen worden verantwoord als onderdeel van de 
marktwaarde van de betreffende beleggingscategorie. 

Vastgoedbeleggingen 

De Vastgoedbeleggingen betreft een participatie in een niet beursgenoteerde beleggingsinstelling, 
die op haar beurt participeert in vastgoed projecten in met name continentaal Europa. Deze wordt 
gewaardeerd tegen de actuele waarde, welke is bepaald op de netto vermogenswaarde volgens 
opgave van de fondsbeheerder.  

Aandelen 

De post Aandelen betreft participaties in beleggingsinstellingen, die worden gewaardeerd op 
actuele waarde. De participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd 
tegen de per balansdatum geldende beurskoers. Niet-beursgenoteerde participaties worden 
gewaardeerd op basis van de opgaven van de fondsbeheerders. 
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Vastrentende waarden  

Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggings-
instellingen zijn gewaardeerd op actuele waarde, zijnde de per balansdatum geldende 
beurskoersen. Niet-beursgenoteerde participaties worden gewaardeerd op basis van actuele 
waarde opgegeven door de fondsbeheerders. 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. 
Na de eerste verwerking, worden vorderingen gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van 
eventuele bijzondere waardevermindering indien sprake is van oninbaarheid.  

Overige activa 

De post Overige activa is de optelsom van de bij geldinstellingen aangehouden direct opeisbare 
geldmiddelen.  

Stichtingskapitaal en reserves 

Het eigen vermogen van het pensioenfonds bestaat uit het stichtingskapitaal en een reserve. 
Het stichtingskapitaal en de reserve worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle activa 
en verplichtingen, inclusief technische voorzieningen, volgens toepassing zijnde 
waarderingsgrondslagen zijn verwerkt in de balans. Op basis van de Pensioenwet moet minimaal 
een eigen vermogen van circa 5% van de voorziening pensioenverplichtingen aangehouden 
worden. De grondslagen voor de verschillende componenten van het eigen vermogen worden 
hieronder nader toegelicht:  

Stichtingskapitaal 

Het stichtingskapitaal is het in de statuten vermelde kapitaal 

Algemene reserve 

Het saldo van de Staat van baten en lasten wordt jaarlijks toegevoegd aan, dan wel onttrokken uit 
de Algemene reserve. 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve ziet toe op de door de vennootschap (ERIKS nv) toegekende 
onvoorwaardelijke bijdrage in het kader van collectieve waardeoverdracht. Deze bijdrage wordt bij 
de collectieve waardeoverdracht aangewend voor de belanghebbenden van het fonds. De 
bestemmingsreserve maakt op basis van de door DNB voorgeschreven wet- en regelgeving geen 
onderdeel uit van de berekening van de dekkingsgraad.  

Pensioenvermogen 

Het pensioenvermogen ultimo 2020 bedraagt EUR 281,2 miljoen (2019: EUR 255,5 miljoen). Het 
pensioenvermogen omvat het stichtingskapitaal (exclusief bestemmingsreserve), de reserves en 
de technische voorzieningen voor risico van het fonds. 

Technische voorzieningen 

Voorziening pensioenverplichtingen (VPV) 

Basisregeling 

De VPV wordt gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde). De actuele waarde wordt bepaald 
op basis van de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die 
samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. 
Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken en de 
onvoorwaardelijke (toezeggingen tot) toeslagen. 

De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde 
rentetermijnstructuur. 
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Bij de berekening van de VPV is uitgegaan van het op de balansdatum geldende 
pensioenreglement en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. 
Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken 
worden verleend. Alle per balansdatum bestaande besluiten tot toeslagverlening (ook voor 
besluiten na balansdatum voor zover sprake is van ex-ante condities) zijn in de berekening 
begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen. 

Bij de berekening van de voorziening wordt tevens rekening gehouden met premievrije 
pensioenopbouw in verband met invaliditeit op basis van de contante waarde van de toekomstige 
opbouw waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeidsongeschiktheid.  

Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder 
acceptabele grondslagen, waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in 
overlevingskansen. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen 
en veronderstellingen: 

• Een rekenrente, die is gebaseerd op de rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB.  

• Ultimo elk boekjaar wordt gebruik gemaakt van de meest recente door het Koninklijk Actuarieel 
Genootschap gepubliceerde Prognosetafels. Hierop worden de correctiefactoren gehanteerd 
conform het door Aon Hewitt aangeleverde postcodemodel;  

• Voor wat betreft het partnerpensioen wordt tot de pensioenleeftijd een partnerfrequentie van 
90% voor mannen en 75% voor vrouwen. Daarna wordt het bepaalde partnersysteem 
gehanteerd. 

• Kostenopslag ter grootte van 3% in verband met toekomstige administratie- en excassokosten. 

• Bij de bepaling van de pensioenopbouw voor arbeidsongeschikte deelnemers wordt er bij het 
bepalen van de voorziening geen rekening gehouden met eventuele revalidatie. Daarnaast is 
voor toekomstige arbeidsongeschiktheid een voorziening voor zieken opgenomen ter grootte 
van twee keer de risicopremie in verband met arbeidsongeschiktheid. 

Schattingswijziging AG-prognosetafels  

• In 2020 heeft het bestuur nieuwe actuariële grondslagen vastgesteld. Hierbij is besloten 
de meest recente prognose van de toekomstige sterfteontwikkeling toe te passen per  
30 september 2020, zoals opgenomen in de AG-prognosetafels 2020 die in september 
2020 zijn gepubliceerd. In 2019 werden de AG-prognosetafels 2018 toegepast. Het 
verwerken van de geactualiseerde prognosetafels heeft geleid tot een daling van de 
technische voorziening van EUR 6,1 miljoen. De impact op de dekkingsgraad bedraagt 
2,2%.  

• Een verdere toelichting is opgenomen in de toelichting op de post voorziening 
pensioenverplichtingen, en de mutatie voorziening pensioenverplichtingen in het onderdeel 
‘Wijziging actuariële grondslagen’. 

Overige technische voorzieningen 

• Voorziening Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen 
Dit betreft de contante waarde van de ingegane (herverzekerde) uitkeringen AO pensioen. De 
voorziening wordt bepaald op basis van actuariële grondslagen, waarbij geen rekening wordt 
gehouden met herstel. De voorziening blijft bestaan totdat de deelnemer, waar de voorziening 
voor geldt, de 65-jarige leeftijd bereikt.  

• Voorziening Opbouw premievrijstelling zieke werknemers  
Deze voorziening werd aangelegd ten behoeve van zieke werknemers die wellicht in de 
toekomst definitief arbeidsongeschikt worden verklaard. De voorziening is in de loop van het 
boekjaar vervallen nadat de vennootschap dit risico voor haar rekening heeft genomen. 

• Voorziening Uitkeringen WAO-hiaat 
De WAO-hiaatregeling is per 1 januari 2006 stopgezet. De afwikkeling van de WAO-
hiaatregeling wordt verzorgd voor rekening en risico van het pensioenfonds.  
De benodigde voorziening wordt jaarlijks bepaald op basis van actuariële grondslagen en 
ervaringscijfers. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat na uitdiensttreding de WAO-
hiaatuitkering volgens het reglement niet kan worden verhoogd, met uitzondering van indexatie 
van de uitkeringen.  
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Overige schulden en overlopende passiva 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking 
worden schulden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs. Transactiekosten die direct zijn toe te 
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. 

Dekkingsgraad 

De nominale dekkingsgraad van SPE wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de 
kortlopende schulden te delen door de technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans. 

Bij de berekening van de reële dekkingsgraad van SPE wordt ten behoeve van deze berekening 
de VPV herrekend, rekening houdend met de verwachte prijsinflatie conform de regels van het 
Toekomstig Bestendig Indexeren. 

De beleidsdekkingsgraad per einde van het jaar is het gemiddelde van de nominale 
dekkingsgraad van de maanden januari tot en met december van het lopende boekjaar. 

Premiebijdragen (van werkgever en werknemers) 

Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  

Beleggingsresultaten 

Indirecte beleggingsopbrengsten 

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde 
waardeveranderingen. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en 
ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. 

Alle waardeveranderingen van beleggingen worden als beleggingsopbrengsten in de staat van 
baten en lasten opgenomen. (In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben. 
Directe beleggingsopbrengsten 

Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten, 
dividenden en soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van 
betaalbaarstelling. 

Kosten vermogensbeheer 

Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de daaraan toegerekende  
interne kosten verstaan. Afschrijvingen en andere exploitatiekosten van onroerende zaken in 
exploitatie zijn in de kosten van vermogensbeheer opgenomen. 

Overige baten 

Overige baten zijn aan de periode toegerekend waarop ze betrekking hebben. 

Pensioenuitkeringen 

De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De 
pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 

Pensioenuitvoeringskosten 

De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Mutatie technische voorzieningen 

Pensioenopbouw 

De pensioenopbouw met betrekking tot ouderdomspensioen wordt toegerekend aan de periode 
waarin de opbouw van pensioenrechten plaatsvindt. De verplichtingen met betrekking tot 
partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen worden opgenomen in de 
periode dat ze ontstaan.  
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Rentetoevoeging 

De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de 
door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (RTS). Aan de technische voorziening wordt jaarlijks 
een rente toegevoegd op basis van de éénjaarsrente op de interbancaire swaprente primo 
verslaggevingsperiode.  

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten 

De pensioenuitkeringen worden onttrokken aan de voorziening pensioenverplichtingen. Daarnaast 
valt de reservering voor toekomstige kosten, zijnde 3% van de pensioenuitkeringen in het boekjaar, 
vrij. 

Wijziging marktrente 

De wijziging marktrente op balansdatum als gevolg van wijzigingen in de door DNB gepubliceerde 
rentetermijnstructuur, wordt in de staat van baten en lasten opgenomen. 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 

Het saldo van de actuariële inkomende en uitgaande waardeoverdrachten wordt toegerekend aan 
de periode waarop die betrekking heeft. 

Wijziging actuariële grondslagen 

De mutatie van de voorziening als gevolg van de aanpassing van actuariële grondslagen in het 
verslagjaar wordt in de staat van baten en lasten opgenomen. 

Overige mutaties 

De overige mutaties, waaronder de resultaten uit sterfte en arbeidsongeschiktheid, worden 
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Saldo herverzekering 

Het Saldo herverzekering bestaat uit de betaalde premies voor herverzekering van risico’s 
enerzijds en de genoten uitkeringen anderzijds plus de wijziging in de waarde van het 
herverzekeringsdeel technische voorzieningen. 

Saldo overdrachten van rechten 

Waardeoverdrachten worden in de staat van baten en lasten opgenomen op het moment van 
overdracht van de pensioenverplichtingen. 

Overige lasten 

Overige lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode en geeft de mutaties weer die 
lopen over de bankrekeningen bij ABN AMRO nv en KAS BANK nv. Alle ontvangsten en uitgaven 
worden hierbij als zodanig gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit 
pensioenactiviteiten en beleggingsactiviteiten. 
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5. Beleggingen  

De mutaties in de beleggingen zijn als volgt: 

 

SPE heeft geen beleggingen die in verband staan met de ERIKS groep. 

Op basis van deze verscheidenheid en gradaties in waarderingsmethoden dienen de beleggingen te 
worden ingedeeld naar drie verschillende waarderingsniveaus: 

Niveau 1: De waarde van de belegging is gebaseerd op direct waarneembare  
marktnoteringen van identieke beleggingen in een actieve markt. 

Niveau 2: De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van waarderingsmodellen, 
waarin gebruik wordt gemaakt van waarneembare marktdata. 

Niveau 3: De waarde wordt vastgesteld met waarderingsmodellen waarin niet is gebruik 
gemaakt van waarneembare marktdata. 

Op basis van deze indeling kan de beleggingsportefeuille als volgt worden samengevat.  
 

 
 

  

Verloop Beleggingen

Vastgoed- Vastrentende

beleggingen Aandelen waarden Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2020 19 79.708 175.739 255.466

Aankopen / verstrekkingen 0 1.481 3.927 5.409

Verkopen / aflossingen -3 -860 -7.715 -8.578

Indirecte beleggingsopbrengsten -3 7.062 22.445 29.505

Stand per 31 december 2020 14 87.391 194.397 281.801

Stand per 1 januari 2019 54 57.996 153.590 211.640

Aankopen / verstrekkingen 0 8.579 4.296 12.875

Verkopen / aflossingen -31 -1.820 -7.105 -8.956

Indirecte beleggingsopbrengsten -4 14.953 24.958 39.908

Stand per 31 december 2019 19 79.708 175.739 255.466
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Specificatie per onderliggend fonds 

 

Vastgoedbeleggingen 

Dit betreft één gesloten fonds in een afbouwfase. Door terugbetaling van kapitaal is het aantal 
participaties wederom afgenomen.  

Aandelen 

Splitsing in markten: 
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Splitsing in sectoren: 

  

 

6. Vorderingen en overlopende activa 

 

De vordering op de vennootschap ziet op de nog te ontvangen (onvoorwaardelijke) bijdrage van de 
vennootschap in het kader van de collectieve waarde overdracht. Dit is contractueel 
overeengekomen met de vennootschap. Van deze vordering van € 1,7 miljoen heeft € 1,2 miljoen 
een looptijd langer dan een jaar. 

Alle overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar. 
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7. Overige activa 

Het saldo van de onder Overige activa opgenomen liquide middelen staat ter vrije beschikking van 
SPE. 

 

 
8. Stichtingskapitaal en reserves  
 

 
Het stichtingskapitaal bedraagt in hele Euro’s € 104. 

De bestemmingsreserve ziet toe op de door de vennootschap toegekende onvoorwaardelijke bijdrage 
in het kader van collectieve waardeoverdracht. Deze bijdrage wordt bij de collectieve 
waardeoverdracht aangewend voor de belanghebbenden van het fonds. 

In de statuten van Stichting Pensioenfonds ERIKS zijn geen expliciete regels opgenomen inzake de 
bestemming van het saldo van de Staat van baten en lasten anders dan in geval van liquidatie van het 
fonds. Het bestuur heeft besloten het totale saldo van baten en lasten toe te wijzen aan de Algemene 
reserve en bestemmingsreserve. De totaal door de vennootschap onvoorwaardelijk toegekende 
bijdrage in het kader van de CWO bedraagt € 2.100k. Dit bedrag is opgebouwd uit de door de 
vennootschap overgenomen verplichting in het kader van de zieke medewerkers € 205k en de door 
de vennootschap onvoorwaardelijk toegekende bijdrage in het kader van de CWO van € 1.895k. 

9. Solvabiliteit en dekkingsgraad 

Dekkingsgraad per 31 december 
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De ontwikkeling in de bovenstaande dekkingsgraden kan als volgt worden verklaard:  
Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt het fonds gebruik 
van het standaardmodel. Het bestuur acht het gebruik van het standaardmodel passend voor de 
risico’s van het fonds. De uitkomsten van de solvabiliteitstoets zijn opgenomen in paragaaf 12 
‘Risicobeheer’ van deze jaarrekening. De bestemmingsreserve maakt op basis van de door DNB 
voorgeschreven wet- en regelgeving geen onderdeel uit van de berekening van de 
dekkingsgraad. 
 
Op basis hiervan bedraagt het (minimaal) vereist eigen vermogen op 31 december: 

 

Per 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen exclusief bestemmingsreserve € 6.487. Dit 
is € 4.603 lager dan het (minimaal) vereist eigen vermogen groot € 11.090. Derhalve is sprake 
van een reserve- en een dekkingstekort. 

Op 4 juni 2020 heeft DNB een beschikking afgegeven dat zij instemt met het herstelplan 2020. 

Op 19 mei 2021 heeft DNB een beschikking afgegeven dat zij instemt met het herstelplan 2021. 

 
10. Technische voorzieningen 

  

De voorziening voor de arbeidsongeschikten (actieven met premievrije voortzetting van de opbouw) 
is opgenomen in de voorziening Basis pensioenregeling. 

Mutatie overzicht 
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Kenmerken pensioenregeling 

De pensioenregeling kan sinds 1 januari 2018 worden gekenmerkt als een voorwaardelijk 
geïndexeerde middelloonregeling met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Jaarlijks werd een 
aanspraak op ouderdomspensioen opgebouwd. In 2019 was de opbouw 1,60% van de geldende 
pensioengrondslag. De pensioengrondslag was gelijk aan 12 maandsalarissen inclusief 
vakantiegeld (2019: maximaal € 107.053) onder aftrek van een franchise. De franchise wordt 
jaarlijks vastgesteld. Tevens bestaat er recht op partner- en wezenpensioen. Deelname was 
mogelijk vanaf de leeftijd van 21 jaar. In overeenstemming met artikel 10 van de Pensioenwet 
kwalificeert de pensioenregeling als een uitkeringsovereenkomst. 

De opbouw is stopgezet per 1 januari 2020, met uitzondering van de premievrije opbouw van het 
pensioen van de arbeidsongeschikte deelnemers.  

Jaarlijks beslist het bestuur over de mate waarin de opgebouwde aanspraken worden 
geïndexeerd. In 2020 heeft geen toeslagverlening plaatsgevonden. 

Samenstelling naar categorieën  

 
 

De arbeidsongeschikte deelnemers zijn opgenomen als actieven. 

Toeslagverlening 

De indexatie van pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks vastgesteld door het 
bestuur. De ambitie bestaat om jaarlijks de pensioenrechten en pensioenaanspraken aan te 
passen. De indexatie in een jaar is voorwaardelijk en is afhankelijk van de financiële positie van 
het pensioenfonds, de rendementen op zijn beleggingen en de ontwikkeling van de 
consumentenprijsindex. Het bestuur heeft in de vergadering van 16 december 2020 besloten om 
geen indexatie per 1 januari 2021 toe te passen.  

Mutatie Technische voorzieningen  

Pensioenopbouw 

Onder pensioenopbouw werd opgenomen de actuarieel berekende waarde van de 
diensttijdopbouw. Dit is het effect op de voorziening pensioenverplichtingen van de in het 
verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en partnerpensioen. Verder is 
hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling. De opbouw is op 1 januari 2020 
gestopt, met uitzondering van de premievrije opbouw van het pensioen van de 
arbeidsongeschikte deelnemers. 

Rentetoevoeging 

De pensioenverplichtingen zijn opgerent met negatief 0,324% (2019: negatief 0,235%). Deze 
rentemutatie is gelijk aan de 1-jaarsrente die afgeleid kan worden uit de rentetermijnstructuur per  
31 december van het voorafgaande jaar die is gepubliceerd door DNB. 

Onttrekking voor uitkeringen en kosten 

Vooraf wordt een actuariële berekening gemaakt van de toekomstige pensioenuitvoeringskosten en 
de pensioenuitkeringen die in de voorziening pensioenverplichtingen worden opgenomen. Deze post 
betreft de vrijval ten behoeve van de financiering van de kosten en uitkeringen in het verslagjaar. 
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Wijziging marktrente 

Jaarlijks wordt per 31 december de Technische voorziening herrekend door toepassing van de 
actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt 
verantwoord onder dit kopje. Ultimo 2020 bedraagt de gemiddelde rente voor de verplichtingen van 
het pensioenfonds 0,19% bij een duratie van 20,9 (ultimo 2019: 0,75% bij een duratie van 20,7).  

Wijziging actuariële grondslagen 

Vanaf september 2020 is voor de waardering van de pensioenverplichtingen gebruik gemaakt van 
de door de Koninklijk Actuarieel Genootschap nieuw Prognosetafel AG2020 (effect een lagere 
VPV van € 6.141k).  

Korten van de aanspraken / Toeslagverlening 

SPE streeft ernaar de uitgestelde en ingegane pensioenrechten van de actieve en gewezen 
deelnemers en de pensioengerechtigden jaarlijks aan te passen afgeleid van de ontwikkeling van de 
consumentenprijsindex. De toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat 
geen recht op toeslagverlening bestaat en dat het niet zeker is of en in hoeverre in de toekomst 
toeslagverlening kan plaatsvinden. De toeslagverlening is mede afhankelijk van de financiële positie 
van SPE en de rendementen op zijn beleggingen. Per 1 januari 2021 en 2020 werd geen 
toeslagverlening toegepast.  

Ook per 31 december 2020 is het niet noodzakelijk om een korting door te voeren gegeven de in 
2020 gepubliceerde regels van de overheid. 

Resultaat op kanssystemen 

 
 
Overige wijzigingen 
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11. Overige schulden en overlopende passiva  

 

Alle overige schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. 

12. Risicobeheer 

SPE wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd 
met risico’s. De belangrijkste doelstelling van SPE is het nakomen van de pensioentoezeggingen.  

Het bestuur voert met regelmaat risicoanalyses uit. De uitkomsten hiervan vormen mede de basis 
voor het beleid van het fonds en de toelichting hierna. Dit beleid is ook verwoord in de Abtn van het 
fonds. Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen 
van risico's  

Deze beleidsinstrumenten betreffen: het beleggingsbeleid, het premiebeleid, het herverzekerings-
beleid en het toeslagenbeleid. De keuze en toepassing van de beleidsinstrumenten vinden plaats na 
analyses ten aanzien van te verwachten ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële 
markten. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de Asset Liability Management-studie 
(ALM-studie) die in 2017 is uitgevoerd. De uitkomsten zijn in 2018 geïmplementeerd. Jaarlijks 
worden de uitkomsten van de Haalbaarheidstoets meegewogen. Ook het crisisplan dat door het 
fonds in 2015 is opgesteld en in 2020 is geactualiseerd, is verwerkt in onderstaande toelichting op 
de risico's, het risicobeleid en de ingezette beheersmaatregelen/afdekkingsinstrumenten. 

De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het bestuur vast te stellen 
beleggingsrichtlijnen als basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen 
geven normen en limieten aan waarbinnen de uitvoering van het beleggingsbeleid door de 
vermogensbeheerder moet plaatsvinden. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de 
mandaatovereenkomst. 

Solvabiliteitsrisico 

Het belangrijkste risico voor SPE betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat SPE niet 
beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. SPE is wettelijk 
verplicht om buffers aan te houden volgens hiervoor geldende algemene normen als ook naar de 
specifieke normen die door de toezichthouder worden opgelegd. 

Indien de solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat geen ruimte 

beschikbaar is voor een eventuele toeslagverlening op pensioenen. In het uiterste geval kan het 

noodzakelijk zijn dat het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten vermindert. 
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Het vereist eigen vermogen in de evenwichtssituatie kan naar de aard van de risico’s als volgt 
worden weergegeven: 

 

Bij de berekening van de buffers past SPE de standaardmethode toe. De samenstelling van de 
beleggingen wordt hierbij gebaseerd op de strategische beleggingsmix in de evenwichtssituatie. 
De voorgeschreven kasstroommethode wordt toegepast voor het grootste deel van de 
vastrentende beleggingen voor het bepalen van het renterisico (S1) en het kredietrisico (S5). 
De in de tabel genoemde risico’s en enkele andere risico’s worden als volgt toegelicht. Hierbij 
dient in aanmerking te worden genomen dat de risico’s worden beoordeeld na toepassing van het 
look-through principe. Dit in afwijking van de tabel onder toelichting Beleggingen (pagina 51) 

Uitgedrukt in miljoenen Euro’s: 

 

Marktrisico 

Marktrisico betreft het risico dat SPE financiële verliezen lijdt door bewegingen op de financiële 
markten. Hieronder vallen onder meer het koersrisico op aandelen (het risico van daling van 
aandelenkoersen en dividendinkomsten), valutarisico (het risico van koersdalingen van directe of 
indirecte valutaposities), inflatierisico (het risico van stijgende inflatie) en het renterisico.  
De beheersing van het renterisico is voor SPE van groot belang vanwege het feit dat de 
waardering van de pensioenverplichtingen is gebaseerd op de actuele rentetermijnstructuur. Een 
daling van de rente leidt tot een toename van de verplichtingen. Het concentratierisico wordt 
beperkt door het zoveel mogelijk spreiden naar beleggingscategorie en tegenpartijen. 

Renterisico (S1) 

Het renterisico is het risico dat de waarde van de portefeuille vastrentende waarden en de 
pensioenverplichtingen veranderen als gevolg van veranderingen van de rente. 

  



 

 Jaarverslag SPE 2020                  - 63 - 

Een stijging van de rente is gunstig voor SPE. Een daling is ongunstig. Derhalve dient voor het 
scenario van een daling een buffer te worden aangehouden. Het renterisico wordt gemitigeerd 
door de looptijden van de rentegevoelige beleggingen af te stemmen op de looptijden van de 
verplichtingen. 

De duratie van de beleggingen in Technische voorzieningen en de duratie van de Vastrentende 
waarden bedragen: 

 

Risico zakelijke waarden (S2) 

Risico zakelijke waarden is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van 
marktprijzen, die worden veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de 
uitgevende instelling of generieke factoren. Omdat alle beleggingen worden gewaardeerd tegen 
actuele waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden 
verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. 
Het prijsrisico kan worden beperkt door diversificatie. 

Voor een nadere toelichting op de procentuele verdeling wordt verwezen naar noot 5. 

Valutarisico (S3) 

Het pensioenfondsen belegt een gedeelte van haar vermogen buiten de eurozone en daarmee in 
niet-euro beleggingen. Doordat de waarde van de beleggingen verandert door 
wisselkoersbewegingen van de vreemde valuta's, loopt het pensioenfonds valutarisico. 

Vanwege de overstap naar de belegging in het Northern Trust fonds bezit SPE zelf sinds 2017 
geen valutaderivaten meer. 

Kredietrisico (S5) 

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of 
betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. 

De beleggingsportefeuille moet zodanig zijn samengesteld dat er een goede balans is tussen 
enerzijds het kredietrisico en anderzijds het te verwachten extra rendement. Het bestuur is van 
mening dat Credits zoals bedrijfsobligaties een goede toevoeging zijn aan de portefeuille mits er 
een adequate vergoeding tegenover staat.  

In de jaarrekening zijn de vastrentende waarden zichtbaar die SPE zelf in portefeuille heeft. In 
onderstaande tabel wordt de rating van de vastrentende waarden (exclusief derivaten) over de 
credit rating klassen in doorzicht weergegeven. 
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Liquiditeitsrisico (S7) 

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs 
kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn 
verplichtingen kan voldoen. Het liquiditeitsrisico wordt door het fonds beheerst door in het 
strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de 
liquiditeitsposities. 

Sinds 2020 ontvangt SPE geen premies meer. De verwachte uitkeringen voor de komende jaren 
zijn als volgt:  

 
SPE beschikt over voldoende liquide beleggingen om aan zijn liquiditeitsverplichtingen te kunnen 
voldoen. 

Verzekeringstechnische risico’s 

Hierbij onderscheiden wij het sterfte- en het arbeidsongeschiktheidsrisico. Het sterfterisico wordt 
beheerst door het waarderen van de pensioenverplichtingen in overeenstemming met de meest 
actuele inzichten en levensverwachtingen. Er wordt gebruik gemaakt van de AG prognosetafel 
AG2020.  

Het overlijdensrisico (het gegeven dat een verzekerde persoon korter kan leven op basis van de 
gehanteerde sterftekansen) is herverzekerd voor die gevallen dat het overlijden van een 
arbeidsongeschikte deelnemer plaatsvindt voor het bereiken van de pensioenleeftijd. 

Het arbeidsongeschiktheidsrisico beperkt zich voor SPE tot de verleende premievrijstellingen bij 
arbeidsongeschiktheid. De voortzetting van de opbouw bij arbeidsongeschiktheid wordt 
gefinancierd door middel van een beschikbare risicopremie voor premievrije voortzetting.  

Operationeel risico 

Operationele risico’s zijn risico’s die optreden bij de uitvoering van de pensioen- en 
beleggingsactiviteiten als gevolg van niet afdoende of falende interne processen, menselijk gedrag 
en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen.  

Onder het operationeel risico worden ook het Uitbestedingsrisico en het IT risico weergegeven. 
Om deze risico’s te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van de een aantal instrumenten. 

De interne risicobeheersing en controlesystemen zoals vastgelegd in de Abtn. 

SPE ontvangt ISAE Standard 3402 Type II rapporten van de dienstverleners. Van RiskCo is ten 
aanzien van de IT-omgeving een Standard 3000 Type I rapport ontvangen. 

Gevolgen Covid-19 voor de bepaling van het vereist eigen vermogen  
In verband met de zorgelijke ontwikkelingen op de financiële markten als gevolg van het 
coronavirus is het bestuur op 24 maart 2020 in een extra vergadering bijeengekomen. Het 
bestuur heeft een aanvullende risicoanalyse uitgevoerd naar de gevolgen van Covid-19 voor de 
continuïteit van bestuursprocessen, continuïteit van operationele processen rondom het 
vermogensbeheer en de pensioenadministratie, continuïteit van IT-systemen en impact op de 
financiële risico’s (waaronder kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s).  
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In het bijzonder heeft het bestuur extra aandacht gegeven aan het liquiditeitsrisico en het 
operationeel risico. Ondanks dat de volatiliteit op de financiële markten is toegenomen, met name 
in het voorjaar, heeft dit niet geleid tot verhoogde risico’s omdat een relatief groot deel van de 
beleggingsportefeuille is geïnvesteerd in goed verhandelbare beleggingen. Inzake het 
operationeel risico is extra aandacht besteed aan de beveiliging van de IT-verbindingen (tevens 
geïnitieerd door de vennootschap voor de verbindingen die ERIKS betreffen), de gezondheid van 
medewerkers (thuis) en aan mogelijk opkomende frauderisicofactoren. De monitoring op de 
uitbestede processen, waaronder het vermogensbeheer en de pensioenadministratie, is vanaf 
maart 2020 geïntensiveerd.  

Over 2020 hebben zich geen incidenten naar aanleiding van deze nieuwe omstandigheden 
voorgedaan.  

Het bestuur heeft vastgesteld dat er daarom geen aanleiding is om het vereist eigen vermogen uit 
hoofde van beide risico’s te verhogen. 

13. Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
bestuursleden en andere sleutelfunctionarissen in het management van SPE en nauwe verwanten zijn 
verbonden partijen.  

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de 
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

De pensioenregeling van de bestuursleden, de leden van het Verantwoordingsorgaan en 
medewerkers van het Pensioenbureau voor zover van toepassing is niet langer ondergebracht bij 
SPE. Ultimo 2020 ontvangt één lid van het Verantwoordingsorgaan, één lid van het bestuur, alsmede 
de operationeel manager van het Pensioenbureau ouderdomspensioen.  

Transacties met de vennootschap 

In het boekjaar zijn de transacties met de vennootschap afgewikkeld conform de afspraken in de 
beëindigings-overeenkomst. 

14. Premiebijdragen  

Als gevolg van de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst met ingang van 1 januari 2020 is 
er geen sprake meer van premiebijdragen. Per deze datum zijn de actieve deelnemers, met 
uitzondering van de arbeidsongeschikten, gewezen deelnemers geworden in de 
pensioenregeling. Derhalve wordt er door de vennootschap en de werknemers geen premie meer 
afgedragen. 
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15. Overige baten 

 

De bijdrage van de vennootschap in de kosten ziet toe op de tegemoetkoming van de 
vennootschap in het kader van de pensioenuitvoeringskosten. 

De eenmalige bijdrage van de vennootschap ziet toe op de door de contractueel door de 
vennootschap toegekende onvoorwaardelijk bijdrage in het kader van de collectieve 
waardeoverdracht. Dit bedrag is opgebouwd uit de door de vennootschap overgenomen 
verplichting in het kader van de zieke medewerkers € 205k (verantwoord als onderdeel van de 
mutatie technische voorzieningen) en de door de vennootschap onvoorwaardelijk toegekende 
bijdrage in het kader van de CWO van € 1.895k, verantwoord als onderdeel van de overige baten, 
totaal € 2.100k. 

 
16. Beleggingsresultaten  

 

 

De kosten vermogensbeheer betreffen enkel de direct in de administratie zichtbare kosten en 
bestaan grotendeels uit de beheerskosten van NN IP en aan- en verkoopkosten. De kosten 
vermogensbeheer aandelen en vastrentende waarden zijn conform realiteit toegerekend. De niet 
direct toerekenbare bank- en rapportagekosten werden op basis van de weging in de portefeuille 
verdeeld. Deze kosten bestaan geheel uit vaste vergoedingen of worden aangerekend als een vast 
percentage van de beurswaarde van de betreffende beleggingscategorie. 
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17. Pensioenuitkeringen 

 

Pensioenen die lager zijn dan € 497,27 (2019: € 484,09) per jaar worden in de meeste gevallen 
overeenkomstig artikel 9 van het pensioenreglement en de Pensioenwet afgekocht of 
overgedragen aan een nieuwe uitvoerder.  
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18. Pensioenuitvoeringskosten 

 

Omtrent de kosten voor het uitvoeren van de pensioenregeling, de toekomstige CWO en de 
daaropvolgende liquidatie van het fonds is met de werkgever ERIKS nv dat de werkgever deze 
kosten vergoed. Dit is vastgelegd in de gesloten beëindigingsovereenkomst en betreft alle kosten 
binnen het pensioenfonds rekeninghoudend met de kosten die vrijvallen uit de getroffen 
voorziening bij het doen van uitkeringen. Deze vergoeding is verantwoord onder de overige baten 
zoals opgenomen in de staat van baten en lasten.  

De post administratiekosten betreft de kosten voor de bemensing van de pensioendesk, de kosten 
voor de door RiskCo gevoerde deelnemersadministratie, de kosten voor de verwerking van de 
pensioenuitkeringen en het jaarlijks door Aon op te stellen actuarieel rapport.  

Het honorarium van de externe accountant KPMG Accountants N.V. heeft in beide jaren alleen 
betrekking op controlediensten.  

 

Aantal personeelsleden en (doorbelaste) kosten 

Bij SPE zijn geen werknemers in dienst. De werkzaamheden worden verricht door werknemers 
die in dienst zijn van de werkgever. Van de hieraan verbonden kosten werd (een vast bedrag 
van) € 75k (2019: € 75k) door de werkgever doorbelast aan SPE. De kosten zijn opgenomen 
onder het kopje Administratievergoeding. Hiervoor is reeds opgemerkt dat de saldo-
pensioenuitvoeringskosten volledig door de werkgever ERIKS nv zijn vergoed. 

Bezoldiging bestuurders 

De bestuurders ontvangen vanuit SPE geen beloning of bezoldiging. Eventuele bezoldigingen 
van bestuursleden komen ten laste van ERIKS nv. 
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19. Saldo herverzekering 

 

20. Saldo overdracht van rechten  

 

 

21. Belastingen 

De activiteiten van SPE zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschaps- 
belasting. 

 

22. Gebeurtenissen na balansdatum 

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 en het verzoek tot geen bezwaar bij DNB 
in te dienen.  
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Gevolgen stapsgewijze invoering nieuwe UFR-methodiek 

DNB heeft op 28 augustus 2020 besloten om de door de Commissie Parameters 2019 
geadviseerde nieuwe UFR-methode vanaf 1 januari 2021 in vier gelijke jaarlijkse stappen in te 
voeren. 

De voorziening pensioenverplichtingen per 31 december 2020 is vastgesteld op de door DNB 
gepubliceerde rentetermijnstructuur (RTS) per 31 december 2020 zoals wettelijk voorgeschreven. 
Er is derhalve nog geen rekening gehouden met de wijziging van de UFR-methodiek.  

Als de RTS was vastgesteld zoals dat vanaf 1 januari 2021 plaatsvindt, zou de voorziening 
pensioenverplichtingen ongeveer 1,3% hoger zijn vastgesteld. Als de RTS was vastgesteld zoals 
dat (naar aankondiging van DNB) vanaf 1 januari 2024 zal plaatsvinden, zou de voorziening 
pensioenverplichtingen ongeveer 5% hoger zijn vastgesteld. 

Alkmaar, 9 juni 2021 
 

Het bestuur: 

Voorzitter: Paulien Siegman Secretaris: Henk van den Heuvel 

Leden: Jan van Leeuwen 

 Bob Bessem 

 Kees Karhof  
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Overige gegevens 
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Actuariële verklaring 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Statutaire regeling omtrent bestemming van het saldo van baten en lasten  

 
In de statuten van Stichting Pensioenfonds ERIKS zijn geen expliciete regels opgenomen inzake 
de bestemming van het saldo van de Staat van baten en lasten, anders dan in geval van 
liquidatie. Het bestuur heeft besloten het totale saldo van baten en lasten toe te wijzen aan de 
Algemene reserve en bestemmingsreserve. De totaal door de werkgever onvoorwaardelijk 
toegekende bijdrage in het kader van de CWO bedraagt € 2.100k. Dit bedrag is opgebouwd op 
basis van de door de vennootschap overgenomen verplichting in het kader van de zieke 
medewerkers € 205k en de door de vennootschap onvoorwaardelijk toegekende bijdrage in het 
kader van de collectieve waardeoverdracht van € 1.895k.  
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Rapport visitatie Stichting Pensioenfonds ERIKS over 2020  

RAPPORT VISITATIE STICHTING PENSIOENFONDS ERIKS VERSLAGJAAR 2020 

Het toezicht bij het fonds is ingericht volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, met inbegrip 

van de Code Pensioenfondsen. Het fonds hanteert het paritair bestuursmodel, waarbij intern toezicht bij 

het fonds is ingericht via een visitatiecommissie.  

 

De visitatiecommissie brengt volgens de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen een rapport van 

bevindingen uit aan het bestuur. Daarnaast verantwoordt de visitatiecommissie zich over de uitvoering 

van de taken aan het verantwoordingsorgaan en, via de werkgeversafgevaardigden in het 

verantwoordingsorgaan, aan de werkgever. Het verantwoordingsorgaan betrekt dit rapport in zijn 

oordeelvorming. Het hiernavolgende rapport behandelt eerst de verantwoording en vervolgens de 

bevindingen en eventuele aanbevelingen.  

 

1. Verantwoording 

De wettelijke taakopdracht voor de visitatiecommissie is toezicht houden op het bestuursbeleid en de 

algemene gang van zaken in het fonds. Daarnaast ziet de visitatiecommissie ten minste toe op adequate 

risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De Code Pensioenfondsen vraagt 

het intern toezicht daarnaast zijn taak zo te vervullen, dat het toezicht bijdraagt aan het effectief en 

slagvaardig functioneren en aan beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds. Het intern toezicht 

legt via het bestuursverslag verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en aan de werkgever over 

het uitvoeren van de taken. Wij gebruiken bij ons toezicht een van de wet- en regelgeving, Code 

Pensioenfondsen en van de Toezichtcode van de Vereniging Intern Toezicht Pensioensector (VITP) 

afgeleid normenkader. Daarbij richten wij ons zowel op de naleving van de wet- en regelgeving als op 

gangbare standaarden en ‘good practices’ van goed pensioenfondsbestuur. Daarnaast hanteren wij een 

apart beoordelingskader voor de besluitvorming van het bestuur in het kader van de toekomst van het 

fonds. Beide kaders zijn afzonderlijk van dit rapport aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan 

verstrekt. 

 

Doorlopend werden wij door het bestuur op de hoogte gehouden over relevante ontwikkelingen ten 

aanzien van het fonds, zowel per e-mail als in vergadering. Tijdens de gesprekken is enerzijds ingegaan op 

de reguliere bedrijfsvoering van het fonds en anderzijds op de toekomst van het fonds. Ter voorbereiding 

op deze gesprekken hebben wij diverse documenten (zoals notulen bestuursvergaderingen, 

correspondentie DNB, fondsdocumenten en beleidsstukken) bestudeerd. Wij hebben toegang tot de 

online portal waar wij gedurende het jaar alle voor de visitatie relevante documenten kunnen raadplegen. 

Na het opstartgesprek van 21 oktober 2020 volgde op 21 januari 2021 een tweede gesprek. Ook 

vergaderden wij meerdere malen met het verantwoordingsorgaan.   

 

Het concept visitatierapport is 23 april 2021 besproken met het bestuur en gedeeld met het 

verantwoordingsorgaan. Eveneens op 23 april heeft een afstemmingsgesprek plaatsgevonden met de 

accountant en certificerend actuaris. Het beeld dat de visitatiecommissie van het fonds heeft, is getoetst 

aan de waarnemingen van de accountant en certificerend actuaris.  

 

Op het moment van schrijven van dit rapport bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden van de heer Harry van den Berg, in leven operationeel manager van het 
pensioenfonds. Twee leden van de visitatiecommissie kennen Harry al vanaf het begin van 
onze toezichtwerkzaamheden bij het fonds, voor het eerst over het jaar 2009. Wij 
herinneren ons Harry als een prettig mens en beschouwen het als een voorrecht om 
zakelijk-kameraadschappelijk contact met hem te mogen hebben gehad. 
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De visitatiecommissie bestaat uit Annemie Plat, Henk-Jan Strang en Dick Wenting. Omdat de 

samenstelling van de visitatiecommissie is gewijzigd is geen zelfevaluatie uitgevoerd. 

 

2. Opvolging aanbevelingen 2019 

Het bestuur heeft aan ons gerapporteerd over de opvolging van de aanbevelingen van de 

visitatiecommissie, certificerend actuaris en de controlerend accountant die over het verslagjaar 2019 

werden gedaan. Wij constateren dat de aanbevelingen van de visitatiecommissie adequaat zijn 

opgevolgd, dan wel voldoende is aangeven waarom onze aanbevelingen geen of deels opvolging 

verdienden. Een aanbeveling om bepaalde onderdelen van het beleggingsproces duidelijker in de ABTN 

vast te leggen, is niet opgevolgd. Hier is medio april 2020 nadere correspondentie over gevoerd waaruit 

blijkt dat de processen wel worden gevolgd, maar inderdaad beter vastgelegd kunnen worden. Het 

betreft met name het proces van evaluatie van vermogensbeheerders en evaluatie van 

beleggingscategorieën. Gezien de nog korte horizon van het fonds achten wij alsnog aanpassing van de 

ABTN niet opportuun. 

 

3. Bevindingen en aanbevelingen 2020 

De bevindingen zijn gesplitst in enerzijds de toekomst van het fonds en anderzijds de reguliere 

bedrijfsvoering. Aangezien 2020 grotendeels in het teken stond van de toekomst van het fonds gaan wij in 

dit rapport dieper op dit onderwerp in dan in het rapport over 2019. Wij hebben ervoor gekozen om eerst 

onze bevindingen en eventuele aanbevelingen ten aanzien van onderwerp ‘toekomst van het 

pensioenfonds’ op te nemen.  
 

3.1 Toekomst van het pensioenfonds 

Voor de bevindingen met betrekking tot de toekomst van het fonds wordt gebruikt gemaakt van het in 

hoofdstuk 1 aangehaalde beoordelingskader dat bestaat uit de volgende thema’s: 

 

A. Algemene uitgangspunten besluitvorming  

B. Bestuurlijke aansturing 

C. Pensioenregeling 

D. Organisatie, uitvoering en uitbesteding 

E. Financiering 

F. Beleggingen 

G. Controle, compliance en toezicht 

H. Communicatie 

I. Risicomanagement 

Per aandachtsgebied is een aantal beoordelingscriteria van toepassing. Wij toetsen op basis van onze 

waarnemingen of in voldoende mate aan de gestelde criteria wordt voldaan. Op basis daarvan vormen wij 

ons een totaalbeeld of het bestuur een zorgvuldige afwegingen heeft gemaakt ook van de verschillende 

belangen, voldoende oog heeft gehad voor de relevante risico’s en of de aansturing adequaat is geweest. 

 

A. Algemene uitgangspunten besluitvorming  

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Afwegingen en motieven voor collectieve 
waardeoverdracht/liquidatie zijn helder en 
onderbouwd. 

Wij constateren dat motieven voor de liquidatie 
goed zijn beschreven en zijn onderbouwd in de 
besluitvormingsdocumenten en de risicomatrix 
van het bestuur. Ook hebben wij in de 
beschikbare notulen geconstateerd dat de 
besluitvorming in aanloop naar de collectieve 
waardeoverdracht en liquidatie helder en goed 
onderbouwd in de bestuursnotulen is vastgelegd. 

De besluitvorming is helder, goed onderbouwd en 
goed in notulen vastgelegd. 

Evenwichtige belangenafweging is goed 
geadresseerd. Eventuele effecten van 
generatieoverdrachten zijn goed in beeld 
gebracht. 
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Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Hierbij is ook de evenwichtige afweging van 
belangen duidelijk weergegeven.  

 

B. Bestuurlijke aansturing 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Proces bestuurlijke afweging om tot 
liquidatie/collectieve waardeoverdracht over te 
gaan is transparant. 

Wij constateren dat het proces en de bestuurlijke 
afwegingen om tot liquidatie/collectieve 
waardeoverdracht over te gaan transparant is. 
Alle betrokkenen bij het fonds zijn steeds op de 
hoogte gehouden. 
 
Het bestuur stelde voor besluitvorming criteria 
vast ten aanzien van de nieuwe uitvoerder. Deze 
criteria zijn ondersteund door het 
verantwoordingsorgaan. De criteria zijn: geen 
aanvangskorting, gelijk of beter 
indexatiepotentieel, gelijke of kleinere kans op 
toekomstige korting en evenwichtige verdeling 
risico’s deelnemers. De beoordeling en 
besluitvorming inzake de liquidatie/collectieve 
waardeoverdracht kon via deze criteria 
onderbouwd plaatsvinden. Toezeggingen aan 
deelnemers en de toeslagambitie waren daar 
onderdeel van. In de loop van het proces is de 
afweging van de criteria meermalen aan de orde 
gekomen wegens zich wijzigende 
omstandigheden en nieuwe informatie. Wij 
constateren dat het bestuur hier op zorgvuldige 
en consistente wijze mee om is gegaan. 
 
Wij hebben vastgesteld dat het fonds een plan 
van aanpak heeft opgesteld met een stappenplan, 
tijdlijn (met mijlpalen en beslismomenten) en een 
beschrijving van de projectorganisatie. In het 
stappenplan is ook de implementatie bij de 
nieuwe uitvoerder opgenomen. De 
projectaansturing wordt gedaan door de 
voorzitter, ondersteund door de 
bestuurssecretaris. Er zijn vier projectgroepen en 
een stuurgroep ingesteld. Voor het gehele project 
is een begroting opgesteld. De sponsor neemt de 
kosten voor zijn rekening, vooralsnog zijn de 
afspraken hierover vastgelegd tot en met 2021.  
 
Het bestuur wordt (minimaal) tweewekelijks 
bijgepraat over alle ontwikkelingen rondom 
collectieve waardeoverdracht en liquidatie. Wij 
constateren dat het bestuur leidend is geweest in 
het gehele proces en duidelijke standpunten heeft 
ingenomen. 
 
 

Er is nagedacht over de toezeggingen aan de 
deelnemers en de verwachtingen van de 
deelnemers. 

Het effect op de toeslagambitie is onderzocht, 
acceptabel bevonden en communicatief 
uitlegbaar. 

Er is een (project)plan van aanpak met: 
o duidelijk tijdpad; 

o gedefinieerde mijlpalen en fatale data; 

o aandacht voor bestuurlijke aspecten 

(gedefinieerde beslismomenten, tijdpad); 

o organisatorische aspecten (gedefinieerde 

beslismomenten, tijdpad); 

o tijdpad goedkeuring richting DNB; 

o kostenraming/begroting. 

Er wordt gewerkt met een (centrale) 
projectaansturing waarin voldoende (externe) 
deskundigheid is op het gebied van 
liquidatie/overdacht. 

Het bestuur is goed aangesloten op het traject. Er 
zijn voldoende evaluatie en meetmomenten 
ingebouwd om bestuurlijke verantwoordelijkheid 
te borgen. 

Er is voorzien in fall back scenario’s indien zich 
vertraging voordoet/ de overdracht afketst. 
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Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Het bestuur heeft aandacht voor het risico van 
vertraging. Het fonds heeft daarbij een indicatief 
tijdpad, maar houdt te allen tijde de realiteit in 
het oog en past het beoogde tijdpad aan als daar 
aanleiding toe bestaat. Eind 2020 heeft het 
bestuur zich moeten herbezinnen op de mogelijke 
collectieve waardeoverdracht naar de kring van 
de geselecteerde partij. Wij menen dat het besluit 
tot deze herbezinning zorgvuldig tot stand is 
gekomen. Indien een collectieve 
waardeoverdracht naar de gekozen kring 
onverhoopt toch geen doorgang kan vinden, zal 
het bestuur opnieuw een analyse uitvoeren.  
 
In de risicoanalyse collectieve waardeoverdracht 
en liquidatie zijn continuïteit van bestuur en 
pensioenbureau nadrukkelijk geadresseerd en is 
geconstateerd dat bijbehorende 
beheersmaatregelen adequaat waren.   

 

C. Pensioenregeling 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

De kwaliteit van de regeling oud en nieuw is 
onderzocht, vergeleken en beoordeeld. 

Wij hebben waargenomen dat de verschillen 
tussen de pensioenregeling van het fonds en de 
pensioenregeling van de kring van het 
geselecteerde APF zorgvuldig in kaart zijn 
gebracht door het bestuur. De inhoudelijke 
verschillen tussen de pensioenregelingen worden 
onder andere via de pensioenkrant van het fonds 
overgebracht aan de deelnemers.  
 
Het bestuur heeft het verwachte 
pensioenresultaat, als één van de 
beoordelingscriteria, goed geanalyseerd en heeft 
dit zorgvuldig vertaald naar afwegingen en 
conclusies.  

Er is nagedacht over de toezeggingen aan de 
deelnemers en de verwachtingen van de 
deelnemers. 

Het effect op de toeslagambitie is onderzocht, 
acceptabel bevonden en communicatief 
uitlegbaar. 

D. Financiering 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Financiële positie bij verschillende scenario’s is in 
kaart gebracht. 

De financiële positie is bij verschillende scenario’s 
in kaart gebracht en deze wordt maandelijks 
gemonitord door het bestuur. Ook constateren 
wij dat geanalyseerd is wat de verwachte effecten 
bij een wijziging van de rente of een 
aandelenschok op de dekkingsgraden van het 
fonds en de beoogde uitvoerders is. Daarnaast is 
aandacht besteed aan de effecten op het 
herstelplan.   
 
De risicoprofielen waren bij het bestuur onder de 
aandacht. Wij constateren dat via 
haalbaarheidstoets-berekeningen inzichtelijk is 
gemaakt wat de diverse effecten op het 
risicoprofiel zijn.  

Effecten op het risicoprofiel bij verschillende 
scenario’s is in kaart gebracht. 

Demografische effecten zijn onderzocht. 

Effecten op de dekkingsgraad en eventueel 
herstelplan zijn goed in beeld. 

Bovenstaande is onderbouwd door een ALM-
studie, of een vergelijkbare kwantitatieve analyse. 
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Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Hierbij was eveneens aandacht voor de 
demografische effecten, zoals de gemiddelde 
leeftijd, het gemiddelde pensioen en de 
sociaaleconomische klasse van de 
collectiviteitskring waartoe bij een beoogde 
uitvoerder zal worden toegetreden.  

 

E. Organisatie, uitvoering en uitbesteding 

Beoordelingscriteria Bevindingen  en aanbevelingen 

De transitie van de rechten en het bestand is goed 
onderzocht en haalbaar. 

Wij nemen waar dat het bestuur een gedegen 
transitieplan heeft opgesteld. Onderdeel van dit 
transitieplan is een kostenbegroting en een 
bestandscontrole. Aandachtspunten ten aanzien 
van de transitie werden vooraf gesignaleerd en 
huidige uitbestedingspartijen van het fonds zijn 
betrokken. Op basis van onze vragen hierover 
heeft het bestuur ons bevestigd dat de kwaliteit 
van het bestand onderzocht is en dat het bestand 
correct is. Wij constateren dat het bestuur in deze 
zorgvuldig heeft gehandeld. Nog te bespreken is 
hoe omgegaan is met het in kaart brengen van de 
indexatieachterstand. Het bestuur geeft aan dat 
als het nodig is de indexatieachterstand of 
gegevens over inhaalindexatie beschikbaar zijn op 
het moment van waardeoverdracht.   
 
Wij menen dat het bestuur ons tijdig en 
transparant informeert over het proces met 
betrekking tot de liquidatie/collectieve 
waardeoverdracht. Ook het 
verantwoordingsorgaan wordt goed betrokken bij 
alle ontwikkelingen dienaangaande. 

Er is voorzien in een transitieplan (inclusief 
kostenbegroting) en een adequate 
bestandscontrole. 

Het VO en intern toezicht zijn tijdig betrokken bij 
de verschillende stappen. Waar nodig zijn 
besluiten voor advies aan het VO voorgelegd. 

 

F. Beleggingen 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Transitie van de beleggingen is goed geregeld, evt. 
transitiemanager. 

Voor de transitie van de beleggingen wordt een 
transitieplan opgesteld. Wij constateren dat 
eerste besprekingen hierover gestart zijn. De 
verwachting is dat alle beleggingen in kind over 
kunnen gaan.  
 
Het bestuur heeft veel aandacht voor het 
beleggingsbeleid. Daarbij is vastgesteld dat het 
beleggingsbeleid en de risicohouding van het 
fonds aansluiten bij dat van de beoogde 
uitvoerder. Het bestuur heeft afgesproken met de 
vermogensbeheerder dat het beleggingsbeleid 
niet wordt gewijzigd.  

Eventuele effecten van overdracht op de 
risicohouding in het beleggingsbeleid zijn 
onderzocht (via ALM). 

Het beleggingsbeleid, beleggingsprofiel, 
beleggingsovertuigingen en toepassing 
maatschappelijk verantwoord beleggen bij het 
oude fonds en het nieuwe behoeven uiteraard 
niet gelijk te zijn, maar een significante afwijking 
moet wel verantwoord worden. 

Tijdens aanloopfase (fase voor goedkeuring 
collectieve waardeoverdracht door DNB) mag 
beleggingsbeleid niet gewijzigd worden (zie 
risicomanagement). 
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G. Controle, compliance en toezicht 

Beoordelingsbeoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Regels van DNB met betrekking tot collectieve 
waardeoverdracht zijn bekend en er wordt 
adequaat rekening mee gehouden: 
o Tijdige melding bij DNB voorgenomen 

liquidatie, haalbare planning. 

o Complete aanvraag bij collectieve 

waardeoverdracht met aanlevering van alle 

vereiste stukken. 

o Bij overdracht wordt voldaan aan geldende 

actuariële/marktwaarderingsprincipes, 

alsmede uitgangspunten die DNB stelt bij 

overdracht van verplichtingen. 

o Gevolgen van de overdracht voor de 

financiële positie van de overnemende partij. 

Op het moment van het schrijven van ons rapport 
ligt een adviesverzoek voor bij het 
verantwoordingsorgaan. De documentatie ten 
behoeve van de collectieve waardeoverdracht is 
nog niet ingediend bij DNB.  
 
Wij constateren dat DNB in algemene zin goed is 
meegenomen in het proces waarbij ook goede 
afstemming is geweest over de gevolgen voor de 
planning van gewijzigde regelgeving met 
betrekking tot hanteren van eventuele 
hersteltermijnen door de overnemende partij.  
 
De visitatiecommissie wordt goed geïnformeerd 
over het verloop van het proces en constateert 
dat het verantwoordingsorgaan wordt betrokken 
en goed wordt meegenomen. 
 
Wij nemen waar dat het bestuur zich, samen met 
uitbestedingspartijen, adequaat voorbereidt op 
een waardeoverdracht, onder andere door de 
kwaliteit van de bestanden te beoordelen. 
 

Wij nemen waar dat het bestuur ten aanzien van 

de toekomstdiscussie ook oog heeft gehad voor 

de nadrukkelijke rol van de voorzitter van het 

verantwoordingsorgaan bij de werkgever. 

Er is voorzien in een adequate bestandscontrole 
door accountant en (certificerend) actuaris. 

Het VO en intern toezicht zijn tijdig betrokken bij 
de verschillende stappen. Waar nodig zijn 
besluiten voor advies aan het VO voorgelegd. 

 

H. Communicatie 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Er is voorzien in een adequaat 
communicatiebeleid inzake de collectieve 
waardeoverdracht met een transparante 
verantwoordelijkheidsverdeling (oude/nieuwe 
fonds, werkgever(s) en bestuur). 

Wij nemen waar dat het bestuur ten behoeve van 
de collectieve waardeoverdracht/liquidatie een 
duidelijk en transparant communicatieplan heeft 
opgesteld. In het communicatieplan is rekening 
gehouden met het informeren van alle 
stakeholders. Daarnaast is er aandacht voor het 
afstemmen van communicatie-uitingen tussen het 
fonds en de beoogde uitvoerder. Toen gedurende 
het communicatieproces de boodschap richting 
de stakeholders aangepast diende te worden, 
acteerde het bestuur hier adequaat op. In het 
beleidsplan communicatie is een verantwoording 
opgenomen over uitgevoerde communicatie 
acties en nog te voeren acties bij diverse 
scenario’s. Wij constateren dat het bestuur goed 
vooruitdenkt bij het communicatiebeleid.   
 
Het bestuur heeft bevestigd dat in hoorsessies 
toelichting is gegeven op de afwegingen rondom 
een eventuele aanvangskorting en het verschil in 
financiële positie van het fonds en de kring bij de 
nieuwe uitvoerder.  

Bij de communicatie wordt ook aandacht besteed 
aan de verwachtingen en vooruitzichten die door 
het oude fonds zijn afgegeven en de 
verwachtingen die het nieuwe fonds onderkent. 

In het jaarverslag is aandacht voor gebeurtenissen 
na balansdatum en te zijner tijd een transparante 
terugblik. 
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Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Wij bevelen aan om ook in de algemene 
communicatie-uitingen duidelijk uit te leggen dat 
er een verschil in financiële posities bestaat 
tussen het fonds en de kring van de nieuwe 
uitvoerder en welke gevolgen dat kan hebben ten 
aanzien van een eventuele (kleine) algemene 
(aanvangs)verhoging bij overdracht en mogelijk 
een grotere kans op verlagen nadien, mede 
afhankelijk van tariefstelling door de 
overnemende partij. Hiervan maakt ook een 
toelichting op de evenwichtige belangenafweging 
die heeft plaatsgevonden onderdeel uit. 
 
Aanbeveling 
1. Leg in de algemene communicatie-uitingen uit 

wat het effect is van eventueel verschil in 

financiële posities tussen het fonds en de 

kring van de nieuwe uitvoerder en welke 

gevolgen dat kan hebben ten aanzien van een 

eventuele (kleine) algemene 

(aanvangs)verhoging ten tijde van de 

collectieve waardeoverdracht en mogelijk een 

grotere kans op verlaging nadien, mede 

afhankelijk van tariefstelling door de 

overnemende partij. 

 

I. Risicomanagement 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Het bestuur heeft controle op het gehele proces Wij nemen waar dat het bestuur voldoende 
aandacht heeft voor transitierisico’s. Er een 
aparte risicomatrix is opgesteld voor de 
liquidatie/collectieve waardeoverdracht. Tijdens 
de bestuursvergaderingen wordt over deze 
risicomatrix gesproken. Ook de 
sleutelfunctiehouder risicobeheer is hierbij 
betrokken. Zo nodig wordt de risicomatrix 
bijgesteld.   
 

Er is aandacht voor de risico’s met betrekking tot 
de transitie, tijdens de transitie en de lange 
termijneffecten na overdracht, in het bijzonder 
voor juridische risico’s in het kader van af te 
sluiten contracten en overeenkomsten. 

Risicobeheersing in de aanloopperiode (periode 
tot aan het besluit van DNB). Hierbij is aandacht 
voor:  
o Kostenverdeling is goed vastgelegd. 

o Het overdragende fonds past tijdens deze 

periode het beleggingsbeleid niet aan buiten 

de kaders van het eigen beleggingsbeleid. 

o Er worden geen risico’s van het overdragende 

fonds naar het ontvangende fonds verplaatst. 

 

3.2 Reguliere bedrijfsvoering 

Voor de bevindingen met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering wordt gebruikt gemaakt van het in 

hoofdstuk 1 aangehaalde normenkader dat bestaat uit de volgende thema’s: 

A. Missie, visie en strategie 

B. Besturing van het fonds 

C. Bedrijfsvoering van het fonds 

D. Beleid van het fonds 
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A. Missie, visie en strategie 

Normen Bevindingen en aanbevelingen  

Strategie van het fonds, het fondsbeleid en de 
governance sluiten in voldoende mate aan bij de 
zorg voor het pensioen van de deelnemer. 

Wij nemen waar dat het bestuur zich bewust is 
van de missie, visie en strategie van het fonds 
en dit betrekt in zijn besluitvorming. Ook 
constateren wij dat de strategie van het fonds 
in voldoende mate aansluit bij de zorg voor het 
pensioen van de (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden. De missie, visie en 
strategie zijn duidelijk verwerkt in het 
bestuursverslag en de ABTN. Het 
bestuursverslag 2019 is gepubliceerd op de 
website van het fonds en daarmee publiekelijk 
inzichtelijk. 
 
Eerder gaven wij het bestuur in overweging om 
de koppeling tussen de risicomatrix en missie, 
visie en strategie van het fonds vast te leggen. 
Het bestuur gaf aan dat een herijking van het 
risicoraamwerk gezien de korte 
bestaanshorizon van het fonds niet opportuun 
acht. Wij kunnen de door het bestuur 
gemaakte afweging volgen.  
 
Het bestuur heeft in feite geen 
langetermijnstrategie, want het doel is het 
opheffen van het fonds op korte termijn. 
Hierover wordt in het bestuursverslag 2020 op 
een inzichtelijke wijze verantwoording over 
gegeven. 
 
De visie en strategie op maatschappelijk 
verantwoord beleggen zijn vastgesteld in de 
Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Het 
beleid inzake verantwoord beleggen is tot 
stand gekomen na overleg met het 
verantwoordingsorgaan. Daarmee is het 
draagvlak gezien de korte horizon van het 
fonds vooralsnog adequaat onderbouwd.   
 
In de ABTN zijn beschouwingen over de 
risicohouding opgenomen. De risicohouding is 
in overleg met het verantwoordingsorgaan en 
de werkgever tot stand gekomen. 

De (mede)beleidsbepalers richten zich bij de 
vervulling van hun taak naar de belangen van de 
deelnemers etc. en de werkgever. 

Missie, visie en strategie zijn zorgvuldig 
vastgesteld. Er wordt publiekelijk inzicht in missie 
etc. gegeven. 

Er is gezorgd voor draagvlak voor de keuzes over 
verantwoord beleggen. 

Doelstellingen en uitgangspunten zijn zorgvuldig 
vastgesteld (opgesteld). 

Doelstellingen en beleidsuitgangspunten zijn in 
overleg met de overige fondsorganen vastgelegd 
en de organen van het fonds gebruiken deze 
doelstellingen en uitgangspunten bij de toetsing 
van de opdrachtaanvaarding en bij de 
besluitvorming, de verantwoording, de advisering 
en het toezicht binnen het fonds. 

Er wordt publiekelijk inzicht gegeven of en in 
hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt. 

De financiële opzet is deugdelijk en is 
toekomstbestendig en in overeenstemming met 
vastgestelde uitgangspunten en risicohouding. 

Het beleggingsbeleid is in overeenstemming met 
de verplichtingen van het fonds en de 
vastgestelde risicohouding. 

 

B. Besturing van het fonds 

Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Het fonds wordt effectief bestuurd. Wij zijn van mening dat het fonds effectief wordt 
bestuurd, dat de bestuurlijke inrichting adequaat 
is en het bestuur autonoom acteert ten opzichte 
van andere bij het fonds betrokken partijen. Er is 
een evenwichtige inbreng van de verschillende 
bestuursleden waar bewust op wordt gestuurd.  

De bestuurlijke inrichting van het fonds is 
doordacht en adequaat en het bestuur stelt zich 
met regelmaat de vraag of de bestuurlijke 
inrichting nog steeds adequaat is. 

Er is een duidelijke verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
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Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Het bestuur betrekt, waar nodig, de andere 
fondsorganen in voldoende mate bij het beleid. 

Externe leden vullen hun rol in door het geven van 
tegenkracht. De vergaderfrequentie is hoog, maar 
tegelijkertijd passend gezien de fase waarin het 
fonds verkeert. Uit onze gesprekken met het 
bestuur leiden wij af dat het bestuur voldoende 
aandacht voor de reguliere bedrijfsvoering heeft 
gehouden. Wij moedigen het bestuur aan deze 
aandacht vast te houden. 
 
Het bestuur voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. 
 
Wij constateren het bestuur het 
verantwoordingsorgaan goed betrekt bij zowel de 
reguliere bedrijfsvoering van het fonds als het 
liquidatietraject.  
 
Het fonds beschikt niet over een vastgelegd beleid 
ter bevordering van diversiteit. Wij kunnen ons 
voorstellen dat gezien de korte horizon van het 
fonds aan een diversiteitsbeleid op schrift geen 
prioriteit wordt toegekend.  

Het bestuur is geschikt. 

Er is een beleid ter bevordering van diversiteit. 

Gedrag en cultuur binnen het fonds zijn passend. 

De gehanteerde stuurvariabelen passen bij de 
strategie en het beleid van het fonds en de 
rapportages sluiten hierop aan. 

Het bestuur is voldoende autonoom t.o.v. andere 
partijen in de omgeving van het fonds, zoals 
werkgever of sociale partners. 

Het bestuur is alert op ongewenste 
groepsprocessen zoals groepsdenken, tunnelvisie 
en gezamenlijke valkuilen. 

Het bestuur is opgewassen tegen de inhoudelijke 
en organisatorische complexiteit van het fonds. 

Het bestuur biedt onafhankelijke oordeelsvorming 
t.o.v. de meer gespecialiseerde gesprekspartners. 

 

C. Bedrijfsvoering van het fonds 

Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Beheerste en integere bedrijfsvoering zijn basis 
voor het pensioenfondsbestuur. 

Wij zijn van mening dat het bestuur goede 
aandacht heeft voor de beheersing van de 
bedrijfsvoering en zicht heeft op de uitbesteding. 
Het bestuur is kritisch op de kosten en koppelt 
hierover ook terug aan de werkgever als 
betrokken partij. Het fonds overlegt ieder 
kwartaal met de belangrijkste 
uitbestedingspartijen en ontvangt rapportages. 
Rond het jaarwerk 2020 bleek dat bij 
InAdminRiskCo sprake was van 
liquiditeitsproblemen met risico’s voor de 
continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit leidde tot 
verscherpt toezicht vanuit DNB op de besturen 
van de bij InAdminRiskCo aangesloten klanten. 
Het bestuur heeft naar onze mening adequaat 
gehandeld, in nauwe samenwerking met de 
andere klanten. Inmiddels is InAdminRiskCo 
overgenomen, waardoor de continuïteit in 
rustiger vaarwater is gekomen. Echter, 
InAdminRiskCo kondigde recent aan eind 2022 de 
defined-benefit-dienstverlening aan klanten te 
stoppen én ook werd bekend dat de voor de 
general controls slechts een ISAE 3402 type 1 
rapportage beschikbaar zal zijn. Mede met het 
oog op deze problematiek bevelen wij het bestuur 
aan tot het moment waarop de collectieve 
waardeoverdracht plaatsvindt de uitbesteding, 
met name de pensioenuitvoering, nauwgezet te 
blijven monitoren. 

Het bestuur heeft een visie op de uitvoering, stelt 
eisen waaraan deze moet voldoen en bepaalt 
welk kostenniveau aanvaardbaar is. 

Het bestuur heeft zicht op de keten van 
uitbesteding. 

Er wordt een beheerst beloningsbeleid 
gehanteerd. 

De organisatorische inrichting staat in voldoende 
mate borg voor een continu inzicht in en overzicht 
van de belangrijkste risico’s in hun onderlinge 
samenhang. 

De risico’s worden in voldoende mate beheerst 
(de risicobeheersing is adequaat). 

Er wordt een cultuur bevorderd waarin 
risicobewustzijn vanzelfsprekend is. 

Houders van sleutelfuncties rapporteren, indien 
zij ook bestuurder van het fonds zijn, hun 
bevindingen ook aan het intern toezicht. 

De uitvoering en uitbesteding is 
toekomstbestendig. 

Partijen aan wie wordt uitbesteed en externe 
adviseurs worden op regelmatige basis 
geëvalueerd. 

Het bestuur heeft een visie op integriteit en laat 
dit aansluiten op beleid en aansturing.  
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Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Het IT-beleid is in 2020 geëvalueerd en de IT 
risico’s zijn nader onderzocht. Het beleid is en 
beheersmaatregelen zijn aangescherpt. 
 
Het beloningsbeleid voldoet aan wet- en 
regelgeving. Het bestuur heeft zijn 
beloningsbeleid in 2020 geëvalueerd, ook wat 
betreft de uitgangspunten van het beleid. De 
evaluatie leidde niet tot aanpassingen. 
 
Wij nemen waar dat de sleutelfuncties op 
kwartaalbasis rapporteren aan het bestuur. Wij 
signaleren dat de sleutelfunctiehouders het 
bestuur in het jaar 2020 hebben kunnen uitdagen, 
hetgeen een positieve bijdrage leverde aan de 
bestuurlijke besprekingen en besluitvorming. De 
internal audits worden planmatig uitgevoerd.  
 
De integere bedrijfsvoering heeft de aandacht van 
het bestuur, zo leiden wij af uit de notulen. 
Tijdens bestuursvergadering wordt stilgestaan bij 
compliance gerelateerde onderwerpen en is 
compliance/integriteit een expliciet agendapunt. 
De complianceofficer is bij vrijwel iedere 
bestuursvergadering aanwezig geweest en is 
iedere bestuursvergadering spreektijd toegekend.  
Wij hebben kennisgenomen van verslag van de 
complianceofficer over 2020. Er worden door de 
complianceofficer twee punten onder de 
aandacht gebracht. 
Wij achten het verslag van de complianceofficer 
duidelijk en compleet  
 
Aanbeveling 
2. Mede met het oog op de problematiek die 

speelt bij InAdminRiskCo bevelen wij het 

bestuur aan tot het moment waarop de 

collectieve waardeoverdracht plaatsvindt de 

uitbesteding, met name de 

pensioenadministratie, nauwgezet te blijven 

monitoren. 

 

D. Beleid van het fonds 

Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Het beleid is in overeenstemming met de missie, 
visie, strategie, doelstellingen en uitgangspunten 
van het fonds 

Het beleid van het fonds is in overeenstemming 
met de missie, visie en strategie van het fonds. 
Wij constateren dat het bestuur veel aandacht 
heeft voor communicatie en het proces op orde 
is.  
 
Het bestuursverslag 2020 geeft goed inzicht in het 
beleid en de uitvoering hiervan. 

Het beleid is voldoende effectief 

Er is een heldere en gedocumenteerde beleids- en 
verantwoordingscyclus 

Effectiviteit van beleid wordt periodiek getoetst 
en er wordt zo nodig op bijgestuurd 
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Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Er wordt verantwoording afgelegd over beleid, de 
gerealiseerde uitkomsten van het beleid en over 
de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarbij 
worden de belangen evenwichtig gewogen. 

In de voorleggers bij de vergaderstukken wordt 
aangegeven wat de invloed van een bepaald 
besluit is in het kader van de evenwichtige 
belangenafweging en wat de risico-aspecten van 
het betreffende onderwerp zijn. Wij nemen waar 
dat deze aspecten ook terugkomen in de 
bestuurlijke discussie en dit adequaat en 
onderbouwd wordt vastgelegd in de notulen.  
 
Het bestuur heeft een zelfevaluatie gehouden 
waarin met name aandacht is geweest voor 
gedrag en cultuur. Wij hebben via de notulen 
kennisgenomen van de resultaten van 
zelfevaluatie. In het bestuursverslag 2020 wordt 
gerefereerd aan de zelfevaluatie. 
 
Het fonds hanteert een overzichtelijk en 
transparant beleggingsbeleid. Het 
vermogensbeheer wordt uitgevoerd door NN 
Investment Partners. Vanwege de gewijzigde 
marktomstandigheden is een inschatting gemaakt 
van de impact van deze omstandigheden op de 
uitgangspunten van de in 2017 uitgevoerde ALM-
studie. De conclusie was dat er geen aanleiding is 
om het strategische beleggingsbeleid aan te 
passen aan de omstandigheden.  
 
Wij constateren dat in 2020 veel bestuurlijke 
aandacht is geweest voor het verder 
optimaliseren van het risicomanagement. Er is 
een uitgebreide risicomatrix opgesteld die tijdens 
de bestuursvergaderingen wordt besproken. Het 
risicomanagementbeleid achten wij adequaat, en 
proportioneel ten opzichte van de aard, omvang 
en complexiteit van het fonds. Het bestuur heeft 
aangegeven niet langer te streven naar 
volwassenheidsniveau 4, maar dat 
volwassenheidsniveau 3 van het 
risicomanagement in dit stadium van het fonds 
vooralsnog voldoende en passend is.  

Inzicht in risico’s belanghebbenden gerelateerd 
aan het overeengekomen ambitieniveau 

Er wordt publiekelijk inzicht gegeven of en in 
hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt 

Inzicht in het beleid, de 
besluitvormingsprocedures, de besluiten en de 
realisatie van het beleid 

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de 
evaluatie van het functioneren van het bestuur 

Evenwichtige afweging van belangen vindt plaats 

Beleidsoverwegingen zijn voldoende kenbaar  

Bij alle besluiten is duidelijk vastgelegd op grond 
van welke overwegingen het besluit is genomen 

Doelen dienen meetbaar te zijn 

Er is een bewustwording te zijn van de 
onderscheiden belangen van deelgroepen 

De evenwichtige belangenafweging dient 
zichtbaar te zijn, onderbouwd en verantwoord 

Bij het bepalen van het beleid en het nemen van 
besluiten vindt expliciete risicoafweging plaats 
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3.3 Code pensioenfondsen  

De visitatiecommissie betrekt de Code Pensioenfondsen overeenkomstig norm 47 bij de uitoefening van 

zijn taak. In het jaarverslag wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over de toepassing van de 

Code Pensioenfondsen. Wij constateren dat het bestuur op gedegen wijze een inventarisatie heeft 

gemaakt van de naleving van de normen uit de Code Pensioenfondsen door het fonds en daarover 

volledig rapporteert in het bestuursverslag. Hierna geven wij een oordeel over de wijze waarop de acht 

thema’s van de Code Pensioenfondsen worden nageleefd en toegepast. 

 

Thema uit Code Pensioenfondsen Bevindingen en aanbevelingen 

Vertrouwen waarmaken Het bestuur staat van oudsher dicht bij de 
deelnemer en doet dat op een gestructureerde 
manier. Dit is in deze fase waarin het fonds zich 
bevindt des te belangrijker. Wij zullen de acties 
van het bestuur de komende periode graag volgen 
in het kader van het onderhoud van het regulier 
contact met ons.  

Verantwoordelijkheid nemen Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van de pensioenregeling, nu en in 
de toekomst. Daarnaast positioneert het bestuur 
zich autonoom ten opzichte van alle betrokken 
partijen.   

Integer handelen Het bestuur bevordert integriteit en er heerst een 
open cultuur binnen het fonds. Het bestuur 
besteedt in de reguliere bedrijfsvoering aandacht 
aan integriteit, waar ook onafhankelijkheid 
onderdeel van uitmaakt. Ook is hieraan 
nadrukkelijk aandacht besteed bij besluitvorming 
over de toekomst van het fonds.   

Kwaliteit nastreven De zelfevaluatie van het bestuur wordt jaarlijks 
uitgevoerd, waarbij aandacht is voor de 
onderwerpen geschiktheid, diversiteit, gedrag en 
cultuur. De bestuurlijke inrichting met 
portefeuillehouders en kritische vragenstellers 
draagt bij aan besluitvorming. 

Zorgvuldig benoemen Vanuit de Code Pensioenfondsen is diversiteit een 
aandachtspunt. Het is bestuur is divers 
samengesteld qua competenties en 
deskundigheid. 

Gepast belonen  Het beloningsbeleid van het fonds is op orde.  

Toezicht houden en inspraak waarborgen Door de inrichting is toezicht en inspraak conform 
de wetgeving geborgd.  
De visitatiecommissie kan ongehinderd en 
voorzien van alle informatie zijn werk doen en 
wordt door het bestuur als serieuze 
gesprekspartner gezien.  

Transparantie bevorderen Missie, visie en strategie zijn vastgelegd en er 
wordt verantwoording afgelegd over het 
gevoerde beleid.  
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3.4 Coronavirus 

In 2020 werd de wereld geconfronteerd met de opkomst en verspreiding van het coronavirus. De 

gezondheidscrisis vertaalde zich in een economische crisis. Naast de financiële gevolgen heeft het fonds 

net als iedere andere organisatie te kampen gehad met de operationele beperkingen die deze crisis met 

zich meebracht. Wij hebben waargenomen dat het door de crisis geactiveerde crisismanagement 

adequaat werd uitgevoerd en dat pensioenuitvoering goed doorgang heeft kunnen vinden. 

 

4. Slot 

Wij danken het bestuur en het verantwoordingsorgaan voor de constructieve gesprekken die wij 

gedurende het jaar hebben kunnen voeren, zowel over de toekomst van het fonds als over de reguliere 

bedrijfsvoering.  

 

De visitatiecommissie, Alkmaar, 23 april 2021 

 

Annemie Plat 

Henk-Jan Strang 

Dick Wenting (voorzitter) 

 

  



 

 Jaarverslag SPE 2020                  - 97 - 

Verslag van het Verantwoordingsorgaan  

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft in 2020 heeft 7 keer met het bestuur van Stichting 
Pensioenfonds ERIKS (SPE) overleg gevoerd. Voorafgaand hieraan heeft het VO aan de hand van 
de voorliggende en de eigen agenda 6 keer onderling overlegd over de hieraan verbonden 
vraagstellingen en de in te nemen standpunten. 
 
De vergaderingscyclus betroffen onder andere: 
 
Op 19 februari heeft het VO het eigen reglement en aflopende zittingstermijn van Frans Koolbergen 
besproken. Ook is er een rooster van aftreden opgesteld. 
Hierna heeft het VO met het bestuur aan de hand van een presentatie de huidige stand van zaken 
met betrekking tot een toekomstige overdracht van de collectieve waardeoverdracht besproken. 
Ook is er een voorlopige traject-agenda besproken. 
 
In haar eigen vergadering op 16 maart 2020 heeft het VO voor de eerste keer via Skype overleg 
gevoerd i.v.m. de corona pandemie die is uitgebroken. Hierbij is gesproken over de “dubbelfunctie” 
van Vincent die zowel in het VO een functie heeft en bij het traject tussen het bestuur en de 
werkgever is betrokken. Tevens is de adviesaanvraag over de voorgenomen liquidatie (in overleg 
met de visitatie cie) gesproken in combinatie met de multi criteria die afgelopen jaar zijn vastgelegd 
inzake de selectie van een nieuwe uitvoerder. 
 
Op 7 april heeft het VO schriftelijk positief geadviseerd ten aanzien van het voorgenomen besluit tot 
liquidatie van SPE. 
 
In de eigen vergadering op 13 mei heeft het VO het voorlopige jaarverslag over 2019 doorgenomen 
en later in overleg met het bestuur besproken, met de volgende volgorde: 
• Jaarwerk 2019: Concept Actuarieel rapport / Concept rapport certificerend actuaris / 

Concept accountantsverslag / Concept bestuurs-verslag en de jaarrekening over 2019 
• Het concept VO-verslag voor het jaarverslag 
 
Op 9 juni heeft het VO overleg gevoerd met de Visitatie Commissie, waarbij het VC-verslag, zoals 
opgenomen in het jaarverslag over 2019, is besproken, met als tijdlijn de aanbevelingen van de 
VC in het jaarverslag en de tijdlijn van de beëindiging van SPE.  
 
Op 10 juni heeft het VO gesproken over een conceptbrief m.b.t. de financiële situatie van SPE. 
Ook is met het bestuur, in de overlegvergadering, het definitieve jaarverslag over 2019 
besproken. 
• Jaarwerk 2019: Actuarieel rapport / Rapport certificerend actuaris / Accountantsverslag / 

Bestuurs-verslag en de jaarrekening over 2019 
• Het verslag van het VO zoals opgenomen jaarverslag 
 
Tevens is het komende traject over de collectieve waardeoverdracht en liquidatie proces van 
SPE besproken. Wij hebben een presentatie van de toekomstbestendigheid van het toekomstige 
fonds besproken en toegevoegd als 5e criterium. Communicatie bij de mogelijke uitvoerder(s) 
over eventuele kortingen en een hersteltermijn tot 2025 is besproken. De penibele situatie 
omtrent de administrateur RiskCo is besproken en de aanbevelingen van de VC in het 
jaarverslag over 2019 zijn doorgenomen.  
 
Op 16 juni heeft het VO de herbenoeming van Frans Koolbergen bevestigd. 
 
Op 22 juni heeft het VO een brief gestuurd naar het bestuur m.b.t. de risicohouding, met het 
advies om de afwijking van het slechtweer scenario aan te passen naar 45%. 
 
Op 20 augustus heeft het VO schriftelijk positief advies uitgebracht over het voorgenomen besluit 
inzake aanpassingen aan het bestuurshandvest en ten aanzien van de benoeming van Mw. Plat 
tot lid van de Visitatie Cie. 
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In de overlegvergadering van 25 september 2020 heeft het VO aan de hand van een presentatie 
van het bestuur het traject van de collectieve waardeoverdracht en de liquidatie doorgesproken 
en de stand van zaken omtrent het 5e toegevoegde criterium. 
De beëindigingsovereenkomst van het bestuur met de werkgever is getekend. 
Ook wordt het verschil tussen pensioenfondsen met actieve opbouw en een slapend fonds als 
SPE toegelicht. 
 
Aan de hand van de presentatie van 25 september j.l. heeft het VO een brief gestuurd naar het 
bestuur met vragen over o.a. de toekomstbestendigheid van het “nieuwe” pensioenfonds, de 
evenwichtigheid van de verdeling van de risico’s, de bevestiging van de lagere deelnemerskosten 
en de verschillen in dekkingsgraadniveaus. 
 
Deze vragen zijn op 30 oktober beantwoord. 
 
Op 4 november is er in het overleg tussen het VO en het bestuur gediscussieerd over de 
bestedingsmogelijkheden van de overwaarde tussen SPE en DN APF kring B. 
Hierna heeft het VO in de eigen vergadering nog de antwoordbrief van het bestuur van 30 
oktober j.l. doorgenomen. 
 
In de extra vergadering van 11 november heeft het bestuur een toelichting gegeven van de 
toedeling van de “mogelijke” overwaarde binnen het fiscaal toelaatbare. 
Ook de toekomst ten aanzien van mogelijk korten is besproken. 
In de brief van 30 september had het VO gevraagd over de mogelijke bezetting van zetels in het 
Belanghebbenden Orgaan van de mogelijke nieuwe uitvoerder. Hiervoor zijn in de huidige setting 
2 plaatsen beschikbaar, waarvan er 1 zal worden ingenomen door Jan van Leeuwen. 
Tevens is er gesproken over de adviestermijnen in relatie tot de komende vergaderdata.   
 
In het afgelopen jaar hebben de leden van het VO de presentaties van de Pensioenfederatie  
over komende ontwikkelingen in de pensioenwereld, en de rol van het VO hierin, via de laptop 
bijgewoond. 
 
Ook de vergaderingen van de Beleggingsadviescommissie werden door een lid van het VO 
bijgewoond. 

Tevens heeft de secretaris een 2-tal bijeenkomsten via de laptop bijgewoond die door het 
het CNV in nauwe samenwerking met SPO worden georganiseerd. 

Recht van advies 

Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over: 
• het vaststellen en wijzigen van het bestuurshandvest;  

• het vaststellen en wijzigen van de bezoldigingsregeling voor bestuursleden;  

• het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;  

• de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;  

• het vaststellen en wijzigen van de reglementen ten aanzien van klachten en geschillen  

• het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;  

• gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname 
van verplichtingen van de stichting;  

• liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;  

• het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;  

• het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek;  

• samenvoeging van stichtingen als bedoeld in de definitie van 
ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet.  

• de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.  
 

Naast bovenstaande benoemde adviezen is door het VO ook een positief advies gegeven ten 
aanzien van de wijziging van het bestuurshandvest. 
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Samenstelling Verantwoordingsorgaan 

De samenstelling van het VO is in 2020 niet gewijzigd.  

Het VO bestond in 2019 uit: 

De heer Vincent Geerdink, namens de werkgever. 

De heer Frans Koolbergen namens de gepensioneerden. 

Mevrouw Roos Bos-Lutgens en de heer Jurne Smink namens de deelnemers  

De heer Ben Effing is aspirant lid.  

Vooruitzicht 

Na 31 december heeft het VO op 19 januari een eigen vergadering gehad en op 25 januari overleg 
gevoerd met het bestuur. Hierbij heeft het VO een presentatie ontvangen over de huidige stand van 
zaken en een planning omtrent het te verwachten traject omtrent de liquidatie en de Collectieve 
Waardeoverdracht van SPE  

 
Conclusie en oordeel 
 
Afsluitend en op grond van het voorgaande komt het Verantwoordingsorgaan tot het volgende 

oordeel:  

•  Het Bestuur heeft tijdig voldoende informatie aan het Verantwoordingsorgaan verstrekt om 

zich een oordeel over het beleid te vormen en daar waar nodig heeft het 

Verantwoordingsorgaan positief geadviseerd;  

•  Het handelen van het bestuur over 2020 in overeenstemming is geweest met de statuten en 

reglementen;  

• Het bestuur in 2020 een consistent beleid heeft gevoerd, waarbij de belangen van alle 

betrokkenen steeds goed afgewogen en geborgd zijn;  

•  Het bestuur heeft in 2020 het Verantwoordingsorgaan volledig inzage gegeven in de notulen 

van de bestuursvergaderingen en heeft alle informatie van de beleggingen met het 

Verantwoordingsorgaan gedeeld. 

Het bestuur heeft in 2020 het Verantwoordingsorgaan uitgebreid geïnformeerd over de toekomst 

scenario’s met betrekking tot het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgever 

en een mogelijk vervolg hierop. 

 
Namens het Verantwoordingsorgaan, 
 

V. Geerdink (voorzitter) F.A. Koolbergen (secretaris)         

 

 

 

R. Bos-Lutgens (lid) Jurne Smink (lid) 
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Tabel Code Pensioenfondsen 2020 
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