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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


