
Harry van den Berg 

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS in liquidatie (SPE) vangt dit verslag aan met een persoonlijk bericht.  

Op 19 maart 2021 is Harry van den Berg, Operationeel manager van SPE, overleden. Harry was 20 jaar lang 

Operationeel manager van ons pensioenfonds. Onder zijn bezielende leiding en grote inzet zorgde het 

Bestuursbureau van ons pensioenfonds voor het vakkundig uitvoeren van de pensioenregeling van alle (oud-) ERIKS 

medewerkers.  

Het bestuur van SPE 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. 

Ingeborg Agema, secretaris van het fonds, heeft Harry opgevolgd en heeft beide taken gecombineerd. 

Ons pensioenfonds is gestopt 

SPE was het ondernemingspensioenfonds van ERIKS en had als doel het zo goed mogelijk beheren van de tot  

1 januari 2020 opgebouwde pensioenen van ERIKS nv, ERIKS bv en ERT bv (hierna: ERIKS) en de nog op te bouwen 

pensioenen van een kleine groep arbeidsongeschikten. De nieuwe 

pensioenregeling voor de werknemers van ERIKS wordt sinds  

1 januari 2020 uitgevoerd door verzekeraar Nationale Nederlanden. 

SPE is hier niet bij betrokken.  

Zoals bekend, is SPE gestopt met het uitvoeren van de 

pensioenregeling. Op de website en in de nieuwsbrieven is te lezen 

waarom. De pensioenen zijn op 1 november 2021 overgedragen 

naar De Nationale Algemeen Pensioenfonds (DN APF). Dit APF 

beheert nu de pensioenen die tot 1 januari 2020 waren 

opgebouwd (of ook nog na die tijd, bij arbeidsongeschiktheid).   

Overdracht pensioenen en verhoging 

Het definitieve besluit om de pensioenen over te dragen naar De Nationale APF heeft het bestuur op 30 juni 2021 

genomen. Het Verantwoordingsorgaan heeft hierover positief geadviseerd en toezichthouder De Nederlandsche Bank 

heeft, na een uitgebreid onderzoek of het bestuur alles wel goed had uitgezocht en zorgvuldig had besloten, hiervoor 

toestemming gegeven. Ook de onafhankelijke experts in de visitatiecommissie waren positief over het besluit van het 

bestuur.  

De dekkingsgraad van SPE was bij de overdracht 109,3%. Die was hoger dan die van Kring B van De Nationale APF, de 

‘afdeling’ bij De Nationale APF waar het pensioengeld van SPE is ondergebracht. Doordat Kring B er financieel iets 

minder goed voorstaat dan SPE, kan dit betekenen dat de pensioenen in de komende jaren minder snel verhoogd 

zullen worden en in het ergste geval zelfs gekort. Dat risico bestond ook bij ons fonds, maar bij Kring B is dat risico 

iets hoger. Dit hogere risico is gecompenseerd door de verhoging van de ERIKS-pensioenen in 2021 en 2022. De 

pensioenen van alle (oud-) deelnemers en pensioengerechtigden zijn in 2021 met 2,65% verhoogd. Het tweede deel 

van deze verhoging vindt plaats in 2022. Hierover sturen we alle betrokkenen nog een brief. Waarschijnlijk eind juni of 

begin juli 2022. En mogelijk is er zelfs nog in 2023 een kleine verhoging te verwachten. Daarover ontvangen alle 

betrokkenen te zijner tijd bericht van De Nationale APF. 

Wij verwachten dat de ERIKS-pensioenen beter af zijn in Kring B. Dit betekent dat wij verwachten dat er in de 

toekomst een hoger pensioen wordt ontvangen bij de Nationale APF dan wanneer de pensioenen bij SPE waren 

gebleven. 

 

  



Laatste verslag pensioenfonds 

Elk jaar maakt het pensioenfonds een verslag over het voorgaande kalenderjaar. Dat is ook over 2021 gebeurd. Maar 

omdat alle pensioenen op 1 november 2021 zijn overgedragen, moest er ook een liquidatieverslag komen. Deze twee 

verslagen zijn gecombineerd om tijd en geld te besparen. Eind januari 2022 heeft het bestuur van SPE daarom het 

gecombineerde jaarverslag en liquidatieverslag vastgesteld. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over 

2021 en januari 2022. In deze periode van ruim een jaar heeft het bestuur de overdracht van de pensioenen en de 

opheffing van het fonds verder georganiseerd. Dit was een zeer intensief traject. 

Ook is een verslag van de onafhankelijke visitatiecommissie opgenomen. De visitatiecommissie schrijft dat het bestuur 

het liquidatieproces en de waardeoverdracht zorgvuldig heeft verricht. Dit is ook de mening van de 

medezeggenschap, het Verantwoordingsorgaan, en zij schrijft tevens dat het fondsbestuur haar altijd goed heeft 

geïnformeerd. 

Financiële positie SPE  

De financiële positie van SPE is in 2021 ten 

opzichte van 2020 verbeterd. Eind december 

2020 bedroeg de dekkingsgraad 102,4% en 

op 31 oktober 2021, de dag voor de 

overdracht, 109,3%. Een mooie verbetering! 

Ook de beleidsdekkingsgraad (de 

gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 

12 maanden) was 31 oktober 2021 hoger 

dan die van eind 2020. Dat was 105,6% 

versus 97,7%.  

 

 

Beleggingsresultaat 

SPE belegde voor circa 35% in aandelen. 

Het overige vermogen werd minder 

risicovol belegd, namelijk in zogenaamde 

vastrentende waarden. In 2021 bedroeg 

het rendement op beleggingen 1,06% 
(2020: 12,41%). Op aandelen werd 15,5% 

rendement behaald, maar door de 

gestegen rente in 2021 hebben de 

vastrentende waarden het minder goed 

gedaan.  

De rente waarmee wij moesten rekenen 

steeg van 0,19% naar 0,43%. Met deze 

rente berekenden we hoeveel geld we als 

fonds moesten hebben om in de toekomst 

alle pensioenen uit te kunnen betalen. Door de stijging van de rente daalde de waarde van de pensioenverplichtingen. 

Ondanks het relatief beperkte beleggingsresultaat, is onze dekkingsgraad daarom met 6,9% punt gestegen; van 

102,4% eind 2020 naar 109,3% per 31 oktober 2021. 

 

 



Hoofdlijnen aandachtspunten bestuur 

2021 was voor het bestuur een zeer intensief jaar met veel extra vergaderingen. Het hoge aantal vergaderingen werd 

vooral veroorzaakt door het toekomsttraject met de collectieve waardeoverdracht in 2021 en de beoogde liquidatie op 

korte termijn. Daarnaast heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met het Verantwoordingsorgaan en met onze 

opvolger, De Nationale APF. Er waren vier werkgroepen gevormd die de overdracht in goede banen moesten leiden. In 

elke werkgroep zaten twee bestuurders van ons fonds en medewerkers en/of bestuursleden van De Nationale APF.   

Ook is een aantal maal met de werkgever, met toezichthouder De Nederlandsche Bank en met de visitatiecommissie 

gesproken. Een belangrijk aandachtspunt was de communicatie naar de deelnemers; er zijn pensioenkranten verzorgd, 

brieven verstuurd (verschillend per doelgroep), vragenuurtjes georganiseerd en natuurlijk bevatte de website uitgebreide 

informatie, die periodiek werd bijgewerkt.  

Andere belangrijke aandachtspunten voor het bestuur in 2021 waren: 

• Het opstellen van het herstelplan (op 19 mei 2021 heeft DNB een beschikking afgegeven dat zij instemt met het 

herstelplan 2021) en het uitvoeren van een haalbaarheidstoets.  

• Het evenwichtig afwegen van alle belangen in de besluitvorming.  

• 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.  

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

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

SPE heeft na 1 november 2021 alleen nog een saldo op de bankrekening staan om de lopende zaken af te wikkelen. 

Na afronding van de liquidatiewerkzaamheden zal het batig saldo conform statuten worden overgeboekt aan De 

Nationale APF Kring B ten behoeve van de (oud-)deelnemers van SPE.  

Het bestuur werd hierin goed ondersteund door de operationeel manager en secretaris van het bestuur, Ingeborg 

Agema, die een zeer grote en deskundige inzet heeft getoond. 

Afscheid en toekomst 

De toekomst van SPE is beperkt. Rond eind juni 2022 zal het fonds naar verwachting definitief worden opgeheven. 

Hiervoor moeten eerst een aantal administratieve stappen worden doorlopen. En het bestuur moet de laatste 

verhoging vaststellen, die terugwerkend tot 1 januari 2022 zal worden toegekend. De deelnemers zullen van deze 

verhoging een brief ontvangen van het fonds.  

Nadat toezichthouder De Nederlandsche Bank hiervoor toestemming heeft gegeven, zal het fonds bij de Kamer van 

Koophandel worden uitgeschreven uit het Handelsregister. 

 

Voor vragen en opmerkingen over de ERIKS-pensioenen en wellicht zelfs voor klachten of claims, kunnen  

(oud-)deelnemers voortaan bij De Nationale APF terecht.  

Dit kan via denationaleapf@azl.eu of via telefoonnummer 088 – 116 3063. Ook op de website van dit fonds is veel 

informatie te vinden: www.denationaleapf.nl.  

Het volledige jaar- en liquidatieverslag is te bekijken op de website van SPE: https://pensioenfondseriks.nl. 
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