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2. Aansluiting werkgevers en verkrijgen deelnemerschap 
werknemers 
 
Naast ERIKS nv kent het pensioenfonds als aangesloten ondernemingen de door de 
vennootschap aangewezen gelieerde Nederlandse ondernemingen, die door het 
pensioenfonds als zodanig zijn aanvaard. Partijen verbinden zich aan de statuten en het 
reglement waarop de pensioenregeling bij het pensioenfonds is gebaseerd. Tevens 
verbinden partijen zich aan de besluiten van het bestuur van het pensioenfonds en aan de 
besluiten die de aangesloten ondernemingen nemen op grond van de bevoegdheden door 
de statuten of reglementen gegeven. De vennootschap en het pensioenfonds houden een 
lijst bij van de aangewezen en door het pensioenfonds aanvaarde gelieerde ondernemingen. 

Uitgangspunt voor aansluiting van een onderneming bij het pensioenfonds is een 
(historische) band met het ERIKS-concern. 

Het pensioenfonds kent per 12 december 2017 de volgende aangesloten ondernemingen: 

• ERIKS nv te Utrecht 
• ERIKS bv te Alkmaar 
 
De werknemers Noton bv en Betaflex bv zijn overgegaan naar ERIKS bv. 
 
Het pensioenbureau draagt zorg voor voldoende communicatie met de salarisadministratie 
van de aangesloten ondernemingen teneinde zeker te stellen dat alle daarvoor in 
aanmerking komende werknemers correct bij het pensioenfonds zijn aangemeld. Jaarlijks 
stelt de externe accountant een rapport op omtrent de volledigheid en juistheid van de 
aanmeldingsprocedure. 

2A. Uitvoeringsovereenkomst 
Het pensioenfonds heeft met de vennootschap een uitvoeringsovereenkomst gesloten. 
Naast de vennootschap komen in aanmerking de door de vennootschap aangewezen 
gelieerde Nederlandse ondernemingen. Alle werknemers van de aangesloten onderneming 
die volgens de bepalingen in de statuten en het pensioenreglement daarvoor in aanmerking 
komen, zullen door de aangesloten onderneming als deelnemer bij het pensioenfonds 
worden aangemeld, en door het pensioenfonds als zodanig in het pensioenfonds worden 
opgenomen. De uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan bij 
aangetekend schrijven door één van de partijen worden opgezegd per einde van enig 
kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 
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