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11. Tot slot en verwachtingen 2016 
Per 7 maart 2016 werd SPE plotseling geconfronteerd met het terugtreden als bestuurslid en 
voorzitter van de heer De Boer, die sinds 1991 de vennootschap ERIKS nv heeft 
vertegenwoordigd. ERIKS nv heeft te kennen gegeven zich te willen confirmeren aan de in de 
Code Pensioenfonds aangegeven maximale zittingstermijn voor een bestuurder. 
Het bestuur heeft in het verleden de afweging gemaakt dat een geschikt, deskundig bestuurslid 
langer dan 8 jaar zitting kan hebben. Het bestuur betreurt het dat hiermede op zo een korte termijn 
een einde komt aan de betrokkenheid van de heer De Boer.  

Wij hechten er aan Jan te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het wel en wee van SPE. 

Op voordracht van ERIKS nv en na toetsing door DNB is, op 23 mei 2016, Mevrouw P.M. (Paulien) 
Siegman benoemd tot bestuurslid namens de werkgever. Vervolgens is zij benoemd tot voorzitter. 

Er zijn nog enkele mutaties in het bestuur en het verantwoordingsorgaan te verwachten. Hierover 
zal met alle belanghebbenden tijdig worden gecommuniceerd. 

Na overleg met de sociale partners over de kostendekkende premie werd besloten de jaarlijkse 
pensioenopbouw vanaf 1 januari 2016 terug te brengen van 1,75% naar 1,60% van de  
pensioengrondslag. 

In het eerste kwartaal is de beleidsdekkingsgraad gedaald naar 100,1%. De in het Financieel 
crisisplan berekende gevarengrens ligt op 102,8%. Per 28 februari 2016 is het crisisplan in werking 
getreden omdat de beleidsdekkingsgraad drie maanden achter elkaar onder de gevarengrens ligt. 
In de maand april is dit besproken met de sociale partners en gecommuniceerd naar de 
deelnemers en pensioengerechtigden.  

Het bestuur verwacht geen belangrijke wijzigingen in het beleggingsbeleid.  

De onzekerheid over het verdere herstel ligt hoofdzakelijk in de ontwikkeling van de rente en het te 
behalen rendement op de beleggingsportefeuille.  

Een langdurige lage rentestand blijft het grootste risico voor SPE. De renteontwikkeling gevoegd bij 
de eisen van het nFTK zorgen ervoor dat de kans om op korte termijn de pensioenaanspraken te 
indexeren minimaal is. 

Ondertussen zullen wij alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat SPE zal kunnen blijven 
voldoen aan de eisen die externe en interne partijen stellen. Zowel qua geschiktheid van het 
bestuur als het blijven voldoen aan de Financiële Kaders. 
Tot nadere toelichting bereid. 

 

 

Alkmaar, 28 juni 2016 
 

Het bestuur:  

Voorzitter: P.M. Siegman Secretaris F.A. Koolbergen 

 

Leden: F.A.M. Vollering   

 W.M.J. van der Varst 

 H. van den Heuvel 

 

  




