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Bestuursverslag 
 
1. Visie, missie en strategie 
 
De visie van Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE) is: de deelnemers nu en in de toekomst op een 
transparante wijze een voorspelbaar pensioen bieden. 
 
Dit vertaalt zich in een missie: Op een verstandige en verantwoorde wijze, door optimaal beheer en 
toezicht, de verplichtingen aan de deelnemers waarmaken. En voorts om middels een optimale 
inzet van interne en externe deskundigheid, de beschikbare middelen op basis van de 
geformuleerde randvoorwaarden zorg te laten dragen voor een optimaal pensioenresultaat. 
 
Het bestuur heeft een aantal kernelementen benoemd. Dit zijn: 
1.  Optimaal beheer van de middelen in samenhang met de pensioentoezegging. 
2.  Verantwoording over de gemaakte afwegingen tussen pensioenuitkomst en risicobereidheid. 
3.  Betrokkenheid, deskundigheid en bereikbaarheid door goede communicatie. 
 
De strategie van SPE is mede afhankelijk van de toekomstvisie van ERIKS nv om SPE als 
zelfstandig ondernemingspensioenfonds te laten voortbestaan.  
Hierover zijn in januari 2014 de volgende intenties uitgesproken: 
 
1. Het heeft de voorkeur om de pensioenen van de ERIKS medewerkers, die nu door SPE 

worden afgedekt, onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij; 
2. Dat de financiële positie van SPE echter niet toereikend is om een goede overgang te 

realiseren inclusief een redelijk perspectief op indexatie voor de deelnemers; 
3. SPE zal zelfstandig een visie ontwikkelen ten einde een voor alle belanghebbenden 

gunstige overgang naar een verzekeringsmaatschappij te kunnen realiseren. Hetgeen wel 
economisch verantwoord zal kunnen zijn bij een dekkingsgraad tussen de 120% en 130%; 

4. Jaarlijks zal de overgang naar een verzekeringsmaatschappij worden geëvalueerd.  
5. Als op enig moment de dekkingsgraad meer dan 120% bedraagt, zal terstond een evaluatie 

worden uitgevoerd. 
6. Het bestuur van SPE zal er zorg voor dragen dat voldaan wordt aan alle eisen die er 

worden gesteld aan het bestuur en toezicht aan pensioenfondsen binnen Nederland. 
 
Na overleg met de werkgever ERIKS kan de conclusie worden getrokken dat overgang naar een 
verzekeringsmaatschappij, gezien de dekkingsgraad, op korte termijn niet aan de orde is. 
 
2. Hoofdlijnen 
 
De nominale dekkingsgraad van SPE is gedaald en komt op 31 december 2015 uit op 99,0%. Het 
jaar 2014 werd afgesloten op 107,7%. Een viertal significante posten had een negatief effect. 

Vervallen driemaands middeling van de RTS 1 januari 2015 (*) € 8.083k min 4,7% 
Gewijzigde methodiek UFR 15 juli 2015    € 3.899k min 2,6% 
Verhoging opslag toekomstige uitvoeringskosten   € 1.806k min 1,0% 
Wijziging waardering aanpassingsmechanisme   € 1.436k min 0,7% 
 
(*) In het jaarverslag 2014 is een bedrag vermeld van € 7.743k. Het bedrag is nu iets hoger omdat 
de uiteindelijk berekening is gemaakt over de bestanden van 31 december 2015. 
 
De door SPE te hanteren rekenrente is gedaald van 1,93% ultimo 2014 naar 1,72% ultimo 2015.   

Het rendement op de beleggingsportefeuille was met -/- 0,07% licht negatief. 2014 positief 18,56%.  

De nominale dekkingsgraad op basis van marktrente bedraagt 95,0% (2014 96,8%). Onder 
marktrente verstaan wij de rente zoals deze op jaareinde op de kapitaalmarkt geldt, zonder 
rekening te houden met de door DNB voorgeschreven UFR.  
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De belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur in 2015 waren: 

• Het opstellen van het herstelplan en het uitvoeren van de Aanvangshaalbaarheidstoets. 
• Het inspelen op de wijzigingen in de wet- en regelgeving vanuit overheid en toezichthouders 
• Het monitoren van de beleggingen op basis van de Verklaring Beleggingsbeginselen. 
• Het continu beoordelen van de Code Pensioenfondsen. “Pas toe of leg uit”. 
• De communicatie met deelnemers (actief/pensioengerechtigd/slapend) en de werkgever. 
• Het bewaken van het geschiktheidsniveau van de bij SPE betrokkenen. 
• Het risicomanagement. 

 
Ontwikkeling dekkingsgraad en herstelplan. 
De volgende componenten hebben geleid tot een negatief resultaat van 14.991k in 2015 
respectievelijk een positief resultaat van € 481k in 2014. 

 
Het totaal interestresultaat groot min € 11.702k wordt verder toegelicht bij de actuariële analyse op 
pagina 26. 
 
Het saldo uit hoofde van kanssystemen komt geheel voort uit voor SPE “gunstige” resultaten op 
sterfte en arbeidsongeschiktheid van deelnemers plus een aantal (nagekomen) uitkeringen uit de 
risicoherverzekering. 
 
Het verloop van de nominale dekkingsgraad en de rekenrente kan als volgt worden weergegeven: 
 

 

2015 2014
€ € 

Saldo uit hoofde van systeemwijzigingen RTS -11.982
Saldo uit hoofde van normale beleggingsopbrengsten 280
Totaal beleggingsresultaat -11.702 -1.638
Saldo uit hoofde van premie -689 990
Saldo uit hoofde van toeslagen en kortingen 0 0
Saldo uit hoofde van kanssystemen 558 520
Effect presentatie aanpassingsmechanisme -1.436 651
Effect verhoging opslag toekomstige uitvoeringskosten -1.806 0
Overige oorzaken 84 -42

-14.991 481

dec-12 dec-13 dec-14 mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15
DG 101,1% 109,1% 107,7% 101,8% 106,1% 99,2% 99,0%
Rente 2,46% 2,79% 1,93% 1,29% 1,94% 1,68% 1,72%
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Met ingang van boekjaar 2015 wordt ook de beleidsdekkingsgraad en de reële dekkingsgraad 
gerapporteerd. 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 crisissituatie bevindt en is ook van 
belang voor het al of niet kunnen meewerken aan waardeoverdracht of afkoop van 
pensioenrechten. Het verloop van de beleidsdekkingsgraad kan als volgt worden weergegeven. De 
waardes ultimo 2012, 2013 en 2014 zijn pro forma. 
 

 
 
Tot slot wordt ook de reële dekkingsgraad gerapporteerd. De dekkingsgraad geeft de verhouding 
weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. In de reële 
dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen als pensioenverplichting. 
Een reële dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het pensioenfonds voldoende vermogen heeft 
om aan de pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen volledig te verhogen met de 
verwachte stijging van de prijzen. De formule om de reële dekkingsgraad te berekenen is het delen 
van de beleidsdekkingsgraad met de dekkingsgraad TBI hetgeen staat voor Toekomst bestendig 
indexeren. De TBI  grens wordt door de actuaris berekend en ligt voor ultimo 2015 op 123,2%. 
Hetgeen de reële dekkingsgraad brengt op 102,3% (BDG) gedeeld door 123,2% (TBI) = 83,0%. 

Met de introductie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) pensioenfondsen 
(verder nFTK) is de herstelsystematiek veranderd. In plaats van een korte- en 
langetermijnherstelplan is er één herstelplan van maximaal tien jaar. Jaarlijks wordt dit 
geëvalueerd. Het resterende tekort mag na een overgangsperiode van twee jaar in maximaal tien 
jaar worden weggewerkt. Hierdoor zal het herstel naar de vereiste dekkingsgraad langer kunnen 
duren dan tien jaar. De premie hoeft in een situatie van dekkingstekort niet meer bij te dragen aan 
herstel, maar moet uiteraard wel kostendekkend zijn. SPE heeft gezien de onderdekking ultimo 
2014 op 30 juni 2015 het herstelplan ingediend bij DNB.  

Op 30 september 2015 werd de Aanvangshaalbaarheidstoets ingediend bij DNB. Er wordt 
verwezen naar de paragraaf Financieel Toetsingskader. 

Herverzekering 

De herverzekeringsovereenkomst voor het overlijdensrisico (kort leven) werd per 1 januari 2012 
ondergebracht bij Nationale-Nederlanden. De herverzekeringsovereenkomst is vernieuwd per 1 
januari 2015 waardoor er voor alle actieve deelnemers een “Anw-hiaat” kon worden gerealiseerd 
en mee herverzekerd.  Op grond van fiscale wijzigingen moest het tijdelijk partnerpensioen per 1 
januari 2015 worden verlaagd. Daarnaast gold bij de werkgever enkel voor een gesloten groep 
van 150 werknemers een Anw-hiaat uitkering. Vanaf 1 januari 2015 is het tijdelijk 
partnerpensioen verhoogt met een bedrag ter grootte van de jaarlijkse nabestaandenuitkering 
ingevolge de Algemene nabestaandenwet - het zogenaamde Anw-hiaat.  
 
Het premievrijstellingsrisico en het langleven risico worden binnen SPE gehouden. 

dec-12 dec-13 dec-14 mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15
DG 90,5% 105,8% 108,6% 106,6% 105,6% 103,9% 102,3%
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