
 

 
 - 8 - 

3. Algemene informatie 
3.1 Juridische structuur 
Stichting Pensioenfonds ERIKS (‘SPE’) is statutair gevestigd in Alkmaar. De stichting is opgericht 
op 29 augustus 1949 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41239052. De 
statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 30 juni 2014. 
 
SPE is het ondernemingspensioenfonds van ERIKS in Nederland. Op basis van een 
voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling (‘basispensioenregeling’) bouwen de werknemers 
een financiële aanspraak op die tot uitkering komt vanaf pensionering of overlijden. 
  
SPE draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de pensioenregelingen voor 
(gewezen) deelnemers en gepensioneerden in overeenstemming met de bestaande wet- en 
regelgeving.  
 
De inhoud van de pensioenregeling is het resultaat van het overleg tussen werkgever en de 
werknemersvertegenwoordiging. 
 
3.2 Deelnemende vennootschappen 
Ultimo 2015 kent SPE vier deelnemende vennootschappen, te weten: 
 - ERIKS nv Alkmaar 
 - ERIKS bv Alkmaar  
 - Noton bv Huizen (NH) 
 - Betaflex bv Hoogezand 
  
In het boekjaar werden geen nieuwe vennootschappen aangemeld.  
 
In een bijlage bij de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en SPE is ook vastgelegd 
welke werknemers van ERIKS bv niet zijn aangemeld als deelnemer bij SPE.  
 
Op 31 december 2015 heeft ERIKS bv 61 (ultimo 2014: 61) werknemers op de loonlijst als gevolg 
van recente fusies en overnames die geen deelnemer zijn. Bij het aflopen van het 
pensioencontract van deze werknemers bij verzekeraars wordt met de werkgever overlegd of het 
wenselijk en uitvoerbaar is deze werknemers tot SPE te laten toetreden.  
 
Per 1 januari 2015 is een groep ex-Wielens werknemers toegetreden. Dit geldt ook voor de 
medewerkers van voorheen ERIKS Aandrijftechniek Schoonhoven. Tot slot traden per 1 januari 
2015 de werknemers van de vennootschappen Betaflex bv en ERIKS Gasket Technology (EGT) 
toe. EGT fuseerde op 1 januari 2016 met ERIKS bv. 
 
Het aantal actieve deelnemers steeg derhalve per saldo op 1 januari 2015 van 924 naar 1.002. 
Ultimo 2015 kent SPE 1.000 actieve deelnemers.   
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3.3 Organisatie 
Actuariële- en bedrijfstechnische nota (ABTN) 

SPE heeft een paritair samengesteld bestuur dat zich terzijde laat staan door externe actuarissen 
(adviserend/uitvoerend en certificerend), de accountant en een beleggingsadviseur. Het bestuur 
legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. SPE heeft geen personeel in dienst. De 
pensioen- en deelnemersadministratie en het vermogensbeheer zijn uitbesteed. De pensioendesk 
verzorgt de ondersteuning van het bestuur, de pensioenuitbetaling en de communicatie met de 
werkgever, (ex)-deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden.  
 
In de ABTN worden de organisatie en de interne beheersingssystemen van SPE beschreven.  
De organisatie ziet er als volgt uit: 
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Daarnaast wordt in de ABTN uitgebreid toegelicht: 

• de bestuursstructuur en organisatie van SPE en de uitvoeringsovereenkomst, 
• de pensioenregelingen, 
• het financiële kader (risico’s, beleggings-, premie- en toeslagenbeleid en sturingsmiddelen). 

 
De pensioendesk is verantwoordelijk voor naleving van de ABTN en het up-to-date houden van de 
ABTN. De ABTN is opvraagbaar op de website. In 2015 werd de ABTN driemaal geactualiseerd.  
 

• Per 25 juni 2015 in verband met de invoering van de Wet Versterking Bestuur 
Pensioenfondsen, de gevolgen van Pension Fund Governance en de Code 
Pensioenfondsen, de nieuwe wet en regelgeving ingevolge het nFTK en het streven naar 
een efficiënte uitvoering van de pensioenregeling. Ook het Financieel Crisisplan werd 
aangepast. 

• Per 30 september 2015 in verband met de implementatie van de besluiten na het uitvoeren 
van de aanvangshaalbaarheidstoets. 

• Per 31 december 2015 in verband met het Vaststellen van de kostendekkende premie voor 
het jaar 2016 en het verhogen van de opslag voor toekomstige uitvoeringskosten. 

 
Samenstelling van bestuur 

Het bestuur is samengesteld uit twee werkgeversvertegenwoordigers, twee werknemers 
vertegenwoordigers en één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Het dagelijks 
bestuur van SPE wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. 
Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van SPE, zoals 
beschreven in de ABTN.  

Het bestuur vertegenwoordigt SPE en draagt (eind)verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
pensioenregelingen en het daartoe behorende pensioen- en beleggingsbeleid.  

Het bestuur heeft naar aanleiding van de invoering van de Wet versterking bestuur 
pensioenfondsen het principe besluit genomen om te kiezen voor het Paritair bestuursmodel. Dit 
sluit het dichtst aan bij de gewenste structuur, maar maakt wel de weg vrij om eventueel externe 
bestuurders toe te laten. 

In 2015 was er ook één aspirant bestuurslid actief. De doelstelling is om nieuwe bestuursleden in 
de toekomst moeiteloos te kunnen laten instromen in het bestuur of het Verantwoordingsorgaan. 
Aspirant bestuursleden volgen een opleidingsplan (intern en extern) en draaien nagenoeg 
volwaardig mee in de informatie voorziening en de vergaderingen.  

Voor de ontwikkelingen in 2016 verwijzen wij naar hoofdstuk 11. 

Beleggingscommissie 

Uit het bestuur is een beleggingscommissie samengesteld bestaande uit vier personen, waarvan 
één deelnemersvertegenwoordiger, de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en twee 
werkgeversvertegenwoordigers. Eens per kwartaal wordt het door het bestuur geformuleerde 
beleggingsbeleid en de beleggingsresultaten besproken met de vermogensbeheerder en de 
beleggingsadviseur.  
 
Commissie Toetsing Governance en Wet en Regelgeving  

In februari 2014 werd de Commissie Toetsing Governance en Wet en Regelgeving (kortweg 
Monitoringcommissie) in het leven geroepen. De Commissie bestaat uit 3 leden, waarvan één 
deelnemersvertegenwoordiger, de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en de 
Compliance officer, aangevuld met de adviseur en draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding rond 
alle wettelijke documenten die SPE aangaan.  
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Commissie Communicatie 

In februari 2015 werd de Commissie Communicatie gevormd. De commissie heeft drie leden, te 
weten een werkgeversvertegenwoordiger, een deelnemersvertegenwoordiger en de Compliance 
officer.  

Compliance officer 

Het pensioenfonds heeft een compliance officer aangewezen. De compliance officer vervult een 
onafhankelijke rol binnen SPE. De compliance officer rapporteert aan de voorzitter van het 
bestuur, zowel voor de dagelijkse gang van zaken, als in het geval zich een bijzondere 
omstandigheid heeft voorgedaan. 

Het bestuur legt de taken van de compliance officer schriftelijk vast. Het bestuur waarborgt dat de 
compliance officer over voldoende bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht op de 
naleving van relevante wettelijke bepalingen en de gedragscode en diens onafhankelijke positie 
ten opzichte van degenen die zijn onderworpen aan zijn toezicht. De compliance officer houdt 
toezicht op de deugdelijkheid en effectiviteit van interne regels en procedures. Hij rapporteert ten 
minste jaarlijks over haar werkzaamheden en doet aanbevelingen op basis van de resultaten van 
zijn werkzaamheden. De accountant ziet toe op de in het kader van de naleving van de 
gedragscode door de compliance officer uitgevoerde werkzaamheden.  

Het bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de 
compliance officer.  

Indien de compliance officer daartoe aanleiding ziet kan hij insiders verplichten op eerste verzoek 
alle informatie te (laten) verstrekken over enige door of ten behoeve van hen verrichte persoonlijke 
transacties. De compliance officer controleert of die transacties aan de toepasselijke regels, 
voorschriften en aanwijzingen voldoen. 

Adviseurs / Certificerend actuaris / Accountant 

Het bestuur wordt ondersteund door een algemeen adviseur. 

SPE wordt voor actuariaat en risicobeheersing ondersteund door de adviserende actuaris en de 
beleggingsadviseur, beiden namens Aon Hewitt. Ook de certificatie wordt verzorgt door een 
actuaris van Aon Hewitt. Aon Hewitt Nederland beschikt over een door de toezichthouder 
goedgekeurde gedragscode, die het toestaat dat actuarissen aangesloten bij Aon Hewitt 
Nederland ook certificerende werkzaamheden verrichten voor het pensioenfonds.    

Op voordracht van de vennootschap werd in september 2015 een andere accountant aangesteld. 
Het mandaat van PricewaterhouseCoopers accountants nv verviel op 1 januari 2015.  
KPMG Accountants werd benoemd ingaande boekjaar 2015.  




