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4. Financiële informatie 
4.1 Financiële positie 
Beleggingen 
Het rendement op de door NNIP beheerde beleggingen bedraagt inclusief valutahedge -/- 0,07% 
(2014: 18,56%). De hieraan gerelateerde benchmark bedraagt plus 0,21%. Derhalve een 
underperformance van 0,28%. In 2014 was de underperformance 1,80% 
 
De performance wordt verder toegelicht in paragraaf 8.3. 
 
Pensioenen 
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde conform de nFTK 
grondslagen. Zie verder hoofdstuk 9.  

Dekkingsgraad 
Het actuarieel rapport geeft de volgende dekkingsgraden weer: 

 
 
Indexatie 
Het toekennen van toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve 
deelnemers, de premievrije en ingegane pensioenaanspraken is voorwaardelijk. 
Het bestuur streeft naar ± 75% koopkrachtvastheid. Indexatie kan enkel worden gegeven indien 
de financiële middelen van SPE het toelaten. Wat inhoudt dat op 1 januari van enig jaar 
a. op de uitgestelde en ingegane pensioenen uit de basisregeling toeslagen worden gegeven; 
b. de pensioengrondslag van de wegens arbeidsongeschiktheid ontslagen werknemer wordt 

verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de procentuele toeslag op de ingegane 
pensioenen. 

Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen worden 
aangepast. De toeslag is maximaal de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex. 
Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie 
betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 

Het bestuur kan ook besluiten de hiervoor genoemde toeslag gedeeltelijk toe te kennen. De 
beleidsdekkingsgraad fungeert als leidraad. Het pensioenfonds beschikt in beginsel over 
middelen om een toeslag uit te keren als de beleidsdekkingsgraad op 30 september 
voorafgaande aan de datum van toekenning, groter is dan 110%. Bij een dekkingsgraad tussen 
110% en 123,2% wordt een pro rata toeslag toegekend. 

De toeslagverlening is dus afhankelijk van de financiële situatie van SPE. Als gevolg van het 
dekkingstekort kon er in de jaren 2009 tot en met 2013 niet worden geïndexeerd.  
Per 1 januari 2014 werd een toeslag gegeven van 0,2%. 
Per 1 januari 2015 en 2016 werden de aanspraken en de uitkeringen niet geïndexeerd.  

2015 2014

De nominale dekkingsgraad 99,0% 107,7%
De beleidsdekkingsgraad 102,3% 108,6%
De reële dekkingsgraad 83,0%
Toekomst bestendig indexeren (TBI) 123,2% 127,0%
De minimaal vereiste dekkingsgraad 104,4% 104,3%
De vereiste dekkingsgraad 114,8% 110,7%
De dekkingsgraad volgens het herstelplan 104,9% 106,7%
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4.2 Financieel toetsingskader 
 
ALM-studie en Aanvangshaalbaarheidstoets 

In 2014 werd voor het laatst een ALM-studie uitgewerkt door Aon Hewitt. In het afgelopen 
boekjaar is de Aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd en ingediend bij DNB. 

De haalbaarheidstoets is de opvolger van de consistentietoets / continuïteitanalyse. 
De term pensioenresultaat wordt geïntroduceerd. Dit resultaat is 100% indien: 
• Er sprake is van 100% pensioenopbouw (1,75% per dienstjaar in 2015) en 
• Er sprake is van volledige indexatie. 

De haalbaarheidstoets moet jaarlijks worden uitgevoerd. Op basis van een door DNB aangereikte 
scenario set. Dit in tegenstelling tot de ALM studie waar een pensioenfonds eigen modellen mag 
gebruiken. Horizon is 60 jaar. 

Kern van de discussie blijft: is de premie voor de nieuwe opbouw kostendekkend? 
Als dit niet het geval is zal de pensioenopbouw hoogstwaarschijnlijk verlaagd moeten worden. 
Tenzij de werkgever bereid is de premie te verhogen. 
 
De pensioenresultaten kunnen als volgt worden weergegeven.

 
 
De resultaten bij andere rentescenario’s wijken niet substantieel af. 

Het bestuur heeft de resultaten van de Aanvangshaalbaarheidstoets als volgt ingediend bij DNB. 

Verwacht pensioenresultaat vanuit evenwichtssituatie: 94,6% / Ondergrens 88%. 
Verwacht pensioenresultaat vanuit feitelijke situatie: 88,8% / Ondergrens 83%. 

Dit houdt ook in dat als de dekkingsgraad van SPE door de ondergrens zakt aanvullend beleid 
nodig is. De conclusies van de toets zijn besproken met de vennootschap, de ondernemingsraad 
en het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur van SPE heeft er van af gezien om op voorhand een 
Risicobereidheidsonderzoek te houden onder de deelnemers. In plaats hiervan zijn de uitkomsten 
van de toets gecommuniceerd naar alle actieve deelnemers en pensioengerechtigden. Uit de 
(beperkte) respons vanuit de belanghebbenden heeft het bestuur geconcludeerd dat 
belanghebbenden het gevoerde beleid ondersteunen en geen significante wijzigingen van het 
beleggingsbeleid voorstaan.  

DNB heeft middels een sectorbrief gedateerd 28 december 2015 aangegeven geen vragen of 
opmerkingen te hebben omtrent de uitkomsten van de toets.  
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4.3 Kosten pensioenbeheer 
Het bedrag per deelnemer (actieven + pensioengerechtigden) komt over 2015 uit op € 396 tegen 
€ 463 in 2014. De uitkomsten van 2014 zijn besproken met adviesbureau  LCP.  Hieruit komt 
naar voren, dat als we kijken naar de vergelijkbare groep fondsen met tussen 1.000 en 2.000 
deelnemers, onze kosten pensioenbeheer onder het gemiddelde van de betreffende fondsen in 
Nederland uitkomen.  
 
De pensioenfederatie beveelt aan de kosten die gedragen worden door de werkgever zichtbaar 
te maken. Uit onderstaand overzicht blijkt dat als we deze kosten meerekenen het bedrag per 
deelnemer uitkomt op € 507 per jaar tegen € 590 in 2014. 

De kosten betaald door de vennootschap ERIKS nv bestaan uit personeelskosten voor de 
pensioendesk en compliance, bestuurskosten en opleidingskosten. De personeelskosten betreffen 
3 medewerkers die voor 1,5 FTE werkzaamheden voor SPE verrichten. 

 
 

 
Het wegvallen van de in 2014 gemaakte Quinto-P kosten is de belangrijkste reden van de forse 
daling van de post Overige.  

Voor 2016 wordt uitgegaan van circa € 400 per deelnemer, exclusief kosten vennootschap.   

€ €

Administratie 275 38,7% 281 36,6%
Communicatie 9 1,3% 0
Advies 176 24,8% 163 21,2%
Accountant / Certificatie 57 8,0% 53 7,0%
Overige 38 5,4% 104 13,6%

Totaal Staat van baten en lasten 555 78,2% 602 78,4%

Kosten betaald door vennootschap 155 21,8% 166 21,6%
Saldo kosten pensioenbeheer 710 100,0% 768 100,0%

Actieve deelnemers 1.000 924
Pensioengerechtigden 401 377
Actieven + pensioengerechtigden 1.401 1.301

Per deelnemer (A+P) in hele Euro € 396 € 463

Idem incl. kosten vennootschap € 507 € 590
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