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Controleverklaring 
van de 
onafhankelijke 
accountant  
Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS

 

Verklaring over de jaarrekening 2015 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van Stichting Pensioenfonds ERIKS per 31 december 2015 en van het resultaat 2015, in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

Wat we gecontroleerd hebben 

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Pensioenfonds ERIKS (de Stichting) te Alkmaar gecontroleerd. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1 de balans per 31 december 2015; 

2 de staat van baten en lasten over 2015; en 

3 de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 
toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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Controleaanpak 

Samenvatting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialiteit 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing 
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel.  

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 
bepaald op EUR 1,8 miljoen. Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van het 
pensioenvermogen (circa 1%). Wij beschouwen het pensioenvermogen (totaal van de technische 
voorzieningen en eigen vermogen) als de meest geschikte benchmark, omdat het pensioenvermogen een 
bepalende factor is in de berekening van de beleidsdekkingsgraad die de financiële positie van de Stichting 
weergeeft. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor 
de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.  

Wij hebben met het bestuur afgesproken dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde niet-
gecorrigeerde afwijkingen boven de EUR 92.000 rapporteren aan hen alsmede kleinere afwijkingen die naar 
onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

  

Goedkeurende controleverklaring 

Materialiteit 
Materialiteit van EUR 1,8 miljoen, circa 1% van het 
pensioenvermogen 
 

Kernpunten 
• Eerstejaars controle 
• Schattingsonzekerheid in de waardering van beleggingen 
• Schattingsonzekerheid in de waardering van de technische 

voorzieningen 
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Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan dienstverleners 

Stichting Pensioenfonds ERIKS heeft het beheer van de beleggingen en de pensioenadministratie uitbesteed 
aan de dienstverleners zoals zijn toegelicht in de paragraaf “organisatie” van het bestuursverslag. De 
jaarrekening wordt opgesteld op basis van informatie over de beleggingen en beleggingsopbrengsten uit 
beleggingsfondsen die is verstrekt door NN Investment Partners en informatie over de technische 
voorzieningen, premiebijdragen en pensioenuitkeringen die is verstrekt door AON Hewitt. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor het verwerven van 
inzicht in de aard en de significantie van de door de dienstverleners verleende diensten en in het effect ervan 
op de voor de controle relevante interne beheersing van Stichting Pensioenfonds ERIKS. Op basis hiervan 
identificeren wij de risico’s op een afwijking van materieel belang en zetten wij controlewerkzaamheden op en 
voeren wij deze uit om op deze risico’s in te spelen. 

Bij de uitvoering van onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden en bevindingen die andere 
onafhankelijke accountants uitvoeren op de voor Stichting Pensioenfonds ERIKS relevante interne 
beheersingsmaatregelen van in de specifiek daarvoor opgestelde (ISAE 3402-type II) rapportages.  

Onze controlewerkzaamheden bestaan uit het bepalen van de minimaal verwachte interne 
beheersingsmaatregelen. Op basis daarvan evalueren wij de in de ISAE 3402-rapportage beschreven interne 
beheersingsmaatregelen, verrichte werkzaamheden ter toetsing van de effectieve werking gedurende 2015 en 
de uitkomsten daarvan. Ook beoordelen wij de evaluatie door het bestuur van de kwaliteit van de uitbesteding 
aan de dienstverleners en verrichten eigen gegevensgerichte werkzaamheden. 

Door bovengenoemde werkzaamheden op de uitbestede bedrijfsprocessen hebben wij ten aanzien van de 
beheersmaatregelen voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de beleggingen, 
beleggingsstromen en -opbrengsten, (mutaties in) deelnemergevens en aanspraken die resulteren in 
(wijzigingen in) de technische voorzieningen, premiebijdragen en uitkeringen verkregen. 

De kernpunten van onze controle 

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest 
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met 
het bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken. 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de 
jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat 
kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. 

Eerstejaarscontrole 

Omschrijving 
We zijn benoemd als externe accountant van de Stichting met ingang van het boekjaar 2015. Voor de 
controle van de jaarrekening 2015 van de Stichting is het van belang dat we voldoende zekerheid hebben 
kunnen verkrijgen over de beginbalans per 1 januari 2015 en inzicht in de Stichting, haar omgeving en specifieke risico’s. 
Het is daarbij ook van belang dat er afspraken worden gemaakt tussen de voorgaande en opvolgende accountant om de 
overgang van de controle-opdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 

Onze aanpak 
Onze belangrijkste werkzaamheden omvatten:  

• het bespreken met de voorgaande accountant van de kernpunten in zijn controleverklaring 2014, de 
gehanteerde materialiteit, de scope en andere risico’s zoals die door de voorgaande accountant zijn geïdentificeerd; 

• het uitvoeren van een review op het controledossier  van de voorgaande accountant inzake de jaarrekening 2014 
conform de hiervoor geldende standaarden;  

• het in kaart brengen van de specifieke risico’s in relatie tot de financiële verslaggeving en de jaarrekening van de 
Stichting; 
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Eerstejaarscontrole 

• het opstellen van een controleplan 2015 op basis van bovenstaande input en het bespreken hiervan met het bestuur.  

Onze observatie 
Tijdens het uitvoeren van de procedures hebben wij voldoende zekerheid verkregen over de beginbalans om 
een oordeel over de jaarrekening 2015 te kunnen verstrekken.  

 

Schattingsonzekerheid in de waardering van beleggingen 

Omschrijving 

De beleggingen zijn een significante post op de balans van de Stichting en worden gewaardeerd op 
marktwaarde. Uit noot 5 bij de toelichting op de jaarrekening blijkt dat voor EUR 8 miljoen (4%) van de 
beleggingen van de Stichting de waardering gebaseerd is op waarderingsmodellen. Het bepalen van de marktwaarde voor 
deze beleggingen is complex(er) en bevat subjectieve schattingselement.  

In Noot 3 en 4 geeft de Stichting de gehanteerde waarderingsgrondslagen weer. In noot 5 zijn de gehanteerde 
waarderingsmethoden en belangrijke veronderstellingen voor waardering van de beleggingen uiteengezet, inclusief 
onzekerheden. 

Het maken van de schattingen vergt een hoge mate van oordeelsvorming van het bestuur, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van modellen. Gezien de invloed hiervan op de waardering van de beleggingen, het saldo van baten en lasten, het eigen 
vermogen en de beleidsdekkingsgraad vormde de waardering van beleggingen met behulp van schattingen een kernpunt 
in onze controle.  

Onze aanpak 

Het evalueren van de waarderingsgrondslagen en vaststellen van de juistheid en toereikendheid van de 
toelichtingen vormde onderdeel van onze werkzaamheden. 

Voor individueel significante beleggingen, waarvoor de waardering tot stand komt met behulp van schattingen,  maken wij 
gebruik van de beheersmaatregelen die zijn ingericht bij de vermogensbeheerder en die onderdeel zijn van de ISAE 3402 
type II rapportage waarbij een goedkeurend assurancerapport van de accountant is afgegeven. Deze relevante 
beheersmaatregelen zijn gericht op de aanstelling van betrouwbare fondsmanagers enerzijds en de betrouwbare 
aanlevering van, en toereikende beoordeling op, periodieke performancecijfers anderzijds. Daarnaast hebben wij de 
aansluiting vastgesteld tussen de financiële administratie en actuele financiële rapportages van fondsmanagers. 
Vervolgens hebben wij de waardering van beleggingen gebaseerd op afgeleide marktnoteringen en andere geschikte 
waarderingsmodellen onderzocht. 

De waardering van beleggingen gebaseerd op afgeleide marktnoteringen hebben wij getoetst aan de hand van recente, 
door een andere onafhankelijke accountant gecontroleerde jaarrekeningen. Wij hebben hierbij onder meer aandacht 
besteed aan consistentie met de waarderingsgrondslagen van de Stichting ten opzichte van die van het beleggingsfonds 
alsmede de strekking van de verklaring van de andere onafhankelijke accountant. Significante afwijkingen zijn door ons 
nader onderzocht. Bovendien hebben wij ook de monitoring van de uitvoeringsorganisatie op recente financiële informatie 
van de beleggingen na balansdatum in onze werkzaamheden betrokken. 

Voor beleggingen waarvan de waardering gebaseerd is op waarderingsmodellen hebben wij onderzocht met 
gebruikmaking van een eigen waarderingsspecialist. Onze waarderingsspecialist heeft de gehanteerde waarderingen 
vergeleken met zelfstandig verkregen openbare marktinformatie van onafhankelijke bronnen. Significante verschillen zijn 
door ons nader onderzocht. Hierbij hebben wij de geschiktheid van de gehanteerde rekenmodellen geevalueerd, 
inputgegevens aangesloten met objectieve brongegevens en de rekenkundige juistheid getoetst. De brongegevens, 
waaronder marktgegevens, hebben wij kritisch beschouwd en vergeleken met zelfstandig verkregen openbare 
marktinformatie van onafhankelijke bronnen. Significante verschillen hebben wij nader onderzocht. 

Daarnaast hebben wij de aansluiting vastgesteld tussen de financiële administratie en actuele financiële rapportages van 
fondsmanagers.  
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Schattingsonzekerheid in de waardering van beleggingen 

Onze observatie 

Wij hebben vastgesteld dat de gehanteerde waarderingsgrondslagen en gehanteerde 
waarderingsmethodieken voor de beleggingen in overeenstemming zijn met de geldende 
verslaggevingsregels en geschikt zijn om te kunnen komen tot een marktwaarde van deze beleggingen. Wij hebben 
eveneens geconstateerd dat de toelichtingen op de beleggingen adequaat zijn. 

De waardering van beleggingen is op evenwichte wijze bepaald overeenkomstig de gehanteerde waarderingsgrondslagen 
en methodieken. 

 

Schattingsonzekerheid in de waardering van de technische voorzieningen 

Omschrijving 
De technische voorzieningen zijn een significante post op de balans van de Stichting en worden gewaardeerd 
op actuele waarde (marktwaarde). De waardering van de technische voorziening komt tot stand door middel 
van een berekening waarin aanspraakgegevens van deelnemers met behulp van belangrijke schattingen over 
levensverwachtingen, kostenniveaus en arbeidsongeschiktheid worden vertaald naar verwachte toekomstige kasstromen 
(uitkeringen). De kasstromen worden contant gemaakt tegen de marktrente (rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd 
door DNB).  
 
Het maken van de schattingen vergt een hoge mate van oordeelsvorming van het bestuur, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van actuariële modellen en het bestuur zich laat adviseren door actuarieel deskundigen. Gezien complexiteit en de invloed 
hiervan op de hoogte van de technische voorzieningen, het saldo van baten en lasten, het eigen vermogen en de 
beleidsdekkingsgraad vormde de waardering van de technische voorzieningen een kernpunt in onze controle. 
 
Het bestuur heeft in de toelichting in noot 4 paragraaf technische voorzieningen de waarderingsgrondslagen en 
veronderstellingen voor de technische voorzieningen opgenomen. In de risicoparagraaf is de gevoeligheid van de 
berekening van de technische voorzieningen voor schattingen uiteengezet, inclusief onzekerheden. 

Onze aanpak 

Het evalueren van de waarderingsgrondslagen en vaststellen van de juistheid en toereikendheid van de 
toelichtingen vormde onderdeel van onze werkzaamheden. Bij onze controle maken wij gebruik van de 
werkzaamheden van de certificerend actuaris die door van de Stichting is aangesteld. Wij hebben bij aanvang van de 
controle en bij afronding afstemming gehad met de certificerend actuaris over de te volgen controleaanpak, de 
attentiepunten bij de controle en de uitkomsten van de controle.   

Wij hebben de door het bestuur gehanteerde schattingsmethoden en veronderstellingen geëvalueerd. Hierbij hebben wij 
de consistentie, prudentie en actualiteit van de schattingsmethode en veronderstellingen betrokken. Wij hebben de 
onderbouwing van de veronderstellingen door het bestuur geëvalueerd aan de hand van een toetsing van de historische 
betrouwbaarheid daarvan en algemeen geactualiseerde uitgangspunten zoals overlevingskansen en kostenniveaus. De 
hanteerde schattingsmethoden en veronderstellingen hebben wij besproken met de certificerend actuaris.  
 
Onze werkzaamheden omvatten verder het evalueren van de uitkomst van de actuariële analyse van het resultaat in relatie 
tot eerder gemaakte schattingen en kasstroomprojecties.  

Onze observatie 
De waardering van de technische voorzieningen is op evenwichtige wijze bepaald en de toelichting 
toereikend. 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening alsmede 
voor het opstellen van bestuursverslag, beiden in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsels moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de Stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken. 

Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van een controle van de jaarrekening 
verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 
www.nba.nl/standaardteksten-controleverklaring. 
 

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten 

Verklaring betreffende het bestuursverslag en de overige gegevens 

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze 
verantwoordelijkheid om te rapporteren over het bestuursverslag en de overige gegevens): 

• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het 
bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, 
en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd;  

• dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 
 

Amstelveen, 28 juni 2016  

KPMG Accountants N.V. 

 

 

 

F.J.J. Glorie RA 

http://www.nba.nl/standaardteksten-controleverklaring



