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Kerncijfers 

 

Bedragen x € 1.000 2016 2015 2014 2013 2012

Aantal verzekerden
Actieve deelnemers 1.007 1.000 924 937 921
Premievrije rechten ('slapers') 854 924 932 1.189 1.192
Pensioengerechtigden 427 401 377 350 327

2.288 2.325 2.233 2.476 2.440

Rijpingsgraad 0,79 0,75 0,71 0,61 0,61

Pensioenuitvoering
Feitelijke premie 6.737 6.529 7.092 6.698 12.411
Kostendekkende premie 6.862 5.748 6.239 5.805 5.653
Premieoverschot (excl. extra storting) -125 781 853 893 861

Pensioenuitvoeringskosten SPE 543 555 602 474 525
Pensioenuitvoeringskosten sponsor 191 155 166

734 710 768

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer in € (1) € 512 € 507 € 590
Uitkeringen 4.369 3.845 4.124 3.568 3.507

Vermogenssituatie en solvabiliteit
Pensioenvermogen -3.273 -1.866 13.125 12.644 1.622
Minimaal vereist eigen vermogen 8.974 8.231 7.289 6.030 6.056
Vereist eigen vermogen 30.417 27.585 18.001 18.477 18.450
Aanwezige dekkingsgraad (in %) 98,4% 99,0% 107,7% 109,1% 101,1%
Vereiste dekkingsgraad (in%) 114,9% 114,8% 110,6% 113,7% 113,0%
Beleidsdekkingsgraad 95,3% 102,3%
Reële dekkingsgraad 78,0% 83,0%

Gehanteerde gemiddelde rente (RTS) ultimo 1,36% 1,72% 1,93% 2,78% 2,46%

Beleggingsportefeuille
Aandelen 62.159 56.870 54.300 47.259 38.246
Vastrentende waarden 130.137 119.392 120.889 105.045 96.553
Vastgoedbeleggingen 723 1.026 1.397 1.638 1.886
Derivaten 7.677 6.645 5.703 -2.240 1.039

200.696 183.933 182.289 151.702 137.724

Beleggingsperformance
Beleggingsrendement in % 7,84% -0,07% 18,56% 4,48% 14,96%
Benchmarkrendement in % 8,70% 0,21% 20,36% 2,30% 11,59%
Kosten vermogensbeheer in % gem.belegd vermogen 0,46% 0,45% 0,44% 0,46% 0,55%

(1) Het aantal deelnemers is hierbij de som van de actieve en pensioenrechtigde deelnemers overeenkomstig
de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. 



 

 
 - 2 - 
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Algemene gegevens 

 
Naam en vestigingsplaats 
 
Bezoekadres en postadres:  
Stichting Pensioenfonds ERIKS  
Robonsbosweg 7D  
1816 MK Alkmaar  

Email: pensioenfonds@eriks.com Website: www.pensioenfondseriks.nl 

 
Het pensioenfonds (SPE) geeft uitvoering aan de volgende regelingen: 

- De pensioenregeling: 
 Aan de deelnemers worden aanspraken verleend uit: 

 . De basispensioenregeling (voorwaardelijk geïndexeerd middelloon “CDC”); 
 . De regeling partnerpensioen en wezenpensioen. 

- Overige uitlopende regelingen: 
 . Excedent Arbeidsongeschiktheidsuitkering Enkel lopende uitkeringen. 
 . Regeling WAO hiaat uitkering Enkel lopende uitkeringen. 
  

Aangesloten instellingen 
SPE voert de pensioenregeling uit voor ERIKS nv te Alkmaar en haar dochterondernemingen 
ERIKS bv en Betaflex bv. 
 
Samenstelling bestuur 
   Afgevaardigde namens: 
Voorzitter Mw. P.M. Siegman (1969)  de werkgever 
Secretaris Hr. H. van den Heuvel (1962) de deelnemers 
Leden Hr. G.E. van de Kuilen (1964) de werkgever 
 Hr. W.M.J. van der Varst (1956) de deelnemers 
 Hr. C.G. Karhof (1952) de pensioengerechtigden 
 
Samenstelling verantwoordingsorgaan 
    Afgevaardigde namens: 
Voorzitter Hr. R. Groot (1963) de werkgever 
Secretaris Hr. F.A. Koolbergen (1946) de pensioengerechtigden 
Lid Hr. W. Kooistra (1985) de deelnemers 
 
Onafhankelijke accountant 
KPMG Accountants N.V. Amstelveen 
 
Actuarissen en adviseurs 
Adviserend actuaris Hr. M.J.M. Pernot Aon Hewitt Nederland cv 
Adviseur  Hr. J.J. van Leeuwen  Zelfstandig 
Certificerend actuaris Hr. A. den Hartogh  Aon Hewitt Nederland cv 
Beleggingsadviseur  Hr. M. Thomassen  Aon Hewitt Risk and Financial 
  Management bv 
 
Administratie / Compliance officer 
Operationeel manager Hr. H.A. van den Berg (1954) ERIKS nv 
Administratie Hr. J.E. Min (1952) / Mw. I. Agema (1981) ERIKS nv 
Compliance officer Mw. M. Kremer (1975) ERIKS bv 
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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 door 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 belanghebbenden; 
3. SPE zal zelfstandig een visie ontwikkelen ten einde een voor alle belanghebbenden 

gunstige overgang naar een verzekeringsmaatschappij te kunnen realiseren. Wat 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 direct 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. De 
intenties zijn gebaseerd op de uitkomsten van een in 2013 uitgevoerd onderzoek naar de toekomst 
van SPE. In 2017 zal dit onderzoek opnieuw worden uitgevoerd. 
 
2. Hoofdlijnen 
 
De nominale dekkingsgraad van SPE is gedaald en komt op 31 december 2016 uit op 98,4%. Het 
jaar 2015 werd afgesloten op 99,0%. Een tweetal significante posten had een bijzonder effect. 

• Het toepassen van de nieuwe Prognosetafel AG 2016 Negatief   € 581k 
• Het toepassen van bijgewerkte correctiefactoren (ervaringssterfte) Positief      € 2.825k 

De door SPE te hanteren rekenrente is gedaald van 1,72% ultimo 2015 naar 1,36% ultimo 2016. 

Het rendement op de beleggingsportefeuille was 7,84% (2015: negatief 0,07%).  

De nominale dekkingsgraad op basis van marktrente bedraagt 94,1% (2015: 95,0%). 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 2016 waren: 
• Het opstellen van het herstelplan en het uitvoeren van de haalbaarheidstoets. 
• Het monitoren van de beleggingen op basis van de Verklaring Beleggingsbeginselen. 
• Het continu toetsen van het Pensioenfonds aan de Code Pensioenfondsen.  
• Het rekening houden met een evenwichtige belangenafweging op alle vlakken van de 

besluitvorming. 
• De communicatie met belanghebbenden 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 € 1.407k in 2016 
respectievelijk een negatief resultaat van € 14.991k in 2015. 

 
In dit overzicht worden de cijfers volgens de Staat van baten en lasten naar actuariële oorsprong 
samengevat. Het totaal beleggingsresultaat groot min € 3.251k wordt verder toegelicht bij de 
actuariële analyse in hoofdstuk 9. 

Het saldo uit hoofde van kanssystemen komt geheel voort uit voor SPE “gunstige” resultaten op 
sterfte en arbeidsongeschiktheid van belanghebbenden plus in 2015 een aantal (nagekomen) 
uitkeringen uit de risicoherverzekering. 
Het verloop van de nominale dekkingsgraad en de rekenrente kan als volgt worden weergegeven: 
 

 

2016 2015
€ € 

Saldo uit hoofde van systeemwijzigingen RTS 0 -11.982
Saldo uit hoofde van normale beleggingsopbrengsten -3.251 280
Totaal beleggingsresultaat -3.251 -11.702
Saldo uit hoofde van premie -933 -689
Saldo uit hoofde van kanssystemen 347 558
Effect presentatie aanpassingsmechanisme 0 -1.436
Effect nieuwe correctiefactoren en nieuwe sterftetafels 2.244 0
Effect verhoging opslag toekomstige uitvoeringskosten 0 -1.806
Overige oorzaken 186 84

-1.407 -14.991

dec-13 dec-14 dec-15 mrt-16 jun-16 sep-16 dec-16
DG 109,1% 107,7% 99,0% 95,1% 95,2% 94,9% 98,4%
Rente 2,79% 1,93% 1,72% 1,24% 1,09% 1,00% 1,36%
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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 
pensioenaanspraken. Het verloop van de beleidsdekkingsgraad kan als volgt worden 
weergegeven. De waardes ultimo 2013 en 2014 zijn pro forma. 
 

 
 
Tot slot wordt ook de reële dekkingsgraad gerapporteerd. Deze 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 naar verwachting 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 TBI-grens. TBI staat voor Toekomst 
bestendig indexeren. De TBI-grens wordt door de actuaris berekend en ligt ultimo 2016 op 122,2%. 
Dit brengt de reële dekkingsgraad 78,0% (95,3% (BDG) gedeeld door 122,2% (TBI)). 

Met de introductie van het nieuwe financieel toetsingskader 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 het tekort ultimo 2015 op 31 maart 2016 een geactualiseerd 
herstelplan ingediend bij DNB.  

Op 30 juni 2016 werd de Haalbaarheidstoets ingediend bij DNB. Hiervoor 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. Voor alle actieve deelnemers is een “Anw-hiaat” opslag op het tijdelijk 
partnerpensioen gerealiseerd. Hetgeen is meeverzekerd.  

Het premievrijstellingsrisico en het langleven risico worden binnen SPE gehouden.  
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3. Algemene informatie 
3.1 Juridische structuur 
Stichting Pensioenfonds ERIKS 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 met CDC-karakter (‘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 pensioengerechtigden 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 2016 kent SPE vier deelnemende vennootschappen, te weten: 
 - ERIKS nv Utrecht / Alkmaar 
 - ERIKS bv Alkmaar  
 - Noton bv Huizen (NH) (personeel over naar ERIKS bv per 1-1-2017) 
 - 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 2016 heeft ERIKS bv 60 (ultimo 2015: 61) werknemers op de loonlijst als gevolg 
van recente fusies en overnames die geen deelnemer zijn. Bij het aflopen van het 
pensioencontract met betrekking tot deze werknemers bij verzekeraars wordt met de werkgever 
overlegd of het wenselijk en uitvoerbaar is deze werknemers tot SPE te laten toetreden.  
Per 1 april 2017 zijn 18 van deze medewerkers toegetreden. 

Ultimo 2016 kent SPE 1.007 actieve deelnemers. Een toename in het jaar van 7. 
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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 aandacht besteed aan: 
• de bestuursstructuur en organisatie van SPE en de uitvoeringsovereenkomst, 
• de pensioenregelingen en, 
• het financiële kader (risico’s, beleggings-, premie- en toeslagenbeleid en sturingsmiddelen). 

 
Het bestuur is van mening dat de actuele organisatiestructuur passend is voor SPE. Waarbij moet 
worden aangetekend dat de “Administrateur Aon Hewitt” vanaf 1 januari 2017 ook de 
uitkeringenadministratie verzorgd. 

Het bestuur heeft de naleving en het up-to-date houden van de ABTN gedelegeerd aan het 
pensioenbureau. De ABTN is opvraagbaar op de website. De laatste aanpassing per 31 december 
2015 heeft vooral betrekking op het vaststellen van de kostendekkende premie voor het jaar 2016 
en het verhogen van de opslag voor toekomstige uitvoeringskosten. 

In 2016 is de ABTN niet aangepast, maar zal in 2017 worden bijgewerkt. 
 
Samenstelling van bestuur 

Het bestuur is samengesteld uit twee werkgeversvertegenwoordigers, twee werknemers vertegen-
woordigers en één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. 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.  

Per 7 maart 2016 werd SPE geconfronteerd met het terugtreden als bestuurslid en voorzitter van 
de heer De Boer. 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. 

Per 8 september 2016 nam de heer C.G. (Kees) Karhof zitting in het bestuur als afgevaardigde van 
de pensioengerechtigden. Tegelijkertijd trad de heer F.A. (Frans) Koolbergen terug als 
afgevaardigde van deze groep belanghebbenden. 

Op 2 november 2016 nam de heer G.E. (Gerard) van de Kuilen zitting in het bestuur op voordracht 
van ERIKS nv. Dit ter vervanging van de heer F.A.M. (Frans) Vollering vanwege zijn vertrek als 
werknemer bij de ERIKS groep. 

Nadat het bestuur weer op volle sterkte was, is besloten de taken van de leden anders in te delen. 
Alle bestuurders hebben een specifieke portefeuille(s) met aandachtsgebieden. De Commissie 
voor Toetsing Governance en Wet en Regelgeving en de Commissie Communicatie werden 
opgeheven. 
 
Nevenfuncties bestuurders 
 
P. Siegman 
• Partner bij d’Hooghe Siegman (pensioenadvies), tot 1 juni 2016. 
• Partner bij GPSS (pensioenadvies), sinds 1 juni 2016. 
• Voorzitter Raad van Toezicht, Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. 
• Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds UWV. 
• Lid Adviescommissie Pensioen Bestuurstafel (EPFIF). 
• Voorzitter Werkgroep Governance (VIIP). 
• Lid Werkgroep advies inzake Visitatiecommissie (VITP). 
 
G. van de Kuilen 
• Eigenaar van Cavani Analyse & Advies (beleggingsbeleid etc. voor financiële instellingen). 
• Bestuurslid van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf. 
• Docent voor pensioenopleidingen van SPO. 
• Lid van de beleggingscommissie van Pensioenfonds Arcadis. 
• Voorzitter Raad van Toezicht Beroepspensioenfonds voor Tandartsen en tandarts-specialisten. 
• Lid Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Zoetwaren. 



 

 
 - 11 - 

• Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds PMA. 
• Lid Raad van Commissarissen en voorzitter van de ARC van NV schade. 
• Visitatiecommissies (2016) voor Pensioenfonds Xerox, de beide Transavia pensioenfondsen, 

Pensioenfonds McCain, Pensioenfonds Ahold, Pensioenfonds Yara, Pensioenfonds Total, 
Pensioenfonds Wolters-Kluwer Nederland, ING CDC Pensioenfonds en NN CDC 
Pensioenfonds. 

• Penningmeester van Stichting Perseus. 
 
C. Karhof 
• International product manager ERIKS group. 
 
H. van den Heuvel 
• Business Analist ERIKS Nederland. 
• Lid gOR ERIKS Nederland. 
 
W. van der Varst 
• HSEQ professional ERIKS Nederland. 
• Voorzitter gOR ERIKS Nederland. 
• Adviseur Kwaliteit Noton bv / Driessen Appendages bv / Flexhydro bv. 

Beleggingsadviescommissie 

Uit het bestuur is een beleggingsadviescommissie (BAC) samengesteld bestaande uit drie 
personen, waar van één werknemersvertegenwoordiger, de vertegenwoordiger van de 
pensioengerechtigden en één werkgeversvertegenwoordiger. Eens per kwartaal wordt het door het 
bestuur geformuleerde beleggingsbeleid en de beleggingsresultaten besproken met de 
vermogensbeheerder en de beleggingsadviseur.  

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 over 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 haar onafhankelijke positie ten 
opzichte van degenen die zijn onderworpen aan haar toezicht. De compliance officer houdt 
toezicht op de deugdelijkheid en effectiviteit van interne regels en procedures. Zij 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 zij 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 certificering wordt verzorgd 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. 

KPMG Accountants werd benoemd ingaande boekjaar 2015.  
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4. Financiële informatie 
4.1 Financiële positie 
Beleggingen 
Het rendement op de door NNIP beheerde beleggingen bedraagt inclusief valutahedge 7,84% 
(2015: -/- 0,07%). De hieraan gerelateerde benchmark bedraagt 8,70%. Derhalve een 
underperformance van 0,86%-punt.  

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: 

 
 
Rentetermijnstructuur 
In de onderstaande grafiek is de nominale rentetermijnstructuur weergegeven per  
31 december 2016 en per 31 december 2015. Hierin is te zien dat in de loop van 2016 de rentecurve 
voor alle looptijden is gedaald. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2015

De nominale dekkingsgraad 98,4% 99,0%
De beleidsdekkingsgraad 95,3% 102,3%
De reële dekkingsgraad 78,0% 83,0%
Toekomst bestendig indexeren (TBI) 122,2% 123,2%
De minimaal vereiste dekkingsgraad 104,4% 104,4%
De vereiste dekkingsgraad 114,9% 114,8%
De dekkingsgraad volgens het herstelplan 101,2% 104,9%
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Rentehedgecoëfficiënt 
De berekening van de rentehedgecoëfficiënt is vastgelegd in de Verklaring Beleggingsbeginselen 
waarbij de Voorziening pensioenverplichtingen wordt berekend tegen de marktrentetermijn-
structuur en niet tegen de DNB rentetermijnstructuur.  

De werkelijke renteafdekking komt ultimo 2016 uit boven de strategische norm van 50%. 

 
 
Indexatie 
Het toekennen van toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve 
deelnemers, de premievrije en ingegane pensioenen is voorwaardelijk. 
Het bestuur streeft naar ± 75% koopkrachtvastheid. Indexatie kan enkel worden gegeven indien 
de financiële middelen van SPE het toelaten. Indexatie houdt in 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 werknemers 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 beleidsdekkingsgraad 
tussen 110% en 122,2% 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%. Hierna werden de aanspraken en de 
uitkeringen niet geïndexeerd. Gezien de financiële situatie is de kans op indexatie de komende 
jaren klein.  
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4.2 Financieel toetsingskader 
 
ALM-studie, Aanvangshaalbaarheidstoets en Haalbaarheidstoets 2016 

In 2014 werd voor het laatst een ALM-studie uitgewerkt door Aon Hewitt. In 2015 is de 
aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd en ingediend bij DNB. 

De haalbaarheidstoets wordt jaarlijks op basis van een door DNB aangereikte scenario set 
uitgevoerd met een horizon van 60 jaar. Voor de ALM-studie mag een pensioenfonds eigen 
veronderstellingen gebruiken en is de horizon is 15 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. 

 
 
Het pensioenresultaat is 100% indien: 

• er sprake is van 100% pensioenopbouw (1,6% per dienstjaar in 2016), en 
• er sprake is van volledige indexatie.	

Het bestuur heeft de resultaten van de Haalbaarheidstoets 2016 als volgt ingediend bij DNB: 

Verwacht pensioenresultaat vanuit evenwichtssituatie: 94,6% / Ondergrens 88%. 
Verwacht pensioenresultaat vanuit feitelijke situatie: 83,7% (2015: 88,8%) / Ondergrens 83%. 

Als het verwacht pensioenresultaat van SPE door de ondergrens zakt is aanvullend beleid nodig. 
De conclusies van de toets zijn besproken met de vennootschap, de ondernemingsraad en het 
Verantwoordingsorgaan. De uitkomsten van de toets zijn ook 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. Het bestuur van SPE heeft er 
van af gezien om op voorhand een risicobereidheidsonderzoek te houden onder de deelnemers. 

Medio 2016 is de nieuwe haalbaarheidstoets ingediend bij DNB. DNB heeft hierover verder geen 
vragen gesteld en heeft in een algemene communicatie in november 2016 aangegeven de 
uitkomsten te aanvaarden.  
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4.3 Kosten pensioenbeheer 

 
 

De kosten betaald door de vennootschap ERIKS nv bestaan uit personeelskosten voor het 
pensioenbureau, de bezoldiging van de externe bestuursleden en overige, bestuurs- en 
opleidingskosten. De personeelskosten betreffen 2 medewerkers die voor 1,5 FTE werkzaamheden 
voor SPE verrichten. Plus de kosten van een interim medewerkster ter ondersteuning van het 
pensioenbureau. 

De uitkomsten van 2015 zijn meegewogen in een benchmarkanalyse van adviesbureau LCP. 
Hieruit komt naar voren, dat als wordt gekeken 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.  
 

 

 
 
 

 
 

  

€ €

Administratie 294 40,1% 275 38,7%
Communicatie 4 0,5% 9 1,3%
Advies 128 17,4% 176 24,8%
Accountant / Certificatie 57 7,8% 57 8,0%
Overige 60 8,2% 38 5,4%

Totaal Staat van baten en lasten 543 74,0% 555 78,2%

Kosten betaald door vennootschap 191 26,0% 155 21,8%
Saldo kosten pensioenbeheer 734 100,0% 710 100,0%

Actieve deelnemers 1.007 1.000
Pensioengerechtigden 427 401
Totaal 1.434 1.401

Kosten per deelnemer € 512 € 507

20152016
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5. Integraal risicomanagement 
Risico- en beheersingsbeleid 

Het bestuur heeft haar beleid verwoord in de ABTN. Teneinde alle risicogebieden goed in kaart te 
krijgen zijn alle onderdelen samengevat in een “Risicomatrix”. Deze matrix wordt aangepast aan 
de actualiteit. 

Voor een goed pensioen is het noodzakelijk om door middel van beleggen rendement te behalen 
om daarmee uitzicht te hebben op indexatie. Beleggen brengt echter risico’s met zich mee. Het is 
daarom van belang dat het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille aansluit bij het risicoprofiel 
van SPE. Om op verantwoorde wijze invulling te geven aan het risicoprofiel heeft SPE een 
Verklaring Beleggingsbeginselen opgesteld.  

De Verklaring Beleggingsbeginselen is een document dat de beleggingsovertuigingen, 
doelstellingen, risicotolerantie, beperkingen en het risicobeheer omschrijft en het vormt daarmee 
het fundament onder het beleggingsbeleid. In januari 2016 is de verklaring geactualiseerd.  

Door middel van de Verklaring Beleggingsbeginselen geeft het bestuur op verantwoorde en 
transparante wijze invulling aan het beleggingsbeleid. De Verklaring Beleggingsbeginselen is niet 
bedoeld om het beleggingsrendement te verhogen.  
 
5.1 Beleggingsrisico’s 
Het bestuur heeft de volgende overtuigingen: 

• Bij beleggen gaat het om de inrichting van de beleggingsportefeuille op basis van de 
dekkingsgraad, duratie, verwachte kasstromen en indexatieambitie. 

• Op lange termijn wordt beleggingsrisico beloond met positief rendement. 
• Beleggen brengt op korte termijn het risico op verlies met zich mee. 
• Een hoger verwacht rendement gaat gepaard met een hoger risico.  
• Door diversificatie verbetert de rendement/risico verhouding.  

Om kans te maken op toeslagverlening op lange termijn, is het bestuur bereid om op verantwoorde 
wijze beleggingsrisico te nemen. Het risicoprofiel moet echter aansluiten bij de doelstellingen, 
risicotolerantie en beperkingen van SPE. Daarbij wordt rekening gehouden met risico op korte 
termijn en de kansen op lange termijn. Om risico’s te mitigeren worden de beleggingen gespreid. 

In de dagelijkse praktijk ziet de beleggingsadviescommissie, ondersteund door de pensioendesk, 
toe op het prijsrisico conform de binnen SPE aanwezige beleidskaders en de beleggingsrichtlijnen. 
De beleggingsposities en –resultaten worden maandelijks gerapporteerd aan het bestuur. De 
risicomonitor opgesteld door de vermogensbeheerder wordt elk kwartaal geëvalueerd. 

De risico’s worden verder toegelicht in de Toelichting op het Risicobeheer (Zie noot 13 van de 
Toelichting behorende tot de jaarrekening). 

5.2 Operationele risico’s 
Ter beoordeling van de operationele risico’s ontvangt SPE de ISAE Standard 3402 Type II 
rapporten van haar dienstverleners. Dit is van toepassing op: 

• NN Investment Partners als vermogensbeheerder. 
• Kas Bank nv als custodian. 
• Aon Hewitt als uitvoerder van de deelnemersadministratie  
• Raet als uitvoerder van de uitkeringsadministratie. 

Alle rapporten geven bevredigende uitkomsten.  
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5.3 Integriteitsrisico 

Het integriteitsbeleid is in de afgelopen jaren verder uitgewerkt. De compliance officer van SPE 
houdt toezicht op de naleving van de gedragscode. De compliance officer heeft verslag 
uitgebracht aan het bestuur. 

Om de inrichting en inbedding van de compliance functie te verhelderen, is een compliance 
programma opgesteld. Voor het bestuur, de compliance officer en andere verbonden personen 
fungeert het compliance programma als een beschrijving van alle relevante aspecten van de 
compliance-functie. 

De gedragscode van SPE is geactualiseerd. Alle verbonden personen hebben de Gedragscode 
2016 ontvangen en een verklaring van naleving getekend. Een incidentenregeling is ingevoerd. 
Genoemde regeling is besproken en alle bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan 
hebben deze in hun bezit. 

Bij de compliance officer zijn in 2016 geen incidenten gemeld of anderszins meldingen van 
overtredingen van de gedragscode gedaan. 

5.4 Juridisch risico 

Ter beheersing van het juridisch risico maakt SPE voor juridische kwesties gebruik van de 
juridische afdeling van de werkgever (ERIKS nv), dan wel een gerenommeerd advieskantoor. 
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6. Pensioenregelingen en deelnemers  
6.1 Karakter van de pensioenregeling 
Aan de deelnemers worden aanspraken verleend uit hoofde van: 

•   de basispensioenregeling,  
•   de regeling partnerpensioen en wezenpensioen; 

Tevens heeft het SPE de gelden in beheer, op de pensioenbestemmingsrekening, van de 
deelnemers die voor 1 januari 2006 uit dienst zijn getreden. 

De pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een CDC-
karakter. De werkgever betaalt een vaste pensioenpremie van 13% van de salarissom. De 
werknemer draagt verplicht 5% van de pensioengrondslag bij. De indexatie van de opgebouwde 
aanspraken (middelloon) en de pensioenuitkeringen is afhankelijk van de financiële positie van 
SPE. 

De pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een “collectieve beschikbare premieregeling”. 
Alle risico’s, afgezien van de betaling van bovengenoemde premies, liggen uiteindelijk bij de 
deelnemers van SPE.  

6.2 Overeenkomsten en reglementen 
De rechten en plichten van de bij SPE aangesloten ERIKS-bedrijven staan beschreven in de 
overeenkomst tot deelneming, de uitvoeringsovereenkomst, de statuten en de 
pensioenreglementen (‘reglementen’) van SPE. SPE heeft tot doel het, binnen de grenzen van haar 
middelen, verlenen of doen verlenen van pensioenen, uitkeringen en/of andere tegemoetkomingen 
aan (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen, die daarvoor in 
aanmerking komen krachtens de bepalingen van de statuten en reglementen. 

6.3 Historisch perspectief 
Het tot en met 31 december 2010 opgebouwde ouderdomspensioen volgens het middelloon-
systeem bedraagt vanaf de opnamedatum per doorgebracht dienstjaar 1,5% (pensioenleeftijd 
oorspronkelijk 65 jaar) van de in het betreffende kalenderjaar vastgestelde pensioengrondslag. 

Het vanaf 1 januari 2011 tot en met 2013 opgebouwde ouderdomspensioen volgens het 
middelloonsysteem bedraagt vanaf de opnamedatum per doorgebracht dienstjaar 1,55% 
(pensioenleeftijd oorspronkelijk 65 jaar) van de in het betreffende kalenderjaar vastgestelde 
pensioengrondslag. 

In 2014 is de regeling aangepast in het kader van de verschuiving van de pensioenrichtleeftijd van 
65 jaar naar 67 jaar en is het extra tijdelijk partnerpensioen (TPP) verlaagd om binnen de fiscale 
kaders te blijven.  

Vanaf 1 januari 2014 werd het opbouwpercentage 1,75%. Het aanpassingsmechanisme werd 
geïntroduceerd.  

In 2015 is de regeling wederom aangepast aan het gewijzigde fiscale regime. Het maximum 
pensioengevend salaris van € 100.000 werd ingevoerd. Voor 2016 ligt het maximum op 
€ 101.519. Daarnaast werd het TPP verlaagd van 15% naar 5% van het ouderdomspensioen en 
anderzijds verhoogd door een bedrag ter grootte van de ANW uitkering voor iedereen toe te 
voegen. 

De werkgever zal ook in 2017 werknemers de gelegenheid geven door te werken tot de datum dat 
de AOW ingaat. Omdat de reglementaire pensioenleeftijd vanaf 1 januari 2014 67 jaar is, wordt in 
het geval van eerdere pensionering de pensioenuitkering actuarieel herrekend. Wat neerkomt op 
een verlaging van circa 0,5% per maand vervroeging. 
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Gegeven de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de rentetermijnstructuur werd eind 2015 
geconstateerd dat de premie niet langer kostendekkend is. Op basis van deze premie, 13% van 
het pensioengevend jaarsalaris ten laste van de werkgever en 5% van de pensioengrondslag ten 
laste van de deelnemer, kon derhalve in 2016 de volle pensioenopbouw niet worden 
gerealiseerd. Na overleg met belanghebbenden is besloten de opbouw vanaf 1 januari 2016 te 
verlagen van 1,75% naar 1,60% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. In december 
2016 zijn de berekeningen opnieuw gemaakt. Indien de feitelijke premie 2017 niet zou worden 
aangepast, was een kleine verlaging van de opbouw in 2017 niet te vermijden geweest. De 
werkgever heeft besloten om voor 2017 € 185k extra premie ter beschikking te stellen. Ook in 
2017 zal de opbouw 1,6% van de pensioengrondslag zijn. 

6.4 Franchise 
De franchise wordt in het boekjaar 2017 verhoogd van € 15.685 naar € 15.802. 

6.5 Pensioenbijdrage 
De werkgeversbijdrage voor de basisregeling bleef voor 2016 en 2017 ongewijzigd, zijnde 13% 
van het pensioensalaris.  

De verplichte werknemersbijdrage voor de basisregeling blijft 5% van de pensioengrondslag. 

6.6 Beleid ten aanzien van toeslagverlening (indexatie) 
De toeslagverlening is afhankelijk van de financiële situatie van SPE. De toeslagverlening is 
voorwaardelijk. In het pensioenreglement staat in art. 8 lid 3 beschreven: 

Het bestuur kan ook besluiten om de toeslag gedeeltelijk toe te kennen. De beleidsdekkingsgraad 
zal hierbij als leidraad fungeren. Toeslagverlening kan alleen plaatsvinden indien de 
beleidsdekkingsgraad ten minste 110% bedraagt. Er wordt niet meer toeslag toegekend dan naar 
verwachting in de toekomst gerealiseerd kan worden. Dat wil zeggen dat het vermogen zodanig 
dient te zijn dat de te geven toeslag jaarlijks, gedurende de hele toekomst, gegeven kan worden. 

Volledige indexatie vindt in principe plaats bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 122,2%.  

Onder normale omstandigheden is de verwachting dat circa 75% van de inflatie gecompenseerd 
zal kunnen worden door indexatie van de aanspraken en uitkeringen. 
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6.7 Deelnemers 
Alle daarvoor in aanmerking komende werknemers zijn als deelnemer in de pensioenregeling van 
SPE opgenomen. Met uitzondering van een beperkte groep werknemers van vroeger 
overgenomen bedrijven, die nog gebruik moeten maken van de toen bestaande pensioenregeling 
bij het betreffende bedrijf. Uit onderstaand overzicht blijkt dat het aantal actieve deelnemers per 
saldo met 7 is toegenomen, terwijl het aantal gepensioneerden steeg met 26. 

Het aantal deelnemers met premievrije aanspraken daalde met 70 naar 854. De belangrijkste 
oorzaak is het afkopen van 60 kleine pensioenen.  
 

 
6.8 Uitkeringen 
De gemiddelde bruto maanduitkering in Euro per gerechtigde bedraagt ultimo boekjaar: 

  

De samenstelling van de groep actieve deelnemers is:
Naar geslacht 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Vrouwen 209 209 195 193 193 192
Mannen 798 791 729 744 727 726

1.007 1.000 924 937 920 918

Vrouwen 20,8% 20,9% 21,1% 20,6% 21,0% 20,9%
Mannen 79,2% 79,1% 78,9% 79,4% 79,0% 79,1%

Gemiddelde leeftijd ultimo 47,0 46,7 46,4 46,2 46,1 45,8

Idem pensioengerechtigden (OP) 72,7 72,6 72,3 72,5 72,6 72,5
Idem pensioengerechtigden (PP) 73,2 72,8 72,6 72,4 72,0 72,4

Verloop verzekerden in 2016 Actieven Premievrij
OP PP WzP Totaal

Stand per 1 januari 1.000 924 293 107 1 401
In dienst 75
Uit dienst -56 56
Overlijden
-Pensioengerechtigde (OP) -10 8 -2
-Actieve deelnemer / slaper -1 -1 1 1 2
-Pensioengerechtigde (PP) -4 -4
Ingang OP -11 -19 30 30
Afkoop
Ingang pensioen  (Artikel 66.2 PW) -5
Na beeindiging deelneming (Artikel 66.1 PW) -55
Correcties (dubbele polissen) -46

Stand per 31 december 1.007 854 313 112 2 427

Pensioengerechtigden

2016 2015
€ €

Ouderdomspensioen 892 860
Partnerpensioen 653 686
Wezenpensioen 102 165
Arbeidsongeschiktheids uitkering (excedent) 1.193 1.193
Arbeidsongeschiktheids uitkering (WAO-hiaat) 370 367
Gemiddelde uitkering 810 796
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6.9 Rijpingsgraad 
In de rijpingsgraad wordt tot uitdrukking gebracht welke verhouding er bestaat tussen het aantal 
deelnemers en het aantal gewezen deelnemers vermeerderd met de pensioengerechtigden. 
De afgelopen jaren fluctueerde de rijpingsgraad als volgt. 
 

 
 
Een rijpingsgraad van onder de 1,00 betekent dat het aantal deelnemers dat gezamenlijk de 
premie moet opbrengen lager is dan het aantal belanghebbenden met premievrije en ingegane 
rechten. 

Door de afkoop van 60 kleine pensioenen (5 bij bereiken pensioenleeftijd en 55 kleine premievrije 
pensioenen) steeg de rijpingsgraad. 
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7. Communicatie  
Het bestuur vindt het belangrijk om duidelijk en open met de deelnemers te communiceren over 
de pensioenregeling. De communicatie richt zich vooral op de verwachte omvang van de 
pensioenuitkering, de (verwachte) indexatie van de aanspraken / uitkeringen en op de 
mogelijkheid dat pensioenen kunnen worden gekort (afgestempeld) ingeval de financiële positie 
van SPE ontoereikend is om de verplichtingen na te komen. 

De deelnemers zijn in het afgelopen boekjaar maandelijks via de website op de hoogte gehouden 
van de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de prognose omtrent eventuele kortingsmaatregelen.  

De communicatiedoelstellingen zijn: 
• Informatieverstrekking (tijdig/begrijpelijk, ten minste voldaan aan wet- en regelgeving). 
• Pensioenbewustwording (deelnemer heeft beeld van regeling en denkt na over oude dag). 
• Pensioeninzicht (belanghebbende heeft inzicht en kan weten als actie noodzakelijk is). 
• Vertrouwen (belanghebbende heeft vertrouwen in regeling en uitvoering door SPE). 

Met de actieve deelnemers wordt gecommuniceerd op een aantal standaard momenten.  
• Bij aanmelding met de Startbrief.  
• Jaarlijks via de UPO.  
• Bij uitdiensttreding. Waarbij ook wordt gewezen op de mogelijkheid van waardeoverdracht.  

 
De gepensioneerden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via een bijsluiter bij de 
loonstrook of separate brief c.q. e-mail. 

In de zomer van 2015 ging de eigen website live en werd Pensioen 1-2-3 geïntroduceerd.  
Het bestuur is voornemens de wijze van communiceren verder te moderniseren. 

Het verstrekken van een UPO aan deelnemers met premievrije aanspraken (slapers) gebeurt 
minimaal eens per 5 jaar. De slapers die recht kunnen doen gelden op een saldo op de 
pensioenbestemmingsrekening worden jaarlijks, via een afzonderlijke brief, op de hoogte gesteld 
van de ontwikkeling van hun saldo op de spaarrekening. 
 
Het bestuur is met uitvoeringspartner Aon Hewitt in gesprek om de digitalisering van de 
communicatie verder door te zetten. 
 
Eind 2016 is gestart met het organiseren van Lunch & Learn sessies op pensioengebied bij de 
ERIKS vestigingen. In deze sessies is nader kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van het 
bestuur, is de pensioenregeling uitgelegd en zijn veel vragen beantwoord. 
Al met al hebben bijna 400 medewerkers de sessies bezocht. Uit de feedback blijkt dat deze 
aanpak op prijs wordt gesteld. Het bestuur is voornemens deze aanpak in 2017 voort te zetten. 
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8. Beleggingen 
8.1 Beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid werd in de kern in 2016 niet aangepast. De beleggingsmix bleef 
gehandhaafd op 30% zakelijke waarden en 70% vastrentende waarden.  

Het beleggingsmandaat is gebaseerd op de Verklaring Beleggingsbeginselen van SPE, waarin 
de doelstellingen, beleggingsovertuigingen, risicotolerantie en beperkingen zijn gedefinieerd. Wij 
verwijzen naar wat in het hoofdstuk Integraal risicomanagement wordt geschreven over de 
Verklaring Beleggingsbeginselen. 

Het vermogensbeheer is ondergebracht bij NN Investment Partners nv (NNIP). NNIP rapporteert 
maandelijks en per kwartaal omtrent de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille. Daarnaast stelt 
NNIP elk kwartaal een Risicomonitor op die telkens door de beleggingsadviescommissie en het 
bestuur wordt beoordeeld.  

De spreadontwikkeling (swap- versus staatsrente) is het belangrijkste risico in de portefeuille. In 
december 2016 is vastgesteld dat de afgelopen periode de spreadontwikkeling voor het fonds 
heeft gewerkt. De rente op Duitse staatsobligaties is harder gedaald dan de swaprente. Er is 
besloten om winst te nemen op deze spreadpositie (staatsobligaties verkopen) en de vrijgekomen 
gelden te beleggen in swaps en gelijktijdig toe te treden tot een tweede geldmarktfonds.  
8.2 Marktwaarde en performance beleggingen  

 
 
Noot: FI = Vastrentende waarde. Eq = Aandelen.   

Waarde % Perf. BM Waarde % Perf. BM
Matching portefeuille
Discretionair FI 40.922 20,4% 57.009 31,0%
Credits / Liquid funds FI 77.968 38,8% 52.938 28,8%
Renteswaps FI 9.169 4,6% 5.919 3,2%

Totaal matching portefeuille 128.059 63,8% 10,84 9,68 115.866 63,0% -2,29 -1,62

Return portefeuille
Emerging markets debts FI 5.418 2,7% 10,72 8,32 4.910 2,7% 1,03 0,74
High yield FI 5.829 2,9% 16,53 13,94 4.535 2,5% -6,15 -3,36

Aandelen wereldwijd Eq 48.200 24,0% 8,02 10,73 44.203 24,0% 8,84 10,42
Small caps Eq 7.510 3,7% -4,86 0,86 7.364 4,0% 27,78 23,53
Emerging markets Eq 6.449 3,2% 9,12 14,51 5.303 2,9% -1,20 -5,23
Valutaderivaten Eq -1.492 -0,7% -1,11 -1,11 726 0,4%

Vastgoed Vg 723 0,4% 7,64 7,64 1.026 0,6% 8,24 8,24

Totaal return portefeuille 72.637 36,2% 6,37 9,09 68.067 37,0% 2,54 2,88

Totaal 200.696 100,0% 7,84 8,70 183.933 100,0% -0,07 0,21

Vastrentend (incl. renteswaps) FI 139.306 69,4% 125.311 68,1%
Aandelen (incl. valutaderivaten) Eq 60.667 30,2% 57.596 31,3%
Vastgoed Vg 723 0,4% 1.026 0,6%

200.696 99,9% 183.933 100,0%
Vorderingen en Liquiditeiten 159 0,1% 66 0,0%

200.855 100,0% 183.999 100,0%

20152016
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8.3 Berichtgeving vermogensbeheerder 
Inleiding 
 
In 2016 werd een beleggingsresultaat gerealiseerd van 7,84% versus -/- 0,07% in 2015.  
De matchingportefeuille behaalde 10,84% (benchmark: 9,68%) en de returnportefeuille 6,37% 
(benchmark: 9,09%).  

Terugblik 2016 
Economie 
Het jaar 2016 begon moeizaam. De stemming werd mede bepaald door de vrees voor een 
scherpe vertraging van de Chinese economie en een daling van de olieprijs. Ongunstig was ook 
dat door de lage rente en de sterk gedaalde olieprijs de winstgevendheid van de energie- en 
financiële sectoren onder zware druk kwam te staan. Medio februari keerde de rust terug. De 
macrocijfers bereikten de bodem, de olieprijs herstelde en de centrale banken stelden beleggers 
gerust. 

De centrale banken speelden in 2016 daarmee opnieuw een belangrijke rol in het herstel van het 
beleggersvertrouwen. Zowel de Bank of Japan als de ECB verlaagde de rente. De ECB breidde 
ook haar obligatie-opkopen uit naar € 80 miljard per maand, en ze nam niet-financiële 
bedrijfsobligaties op in het opkoopprogramma. Vanaf april werd dit tempo teruggeschroefd tot € 
60 miljard per maand. 

De Federal Reserve, die de rente in december 2015 had verhoogd, stelde zich vervolgens veel 
gematigder op en stelde het aantal verwachte renteverhogingen voor 2016 naar beneden bij. In 
2016 verhoogde de Federal Reserve de rente met slechts 25 basispunten. Vanwege de 
verbeterde kapitaalstromen - en de lagere inflatie - konden centrale banken in opkomende 
markten de rentes verlagen. Dit droeg bij aan een verbetering van de groei in opkomende 
markten.  

Gedurende 2016 veranderde ook de toon ten aanzien van het begrotingsbeleid. Dit werd deels 
ingegeven door de Britten die op 23 juni voor een vertrek uit de EU stemden. Deze Brexit leidde 
naast renteverlagingen door de Bank of England ook tot zinspelingen op begrotingsverruiming in 
het VK. Los daarvan kondigde de Japanse overheid een enorm pakket aan maatregelen aan. In 
de eurozone ging men soepeler om met de begrotingstekorten in de perifere landen en in de VS 
waren beide presidentskandidaten voorstander van een stimulerend begrotingsbeleid.  

Naast de Brexit in juni draaide het in 2016 politiek gezien om de Amerikaanse verkiezingen op 
8 november. Tot verrassing van velen werd Donald Trump tot nieuwe president gekozen. Trump 
beloofde om de economische groei te stimuleren door middel van grote investeringen in de 
infrastructuur, een verlaging van de belastingen voor bedrijven en minder regelgeving.  

De olieprijs was gedurende het jaar flink in beweging, van 28 dollar per vat in januari tot 56 dollar 
in december. De prijs ging vanaf augustus omhoog op speculaties over een productiebeperking. 
De OPEC sloot in september een voorlopig akkoord, gevolgd door een definitief akkoord op  
30 november.  

Ook valuta’s waren behoorlijk volatiel. Nadat de Federal Reserve zich gematigder had opgesteld, 
liet de dollar van februari tot april een aanzienlijke daling zien. Dit gaf opkomende valuta’s, die in 
de afgelopen jaren flink waren verzwakt, wat lucht. De stem voor een Brexit zorgde voor een 
sterke daling van het Britse pond. Vanaf de tweede helft van het jaar leidden de stijging van de 
obligatierentes en het verwachte beleid van Trump tot een sterkere dollar. Behalve een groot 
aantal opkomende valuta’s daalden ook de euro en de yen in november en december flink ten 
opzichte van de dollar. 

Financiële markten 
De vrees voor een scherpe vertraging van de Chinese economie en de daling van de olieprijs 
leidden aan het begin van het jaar tot een sterke toename van de risicoaversie en veel volatiliteit 
op de financiële markten.   
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Mede door betere macro cijfers nam vanaf eind februari nam de risicobereidheid toe. Dit leidde 
tot een herstel van risicovolle beleggingen, een stabilisatie van de rentes op staatsobligaties en 
een sterk herstel van de olieprijs. Dit laatste was een belangrijke factor voor instroom in 
opkomende markten. Vanaf mei werden beleggers weer voorzichtiger. De macro- en winstcijfers 
gaven gemengde signalen af en beleggers gingen ook rekening houden met een eventueel 
negatieve uitkomst van het Britse referendum van 23 juni. Dit leidde tot een correctie in risicovolle 
beleggingen en een vlucht naar veilige havens, waardoor de rentes op staatsleningen verder 
terugliepen. Op 14 juni daalde de tienjaarsrentes op Duitse Bunds voor het eerst in de 
geschiedenis tot onder de 0%. 

De stem voor de Brexit zorgde voor een zeer tijdelijke schokgolf op de financiële markten. De 
markten gingen ervan uit dat de centrale banken extra maatregelen zouden nemen om eventuele 
negatieve effecten van het referendum op te vangen. Bovendien waren de macrocijfers 
wereldwijd beter dan verwacht, vooral in juli en augustus. Ook de Britse cijfers vielen mee. 

Stimulerend beleid, in combinatie met betere macrocijfers, hogere grondstoffenprijzen en tekenen 
van een verdere normalisatie van het monetaire beleid van de Federal Reserve, leidde ertoe dat 
de rentes op staatsobligaties van de ontwikkelde markten in de zomer de bodem bereikten en 
vervolgens opliepen. Op de aandelenmarkten was er een verschuiving zichtbaar van defensieve, 
“obligatieachtige” sectoren naar cyclische sectoren. Vooral de financiële sector deed het goed, 
aangezien hogere obligatierentes, steilere rentecurves en het vooruitzicht van minder regelgeving 
allemaal gunstig zijn voor de winstgevendheid. 

Het effect van de verkiezing van Trump was per saldo positief. Beleggers richtten zich vooral op 
de mogelijke veranderingen met Trump als president. Vooral de Japanse aandelenmarkt 
profiteerde van de zwakkere yen versus de dollar, dankzij haar gevoeligheid voor de export en 
cyclische exposure. In euro’s gemeten was de VS in 2016 de best presterende regio. 
Opkomende markten eindigden op gelijke hoogte met de VS. In de laatste maanden van het jaar 
hadden deze markten enigszins te lijden van de stijgende rente en het mogelijke vooruitzicht van 
protectionistische maatregelen door de VS. 

Binnen de meer risicovolle vastrentende markten deden high yield en EMD het goed. Beide 
categorieën hadden eind 2015 en begin 2016 last van de daling van de prijzen van olie en 
grondstoffen, maar lieten een sterk herstel zien. De stijging van de obligatierente in ontwikkelde 
markten zorgde voor een afname van de instroom in opkomende markten. Dit was vanaf de 
tweede helft van het jaar van invloed op de performance van EMD. 

Beleggingsbeleid 
Het strategische beleggingsbeleid bleef in 2016 ongewijzigd. Gedurende geheel 2016 bleef de 
afdekking van het renterisico dicht bij de strategische renteafdekking van 50%. In de portefeuille 
ontstond een lager gewicht van onroerend goed ten opzichte van de benchmark omdat deze 
aflopende belegging in 2016 verder werd afgebouwd. 

Performance portefeuille 
De waarde van de beleggingsportefeuille steeg dit jaar van € 183,9 mln. naar € 200,7 mln.  

De portefeuille van het pensioenfonds is onderverdeeld in een zogenaamde matching en return 
portefeuille. De matchingportefeuille heeft als doel een bepaald gedeelte van het rendement van 
de Voorziening Pensioen Verplichting (VPV) te matchen. Deze portefeuille bestaat uitsluitend uit 
vastrentende waarden als geldmarktleningen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties met hoge 
kredietwaardigheid, en rentederivaten. 

De return portefeuille belegt in obligaties van opkomende landen, bedrijfsobligaties met een lage 
kredietwaardigheid, aandelen en vastgoed. 
Absoluut rendement 
De totale portefeuille heeft over 2016 een rendement behaald van 7,8%. Het rendement op de 
matching portefeuille was vanwege een rentedaling positief (10,8%). Ook het rendement op de 
return portefeuille was met 6,4% positief. Alle beleggingen droegen positief bij aan het gunstige 
rendement. Op de hoogrentende waarden Emerging markets debt en high yield werd een 
rendement behaald van respectievelijk 10,7% en 16,5%. Binnen de return portefeuille behaalden 
aandelen een rendement van 6,1%.  
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Dit rendement worden echter licht vertekend door een valuta-effect. Een zwakkere Euro zorgde 
voor een negatieve bijdrage van de valuta-afdekking aan het aandelenrendement van 1,1%.  
Met 15,1% werd het hoogste rendement behaald op wereldwijde dividend aandelen gevolgd door 
opkomende landen (9,1%). Europese small caps bleven hier bij achter en daalde zelfs met 4,9%. 
 
Relatief rendement 
Het portefeuilleresultaat van 7,8% was in 2016 circa 86 basispunten minder goed dan het 
rendement op de benchmark (8,7%). Dit resultaat werd vooral behaald door een mindere 
performance van de returnportefeuille. Binnen de return portefeuille was de relatieve performance 
op aandelen negatief (-3,7%). De underperformance komt in hoofdzaak voort uit de slechte 
resultaten van het Global aandelenfonds. 

Vooruitzichten 
Economie  
Aan het begin van 2017 is de politieke onzekerheid hoog als gevolg van de vele verkiezingen in 
Europa, de onduidelijke invulling van het beleid van Trump en het begin van de 
onderhandelingen tussen de EU en het VK over de Brexit.  

Politieke onzekerheden hebben meestal een negatief effect op markten als dit samenvalt met een 
verslechtering van het economische momentum. Dit is begin 2017 niet het geval, gezien de 
verbeterende wereldwijde economische groei. Voor geheel 2017 kan rekening worden gehouden 
met een verder aantrekkende groei in de ontwikkelde markten. De groei kan verder worden 
gestimuleerd als het stimulerende begrotingsbeleid en het ruime monetaire beleid wordt 
voortgezet.  

Het voorzichtige groeiherstel in opkomende markten staat door kapitaaluitstroom echter sterk 
onder druk. Deze uitstroom is het gevolg van hogere obligatierentes in ontwikkelde markten, een 
sterkere dollar en mogelijk meer protectionisme in de VS. 

Financiële markten  
Bij een ruimer begrotingsbeleid, een aantrekkende groei en een verdere normalisatie van het monetair 
beleid door de Federal Reserve is een verdere rentestijging te verwachten. Hierbij kunnen de rentes 
op staatsleningen van de kernlanden van de eurozone relatief laag blijven. De ECB zal immers de 
rente laag houden en in 2017 obligaties blijven opkopen, terwijl de aanhoudende politieke onzekerheid 
de vraag naar staatsobligaties met een hoge rating stimuleert. 

Het reflatiethema op de aandelenmarkten, ingegeven door het stimulerend overheidsbeleid, wordt 
ondersteund door een verbetering van de winstgroei. De sterke dollar is daarbij positief voor  
niet-Amerikaanse aandelen. Vooral de Japanse aandelenmarkt kan profiteren van de sterkere dollar 
versus de yen vanwege de sterke exportgevoeligheid.  
 
8.4 Central clearing 
In de jaarrekening wordt ook het liquiditeitsrisico toegelicht. Het is nog niet zeker op welke datum ook 
pensioenfondsen verplicht zijn om over te gaan op Central Clearing voor het uitwisselen van 
zekerheden. Het invoeren van Central Clearing (EMIR) heeft de volle aandacht van de 
Beleggingsadviescommissie. De opbouw van de beleggingsportefeuille is zodanig ingericht dat in 
2017 of later aan de eisen van Central Clearing kan worden voldaan.  
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8.5 Maatschappelijk verantwoord beleggen 
Het bestuur heeft ook in 2016 gesproken over de houding van SPE inzake het te voeren beleid inzake 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). MVB is een breed terrein met veel verschillende 
opties: van volledig maatwerk tot de meer gestandaardiseerde MVB oplossingen die onderdeel 
uitmaken van de beleggingsfondsen van vermogensbeheerders.  

SPE kiest mede vanuit de grootte van het fonds voor een kostenefficiënte aanpak door zoveel 
mogelijk gebruik te maken van gestandaardiseerde oplossingen. MVB aspecten worden, naast andere 
aspecten meegenomen in de keuze voor een beleggingsfonds.  

Het huidige MVB beleid van de beheerder kenmerkt zich door actief aandeelhouderschap (het 
uitoefenen van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen), het integreren van milieu, sociale en 
bestuurlijke factoren (ESG) in het beleggingsproces bij aandelen en bedrijfsobligaties en het uitsluiten 
van wettelijk verboden beleggingen zoals bijvoorbeeld in controversiële wapenhandel.  

Daarnaast wordt er belegd in het NN Euro Credit Sustainable Fund dat naast de eerder genoemde 
uitsluitingscriteria aanvullende criteria hanteert op het gebied van duurzaamheid. 

8.6 Kosten vermogensbeheer 
De kosten van het vermogensbeheer zijn maar gedeeltelijk direct zichtbaar in de Staat van baten en 
lasten van SPE. Op basis van de door de Pensioenfederatie gepresenteerde “Nadere uitwerking 
kosten vermogensbeheer” en de vereisten van de DNB is onderstaand schema opgesteld. Met dien 
verstande dat de post Overige vermogensbeheerkosten wel is toegerekend aan de categorieën.  
 

 
 
De beheerskosten (exclusief advieskosten) liggen met 0,41% (2015: 0,39%) op een aanvaardbare 
niveau als we dit vergelijken met andere pensioenfondsen.  
De transactiekosten zijn voor een groot deel berekend op basis van door de Pensioenfederatie 
aanbevolen percentages. Deze kosten stijgen van 0,04% naar 0,05%.  

Een deel van de kosten ad € 756k (2015: € 679k) is niet direct zichtbaar in de Staat van baten en 
lasten. Dit zijn de kosten die worden gemaakt in de onderliggende fondsen en die daarmee een 
verlagend effect hebben op het beleggingsresultaat van deze fondsen. 

Gemidd.
Kosten	per	belegging	categorie Beheer Transactie Totaal waarde	bel. Beheer Transactie Totaal

€	

Vastgoed 9 1 10 896 1,00% 0,11% 1,12%
Aandelen 313 3 316 57.018 0,55% 0,01% 0,55%
Vastrentend 352 12 364 131.869 0,27% 0,01% 0,28%
Totaal	excl.	overlay 674 16 690 189.783 0,36% 0,01% 0,36%

Kosten	overlay 49 86 135 12.098
Overig 0 0
Totaal	kosten 723 102 825 201.881 0,36% 0,05% 0,41%

Advieskosten	vermogensbeheer 59 59 0,05% 0,00% 0,05%
Totaal	kosten 782 102 884 0,41% 0,05% 0,46%

Aansluiting	met	Staat	van	baten	en	lasten Beheer Transactie Totaal
Advieskosten	vermogensbeheer 59 59 0,05% 0,00% 0,05%
Direct	zichtbaar	bij	beleggingsresultaten 62 7 69 0,03% 0,00% 0,04%

121 7 128 0,06% 0,00% 0,07%

Onderdeel	van	de	beleggingsopbrengsten 661 95 756 0,40% 0,06% 0,45%
782 102 884 0,41% 0,05% 0,46%

Totaal	kosten	2015 744 125 869 0,39% 0,07% 0,45%
Totaal	kosten	2014 677 60 738 0,41% 0,04% 0,44%

In	€	 In	%	gemiddelde	waarde
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9. Actuariële analyse 
9.1 Actuariële analyse van het saldo van baten en lasten. 

 
 
9.2 Uitkomsten van de solvabiliteitstoets 
Met de inwerkingtreding van het nieuwe FTK is ook de berekeningssystematiek voor de 
vaststelling van het ‘vereist eigen vermogen’ (VEV) gewijzigd. Het uitgangspunt in zowel het oude 
FTK als het nieuwe FTK is om de VEV zodanig te bepalen dat met een zekerheid van 97,5% wordt 
voorkomen dat een pensioenfonds binnen één jaar minder vermogen heeft dan zijn 
pensioenverplichtingen. Met andere woorden, de kans dat het pensioenfonds zich één jaar later in 
een situatie van onderdekking bevindt, is kleiner dan of gelijk aan 2,5%. 

De toezichthouder, DNB, heeft een gestandaardiseerde methode vastgesteld om te toetsen of er 
voldoende eigen vermogen aanwezig is: de standaardtoets. De standaardtoets meet voor een 
aantal risicofactoren het mogelijke (negatieve) effect (in euro’s) op het eigen vermogen. Omdat de 
resultaten van de standaardtoets afhankelijk zijn van marktomstandigheden en het risicoprofiel van 
de aanwezige beleggingen, fluctueren ze in de loop van de tijd.  
 
Het feitelijke eigen vermogen bedraagt ultimo 2016 negatief € 3.273k (2015: negatief € 1.866k).  
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Strategische beleggingsmix 

De vereiste solvabiliteit bedraagt ultimo 2016 € 30.417k (2015: € 27.585k). De vereiste 
dekkingsgraad ultimo 2016 bedraagt 114,9% (2015: 114,8%). Dit betekent dat SPE ultimo 2016 
een reservetekort heeft van € 33.690k oftewel 16,5%. Ultimo 2015 € 29.451k oftewel 15,8%.  
 
9.3 Kostendekkende premie 
De kostendekkende premie met dempingmechanisme bedraagt voor het boekjaar 2016 € 6.733k 
(2015: € 5.748k). De samenstelling van kostendekkende premie op basis van de 
rentetermijnstructuur en op basis van de gedempte disconteringsvoet is als volgt: 

 
 

De kostendekkende premie gebaseerd op de rentetermijnstructuur is gevoelig voor 
renteveranderingen. Hierdoor ontstaan fluctuaties in deze kostendekkende premie van jaar op jaar. 
Het is toegestaan om af te wijken van de rentetermijnstructuur als rekenrente bij de vaststelling 
van de feitelijk te ontvangen premie. SPE heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en 
hanteert voor de vaststelling van de gedempte premie een disconteringsvoet van 2,15% 
(2015: 3,33%). Bij de vaststelling van deze disconteringsvoet is uitgegaan van het verwachte 
toekomstige beleggingsrendement. 
 
De kostendekkende premie voor 2016 is vastgesteld in december 2015. In het eerste kwartaal van 
2016 is besloten voor het vaststellen van de verplichtingen en het bepalen van de kostendekkende 
premie geen rekening meer te houden met het aanpassingsmechanisme. Dit had tot gevolg dat de 
kostendekkende premie op een iets hoger niveau had moeten liggen. Achteraf gezien is het 
resultaat op de gedempte premie € 125k negatief.  
 

  

Gebaseerd Met Gebaseerd Met
op RTS demping op RTS demping

€ € € €
Feitelijke premie 6.737 6.737 6.529 6.529

Kostendekkende premie
Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en 
risicopremies voor risico fonds 6.155 3.460 5.677 4.197
In premie begrepen bedrag voor directe kosten 543 543 555 555
In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 195 180 122 88
Premies risicoherverzekering 501 501 530 530
Vrijval kosten -129 -129 -76 -76
Premies bestemd voor voorwaardelijke toeslagverlening. 1.768
Benodigde solvabiliteitsopslag 940 539 614 454

Totaal kostendekkende premie 8.205 6.862 7.422 5.748

Verschil feitelijke versus kostendekkende premie -1.468 -125 -893 781

2016 2015
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10. Goed pensioenfondsbestuur 
10.1 Wet versterking bestuur pensioenfondsen 
 
Deze in 2013 ingevoerde wet heeft een verbetering van het bestuur, de verantwoording en het 
intern toezicht tot doel. SPE heeft gekozen voor het Paritair model.  
 

 
 
Het bestuur is van mening dat met dit model het best recht wordt gedaan aan de opzet van SPE. 
 
10.2 Principes voor goed pensioenfondsbestuur / ‘Code Pensioenfondsen’ 
 
Gedurende het verslagjaar voldeed de manier waarop SPE is ingericht en wordt bestuurd aan de 
Pensioenwet. 
 
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben samen de Code Pensioenfondsen 
opgesteld. De Code is bedoeld om normen te formuleren voor ‘goed pensioenfondsbestuur’. 
De Code staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het volledige stelsel van bestaande wet- 
en regelgeving. Het gaat om de intentie, niet om de letter. Bepalend voor de werking van de Code 
is hoe het pensioenfonds met de intenties van de Code omgaat. Dit betekent dus dat er ruimte is 
om af te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. De Code gaat uit van het principe 
‘pas toe, of leg uit’ en is per 1 juli 2014 in de wet verankerd.  
 
In de bestuursvergadering van 24 februari 2014 is afgesproken dat het bestuur in principe alle 83 
bepalingen van de Code wenst na te streven en toe te passen.  
 
De contacten tussen werkgever, werknemers, deelnemers, pensioengerechtigden, bestuur en 
Verantwoordingsorgaan zijn zeer intensief en er kan, waar nodig, snel worden gereageerd op 
ontwikkelingen. Er wordt gestreefd naar diversiteit. Deskundigheid en geschiktheid staan voorop. 
Onderstaand wordt de complete tabel weergegeven met de zienswijze van het bestuur op de 83 
Code elementen. 
  

	

Verantwoording	en	medezeggenschap	

Werkgever	 Werknemers	 Pensioengerechtigden	

Bestuur	

Visitatiecommissie	

Werkgever	 Werknemers	 Pensioengerechtigden	

Verantwoordingsorgaan	

Intern	toezicht	
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 Uitvoering 
• Taken en werkwijze bestuur: 

norm 1 t/m 9 
Toegepast. 

• Taken en werkwijze Belanghebbenden Orgaan: 
norm 10 t/m 13 

n.v.t. 

• Taken en werkwijze intern toezicht: 
norm 14 t/m 16 

Toegepast. Geen RvT (norm 16), via VC. 

• Verantwoording afleggen: 
norm 17 t/m 22 

Toegepast. 

• Integraal Risicomanagement: 
norm 23 en 24 

Toegepast. Het bestuur heeft extra 
aandacht voor risicomanagement en zorgt 
voor juiste vastlegging van de 
risicoafweging door middel van de 
voorleggers bij vergaderstukken en in de 
notulen. 

• Communicatie en transparantie: 
norm 25 en 26 

Toegepast. 
 

• Verantwoord beleggen: 
norm 27, 28 en 29 

Toegepast. Het bestuur volgt de strategie 
inzake Verantwoord beleggen van de 
vermogensbeheerder, die zich onder 
andere heeft gecommitteerd aan de UN 
principles. 

• Uitvoering, uitbesteding en kosten: 
norm 30 t/m 37 

Toegepast. 

• Rol van de accountant en actuaris: 
norm 38 en 39 

Toegepast. Het bestuur bespreekt jaarlijks 
het functioneren van de accountant en van 
de actuaris. 

• Klachten en geschillen: 
norm 40 en 41 

Toegepast. 

• Melding onregelmatigheden en klokkenluiders-
regeling: 
norm 42 t/m 44 

Toegepast. Eind 2016 is een nieuwe 
(uitgebreidere) klokkenluidersregeling 
vastgesteld. 

• Benoeming, ontslag en schorsing: 
norm 45, 46 en 47 

Toegepast. 

• Geschiktheid: 
norm 48 t/m 51: 

Norm 48 en 50:  toegepast. 
Norm 49: Indien er zich een vacature 

voordoet wordt er een specifieke 
profielschets opgesteld. Het 
bestuur functioneert als 
collectief. Naast de 
portefeuillehouders bestaat de 
Beleggingsadviescommissie. 

Norm 51: het bestuur evalueert jaarlijks. 
Compliance officer treedt op als 
3e partij. 

• Intern toezicht: 
norm 52 t/m 55 

Norm 52:  toegepast. 
Norm 53 t/m 55: n.v.t (VC).  

• Verantwoordingsorgaan: 
norm 56 

Het streven naar diversiteit is er. Primair 
blijft: geschiktheid en deskundigheid, en 
kunnen opereren in een bestuur. 

• Belanghebbenden Orgaan: 
norm 57 en 58 

n.v.t. 

• Stemverhoudingen: 
norm 59 

Toegepast.  

• Zittingsduur en herbenoeming: 
norm 60 t/m 64 

Norm 60: toegepast. 
Norm 61: Zittingsduur is in principe 

maximaal 8 jaar. 
Norm 62, 63: n.v.t. 
Norm 64: toegepast. 
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• Diversiteit: 
norm 65 t/m 71 

Het streven naar diversiteit is er. Primair 
blijft: geschiktheid en deskundigheid, en 
kunnen opereren in een bestuur. 

• Integer handelen: 
norm 72 t/m 76 

Toegepast. 

• Beloningsbeleid: 
norm 77 t/m 81 

Toegepast. 

• Compliance: 
norm 82 en 83 

Toegepast. 

 
Het Verantwoordingsorgaan heeft over de aanpak een positief advies uitgebracht. 

In het boekjaar heeft het bestuur haar standpunt inzake zittingsduur en herbenoeming aangepast.  

10.4 Vergaderingen en commissies 

In 2016 zijn er 6 formele bestuursvergaderingen gehouden. Plus een drietal telefonische 
vergaderingen over specifieke onderwerpen zoals de beleggingen en de benoeming van de nieuwe 
bestuursleden.  

Naast de gebruikelijke onderwerpen is in de vergaderingen aandacht gegeven aan: 
• De Code Pensioenfondsen. 
• Het Bestuurshandvest. 
• De haalbaarheidstoets. 
• Wijzigingen van het reglement. 
• Het inwerking treden van het Financieel crisisplan. 
• Intern toezicht en afstemming met Visitatiecommissie. 
• Het invulling geven aan en de opvolging van het risicobeleid. 
• Vernieuwing gedragscode. 
• Het op peil houden van geschiktheid en deskundigheid van de bij SPE betrokkenen en het 

actualiseren van de geschiktheidseisen 
• De communicatie naar belanghebbenden. 

 
Omdat het nieuwe bestuur pas in november compleet was is besloten de zelfevaluatie van het 
bestuur uit te stellen naar 2017. Tevens is er gewerkt aan het behouden van de juiste 
geschiktheidsniveaus en deskundigheid. Zo heeft het bestuur in december 2016 een introductie 
gekregen op het gebied van risicomanagement. Er is een opleidingsplan voor de komende jaren 
afgesproken. 
 
Het bestuur heeft tweemaal vergaderd met het verantwoordingsorgaan (VO). Het VO is periodiek 
op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen. 

De Beleggingsadviescommissie kwam in het boekjaar vier maal bijeen. In het najaar werd advies 
uitgebracht aan het bestuur over het aanpassen van de Verklaring Beleggingsbeginselen en het 
mandaat van de vermogensbeheerder. Bij alle vergaderingen waren naast de drie commissieleden 
ook telkens de operationeel manager van het pensioenbureau, de algemeen adviseur, de 
beleggingsadviseur en de vermogensbeheerder aanwezig. 
In februari 2017 heeft de jaarlijkse evaluatie van het actief beheer door NN Investment Partners 
plaatsgevonden. Hierbij werd ook een oordeel gegeven over het beheer van de Discretionaire 
portefeuille en de onderliggende Nationale-Nederlanden beleggingsfondsen. In het eerste kwartaal 
van 2017 is besloten over te stappen naar een meer passieve houding bij het beheer van de 
aandelenportefeuille.  
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10.5 Verantwoordingsorgaan. 

Het VO is paritair samengesteld en heeft 3 leden. Het VO heeft recht op overleg met en advies op 
geven aan het bestuur ten aanzien van allerlei onderwerpen. 

Het VO is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over: 
a. het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere 

relevante informatie, waaronder – indien van toepassing – de bevindingen van de 
visitatiecommissie; 

b. het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar; 
c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. 

Het algemeen oordeel van het VO is opgenomen bij de Overige gegevens. Het bestuur heeft 
kennisgenomen van het verslag en bedankt het VO voor haar beoordeling. 

10.6 Klachten- en geschillenregeling. 

Er werden in het verslagjaar geen klachten ontvangen.  

10.7 Geschiktheidsmatrix en opleidingsplan 

Het bestuur bespreekt jaarlijks de geschiktheidsmatrix. Het bestuur is van mening dat alle 
bestuursleden ten minste geschiktheidsniveau A moeten hebben. Die bestuursleden die in een 
commissie zitting hebben, hebben bij voorkeur voor het betreffende kennisgebied niveau B. 

Voor alle kennisgebieden moeten ten minste twee bestuursleden geschiktheidsniveau B hebben. 
Daarnaast krijgt ieder bestuurslid de mogelijkheid om naar niveau B te groeien. Ook de manager 
van de pensioendesk dient niveau B te hebben en het voltallige VO gezamenlijk niveau A op alle 
kennisgebieden. Aan de hand van de matrix is het opleidingsplan uitgewerkt. 

10.8 Gedragscode en overig 

Ultimo 2016 werd de Gedragscode Stichting Pensioenfonds ERIKS geactualiseerd. 
De bestuursleden, de leden van het VO en de medewerkers van het pensioenbureau bevestigen 
jaarlijks dat zij hebben voldaan aan de gedragscode.  

Het afgelopen jaar zijn aan SPE geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door DNB geen 
aanwijzingen aan SPE gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is de bevoegdheids-
uitoefening van organen van SPE gebonden aan toestemming van de toezichthouder.  

10.9 Intern toezicht 

Het intern toezicht is georganiseerd via een visitatiecommissie. De wettelijke taakopdracht voor de 
visitatiecommissie is toezicht houden op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in het 
pensioenfonds. Daarnaast ziet de visitatiecommissie ten minste toe op adequate risicobeheersing 
en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De Code Pensioenfondsen vraagt het intern 
toezicht zijn taak zo te vervullen dat deze bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren 
van het bestuur en aan beheerste en integere bedrijfsvoering. Het intern toezicht legt 
verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en werkgevers over het uitvoeren van de taken. 

Ook in 2017 heeft de visitatiecommissie de visitatie uitgevoerd en daarover gerapporteerd in haar 
rapport gedateerd 5 mei 2017. Het bestuur heeft hiertoe driemaal met de commissie vergaderd. 

Onder het hoofdstuk Verantwoording & Intern toezicht vindt u de samenvattende rapportage van de 
visitatiecommissie. Het samenvattend oordeel luidt als volgt: 

Op basis van de uitgevoerde visitatie zijn wij van oordeel dat het bestuur een verantwoord beleid 
voert en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds goed aanstuurt. De risicobeheersing 
is passend bij aard, omvang en complexiteit van het fonds, maar behoeft nog wel een 
doorontwikkeling. Er is goed aandacht voor evenwichtige belangenafweging. 

Het bestuur heeft het rapport met de commissie besproken en bedankt de visitatiecommissie voor 
haar inbreng. De visitatiecommissie heeft ook nu een aantal aanbevelingen gedaan. De meeste 
van de aanbevelingen uit het rapport van 2015 zijn opgevolgd of in behandeling genomen. 
Hetzelfde zal gebeuren met aanbevelingen 2016.   
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11. Tot slot en verwachtingen 2017 

Na overleg met de sociale partners over de kostendekkende premie werd besloten de jaarlijkse 
pensioenopbouw vanaf 1 januari 2017 te handhaven op 1,60% van de pensioengrondslag. 

In het eerste kwartaal is de beleidsdekkingsgraad gestegen naar 96,6%. De in het Financieel 
crisisplan berekende gevarengrens ligt op 102,8%. Wat betekent dat het crisisplan nog immer in 
werking is.   

Het bestuur verwacht geen belangrijke wijzigingen in het beleggingsbeleid behoudens een meer 
passieve houding inzake de beleggingen in aandelen. 

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. 

In de communicatie naar belanghebbenden is aangegeven, dat korting van de opgebouwde 
pensioenen in 2017 niet aan de orde is. Waarbij wordt onderstreept dat een korting in de toekomst 
niet valt uit te sluiten. 

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 2017 

 

Het bestuur  

Voorzitter: P.M. Siegman Secretaris: H. van den Heuvel 

 

Leden: G.E. van de Kuilen   

 W.M.J. van der Varst 

 C.G. Karhof 
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Jaarrekening 2016 
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Balans per 31 december 2016 
Na bestemming van saldo baten en lasten 
 
 

 
 
  
  

Toelichting
€ € € €

ACTIVA
Beleggingen 5
Vastgoedbeleggingen 723 1.026
Aandelen 62.159 56.870
Vastrentende waarden 130.137 119.392
Derivaten 10.366 7.343

203.385 184.631
Herverzekeringsdeel
technische voorzieningen 6 75 83

Vorderingen en overlopende activa 7 394 697

Overige activa 8 59 48

203.913 185.459

PASSIVA

Stichtingskapitaal en reserves 9 -3.273 -1.866

Technische  voorzieningen 11 204.245 186.371

Derivaten 5 2.689 698

Overige schulden en overlopende passiva 12 252 256

203.913 185.459

Nominale dekkingsgraad 10 98,4% 99,0%

20152016
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Staat van baten en lasten over 2016  

 

  

Ref. € € € €
Baten
Premiebijdragen (van werkgever
en werknemers) 15 6.737 6.529
Beleggingsresultaten 16 14.732 -787
Overige baten 0 2

21.469 5.744
Lasten
Pensioenuitkeringen 17 -4.369 -3.845
Pensioenuitvoeringskosten 18 -543 -555

Pensioenopbouw -6.705 -6.217
Rentetoevoeging -94 -304
Onttrekking voor pensioenuitkeringen 4.451 3.880
en pensioenuitvoeringskosten
Wijziging marktrente -17.889 -10.611
Wijzigingen uit hoofde van overdracht 0 50
van rechten
Wijziging actuariele grondslagen 2.247 -3.171
Overige mutaties 116 59

Mutatie technische voorzieningen 11 -17.874 -16.314

Saldo herverzekering 19 -90 3

Saldo overdracht van rechten 20 0 -24

-22.876 -20.735

Saldo van baten en lasten -1.407 -14.991

Bestemming van het saldo van baten en lasten
Algemene reserve -1.407 -14.991

2016 2015
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Kasstroomoverzicht over 2016 
 

 

2016 2015
€ €

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

Ontvangen premies 6.967 6.758
Ontvangen waardeoverdrachten 23 149
Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars 538 213
Betaalde pensioenuitkeringen -4.356 -3.834
Betaalde waardeoverdrachten -7 -173
Betaalde premies herverzekering -508 -507
Betaalde pensioenuitvoeringskosten -513 -686

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten 2.144 1.920

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Verkopen en aflossingen van beleggingen 34.511 44.721
Ontvangen beleggingsopbrengsten 4.030 3.445
Aankopen en verstrekkingen van beleggingen -40.528 -50.277
Betaalde kosten van vermogensbeheer -146 -169

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten -2.133 -2.280

Netto kasstroom 11 -360

Het verloop van de liquide
middelen is als volgt:

Stand per 1 januari 48 408
Netto kasstroom 11 -360

Stand per 31 december 59 48
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING  
 
1. Inleiding 
Het doel van Stichting Pensioenfonds ERIKS, statutair gevestigd te Alkmaar (hierna: ‘SPE’) en 
kantoorhoudende te Robonsbosweg 7D (KvK-nummer 41239052), is het nu en in de toekomst 
verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en 
overlijden; tevens verstrekt SPE uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. SPE geeft 
invulling aan de uitvoering van de pensioenregeling van ERIKS nv en door ERIKS nv aangewezen 
gelieerde ondernemingen. 
 
2. Overeenstemmingsverklaring 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn 
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW met in achtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s, tenzij anders wordt vermeld. 
 
Het bestuur heeft op 28 juni 2017 de jaarrekening opgemaakt. 
 
3. Algemene grondslagen 
Opname van actief of een verplichting 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Verantwoording baten en lasten 
 
Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 
meer word voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 
 
Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als 
gevolg hiervan kan sprake zijn van een post ‘nog af te wikkelen transacties’. Deze post kan zowel 
een actief als een passief zijn.  
 
Saldering van een actief en een verplichting 
 
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als netto bedrag in de 
balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief 
en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de 
posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerde financiële activa en financiële 
verplichtingen samenhangend rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd 
opgenomen. 



 

 
 - 40 - 

Schattingen en veronderstellingen 
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het 
bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 
baten en lasten. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, 
en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Schattingswijzigingen technische voorzieningen 

Wijzigingen in schattingen in de voorziening voor pensioenverplichtingen worden toegelicht onder 
de betreffende waarderingsgrondslag. Het financieel effect wordt ook gekwantificeerd vermeld in 
de toelichting op de jaarrekening. In het boekjaar 2016 zijn de volgende actuariële grondslagen 
aangepast. 

• Invoering nieuwe sterftetafels. 
Bij de waardering van de pensioenverplichtingen dient rekening te worden gehouden met 
de meest recente informatie over de sterftetrend. Dit is gerealiseerd door gebruik te maken 
van de door de Koninklijk Actuarieel Genootschap in september 2016 gepubliceerde 
Prognosetafel AG2016. 

• Verwerking uitkomsten onderzoek ervaringssterfte. 
Na de invoering van de nieuwe Prognosetafel is besloten het onderzoek naar de 
ervaringssterfte een jaar eerder uit te voeren dan gepland. De uitkomsten zijn verwerkt bij 
de waardering van de pensioenverplichtingen. 

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waarde- 
veranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valuta-
koersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. 

Vreemde valuta 
Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per 
balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en 
lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per 
transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten.  

Vergelijkende cijfers 
Indien de rubricering van een actief of passief post in het boekjaar wijzigt ten opzichte van het 
vorige boekjaar worden de cijfers van het vorige boekjaar op gelijke wijze aangepast.  
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4. Specifieke grondslagen 
Beleggingen 
De beleggingen worden gewaardeerd op actuele waarde. Slechts indien de actuele waarde van 
een belegging niet betrouwbaar kan worden vastgesteld vindt waardering plaats op basis van 
geamortiseerde kostprijs. 

Participaties in beleggingsinstellingen die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen 
worden gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor dat soort beleggingen. 
Beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers worden op dezelfde wijze 
gewaardeerd. 

Lopende interestposities uit hoofde van beleggingen worden verantwoord als onderdeel van de 
marktwaarde van de betreffende beleggingscategorie. 

Vastgoedbeleggingen 
De Vastgoedbeleggingen betreffen een participatie in een niet beursgenoteerde 
beleggingsinstelling, die op haar beurt participeert in vastgoed projecten in met name continentaal 
Europa. Deze wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde, welke is bepaald op de netto 
vermogenswaarde volgens opgave van de fondsbeheerder.  
Aandelen 
De post Aandelen betreft participaties in beleggingsinstellingen, die worden gewaardeerd op 
actuele waarde. De participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd 
tegen de per balansdatum geldende beurskoers. Niet-beursgenoteerde participaties worden 
gewaardeerd op basis van de opgaven van de fondsbeheerders. 

Vastrentende waarden  
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggings-
instellingen zijn gewaardeerd op actuele waarde, zijnde de per balansdatum geldende 
beurskoersen. Niet-beursgenoteerde participaties worden gewaardeerd op basis van actuele 
waarde opgegeven door de fondsbeheerders. 

Derivaten 

Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, te weten de relevante marktnotering of als die 
niet beschikbaar is, de waarde die wordt bepaald met behulp van marktconforme 
waarderingsmodellen. 

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 
Herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering betrekking 
heeft. 
Vorderingen uit herverzekeringscontracten op risicobasis worden als actief verantwoord op het 
moment dat de onderhavige verzekerde gebeurtenis zich voordoet. De waardering vindt plaats op 
basis van de nominale waarde van de verzekerde uitkeringen uit hoofde van het contract, volgens 
de grondslagen van SPE. Er wordt rekening gehouden met de kredietwaardigheid van de 
verzekeraar.   
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Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. 
Na de eerste verwerking, worden vorderingen gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van 
eventuele bijzondere waardevermindering indien sprake is van oninbaarheid.  

Overige activa 
De post Overige activa is de optelsom van de bij geldinstellingen aangehouden direct opeisbare 
geldmiddelen.  

Technische voorzieningen 

Voorziening pensioenverplichtingen (VPV) 
Basisregeling 

De VPV wordt gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde). De actuele waarde wordt bepaald 
op basis van de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die 
samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. 
Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken en de 
onvoorwaardelijke (toezeggingen tot) toeslagen. 

De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde 
rentetermijnstructuur. 

Bij de berekening van de VPV is uitgegaan van het op de balansdatum geldende 
pensioenreglement en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. 
Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken 
worden verleend. Alle per balansdatum bestaande besluiten tot toeslagverlening (ook voor 
besluiten na balansdatum voor zover sprake is van ex-ante condities) zijn in de berekening 
begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen. 

Bij de berekening van de voorziening wordt tevens rekening gehouden met premievrije 
pensioenopbouw in verband met invaliditeit op basis van de contante waarde van de toekomstige 
opbouw waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeidsongeschiktheid.  

Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder 
acceptabele grondslagen, waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in 
overlevingskansen. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële 
grondslagen en veronderstellingen: 

• Een rekenrente, die is gebaseerd op de rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB.  
• Ultimo elk boekjaar wordt gebruik gemaakt van de meest recente door het Koninklijk 

Actuarieel Genootschap gepubliceerde Prognosetafels. Hierop worden de correctiefactoren 
gehanteerd conform het door Aon Hewitt aangeleverde postcodemodel;  

• Kostenopslag ter grootte van 3% in verband met toekomstige administratie- en 
excassokosten. 

Pensioenspaarregeling 

De basisbedragen van de pensioenspaarregeling zijn ontstaan ultimo 2006. Dit spaarsaldo wordt 
jaarlijks verhoogd met het door SPE gerealiseerde beleggingsresultaat. Over de duur van de 
deelname wordt door SPE een gemiddelde jaarlijkse verhoging van 4% gegarandeerd. Indien 
nodig wordt door SPE een voorziening voor de minimumrendementsgarantie aangehouden.  

Op het moment van pensionering of het ingaan van partnerpensioen bij eerder overlijden wordt het 
spaarsaldo omgezet naar een pensioenuitkering tegen de dan geldende tarieven. Het saldo mag 
op pensioendatum worden overgezet naar een verzekeraar om een pensioenuitkering in te kopen. 
Het spaarsaldo wordt niet direct getroffen door kortingsmaatregelen. De kortingen (2,5% in 2011 
en 4% in 2013) worden enkel toegepast op het gegarandeerde saldo op pensioendatum. Op 
pensioendatum wordt het werkelijke saldo vergeleken met het “gekorte” gegarandeerde saldo. De 
hoogste van deze twee wordt gehanteerd voor de omzetting in een ouderdomspensioen of 
partnerpensioen. 
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Overige technische voorzieningen 

• Voorziening Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen 
Dit betreft de contante waarde van de ingegane (herverzekerde) uitkeringen AO pensioen. 
De voorziening wordt bepaald op basis van actuariële grondslagen, waarbij geen rekening 
wordt gehouden met herstel. De voorziening blijft bestaan totdat de deelnemer, waar de 
voorziening voor geldt, de 65-jarige leeftijd bereikt.  

• Voorziening Opbouw premievrijstelling zieke werknemers  
Deze voorziening wordt aangelegd ten behoeve van zieke werknemers die wellicht in de 
toekomst definitief arbeidsongeschikt worden verklaard en wordt berekend op 3% van de 
werkgeversbijdrage over de laatste twee jaar en is bedoeld voor die zieke deelnemers, die 
ultimo boekjaar nog niet langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn. 

• Voorziening Uitkeringen WAO-hiaat 
De WAO-hiaatregeling is per 1 januari 2006 stopgezet. De afwikkeling van de WAO-
hiaatregeling wordt verzorgd voor rekening en risico van het pensioenfonds.  
De benodigde voorziening wordt jaarlijks bepaald op basis van actuariële grondslagen en 
ervaringscijfers. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat na uitdiensttreding de 
WAO-hiaatuitkering volgens het reglement niet kan worden verhoogd, met uitzondering van 
indexatie van de uitkeringen.  

Overige schulden en overlopende passiva 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. 

Dekkingsgraad 
De nominale dekkingsgraad van SPE wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus 
de kortlopende schulden te delen door de technische voorzieningen zoals opgenomen in de 
balans. 

Bij de berekening van de reële dekkingsgraad van SPE wordt ten behoeve van deze berekening 
de VPV herrekend, rekening houdend met de verwachte prijsinflatie conform de regels van het 
Toekomstig Bestendig Indexeren. 

De beleidsdekkingsgraad per einde van het jaar is het gemiddelde van de nominale dekkingsgraad 
van de maanden januari tot en met december van het lopende boekjaar. 

Premiebijdragen (van werkgever en werknemers) 
Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  

Beleggingsresultaten 
Indirecte beleggingsopbrengsten 

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde 
waarde wijzigingen en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. 
Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als 
beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. (In)directe 
beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Directe beleggingsopbrengsten 

Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten, 
dividenden en soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van 
betaalbaarstelling.  
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Kosten vermogensbeheer 

Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de daaraan toegerekende  
interne kosten verstaan. Afschrijvingen en andere exploitatiekosten van onroerende zaken in 
exploitatie zijn in de kosten van vermogensbeheer opgenomen. 

Overige baten 
Overige baten zijn aan de periode toegerekend waarop ze betrekking hebben. 

Pensioenuitkeringen 
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De 
pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 

Pensioenuitvoeringskosten 
De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Mutatie technische voorzieningen 
Pensioenopbouw 

De pensioenopbouw met betrekking tot ouderdomspensioen wordt toegerekend aan de periode 
waarin de opbouw van pensioenrechten plaatsvindt. De verplichtingen met betrekking tot 
partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen worden opgenomen in de 
periode dat ze ontstaan.  

Rentetoevoeging 

De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van 
de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (RTS). Aan de technische voorziening wordt 
jaarlijks een rente toegevoegd op basis van de éénjaarsrente op de interbancaire swaprente primo 
verslaggevingsperiode.  

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten 

De pensioenuitkeringen worden onttrokken aan de voorziening pensioenverplichtingen. Daarnaast 
valt de reservering voor toekomstige kosten, zijnde 3% van de pensioenuitkeringen in het 
boekjaar, vrij. 

Wijziging marktrente 

De wijziging marktrente op balansdatum als gevolg van wijzigingen in de door DNB gepubliceerde 
rentetermijnstructuur, wordt in de staat van baten en lasten opgenomen. 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 

Het saldo van de actuariële inkomende en uitgaande waardeoverdrachten wordt toegerekend aan 
de periode waarop die betrekking heeft. 

Wijziging actuariële grondslagen 

De mutatie van de voorziening als gevolg van de aanpassing van actuariële grondslagen in het 
verslagjaar wordt in de staat van baten en lasten opgenomen. 

Overige mutaties 

De overige mutaties, waaronder de resultaten uit sterfte en arbeidsongeschiktheid, worden 
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  
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Saldo herverzekering 
Het Saldo herverzekering bestaat uit de betaalde premies voor herverzekering van risico’s 
enerzijds en de genoten uitkeringen anderzijds plus de wijziging in de waarde van het 
herverzekeringsdeel technische voorzieningen. 
Saldo overdrachten van rechten 
Waardeoverdrachten worden in de staat van baten en lasten opgenomen op het moment van 
overdracht van de pensioenverplichtingen. 

Overige lasten 
Overige lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode en geeft de mutaties weer die 
lopen over de bankrekeningen bij ABN AMRO nv en KAS BANK nv. Alle ontvangsten en uitgaven 
worden hierbij als zodanig gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit 
pensioenactiviteiten en beleggingsactiviteiten. 
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5. Beleggingen  
De mutaties in de beleggingen zijn als volgt: 

 
SPE heeft geen beleggingen die in verband staan met de ERIKS groep. 

Op basis van deze verscheidenheid en gradaties in waarderingsmethoden dienen de beleggingen te 
worden ingedeeld naar drie verschillende waarderingsniveaus: 

Niveau 1: De waarde van de belegging is gebaseerd op direct waarneembare  
marktnoteringen van identieke beleggingen in een actieve markt. 

Niveau 2: De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van waarderingsmodellen, 
waarin gebruik wordt gemaakt van waarneembare marktdata. 

Niveau 3: De waarde wordt vastgesteld met waarderingsmodellen waarin niet is gebruik 
gemaakt van waarneembare marktdata. 

Op basis van deze indeling kan de beleggingsportefeuille als volgt worden samengevat, waarbij 
door de vermogensbeheerder het look-through principe is gehanteerd: 
 

 

Vastgoed- Vastrentende
beleggingen Aandelen waarden Derivaten Totaal

€ € € € €
Stand per 1 januari 2016 1.026 56.870 119.392 6.645 183.933
Investeringen 0 5.856 34.942 -270 40.528
Desinvesteringen -369 -3.226 -29.514 -1.402 -34.511
Indirecte beleggingsopbrengsten 66 2.659 5.317 2.704 10.746
Subtotaal 723 62.159 130.137 7.677 200.696

Naar balans passiva 2.689 2.689

Stand per 31 december 2016 723 62.159 130.137 10.366 203.385

Vastgoed- Vastrentende
beleggingen Aandelen waarden Derivaten Totaal

€ € € € €
Stand per 1 januari 2015 1.397 54.300 120.889 5.704 182.290
Investeringen 0 2.623 47.654 0 50.277
Desinvesteringen -432 -5.152 -45.675 6.538 -44.721
Indirecte beleggingsopbrengsten 61 5.099 -3.476 -5.597 -3.913
Subtotaal 1.026 56.870 119.392 6.645 183.933

Naar balans passiva 698 698

Stand per 31 december 2015 1.026 56.870 119.392 7.343 184.631

Per 31 december 2016 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal
€ € €

Vastgoedbeleggingen 723 723
Aandelen 62.159 62.159
Obligaties en andere vastrentende waarden 40.922 89.215 130.137
Valutaderivaten -1.492 -1.492
Interest rate swaps 9.169 9.169
Liquiditeiten en overige posten 159 159

41.081 149.882 9.892 200.855
20% 75% 5%

Opgenomen onder beleggingen 203.385
Opgenomen onder vorderingen 140
Opgenomen onder overige activa 19
Opgenomen onder passiva derivaten -2.689

200.855
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Specificatie per onderliggend fonds. 

 
Vastgoedbeleggingen 

Dit betreft één gesloten fonds in een afbouwfase. Door terugbetaling van kapitaal is het aantal 
participaties wederom afgenomen. Verdere afbouw is voorzien voor 2017.   

Per 31 december 2015 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal
€ € €

Vastgoedbeleggingen 1.026 1.026
Aandelen 56.870 56.870
Obligaties en andere vastrentende waarden 57.009 62.383 119.392
Valutaderivaten 726 726
Interest rate swaps 5.919 5.919
Liquiditeiten en overige posten 66 66

57.075 119.979 6.945 183.999
31% 65% 4%

Opgenomen onder beleggingen 184.631
Opgenomen onder vorderingen 54
Opgenomen onder overige activa 12
Opgenomen onder passiva derivaten -698

183.999

2016 2015
€ € 

Vastgoedbeleggingen
CBRE Eurosiris Fonds 723 1.026

Aandelen
Indirecte beleggingen (via fondsen)
NN Global Fund 37.274 35.429
NN Inst. Dividend Aandelen Fonds 10.926 8.774
NN Global Emerging Markets Fund 6.449 5.303
Parvest Equity Europe Small Cap 7.510 7.364

62.159 56.870

Vastrentende waarden
Staatsobligaties (incl. staatgerelateerd) 40.922 57.009

Indirecte beleggingen (via fondsen)
NN Euro Credit Fund 10.342 9.916
NN (L) Euro Sustainable Credit (excl. financials) 16.376 13.313
NN (L) Liquid EUR 34.253 29.709
NN (L) Liquid Euribor 3m 16.997 0
NN (L) Emerging Markets Debt (HC) 5.418 4.910
NN Global High Yield Fund 5.829 4.535

89.215 62.383

Totaal 130.137 119.392

Derivaten
Renteswaps (op vastrentende waarden) 9.169 5.919
Valutaderivaten (op aandelen) -1.492 726

7.677 6.645
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Aandelen 

Splitsing in markten: 

 

Splitsing in sectoren: 

 
Staatsobligaties per land:  
 

 
Derivaten 

SPE maakt gebruik van derivaten. Renteswaps ten behoeve van de afdekking van een deel van 
het renterisico en Valutaderivaten ten behoeve van de afdekking van het indirecte valutarisico op 
de aandelenportefeuille. Voor het detail wordt verwezen naar noot 13.  

2016 2015
In % In %

Ontwikkelde markten 91% 91%
Opkomende markten 9% 9%

100% 100%

2016 2015
In % In %

Duurzame consumentengoederen 11% 13%
Niet-duurzame consumentengoederen 7% 10%
Energie 5% 5%
Financiele instellingen 19% 19%
Gezondheidszorg 11% 10%
Industrie 10% 11%
Informatie technologie 15% 13%
Basismaterialen 5% 5%
Vastgoed 2% 0%
Telecommunicatie 4% 3%
Nutsbedrijven 4% 4%
Overig 3% 4%
Overige beleggingen 4% 4%

100% 100%

€ In % € In %
Nederland 19.121 47% 18.426 32%
Duitsland 0 0% 17.141 30%
Frankrijk 10.333 25% 9.089 16%
Belgie 4.473 11% 6.119 11%
Oostenrijk 5.001 12% 3.853 7%
Finland 1.994 5% 1.811 3%
Supra national etc. 0 0% 570 1%

40.922 100% 57.009 100%

20152016
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6. Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 
 

 
 
7. Vorderingen en overlopende activa 

 
Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar. 

8. Overige activa 
Het saldo van de onder Overige activa opgenomen liquide middelen staat ter vrije beschikking van 
SPE.

 
9. Stichtingskapitaal en reserves  

 
Het stichtingskapitaal bedraagt in hele Euro’s € 104. 

In de statuten van SPE zijn geen expliciete regels opgenomen inzake de bestemming van het saldo 
van baten en lasten. Het bestuur heeft besloten het totale saldo toe te wijzen aan de Algemene 
reserve.  

2016 2015
€ €

Ouderdoms- en Partnerpensioen herverzekerd 75 83

Stand per 31 december 75 83

2016 2015
€ €

Rekening courant werkgever 6 237
Rekening courant Nationale Nederlanden 244 364
Dividendbelasting 140 54
Te ontvangen BTW 4 4
Vooruitbetaalde kosten en overige 0 38

Stand per 31 december 394 697

2016 2015
€ €

Banksaldo KAS BANK nv 19 12
Banksaldo ABN AMRO nv 40 36

Stand per 31 december 59 48

Stichtings- Algemene
kapitaal reserve Totaal

€ € €
Stand per 31 december 2014 0 13.125 13.125

Bestemming saldo van baten en lasten 0 -14.991 -14.991

Stand per 31 december 2015 0 -1.866 -1.866

Bestemming saldo van baten en lasten 0 -1.407 -1.407

Stand per 31 december 2016 0 -3.273 -3.273
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10. Solvabiliteit en dekkingsgraad 

 

Dekkingsgraad per 31 december 

 
Per 31 december 2016 is het eigen vermogen lager dan het (minimaal) vereist eigen vermogen. 
Derhalve is sprake van een reserve- en een dekkingstekort. 

DNB heeft op 18 mei 2016 ingestemd met het herstelplan 2016. Op 19 mei 2017 heeft DNB een 
beschikking afgegeven dat zij instemt met het herstelplan 2017. 

 

11. Technische voorzieningen 

 
  

2016 2015
€ €

Minimaal vereist eigen vermogen 8.974 8.239

Vereist eigen vermogen in evenwichtssituatie (strategisch) 30.417 27.585

2016 2015

De nominale dekkingsgraad 98,4% 99,0%
De beleidsdekkingsgraad (PW artikel 133a) 95,3% 102,3%
De reële dekkingsgraad (PW artikel 133b) 78,0% 83,0%
Toekomst bestendig indexeren (TBI) 122,2% 123,2%
De minimaal vereiste dekkingsgraad 104,4% 104,4%
De vereiste dekkingsgraad 114,9% 114,8%

2016 2015
€ €

Basis pensioenregeling 198.958 180.537
Pensioenspaarregeling (exclusief rendementsgarantie) 4.498 4.790
Pensioenspaarregeling (rendementsgarantie) 164 306
Subtotaal 203.620 185.633
Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen 90 151
Opbouw premievrijstelling zieke werknemers 250 250
Uitkeringen WAO-hiaat 285 337
Stand per 31 december 204.245 186.371
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Mutatie overzicht 

 
Kenmerken pensioenregeling 

De pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een voorwaardelijk geïndexeerde  
middelloonregeling met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Jaarlijks wordt een aanspraak op 
ouderdomspensioen opgebouwd. De opbouw bedraagt 1,60% van de in 2016 geldende 
pensioengrondslag. In 2015 bedroeg de opbouw 1,75%. 
De pensioengrondslag is gelijk aan 12 maandsalarissen inclusief vakantiegeld onder aftrek van 
een franchise. De franchise wordt jaarlijks vastgesteld. Tevens bestaat er recht op partner- en 
wezenpensioen. Deelname is mogelijk vanaf de leeftijd van 21 jaar.  

Jaarlijks beslist het bestuur over de mate waarin de opgebouwde aanspraken worden 
geïndexeerd.  

In overeenstemming met artikel 10 van de Pensioenwet kwalificeert de pensioenregeling als een 
uitkeringsovereenkomst. 

Samenstelling naar categorieën 

 
De arbeidsongeschikte deelnemers zijn opgenomen onder de Actieven. 
 
Toeslagverlening 

De indexatie van pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks vastgesteld door het 
bestuur. De ambitie bestaat om jaarlijks de pensioenrechten en pensioenaanspraken aan te 
passen. De indexatie in een jaar is voorwaardelijk en is afhankelijk van de financiële positie van 
het pensioenfonds, de rendementen op haar beleggingen en de ontwikkeling van de 
consumentenprijsindex. Het bestuur heeft in de vergadering van 5 december 2016 besloten om 
geen indexatie toe te passen.   

2016 2015
€ €

Stand per 1 januari 186.371 170.057

Pensioenopbouw 6.705 6.217
Rentetoevoeging 94 304
Onttrekking voor pensioenuitkeringen -4.451 -3.880
en pensioenuitvoeringskosten
Wijziging marktrente 17.889 10.611
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 0 -50
Wijziging actuariële grondslagen -2.247 3.171
Overige mutaties -116 -59
Stand per 31 december 204.245 186.371

€ % € %
VPV VPV

Actieven 98.737 48,3% 88.947 47,7%
Slapers 29.257 14,3% 31.946 17,1%
Pensioengerechtigden 70.312 34,4% 60.059 32,2%
Voorz. toekomstige uitv.kosten 5.939 2,9% 5.419 2,9%

204.245 100,0% 186.371 100,0%

2016 2015
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Mutatie Technische voorzieningen  
Pensioenopbouw 

Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. 
Dit is het effect op de voorziening pensioenverplichtingen van de in het verslagjaar opgebouwde 
nominale rechten ouderdomspensioen en partnerpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van 
de individuele salarisontwikkeling. 

Rentetoevoeging 

De pensioenverplichtingen zijn opgerent met negatief 0,06% (2015: 0,181%). Deze rentemutatie is 
gelijk aan de 1-jaarsrente die afgeleid kan worden uit de rentetermijnstructuur per 31 december van 
het voorafgaande jaar die is gepubliceerd door DNB. 

Onttrekking voor uitkeringen en kosten 

Vooraf wordt een actuariële berekening gemaakt van de toekomstige pensioenuitvoeringskosten en 
de pensioenuitkeringen die in de voorziening pensioenverplichtingen worden opgenomen. Deze post 
betreft de vrijval ten behoeve van de financiering van de kosten en uitkeringen in het verslagjaar. 

Wijziging marktrente 

Jaarlijks wordt per 31 december de Technische voorziening herrekend door toepassing van de 
actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt 
verantwoord onder dit hoofd. Ultimo 2016 bedraagt de gemiddelde rente voor de verplichtingen van 
het pensioenfonds 1,36% bij een duratie van 19,5 (ultimo 2015: 1,72% bij een duratie van 19,1).  

Wijziging actuariële grondslagen 

 
Korten van de aanspraken / Indexatie 

SPE streeft ernaar de uitgestelde en ingegane pensioenrechten van de actieve en gewezen 
deelnemers en de pensioengerechtigden jaarlijks aan te passen afgeleid van de ontwikkeling van de 
consumentenprijsindex. De indexering heeft een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat geen recht 
op indexering bestaat en dat het niet zeker is of en in hoeverre in de toekomst indexering kan 
plaatsvinden. De indexering is mede afhankelijk van de financiële positie van SPE en de 
rendementen op haar beleggingen. Per 1 januari 2016 en 2017 werd geen indexering toegepast. 

Overige mutaties 
 

 
 

2016 2015
€ €

Toepassing van de nieuwe Prognosetafel AG 2016 581 0
Inzake bijgewerkte correctiefactoren (ervaringsstrefte) -2.828 0
Elimineren aanpassingsmechanisme 0 -1.436
Verhoging opslag toekomstige uitvoeringskosten 0 -1.806
Wijziging tariefstellin risicopremie arbeidsongeschiktheid 0 71

-2.247 -3.171

2016 2015
€ €

Resultaat op sterfte 113 -150
Resultaat op arbeidsongeschiktheid -67 -170
Overige mutaties -162 261
Totaal -116 -59
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12. Overige schulden en overlopende passiva 

Alle overige schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. 

13. Risicobeheer 
SPE wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd 
met risico’s. De belangrijkste doelstelling van SPE is het nakomen van de pensioentoezeggingen.  

Het belangrijkste risico voor SPE betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat SPE niet 
beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. SPE is wettelijk 
verplicht om buffers aan te houden volgens hiervoor geldende algemene normen als ook naar de 
specifieke normen die door de toezichthouder worden opgelegd.  

Solvabiliteitsrisico 

Het vereist eigen vermogen in de evenwichtssituatie kan naar de aard van de risico’s als volgt 
worden weergegeven: 

 
Bij de berekening van de buffers past SPE de standaardmethode toe. De samenstelling van de 
beleggingen wordt hierbij gebaseerd op de strategische beleggingsmix in de evenwichtssituatie. 
De voorgeschreven kaststroommethode wordt toegepast voor het grootste deel van de 
vastrentende beleggingen voor het bepalen van het renterisico (S1) en het kredietrisico (S5).  

2016 2015
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen 95 81
Administratiekosten 17 0
Controle- en advieskosten 84 94
Vermogensbeheer- en bewaarkosten 21 60
Overige schulden 20 -17
Af te wikkelen waardeoverdrachten 15 0
Stand per 31 december 252 218
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De in de tabel genoemde risico’s en enkele andere risico’s worden als volgt toegelicht. Hierbij 
dient in aanmerking te worden genomen dat de risico’s worden beoordeeld na toepassing van het 
look-through principe. Uitgedrukt in miljoenen Euro’s: 

 
Marktrisico 

Marktrisico betreft het risico dat SPE financiële verliezen lijdt door bewegingen in de financiële 
markten. Hieronder vallen onder meer het koersrisico op aandelen (het risico van daling van 
aandelenkoersen en dividendinkomsten), valutarisico (het risico van koersdalingen van directe of 
indirecte valutaposities), inflatierisico (het risico van stijgende inflatie) en het renterisico.  
De beheersing van het renterisico is voor SPE van groot belang vanwege het feit dat de 
waardering van de pensioenverplichtingen is gebaseerd op de actuele rentetermijnstructuur. Een 
daling van de rente leidt tot een toename van de verplichtingen. Het concentratierisico wordt 
beperkt door het zoveel mogelijk spreiden naar beleggingscategorie en tegenpartijen. 
 
Renterisico (S1) 

Het renterisico is het risico dat de waarde van de portefeuille vastrentende waarden en de 
pensioenverplichtingen veranderen als gevolg van veranderingen van de rente. 

Een stijging van de rente is gunstig voor SPE. Een daling is ongunstig. Derhalve dient voor het 
scenario van een daling een buffer te worden aangehouden. Het renterisico wordt gemitigeerd 
door de looptijden van de rentegevoelige beleggingen af te stemmen op de looptijden van de 
verplichtingen.  
 
De duraties van de beleggingen in Technische voorzieningen en de Vastrentende waarden 
bedragen: 

 
 
Risico zakelijke waarden (S2) 

Risico zakelijke waarden is het risico van waarde wijzigingen door de ontwikkeling van 
marktprijzen, die worden veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de 
uitgevende instelling of generieke factoren. Omdat alle beleggingen worden gewaardeerd tegen 
actuele waarde waarbij waarde wijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden 
verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. 
Het prijsrisico kan worden beperkt door diversificatie. 

Voor een nadere toelichting op de procentuele verdeling wordt verwezen naar noot 5. 
  

Volgens Toepassing Basis berekening
jaarrekening look-through solvabiliteit

Vastgoedbeleggingen 0,7 1,2 1,9
Aandelen 62,2 -2,6 59,6
Vastrentende waarden 130,1 -7,0 123,1
Rentederivaten (per saldo) 9,1 0,2 9,3
Valutaderivaten (per saldo) -1,5 0 -1,5
Vorderingen en liquide middelen 0,2 8,2 8,4

200,8 0,0 200,8

2016 2015

Technische voorzieningen 19,5 19,1
Vastrentende waarden (inclusief derivaten) 18,4 16,0
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Valutarisico (S3) 

Het bestuur heeft geen visie op valutakoersen en is van mening dat blootstelling aan vreemde 
valuta op lange termijn geen resultaat toevoegt. Er wordt naar gestreefd om het valutarisico op de 
grootste valuta’s in de aandelenbeleggingen voor 100% af te dekken. Er worden geen actieve 
posities ingenomen in valuta’s. Resultaat dat voortkomt uit de valutaderivaten wordt 
gecompenseerd met de beleggingscategorie waar het valutarisico is ontstaan.  

In de jaarrekening worden de valutaderivaten gerapporteerd die door SPE zelf zijn aangegaan. In 
onderstaande tabel wordt de exposure van het hele portefeuille in doorzicht weergegeven.  

Cijfers in miljoen Euro’s

 
Kredietrisico (S5) 

De beleggingsportefeuille moet zodanig zijn samengesteld dat er een goede balans is tussen 
enerzijds het kredietrisico en anderzijds het te verwachten extra rendement. Het bestuur is van 
mening dat Credits zoals bedrijfsobligaties een goede toevoeging zijn aan de portefeuille mits er 
een adequate vergoeding tegenover staat. In de Verklaring Beleggingsbeginselen is vastgelegd 
dat de minimale rating A- of A3 zal zijn bij minimaal twee van de toonaangevende rating 
agentschappen. 

In de jaarrekening zijn de vastrentende waarden zichtbaar die SPE zelf in portefeuille heeft. In 
onderstaande tabel wordt de rating van de vastrentende waarden (exclusief derivaten) over de 
credit rating klassen in doorzicht weergegeven.  

 
Liquiditeitsrisico (S7) 

 
De premies die SPE ontvangt liggen boven het uitkeringsniveau. De verwachte uitkeringen voor de 
komende jaren zijn als volgt:  

 

2016 2015
€ € 

Beleggingen buiten de Euro zone
-in ontwikkelde markten 57 51
-in opkomende markten 5 4

62 55
Waarvan afgedekt door valutatermijncontracten 52 43
Netto valuta exposure 10 12

€ In % € In %
Specificatie naar risicok lasse
AAA 49.774 40% 38.657 34%
AA 21.691 18% 22.175 19%
A 24.231 20% 9.365 8%
BBB 16.446 13% 13.724 12%
Lager dan BBB 9.160 7% 7.668 7%
Geen rating 1.879 2% 22.185 19%

123.181 100% 113.774 100%

2016 2015

2017 2018 2019 2020 - 
2024

2025-
2029

€ € € € €

Uitgaande kasstroom 4.343 4.354 4.598 25.768 30.192
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SPE beschikt over voldoende liquide beleggingen om in het geval het uitkeringen niveau stijgt 
boven de premie aan haar liquiditeitsverplichtingen te voldoen. 

Inzake collateral management is met tegenpartijen afgesproken dat onderpand kan worden 
verstrekt in de vorm van stukken. Er zijn geen contractuele verplichtingen voor het storten van geld 
als onderpand.  

Verzekeringstechnische risico’s 

Hierbij onderscheiden wij het sterfte- en het arbeidsongeschiktheidsrisico. Het sterfterisico wordt 
beheerst door het waarderen van de pensioenverplichtingen in overeenstemming met de meest 
actuele inzichten en levensverwachtingen. Er wordt gebruik gemaakt van de AG prognosetafel 
AG2016.  

Het overlijdens risico (het gegeven dat een verzekerde persoon korter kan leven op basis van de 
gehanteerde sterftekansen) is herverzekerd. Voor die gevallen dat het overlijden van een 
deelnemer plaatsvindt voor het bereiken van de pensioenleeftijd. 

Het arbeidsongeschiktheidsrisico beperkt zich voor SPE tot de premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid. De voortzetting van de opbouw bij arbeidsongeschiktheid wordt 
gefinancierd door middel van een beschikbare risicopremie voor premievrije voortzetting.  

Operationeel risico 

Operationele risico’s zijn risico’s die optreden bij de uitvoering van de pensioen- en 
beleggingsactiviteiten als gevolg van niet afdoende of falende interne processen, menselijk gedrag 
en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen.  

Onder het operationeel risico worden ook het Uitbestedingsrisico en het IT risico weergegeven. 
Om deze risico’s te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van de een aantal instrumenten. 

De interne risicobeheersing en controlesystemen zoals vastgelegd in de ABTN. 

De Overeenkomst tot administratieve dienstverlening en de Service Level Agreement (SLA) 
afgesloten met Aon Hewitt en vernieuwd per 1 januari 2016 ten aanzien van de uitvoering van de 
deelnemers- en aansprakenadministratie, waarin Aon Hewitt de continuïteit van de 
gegevensverwerking waarborgt en toezegt haar werkzaamheden uit te zullen voeren in 
overeenstemming met de beleidsmaatregelen van DNB, onder andere ten aanzien van 
uitbesteding. Sinds 1 januari 2017 is ook de uitkeringenadministratie aan Aon Hewitt uitbesteed. 

SPE ontvangt ISAE Standard 3402 Type II rapporten van de dienstverleners. 

Specifieke financiële instrumenten 
Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt onder meer gebruik gemaakt van financiële 
derivaten. Als regel geldt dat derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is 
binnen het algemene beleggingsbeleid. De portefeuille structuur en het risicoprofiel, berekend 
inclusief de economische effecten van derivaten, dienen zich binnen de door het bestuur en de 
beleggingsadviescommissie vastgestelde grenzen te bevinden.  

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: 
• Valutacontracten om het Valutarisico op zakelijke waarden af te dekken. 
• Renteswaps ter compensatie van het verschil in de duratie van de verplichtingen 

en de duratie van de matching portefeuille.	

Bij het gebruik maken van financiële instrumenten kan het Tegenpartij risico manifest worden. In 
het verslagjaar is door het bestuur en de beleggingsadviescommissie aandacht besteed aan dit 
risico. In een bijlage bij de Verklaring Beleggingsbeginselen worden de Reikwijdte, de 
Kredietkwaliteit en het aantal van de tegenpartijen en het Collateral management uitgewerkt. 
Ultimo elk kwartaal wordt over het Collateral management verslag uitgebracht aan de 
beleggingsadviescommissie.  
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Een van de belangrijkste risico’s voorvloeiend uit het gebruik van derivaten is het kredietrisico. Dit 
is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit risico wordt 
beperkt door alleen transacties aan te gaan met te goeder naam en faam bekend staande partijen. 
Met de partijen zijn ISDA contracten afgesloten. Het tegenpartij risico is afgedekt door 
staatsobligaties van Duitsland, Frankrijk en Nederland.

   
 
 
  

Detail van de renteswaps 

Bank Jaar Hoofdsom Act. Pass. Hoofdsom Act. Pass.
€ € € € € € 

Goldman Sachs 2022 1.200 3
Goldman Sachs 2027 5.900 1
RBS 2032 5.500 1.081 5.500 740
Goldman Sachs 2037 4.700 39
Deutsche Bank 2042 14.400 3.802 14.400 2.440
Goldman Sachs 2047 5.300 64
RBS 2052 9.400 3.366 9.400 2.189
RBS 2062 3.900 1.814 3.900 1.186
Citibank 2065 2.960 238 2.960 636
Deutsche Bank 2066 6.630 557

59.890 10.067 898 36.160 6.555 636

Totaal

Detail van de valuta derivaten

Hoofdsom Act. Pass. Hoofdsom Act. Pass.
€ € € € € € 

Transacties in
RBS USD -28.377 1.451 -27.775 426
Barclays GBP -5.398 239 -5.925 244
RBS JPY -4.074 294 -4.481 5 36
RBS CHF -2.045 16 -2.210 24
RBS CAD -1.659 85 -1.443 89
RBS AUD -1.185 5 -1.135 26
Stand per 31 december -42.738 299 1.791 -42.969 788 62

-1.492 726

9.169 5.919

2015

2016 2015

2016

2016 2015
€ €

Waarde van de zekerheden in stukken
Ontvangen
Royal Bank of Scotland 3.699 4.354
Deutsche Bank 5.881 3.675

9.580 8.029
Verstrekt
Barclays -279
Citibank -316 -658

-595 -658
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14. Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de bestuursleden en andere sleutelfunctionarissen in het management van 
SPE en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.  
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van 
de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

De pensioenregeling van de bestuursleden, de leden van het Verantwoordingsorgaan en 
medewerkers van het pensioenbureau zijn allen, voor zover van toepassing, op normale condities 
ondergebracht bij SPE. Dit met uitzondering van de door de werkgever voorgedragen externe 
bestuurders. Ultimo 2016 ontvangt één lid van het Verantwoordingsorgaan een 
ouderdomspensioen. Alle overige zijn actief deelnemer. 

Transacties met de werkgever 
Inzake de uitvoeringsovereenkomst tussen SPE en werkgever met betrekking tot de financiering 
van de aanspraken en de uitvoering van de regeling zijn volgende punten van belang: 

• Een correcte aanlevering van de basisgegevens.	
• Tijdige betaling van de voorschot nota voor de premies van het boekjaar.	
• Tijdige betaling van de afrekening over enig boekjaar.	

 
In het boekjaar zijn alle transacties afgewikkeld conform de afspraken in de 
uitvoeringsovereenkomst.  
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15. Premiebijdragen (van werkgever en werknemers)  

 
Het pensioensalaris is gemaximeerd op € 101.619 (2015: € 100.000).  

Kostendekkende premie 

De samenstelling van kostendekkende premie en de gedempte kostendekkende premie is als 
volgt: 

 
 
De benodigde solvabiliteitsopslag wordt berekend over de actuariële premie voor de 
onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioentoezegging, exclusief de uitgaande 
herverzekeringspremies. De gehanteerde solvabiliteitsopslag bedraagt 14,8% (2015: 10,6%). 

De kostendekkende premie is gebaseerd op de rentetermijnstructuur. Bij de gedempte 
kostendekkende premie bedraagt de disconteringsvoet 2,15% (2015: 3,33%) 

  

2016 2015
€ €

Werkgeversdeel
Bijdrage pensioenregeling 13% van pensioensalaris 5.322 5.156
Premie Anw-hiaat 100 100
Werknemersdeel
Bijdrage 5% van de pensioengrondslag 1.315 1.273
Totaal 6.737 6.529

op basis RTS Gedempt op basis RTS Gedempt
€ € € €

Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en 
risicopremies voor risico fonds 6.722 5.780 6.253 4.739
Opslag uitvoeringskosten 543 543 555 555
Benodigde solvabiliteitsopslag 940 539 614 454

8.205 6.862 7.422 5.748

2016 2015
Kostendekkende premie Kostendekkende premie
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16. Beleggingsresultaten 

 
De kosten vermogensbeheer betreffen enkel de direct in de administratie zichtbare kosten en 
bestaan grotendeels uit de beheerskosten van NNIP en aan- en verkoopkosten. De kosten 
vermogensbeheer aandelen en vastrentende waarden zijn conform realiteit toegerekend. De niet 
direct toerekenbare bank- en rapportagekosten werden op basis van de weging in de portefeuille 
verdeeld. Deze kosten bestaan geheel uit vaste vergoedingen of worden aangerekend als een vast 
percentage van de beurswaarde van de betreffende beleggingscategorie. 

17. Pensioenuitkeringen 

 
Pensioenen die lager zijn dan € 465,94 (2015: € 462,88) per jaar worden in de meeste gevallen 
overeenkomstig artikel 9 van het pensioenreglement en de Pensioenwet afgekocht.  

Directe Indirecte Kosten
beleggings- beleggings- vermogens
opbrengsten opbrengsten beheer Totaal

€ € €
2016
Vastgoedbeleggingen 1 66 0 67
Aandelen 893 2.659 54 3.606
Resultaat valutaderivaten 0 -817 -49 -866
Vastrentende waarden 2.393 5.317 -132 7.578
Resultaat rentederivaten 808 3.521 0 4.329
Overige rente opbrengsten 18 0 0 18

Totaal 4.113 10.746 -127 14.732

Totaal derivaten 808 2.704 -49 3.463

2015
Vastgoedbeleggingen 38 61 0 99
Aandelen 325 5.099 53 5.477
Resultaat valutaderivaten 0 -3.832 -51 -3.883
Vastrentende waarden 2.659 -3.476 -192 -1.009
Resultaat rentederivaten 275 -1.765 0 -1.490
Overige rente opbrengsten 19 0 0 19

Totaal 3.316 -3.913 -190 -787

Totaal derivaten 275 -5.597 -51 -5.373
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18. Pensioenuitvoeringskosten 

 
De post administratiekosten betreft de kosten voor de bemanning van de pensioendesk, de kosten 
voor de door Aon Hewitt gevoerde deelnemersadministratie, de kosten voor de verwerking van de 
pensioenuitkeringen (Raet) en het jaarlijks door Aon Hewitt op te stellen actuarieel rapport.  

Het honorarium van de externe accountant KPMG Accountants N.V. heeft in beide jaren alleen 
betrekking op controlediensten.  

Aantal personeelsleden en (doorbelaste) kosten 

Bij SPE zijn geen werknemers in dienst. De werkzaamheden worden verricht door werknemers 
die in dienst zijn van de werkgever. Van de hieraan verbonden kosten werd € 75k (2015: € 60k) 
door de werkgever doorbelast aan SPE. De kosten zijn opgenomen onder het kopje 
Administratievergoeding. 
 
Bezoldiging bestuurders 
De bestuurders ontvangen vanuit SPE geen beloning of bezoldiging. De bezoldiging van de 
externe bestuursleden komt ten laste van ERIKS nv. 

19. Saldo herverzekering 

 
In het boekjaar 2015 is in de post Uitkeringen herverzekering een bedrag ter grootte van € 222k 
begrepen uit voorgaande jaren.  

2016 2015
€ €

Administratiekostenvergoeding 294 275
Accountant 32 37
Certificerend actuaris 25 20
Visitatiekosten 16 15
Adviserend actuaris 128 176
Contributies en bijdragen 21 17
Communicatie 4 9
Algemene kosten 23 6
Totaal 543 555

2016 2015
€ €

Uitkeringen herverzekering
Ouderdomspensioen 18 18
TPP / Anw-hiaat contract t/m 2011 71 89
TPP / Anw-hiaat contract 2012 en verder 235 430
AO-excedent uitkeringen 95 48
Subtotaal 419 585

Premies herverzekering
Premie overlijdensrisicoverzekering -500 -529
Anw-hiaat verzekering (oud) -1 -1
Subtotaal -501 -530

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen -8 -52
Totaal -90 3
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20. Saldo overdracht van rechten 

 

21. Belastingen 

De activiteiten van SPE zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschaps- 
belasting. 
 
22. Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn verder geen gebeurtenissen na balansdatum die gevolgen hebben voor de jaarrekening en 
de toelichtingen daarop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkmaar, 28 juni 2017 

Het bestuur: 

Voorzitter: P.M. Siegman Secretaris H. van den Heuvel 

Leden: G.E. van de Kuilen 

 W.M.J. van der Varst 

 C.G. Karhof  

  

2016 2015

€ €

Ontvangen waarde pensioenrechten 0 148

Ontvangen interest 0 1

Uitgaande waarde pensioenrechten 0 -171

Uitgaande interest 0 -2
Totaal 0 -24
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Overige gegevens 
 
 
.  
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Actuariële verklaring 
Opdracht 
Door Stichting Pensioenfonds ERIKS te Alkmaar is aan Aon Hewitt Nederland cv de opdracht verleend tot 
het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2016.  

Onafhankelijkheid 
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds ERIKS, zoals vereist conform 
artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds. Omdat 
Aon Hewitt Nederland cv beschikt over een door de toezichthouder goedgekeurde gedragscode, is het 
toegestaan dat andere actuarissen en deskundigen aangesloten bij Aon Hewitt Nederland cv wel andere 
werkzaamheden verrichten voor het pensioenfonds. 

Gegevens 
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. Voor de toetsing van de technische 
voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële 
gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening.		

Afstemming accountant 
Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden 
over de werkzaamheden en de verwachtingen bij de controle van het boekjaar. Voor de toetsing van de 
technische voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie als geheel heb ik de 
materialiteit bepaald op EUR 1.800.00. Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde 
afwijkingen boven EUR 90.000 te rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn 
bevindingen zijn met de accountant besproken. 
 
Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole 
onderzochte basisgegevens. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn 
bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de 
basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeel van belang zijn.  

Werkzaamheden 
Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in 
artikel 147 van de Pensioenwet, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de 
Pensioenwet. De door het pensioenfonds verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als 
uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen heb aanvaard. 
 
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of:  
• de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen 

toereikend zijn vastgesteld; 
• de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten; 
• het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel. 
§  
Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij 
gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige 
middelen en is mede het financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen. 
 
Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten.  
 
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het 
Koninklijk Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een 
deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.   
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Oordeel 
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, 
als geheel bezien, toereikend vastgesteld. 
 
Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk minimaal vereist 
eigen vermogen. 
 
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot 
en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van de artikelen 131, 132 en 133.  
 
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het 
minimaal vereist eigen vermogen. Deze situatie bestaat voor twee achtereenvolgende jaareinden.  
 
Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds ERIKS is gebaseerd op de tot en met 
balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie 
is naar mijn mening slecht omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen 
vermogen. 
 
Amsterdam, 28 juni  2017 
 
 
 
Drs. A.G.M. den Hartogh, AAG  
verbonden aan Aon Hewitt Nederland cv 
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P3 KPMG 
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P4 KPMG 
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P5 KPMG 
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Statutaire regeling omtrent bestemming van het saldo van baten en lasten  
 
In de statuten van Stichting Pensioenfonds ERIKS zijn geen expliciete regels opgenomen inzake 
de bestemming van het saldo van de Staat van baten en lasten. Het bestuur heeft besloten het 
totale saldo van baten en lasten toe te wijzen aan de Algemene reserve.   
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Samenvattend verslag van visitatie over 2016 bij Stichting Pensioenfonds ERIKS 
 
Inleiding	
De	visitatiecommissie	brengt	volgens	de	Pensioenwet	en	de	Code	Pensioenfondsen	een	rapport	van	bevindingen	uit	
aan	het	bestuur.	Daarnaast	verantwoordt	de	visitatiecommissie	zich	over	de	uitvoering	van	de	taken	aan	het	
verantwoordingsorgaan	en,	via	de	werkgeversafgevaardigden	in	het	verantwoordingsorgaan,	aan	de	werkgever.	Het	
verantwoordingsorgaan	betrekt	dit	rapport	in	zijn	oordeelvorming.	Het	hiernavolgende	rapport	behandelt	
achtereenvolgens	beide	onderdelen.		
	
Samenvatting	verantwoording	over	uitvoering	van	taken	
De	wettelijke	taakopdracht	voor	de	visitatiecommissie	is	toezicht	houden	op	het	bestuursbeleid	en	op	de	algemene	
gang	van	zaken	in	het	pensioenfonds.	Daarnaast	ziet	de	visitatiecommissie	ten	minste	toe	op	adequate	
risicobeheersing	en	evenwichtige	belangenafweging	door	het	bestuur.	De	Code	Pensioenfondsen	vraagt	het	intern	
toezicht	daarnaast	zijn	taak	zo	te	vervullen	dat	het	toezicht	bijdraagt	aan	het	effectief	en	slagvaardig	functioneren	en	
aan	beheerste	en	integere	bedrijfsvoering	door	het	pensioenfonds.	Het	intern	toezicht	legt	via	het	jaarverslag	
verantwoording	af	aan	het	verantwoordingsorgaan	en	aan	de	werkgever	over	het	uitvoeren	van	de	taken.	
	
De	visitatiecommissie	baseert	zich	mede	op	hetgeen	bepaald	is	in	de	Code	van	de	Vereniging	Intern	Toezichthouders	
Pensioensector	(VITP-Toezichtcode).	Voor	deze	code	geldt	het	uitgangspunt	“pas	toe	of	leg	uit”.	Alle	normen	uit	de	
code	worden	toegepast.	De	visitatiecommissie	spreekt	ten	minste	eenmaal	per	jaar	met	het	
verantwoordingsorgaan,	waarbij	in	ieder	geval	verantwoording	door	de	visitatiecommissie	wordt	afgelegd	over	de	
uitvoering	van	de	taken.	
	
Samenvatting	van	het	rapport	van	bevindingen	
	
Oordeel	
Op	basis	van	de	uitgevoerde	visitatie	zijn	wij	van	oordeel	dat	het	bestuur	een	verantwoord	beleid	voert	en	de	
algemene	gang	van	zaken	in	het	pensioenfonds	goed	aanstuurt.	De	risicobeheersing	is	passend	bij	aard,	omvang	en	
complexiteit	van	het	fonds,	maar	behoeft	nog	wel	een	doorontwikkeling.	Er	is	goed	aandacht	voor	evenwichtige	
belangenafweging.	
	
Algemeen	beeld	
Pensioenfonds	ERIKS	is	naar	onze	mening	een	goed	functionerend	fonds.	Er	wordt	een	prudent	beleid	gevoerd.	Met	
de	komst	van	de	twee	externe	bestuurders	is	de	weg	ingeslagen	naar	een	professionelere	aansturing	van	de	
algemene	gang	van	zaken	in	het	pensioenfonds.	Het	pensioenbureau	ontwikkelt	zich	meer	in	de	richting	van	
bestuursbureau.	Er	is	aandacht	voor	de	noodzaak	van	de	doorontwikkeling	van	het	risicomanagement.	
	
Het	functioneren	van	de	governance	
Het	fonds	hanteert	het	paritaire	bestuursmodel.	Met	de	komst	van	de	twee	externe	bestuursleden	namens	de	
werkgever	is	de	continuïteit	van	het	bestuur	geborgd.	Met	de	afschaffing	van	de	commissies	(behoudens	de	
beleggingsadviescommissie)	en	introductie	van	portefeuillehouders	worden	onderwerpen	nu	breder	en	intensiever	
in	het	bestuur	behandeld.	De	aangescherpte	opzet	van	het	bestuursmodel	heeft	bij	het	pensioenbureau	geleid	tot	
meer	aandacht	voor	operationele	zaken	en	ondersteuning	van	het	bestuur.	
	
Wij	spreken	onze	waardering	uit	voor	de	wijze	waarop	het	bestuur	het	functioneren	verbetert.	Wij	constateren	dat	
het	geheel	van	bestuur	en	pensioenbureau	ook	versterkt	is	door	bestuursmutaties	en	bijgestelde	werkwijze.	
	
Het	functioneren	van	het	bestuur	
Het	bestuur	beheerst	de	materie,	overziet	ontwikkelingen	en	is	aangesloten	op	de	actualiteit,	heeft	passende	
deskundigheid	en	biedt	voldoende	tegenwicht	aan	externe	relaties.	Naar	onze	mening	borgt	de	deskundigheid	van	
het	bestuur	een	goede	besturing	van	het	fonds.	Het	proces	van	zelfevaluatie	van	het	bestuur	en	opvolging	van	
uitkomsten	is	adequaat.	Er	is	een	opleidingsprogramma.		
	
Wij	constateren	dat	de	bestuursleden	ruimte	geven	en	nemen	voor	ieders	eigen	inbreng	en	dat	de	bestuursleden	
namens	de	werkgever	zich	onafhankelijk	van	de	werkgever	opstellen.	De	voorzitter	werkt	actief	aan	het	verstevigen	
van	het	contact	met	de	achterban	en	verzorgt	mede	daartoe,	samen	met	de	operationeel	manager	van	het	
pensioenbureau,	de	‘Lunch&Learn’-sessies.		
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De	voorzitter	vult	zijn	rol	professioneel	in,	voert	bewust	regie	en	streeft	naar	betrokkenheid	van	bestuursleden,	
vergroting	van	pensioen-	en	risicobewustzijn	en	kritische	houding.	Het	besluitvormingsproces	is	sterk	verbeterd	door	
te	werken	met	voorleggers	inclusief	een	paragraaf	voor	evenwichtige	belangenafweging	en	een	risicoparagraaf.	In	
de	notulen	van	de	bestuursvergaderingen	is	een	paragraaf	met	de	bestuurlijke	overwegingen	en	conclusies	omtrent	
de	toepassing	van	de	evenwichtige	belangenafweging	en	een	risicoafweging	opgenomen.	
		
Beleid	en	verantwoording,	communicatie	
Missie,	visie	en	strategie	zijn	vastgesteld	en	worden	gepubliceerd	in	het	jaarverslag.	Kernelementen	zijn:	optimaal	
beheer,	betrokkenheid	en	verantwoording	over	afwegingen	tussen	pensioenuitkomst	en	risicobereidheid.	Sociale	
partners	en	verantwoordingsorgaan	zijn	goed	betrokken	geweest	bij	de	vaststelling	van	het	risicoprofiel	en	de	
risicohouding.	Het	bestuur	heeft	aandacht	voor	de	verantwoordelijkheidsverdeling	en	de	opdrachtaanvaarding.	Het	
toeslagbeleid	is	evenwichtig	en	transparant.	
	
Het	bestuur	heeft	in	het	verleden	reeds	aandacht	gegeven	aan	de	toekomst	van	het	fonds.	Eind	2016	heeft	het	
bestuur	dit	nader	besproken.	Overleg	met	de	werkgever	zal	in	2017	worden	vervolgd.	Wij	concluderen	dat	het	
bestuur	goed	aandacht	geeft	aan	het	existentievraagstuk	en	de	toekomst	van	het	fonds	gedegen	agendeert.		
 
Norm	3	van	de	Code	Pensioenfondsen	bepaalt	dat	het	bestuur	een	missie,	visie	en	strategie	opstelt	en	dat	het	
bestuur	zorgt	voor	een	heldere	en	gedocumenteerde	beleids-	en	verantwoordingscyclus.	Het	bestuur	toetst	
periodiek	het	effect	van	het	beleid	en	stuurt	bij.	Wij	zijn	van	mening	dat	de	toepassing	van	deze	norm	versterkt	kan	
worden	door	beleidsdoelstellingen	per	beleidsterrein	concreet	meetbaar	te	maken.	Dit	kan	mede	een	krachtige	
basis	vormen	voor	de	dialoog	met	het	verantwoordingsorgaan.	Het	beleid	uitbesteding	is	nog	verder	uit	te	werken	
en	de	risicoanalyse	uitbesteding	is	nog	uit	te	voeren.	
	
Het	bestuur	volgt	het	beleid	maatschappelijk	verantwoord	beleggen	zoals	dat	door	de	fiduciair	vermogensbeheerder	
wordt	gevoerd,	maar	stelt	zich	kritisch	op	en	zoekt	ook	aansluiting	bij	de	visie	van	de	vennootschap.	Het	beleid	
houdt	in:	actief	aandeelhouderschap,	ESG	integratie,	uitsluiten	van	wettelijk	verboden	beleggingen	en	accenten	op	
duurzaamheid.	
	
De	belangrijkste	beleidsuitgangspunten	zijn	in	het	jaarverslag	weergegeven.	Het	beleid	wordt	gemonitord	en	er	
wordt	verantwoording	over	afgelegd.	Dit	gebeurt	ook	via	gestructureerd	overleg	met	het	verantwoordingsorgaan.		
	
Naast	de	schriftelijke	communicatie-uitingen	vinden	er	ook	bijeenkomsten	met	belanghebbenden	plaats	via	de	
“Lunch&Learn	sessies”	waarbij	over	het	algemeen	wordt	ingezoomd	op	doelgroepen	en	specifieke	topics.	
Deelnemers	en	gepensioneerden	worden	ook	geïnformeerd	via	nieuwsbrieven.	
	
Het	bestuur	streeft	naar	een	constructieve	en	open	dialoog	met	het	verantwoordingsorgaan.	Ook	het	
verantwoordingsorgaan	streeft	naar	de	dialoog,	naast	de	uitvoering	van	de	wettelijke	taken.	Het	
verantwoordingsorgaan	is	naar	onze	mening	goed	georganiseerd	en	werkt	gestructureerd.		
	
Wij	concluderen	dat	het	bestuur	verantwoording	aflegt	over	het	gevoerde	beleid.	Hierbij	wordt	voldaan	aan	de	
wettelijke	eisen	en	in	de	basis	aan	de	normen	van	de	Code	Pensioenfondsen.	De	verantwoording	kan	versterkt	
worden	door	normen	3,	18	en	19	van	de	Code	verder	uit	te	werken	en	de	realisatie	van	doelstellingen	een	centralere	
plaats	te	geven	in	de	dialoog.		
	
Beheersing	van	de	algemene	gang	van	zaken	in	het	fonds	
Het	bestuur	is	kritisch	op	de	kosten.	Er	wordt	een	kostenbegroting	gehanteerd.	Kosten	die	ten	laste	van	de	
onderneming	komen	worden	op	transparante	wijze	in	het	jaarverslag	zichtbaar	gemaakt.	De	uitvoeringskosten	zijn	
afgezet	tegen	een	benchmark	met	fondsen	van	vergelijkbare	omvang.	De	conclusie	was	dat	de	kosten	van	het	fonds	
dicht	tegen	het	gemiddelde	voor	vergelijkbare	fondsen	zitten.	De	uitkeringenadministratie	is	per	1	januari	2017	
uitbesteed	aan	Aon	Hewitt.	De	uitbreiding	van	de	dienstverlening	door	Aon	Hewitt	was	een	goed	moment	voor	het	
bestuur	om	de	dienstverlening	te	evalueren	en	de	afspraken	aan	te	scherpen.	Wij	concluderen	dat	de	bedrijfsvoering	
beheerst	is.		
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Risicobeheersing	en	evenwichtige	belangenafweging	
De	inrichting	en	procesbeschrijving	van	het	risicomanagement	moet	nog	worden	aangepast	op	de	gewijzigde	
bestuurlijke	werkwijze,	met	onder	meer	een	portefeuillehouder	risicomanagement.	Het	bestuur	zal	dit	in	2017	
oppakken.	Wij	begrijpen	dat	risicomanagement	gezien	de	omvang	van	het	pensioenfonds	pragmatisch	zal	blijven	
worden	ingericht,	maar	zijn	van	mening	dat	hier	nog	verbeterslagen	nodig	zijn.	Meer	in	zijn	algemeenheid	zou	het	
bestuur	een	visie	kunnen	formuleren	en	uitspreken	over	het	einddoel	van	het	risicomanagement	met	gewenst	
volwassenheidsniveau	op	een	nog	te	stellen	horizon.		
	
Bij	besluitvorming	wordt	expliciet	op	evenwichtige	belangenafweging	getoetst.	
	
Naleving	code	pensioenfondsen	
In	het	jaarverslag	(2015)	worden	alle	normen	uit	de	Code	Pensioenfondsen	behandeld.	
	
Opvolging	van	aanbevelingen	externe	partijen	
Het	fonds	heeft	een	integrale	actielijst	opgesteld	waarin	de	aanbevelingen	van	de	diverse	extern	adviseurs	en	het	
intern	toezicht	worden	behandeld.	Wij	stellen	vast	dat	het	bestuur	aanbevelingen	onderbouwd	heeft	opgevolgd	of	
afwijkingen	gemotiveerd	vastlegt	en	zijn	daarom	van	oordeel	dat	het	bestuur	adequaat	omgaat	met	de	
aanbevelingen	van	het	intern	toezicht.	
	
De	visitatiecommissie,	Alkmaar,	5	mei	2017	
	
Jaco	Groenewoud	
Henk-Jan	Strang	
Dick	Wenting	(voorzitter)	
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Verslag van het Verantwoordingsorgaan 
 
Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft in 2016 tweemaal vergaderd, waarvan één maal (formeel) 
met het bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE). 
 
In de vergadering van 17 mei 2016 zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• Evaluatie gesprek met de VC en behandeling concept verslag 
• Verslag Verantwoordingsorgaan in het jaarverslag 2015 
• Ontwikkelingen Dekkingsgraad en Financiële positie van het fonds 
• Samenstelling 
• Communicatie naar de deelnemers 
• Evaluatie adviezen VO aan de SPE 
• Voorbereiding overleg VO met het bestuur SPE 

	
In de vergadering (met het bestuur) van 17 mei 2016 zijn de volgende onderwerpen besproken:  

• Concept accountantsverslag 2015 
• jaarplan 2016 
• Concept Actuarieel rapport 2015 
• Concept rapport certificerend actuaris 2015 
• Concept Jaarverslag 2015 
• Verslag VO zoals opgenomen in concept Jaarverslag 
• Bevindingen Visitatiecommissie 
• Samenstelling Verantwoordingsorgaan  

 
Naast de vergaderingen is het VO in 2016 periodiek geïnformeerd over alle ontwikkelingen. De 
voorzitter van het VO werd in de loop van het jaar regelmatig door de voorzitter van het bestuur 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De vergaderingen van de 
Beleggingsadviescommissie werden door een lid van het VO bijgewoond. 
 
Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over: 

• het vaststellen en wijzigen van het bestuurshandvest;  
• het vaststellen en wijzigen van de bezoldigingsregeling voor bestuursleden;  
• het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;  
• de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;  
• het vaststellen en wijzigen van de reglementen ten aanzien van klachten en geschillen  
• het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;  
• gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname 

van verplichtingen van de stichting;  
• liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;  
• het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;  
• het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek;  
• samenvoeging van stichtingen als bedoeld in de definitie van 

ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet.  
• de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.  

 
In 2016 heeft het VO zich steeds gedetailleerd laten informeren over de vele veranderingen in de 
pensioenwereld waarmee het Pensioenfonds zich geconfronteerd ziet.  
 
  



 

 

 - 80 - 

In 2016 heeft de VO tweemaal gebruik gemaakt van haar adviesrecht. Eén maal ten aanzien van 
de wijziging van het opbouwpercentage en één maal in het kader van de wijziging van het 
bestuurshandvest. 
 
De samenstelling van het VO is in 2016 gewijzigd. De heren Vredenburg en Hagelen zijn 
afgetreden. De heer Koolbergen is als vervanger van de heer Hagelen namens de 
pensioengerechtigden toegetreden tot het VO en heeft de secretarisrol op zich genomen. Tot eind 
2016 is één zetel vacant geweest. De heer Kooistra is met ingang van 2017 bereid gevonden toe te 
treden tot het VO als vertegenwoordiger van de deelnemers als vervanger van de heer 
Vredenburg.  
 
In 2017 zullen plannen worden uitgewerkt om het VO uit te breiden zonder de stemverhoudingen 
aan te passen. 
 
Het VO is volledig geïnformeerd over het beleid en de (financiële) gang van zaken. De 
bestuursstructuur is niet gewijzigd en voldoet aan de eisen van goed pensioenfonds bestuur. Door 
de toevoeging van twee externe bestuursleden heeft de deskundigheid van het bestuur als totaal 
een extra impuls gekregen. 
 
Het VO is van mening dat Stichting Pensioenfonds ERIKS, ondanks de moeilijke 
marktomstandigheden (m.n. stand van de rente), adequaat en professioneel wordt bestuurd.  
 
Namens het Verantwoordingsorgaan, 

 

 

 

R. Groot (voorzitter) F.A. Koolbergen (secretaris) 

  




