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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.  




