
 

 

 - 75 - 

Verslag van het Verantwoordingsorgaan 
 
Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft in 2017 4 keer vergaderd met het bestuur van Stichting 
Pensioenfonds ERIKS (SPE). 

Vergaderingen met het bestuur 

In de vergadering van 13 januari 2017 zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Samenstelling en vulling Verantwoordingsorgaan 

 Aanbevelingen in het kader van het jaarverslag 2015 

 Ontwikkelingen Dekkingsgraad en Financiële positie van het fonds 

 2017: Indexatie – Stopzetting kortingsbesluit – Kostendekkende premie – Begroting 
 Risicomatrix / SIRA 
 Gedragscode 2017 

In de vergadering van 15 mei 2017 zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Samenstelling en vulling Verantwoordingsorgaan 

 Jaarwerk 2016: Concept Actuarieel rapport / Concept rapport certificerend actuaris / 
Concept accountantsverslag / Concept jaarverslag 2016 

 Verslag VO zoals opgenomen in concept jaarverslag 

In de vergadering van 19 juni 2017 zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Jaarwerk 2016: Actuarieel rapport / Rapport certificerend actuaris / Accountantsverslag / 
Jaarverslag 2016 

 Verslag VO zoals opgenomen jaarverslag 

 Haalbaarheidstoets 

 Samenstelling en vulling Verantwoordingsorgaan 

 Toekomst pensioenregeling ERIKS bedrijven in relatie tot toekomst SPE 

In de vergadering van 12 december 2017 zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Ontwikkelingen Dekkingsgraad en Financiële positie van het fonds 

 Aanbevelingen in het kader van het jaarverslag 2016 

 Rapport zelfevaluatie bestuur 

 Benoeming nieuw lid Visitatiecommissie 

 Pensioenreglement 2018 inclusief verhoging pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar 

 Risicomanagement 

 Toekomst pensioenregeling ERIKS bedrijven in relatie tot toekomst SPE 

 2018: Indexatie – Pensioenopbouw -Kostendekkende premie – Begroting 

 Wisseling Compliance officer / Gedragscode 2018 

Naast deze vergaderingen is het VO 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. 

Samenstelling Verantwoordingsorgaan 

De samenstelling van het VO is begin 2017 gewijzigd. 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. De heer Groot is in maart 2018 teruggetreden als voorzitter namens de 
werkgever in verband met uitdiensttreding. De werkgever heeft de heer Geerdink benoemd als 
opvolger. 

In 2018 zullen naar verwachting de plannen worden geeffectueerd om het VO uit te breiden zonder 
de stemverhoudingen aan te passen. 
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Recht van advies 

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 2017 heeft het VO zich steeds gedetailleerd laten informeren over de vele veranderingen in de 
pensioenwereld waarmee het Pensioenfonds zich geconfronteerd ziet.  
 
In 2017 heeft de VO eenmaal gebruik gemaakt van haar adviesrecht. Het VO heeft toen een 
positief advies uitgebracht ten aanzien van de klokkenluiders regeling. Daarnaast heeft het VO een 
bindende voordracht gedaan voor een (vervangend) nieuw lid van de Visitatiecommissie, waarna 
het bestuur dit lid heeft benoemd. 
 
Conclusie en oordeel 
 
Afsluitend en op grond van het voorgaande komt het Verantwoordingsorgaan tot het volgende 
oordeel:  

 Het Bestuur heeft tijdig, afdoende en voldoende informatie aan het Verantwoordingsorgaan 
verstrekt om zich een oordeel over het beleid en de financiële gang van zaken te vormen en 
daar waar nodig heeft het Verantwoordingsorgaan positief geadviseerd;  

 het handelen van het bestuur over 2017 in overeenstemming is geweest met de statuten en 
reglementen;  

 het bestuur in 2017 een consistent beleid heeft gevoerd, waarbij de belangen van alle 
betrokkenen goed afgewogen en geborgd zijn;  

 het bestuur heeft in 2017 het Verantwoordingsorgaan volledig inzage gegeven in de notulen 
van de bestuursvergaderingen en heeft alle informatie van de beleggingen met het 
Verantwoordingsorgaan gedeeld. 

 
Namens het Verantwoordingsorgaan, 

 

 

 

V.J.H. Geerdink (voorzitter) F.A. Koolbergen (secretaris) W.J.P. Kooistra (lid) 

 


