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Bestuursverslag 
 
1. Missie, uitgangspunten en kwantitatieve doelstellingen 
De missie van het pensioenfonds luidt als volgt: 

 Op een verstandige, verantwoorde en transparante wijze (laten) beheren van de 
beschikbare middelen. 

 Zo efficiënt mogelijk besturen. 
 Zo optimaal mogelijk toezicht houden op de werkzaamheden die niet direct door het 

pensioenfonds worden verricht. 

Dit alles om de aan de deelnemers toegezegde pensioenaanspraken waar te kunnen maken, 
waarbij draagvlak onder de deelnemers bestaat ten aanzien van de wijze waarop dit gebeurt. 
Hierbij worden, gelet op een optimale verhouding van de inzet van interne en externe expertise, de 
beschikbare middelen op basis van de geformuleerde randvoorwaarden ingezet om een zo 
optimaal mogelijk pensioenresultaat te kunnen bereiken. 

Aanvullend hierop heeft het bestuur de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 Betrokkenheid en inzicht/begrip van de deelnemer door een zo gericht mogelijke wijze 
van communicatie waarbij de beschikbare korte lijnen binnen de werkgever expliciet 
worden ingezet en de bereikbaarheid zo goed mogelijk wordt geborgd. 

 Het bespreken/toelichten van de risicobereidheid met alle stakeholders en het afleggen 
van verantwoording over de gemaakte afwegingen tussen de (verwachte) 
pensioenuitkomst en de vastgestelde risicobereidheid. 

 De uitvoering van de regeling wordt zo actueel mogelijk gehouden, gegeven de 
bewegingen in de branche (bijvoorbeeld flexibilisering uitkering), waarbij rekening wordt 
gehouden met kostenefficiëntie. 

 Een goede balans tussen kennis/inzicht bij bestuurders en de eisen ten aanzien van 
geschiktheid en de kosten die dit met zich mee brengt. 

Als kwantitatieve doelstellingen worden gehanteerd: 
 Optimaal beheer van de middelen in samenhang met de gedane toezegging, waarbij de 

primaire doelstelling is om te voldoen aan de nominale verplichtingen en de secundaire 
doelstelling om op lange termijn gemiddeld te indexeren met 75% van de geschoonde 
prijsinflatie.  

 Een vereiste dekkingsgraad van ten hoogste 120% onder nFTK (2015). 

 Een strategische renteafdekking, afgeleid van de strategische beleggingsmix, de duratie 
van de beleggingen in vastrentende waarden en de dekkingsgraad, van 60%.  
Deze 60% wordt naar de toekomst als een ondergrens beschouwd. 

Al in 2017 werd opnieuw een onderzoek gestart naar de toekomst van SPE waarbij aansluiting 
wordt gezocht bij de besluitvorming van de vennootschap inzake haar pensioenregeling en de 
beste uitvoeringsvorm. Hiertoe is onder meer een SWOT-analyse opgesteld. Op de heidag in 2018 
heeft het fondsbestuur vastgesteld dat SPE voor de middellange termijn niet meer de beste 
uitvoerder voor de pensioenregeling is, gezien de verwachte toenemende complexiteit inzake het 
besturen en de governance van het fonds alsmede het toenemen van de kosten. 
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2. Hoofdlijnen 
SPE heeft in 2018 meerdere bijeenkomsten (geheel of ten dele) gewijd aan de toekomst van het 
pensioenfonds en mogelijke alternatieve uitvoeringsvormen en een diepgaande studie hiernaar 
verricht, waarbij het verantwoordingsorgaan en de werkgever telkens uitgebreid zijn geïnformeerd 
en de visitatiecommissie op de hoogte is gehouden. Het bestuur zal in 2019 tot een besluit komen 
en daarnaar handelen.  
Daarnaast waren belangrijke aandachtspunten voor het bestuur in 2018: 

 Het opstellen van het herstelplan en het uitvoeren van de haalbaarheidstoets. 
 Het implementeren van de eind 2017 uitgevoerde ALM-studie. 
 Het evenwichtig afwegen van alle belangen in de besluitvorming. 
 Het contact onderhouden met de werkgever en het verantwoordingsorgaan, mede met als 

doel om de toekomstvisie van het Pensioenfonds verder te gaan vormgeven.  
 De communicatie met belanghebbenden, onder meer door het voor het eerst uitbrengen 

van een verkorte versie van het jaarverslag en het (wederom) houden van Lunch & Learn 
sessies over pensioen. 

 Het risicomanagement en de implementatie van de nieuwe IORP II wetgeving. 
 Het monitoren van de beleggingen op basis van de Verklaring Beleggingsbeginselen. 
 De gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 Het continu toetsen van het Pensioenfonds aan de Code Pensioenfondsen.  
 Het regelmatig evalueren van de bestuursvergaderingen.  
 Onderhouden en uitbreiden van de deskundigheid, door het volgen van individuele en 

collectieve trainingen en het bijwonen van diverse seminars. 
 
De nominale dekkingsgraad van SPE is gedaald en komt op 31 december 2018 uit op 99,2%.  
Het jaar 2017 werd afgesloten op 103,2%.  
De door SPE te hanteren rekenrente is gedaald van 1,52% ultimo 2017 naar 1,41% ultimo 2018. 
Het rendement op de beleggingsportefeuille was negatief 0,67% (2017: positief 4,11%). De 
nominale dekkingsgraad op basis van marktrente bedraagt 96,9% (2017: 100,6%). Onder 
marktrente verstaan wij de rente zoals deze op jaareinde op de kapitaalmarkt geldt, zonder 
rekening te houden met de door DNB voorgeschreven UFR. 
Ontwikkeling dekkingsgraad en herstelplan 
De volgende componenten hebben geleid tot een negatief resultaat van € 8.339k in 2018 
respectievelijk een positief resultaat van € 9.822k in 2017. 

 
In dit overzicht worden de cijfers volgens de Staat van baten en lasten naar actuariële oorsprong 
samengevat. Het totaal beleggingsresultaat groot negatief € 10.243k 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.  

2018 2017
€ € 

Saldo uit hoofde van beleggingsopbrengsten -10.243 11.260
Saldo uit hoofde van premie -1.081 -1.562
Saldo uit hoofde van kanssystemen 1.771 586
Saldo uit hoofde van kosten -55 -29
Effect nieuwe correctiefactoren en nieuwe sterftetafels 2.137 0
Overige oorzaken -868 -434

-8.339 9.821
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Het verloop van de nominale dekkingsgraad en de rekenrente kan als volgt worden weergegeven: 
 

 
 
Sinds 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 waarde ultimo 2014 is 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.  

 
  

dec-14 dec-15 dec-16 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 dec-18
DG 107,7% 99,0% 98,4% 103,2% 102,1% 102,3% 104,3% 99,2%
Rente 1,93% 1,72% 1,36% 1,54% 1,54% 1,51% 1,57% 1,41%
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De formule om de reële dekkingsgraad te berekenen is het delen van de beleidsdekkingsgraad 
door de TBI-grens. TBI staat voor Toekomst bestendig indexeren.  
De TBI-grens wordt door de actuaris berekend en ligt ultimo 2018 op 122,9% (2017: 123,3%).  
Dat wil dus zeggen dat er bij een dekkingsgraad van 122,9% of hoger volledig geïndexeerd kan 
worden. Dit brengt de reële dekkingsgraad op 83,5% (102,6% (BDG) gedeeld door 122,9% (TBI)). 
De vereiste dekkingsgraad (vereist eigen vermogen) is het niveau van de dekkingsgraad dat het 
fonds op grond van de Pensioenwet dient te hebben, op basis van de beleggingsrisico’s die het 
fonds loopt Voor SPE is dit niveau per ultimo 2018 112,4% (2017: 115,0%). 
Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet een pensioenfonds 
een herstelplan opstellen. Hierin moet worden aangetoond dat binnen 10 jaar de dekkingsgraad op 
het niveau van de vereiste dekkingsgraad zal komen. Als dit niet lukt, moet er worden gekort op de 
opgebouwde rechten. Deze korting mag worden uitgesmeerd over de looptijd van het herstelplan. 
Het herstelplan moet jaarlijks worden geactualiseerd, waarbij opnieuw een horizon van 10 jaar 
geldt. In 2015 is voor het eerst door SPE een herstelplan opgesteld. SPE heeft gezien het tekort 
ultimo 2018 op 26 maart 2019 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Hierin wordt 
voldaan aan de eis dat het vereiste niveau van de dekkingsgraad binnen 10 jaar wordt gehaald, 
zonder dat korting noodzakelijk is. DNB heeft in een brief gedateerd 23 mei 2019 aangegeven in te 
stemmen met dit herstelplan. 
Tot slot is er de premiedekkingsgraad. Deze geeft de mate weer waarmee de feitelijke premie 
voldoende is om de actuarieel benodigde premie te dekken. Zie toelichting in hoofdstuk 9.3. 
De premiedekkingsgraad stijgt van 86,5% in 2017 naar 92,8% in 2018. 
Herverzekering 

De herverzekeringsovereenkomst (contract 1 januari 2015) voor het overlijdensrisico (kort leven) 
werd per 1 januari 2012 ondergebracht bij Nationale-Nederlanden. Voor alle actieve deelnemers 
is een “Anw-hiaat” opslag op het tijdelijk partnerpensioen meeverzekerd.  
Het premievrijstellingsrisico en het langleven risico wordt door SPE zelf gedragen. 
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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 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41239052.  
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 26 juni 2017. 
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 2018 kent SPE drie deelnemende vennootschappen, te weten: 
 - ERIKS nv  Utrecht / Alkmaar 
 - ERIKS bv  Alkmaar  
 - Elastomer Research Testing bv Deventer 
In een bijlage bij de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en SPE is vastgelegd welke 
werknemers van ERIKS nv en bv niet zijn aangemeld als deelnemer bij SPE.  
Op 31 december 2018 heeft ERIKS bv 39 (ultimo 2017 ook 39) werknemers op de loonlijst die, 
als gevolg van recente fusies en overnames, geen deelnemer van SPE zijn. Ingeval een contract 
met de verzekeraar(s) met betrekking tot deze werknemers afloopt, vindt overleg met de 
werkgever plaats of het wenselijk en uitvoerbaar is deze werknemers tot SPE te laten toetreden. 
Per 1 april 2019 zijn deze werknemers tot het fonds toegetreden. 
Bij ERIKS nv en bv zijn 11 werknemers na akkoord van SPE niet aangemeld. Deze werknemers 
hebben hun binnen het SHV concern reeds bestaande regeling voortgezet. 
Ultimo 2018 kent SPE 1.114 actieve deelnemers. Dit is een toename in het jaar van 69. De 
toename in 2017 was 38. 
3.3 Organisatie 
Actuariële- en bedrijfstechnische nota (Abtn) 

SPE heeft een paritair samengesteld bestuur dat zich terzijde laat staan door een adviseur, externe 
actuarissen (adviserend/uitvoerend en waarmerkend), de accountant, een beleggingsadviseur en 
een adviseur risicomanagement. 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.  
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In de Abtn worden de organisatie en de interne beheersingssystemen van SPE beschreven.  
De organisatie ziet er als volgt uit: 
 

 
In dit schema zijn ook de sleutelfunctiehouders opgenomen die zijn benoemd in gevolg de IORP-II 
wetgeving met ingang van 13 januari 2019. 
Daarnaast wordt in de Abtn aandacht besteed aan: 

 De verdere interne organisatie, 
 de pensioenregelingen en 
 het financiële kader (risico’s, beleggings-, premie- en toeslagenbeleid en sturingsmiddelen). 

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 20 maart 2018 
heeft vooral betrekking op het vaststellen van de kostendekkende premie voor het jaar 2018 en het 
verhogen van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. 
Samenstelling van bestuur 

Het bestuur is samengesteld uit twee werkgevers vertegenwoordigers, twee werknemers 
vertegenwoordigers en één vertegenwoordiger namens 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. In 
2018 deden zich de volgende mutaties voor in het bestuur: 

 Aantreden van de heer R. Bessem (namens de deelnemers) per 5 november 2018 als 
vervanger van de op dezelfde datum aftredende heer W.M.J. van der Varst. 

 Aantreden van de heer J.J. van Leeuwen (namens de werkgever) per 11 december 2018 
als vervanger van de heer Van de Kuilen (afgetreden per 1 september 2018). 
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Relevante nevenfuncties bestuurders 

P.M. Siegman 
• Partner bij GPSS  
• Voorzitter Raad van Toezicht, Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf 
• Lid Raad van Toezicht, Pensioenfonds UWV 
• Lid Adviescommissie Pensioen Bestuurstafel (EPFIF) 
• Voorzitter Werkgroep Governance (VIIP) 
J.J. van Leeuwen 
 Eigenaar J.J. Van Leeuwen Consultancy BV 

C.G. Karhof 
• International Product Manager Valves & Instrumentation bij ERIKS NV (tot medio juni 2018) 
H. van den Heuvel 
• Business Analist ERIKS Nederland. 
• Lid Ondernemingsraad ERIKS Nederland. 
R. Bessem 
• Application Engineer ERIKS Nederland 
Beleggingsadviescommissie 

Het bestuur heeft een beleggingsadviescommissie (BAC) samengesteld. Tot en met november 
bestond de BAC uit drie personen, waarvan één werknemersvertegenwoordiger, de 
vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en één werkgeversvertegenwoordiger. De heer 
Karhof heeft zich als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden teruggetrokken als lid.  
Ultimo 2018 had de BAC één vacature, te weten die van voorzitter. Het bestuur heeft de heer  
Van de Kuilen gevraagd om, als externe deskundige, die het fonds goed kent, deze functie te 
vervullen. Met akkoordbevinding van de heer Van de Kuilen is eind 2018 zijn kandidaat lidmaatschap 
bij DNB voorgelegd. Op 28 maart 2019 heeft DNB een positief besluit afgegeven ten aanzien van de 
voorgenomen benoeming van de heer Van de Kuilen. Met ingang van deze datum bestaat de BAC uit 
één werkgeversvertegenwoordiger, één werknemersvertegenwoordiger en een externe deskundige. 
Daarnaast is een lid van het VO als toehoorder aanwezig bij de vergaderingen van de BAC. Eens per 
kwartaal worden het door het bestuur geformuleerde beleggingsbeleid en de beleggingsresultaten in 
de BAC 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 en woont bijna elke bestuursvergadering bij. 
Het bestuur heeft de taken van de compliance officer schriftelijk vastgelegd. 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/zijn onafhankelijke positie 
ten opzichte van degenen die zijn onderworpen aan haar/zijn toezicht. De compliance officer houdt 
toezicht op de deugdelijkheid en effectiviteit van interne regels en procedures. Zij/hij rapporteert ten 
minste jaarlijks over de werkzaamheden en doet aanbevelingen op basis van de resultaten van de 
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/hij 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. 
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Adviseurs / Certificerend actuaris / Accountant 
SPE wordt voor actuariaat en risicobeheersing van de financiële risico’s ondersteund door de 
adviserend actuaris en de beleggingsadviseur, beiden namens Aon. Ook de certificering wordt 
verzorgd door een (andere) actuaris van Aon. Aon Nederland beschikt over een door de 
toezichthouder goedgekeurde gedragscode, die het toestaat dat een andere actuaris aangesloten 
bij Aon Nederland ook certificerende werkzaamheden verrichten voor hetzelfde pensioenfonds. 
KPMG Accountants werd benoemd ingaande boekjaar 2015. 
  


