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Verslag van het Verantwoordingsorgaan 
 
Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft in 2018 3 keer vergaderd met het bestuur van Stichting 
Pensioenfonds ERIKS (SPE). Voorafgaand hieraan heeft het VO aan de hand van de voorliggende 
agenda met elkaar overlegd over de hieraan verbonden vraagstellingen en 
de in te nemen standpunten. Daarnaast heeft het VO 4 keer zelfstandig vergaderd.  
De vergaderingen met het bestuur betroffen onder andere: 
In de vergadering van 24 april 2018 zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• Jaarwerk 2017: Concept Actuarieel rapport / Concept rapport certificerend actuaris / 
Concept accountantsverslag / Concept bestuursverslag en de jaarrekening over 2017 

• Het concept VO-verslag voor het jaarverslag 
In de vergadering van 24 juni 2018 zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• Jaarwerk 2017: Actuarieel rapport / Rapport certificerend actuaris / Accountantsverslag / 
Bestuursverslag en de jaarrekening over 2017 

• Het verslag van het VO zoals opgenomen jaarverslag 
 

In de vergadering van 10 december 2018 zijn de volgende onderwerpen besproken: 
• Ontwikkelingen Dekkingsgraad en Financiële positie van het fonds t/m 11-2018 
• Aanbevelingen in het kader van het jaarverslag 2017 van de VC 
• De problematiek omtrent het voorzitterschap van de Beleggingsadviescommissie 
• Benoeming nieuw lid Visitatiecommissie (Geaccordeerd door het VO) 
• Toekomst SPE, gezien de ontwikkelingen tussen de werkgever en de ondernemingsraad 
• Indexatie, pensioenopbouw  en kostendekkende premie voor 2019 
• Kostenbegroting 2019 

De vergaderingen van de Beleggingsadviescommissie werden door een lid van het VO 
bijgewoond. 
Recht van advies 

Het VO 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.  

 
Ook in 2018 heeft het VO zich steeds gedetailleerd laten informeren over de vele veranderingen in 
de pensioenwereld waarmee het SPE zich geconfronteerd ziet.  
Hiervoor zijn een 3-tal bijeenkomsten van de pensioenfederatie, expliciet voor VO’s bijgewoond. 
 
In 2018 heeft het VO driemaal gebruik gemaakt van haar adviesrecht. Ten aanzien van: 

• wijzigingen in het bestuurshandvest 
• De benoeming van een nieuw lid in de Visitatiecommissie. 
• Een adviesaanvraag m.b.t. de waardeoverdracht van kleine pensioenen 

In alle gevallen werd een positief advies uitgebracht. 



 

 
 - 78 - 

Samenstelling Verantwoordingsorgaan 
De samenstelling van het VO is in 2018 gewijzigd. In 2017 is tijdens de Lunch & Learn sessies 
binnen de werkmaatschappijen een beroep gedaan op de deelnemers om leden voor het VO te 
leveren. Hieruit hebben zich een 3-tal medewerk(st)ers aangemeld om deel te nemen aan de 
vergaderingen van het VO.  
Te weten; Mw. Roos Bos-Lutgens en de heren Jurne Smink en Ben Effing. Roos en Jurne 
vertegenwoordigen de deelnemers en Ben is aspirant lid namens de gepensioneerden.  
Wopke Kooistra is per 1 januari 2019 overgegaan naar een verzekerde regeling binnen SHV en 
heeft tot 1 april 2019 de vergaderingen bijgewoond als vertegenwoordiger namens de slapers. 
Ontwikkelingen in 2019 

Het VO heeft op 24 januari een gesprek gehad met de VC. Op 13 februari heeft het VO van het 
bestuur een presentatie gekregen over de situatie die is ontstaan nadat de werkgever heeft 
aangegeven de pensioenregeling elders te willen onderbrengen. Daarbij zijn diverse scenario’s de 
revue gepasseerd. Ook voor wat betreft het overbrengen van de opgebouwde rechten naar een 
andere uitvoerder. In de loop van de afgelopen maanden is het VO regelmatig door het bestuur 
geïnformeerd over de stand van zaken. 
Conclusie en oordeel 

Afsluitend en op grond van het voorgaande komt het VO tot het volgende oordeel:  
•  Het Bestuur heeft tijdig, afdoende en voldoende informatie aan het VO verstrekt om zich 

een oordeel over het beleid en de financiële gang van zaken te vormen en daar waar 
nodig heeft het VO positief geadviseerd;  

•  het handelen van het bestuur over 2018 in overeenstemming is geweest met de statuten 
en reglementen;  

•  het bestuur in 2018 een consistent beleid heeft gevoerd, waarbij de belangen van alle 
betrokkenen goed afgewogen en geborgd zijn;  

•  het bestuur heeft in 2018 het VO volledig inzage gegeven in de notulen van de 
bestuursvergaderingen en heeft alle informatie van de beleggingen met het VO gedeeld. 

 

Namens het Verantwoordingsorgaan, 

 

V. Geerdink (voorzitter)  F.A. Koolbergen (secretaris)          

 


