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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. In 2018 heeft het 
bestuur 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. 

Als gevolg van het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst tussen de vennootschap en het 
fonds in december 2019 is de uitvoering van de pensioenregeling voor actieve deelnemers per 1 
januari 2020 beëindigd. De missie van het fonds is echter niet gewijzigd. 

2. Liquidatie en collectieve waardeoverdracht  

SPE heeft op 18 december 2019 van de vennootschap bericht ontvangen dat de pensioenregeling 
van haar werknemers per 1 januari 2020 elders wordt ondergebracht. 

Gezien de ontwikkelingen de afgelopen jaren was dit voor het fonds geen verrassing. In de 
communicatie naar deelnemers en andere belanghebbenden is met deze ontwikkeling al een 
langere periode rekening gehouden. 

Vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid was SPE al eerder een onderzoek gestart naar de 
toekomstmogelijkheden. Mede vanwege het besluit van de vennootschap heeft het bestuur 
besloten te gaan liquideren. In december heeft het bestuur alle belanghebbenden (actieven-
pensioengerechtigden-slapers) een nieuwsbrief gestuurd met als kop: 

Pensioenfonds ERIKS gaat stoppen 

In deze nieuwsbrief wordt aangegeven dat er gekeken wordt naar een partij die de taken van SPE 
kan overnemen. Gezien de marktomstandigheden ligt de overstap naar een Algemeen 
Pensioenfonds (APF) het meest voor de hand. In het afgelopen boekjaar is het overleg met een 
aantal APF-en gestart. Op het moment dat dit jaarverslag wordt vastgesteld zijn deze gesprekken 
nog gaande. 

De belangrijkste criteria die SPE hanteert zijn:   

 

Genoemde criteria zijn ook afgestemd met het verantwoordingsorgaan, de vennootschap en de 
ondernemingsraad. 

Het is dus de doelstelling om de bij SPE opgebouwde pensioen over te dragen naar een zorgvuldig 
te kiezen opvolger en het pensioenfonds op te heffen. Dit is een complex en intensief traject, 
waarbij het verantwoordingsorgaan als afspiegeling van de stakeholders (gewezen) deelnemers, 
pensioengerechtigden en de werkgever) wordt betrokken. Het bestuur zal alle betrokkenen hierover 
uitgebreid blijven informeren.  

Nadat de collectieve waardeoverdracht (CWO) is afgerond kan SPE opgeheven worden.  
In hoofdstuk 12 van dit verslag wordt kort terug gekomen op de planning en de stand van zaken.  


