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5. Financiële informatie 

5.1 Financiële positie 

Beleggingen 
Het rendement op de beleggingen bedraagt positief 19,23% (2018: negatief 0,67%).  
De gerelateerde benchmark bedraagt 19,69%. Dus een underperformance van 0,46% punt.  
De performance wordt verder toegelicht in paragraaf 9.3. 
 
Pensioenen 
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde conform de nFTK 
grondslagen. Zie verder hoofdstuk 10.  

Dekkingsgraad 
Het actuarieel rapport geeft de volgende dekkingsgraden weer: 

 
 

Rentetermijnstructuur 
In de onderstaande grafiek is de nominale rentetermijnstructuur weergegeven per  
31 december 2019 en per 31 december 2018. Deze rentetermijnstructuur is een combinatie van de 
marktrente en de UFR (ultimate forward rate; een mechanisme waarmee de rente voor looptijden 
langer dan 20 jaar wordt bijgesteld). Hierin is te zien dat in de loop van 2019 de rentecurve voor alle 
looptijden fors is gedaald.  
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Rentehedgecoëfficiënt 
De berekening van de rentehedgecoëfficiënt is vastgelegd in de Verklaring Beleggingsbeginselen 
waarbij de Voorziening pensioenverplichtingen wordt berekend tegen de marktrentetermijn-
structuur en niet tegen de DNB rentetermijnstructuur.  

De werkelijke renteafdekking komt ultimo 2019 uit op 60,2% (norm: 60,0%, bandbreedte: 57% - 
63%). 2018: 60,4%% bij een gelijke norm. 

  

Indexatie 
Het toekennen van toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve 
deelnemers, de premievrije en ingegane pensioenen is voorwaardelijk. 
Het bestuur streeft naar ± 75% koopkrachtvastheid. Indexatie kan slechts worden gegeven indien 
de financiële middelen van SPE het toelaten. Indexatie houdt in dat op 1 januari van enig jaar: 
a. op de uitgestelde en ingegane pensioenen uit de basisregeling toeslagen kunnen worden 

gegeven; en  
b. de pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers die recht hebben op 

premievrije voorzetting kan wordt verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de 
procentuele toeslag op de ingegane pensioenen. 

Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen worden 
aangepast. De toeslag is maximaal de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex. 
Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie 
betaald. De (eventuele) toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 

Het bestuur kan ook besluiten de hiervoor genoemde toeslag gedeeltelijk toe te kennen. De 
beleidsdekkingsgraad fungeert als leidraad. Het pensioenfonds beschikt in beginsel over 
middelen om een toeslag uit te keren als de beleidsdekkingsgraad op 30 september 
voorafgaande aan de datum van toekenning, hoger is dan 111,9%. Bij een beleidsdekkingsgraad 
vanaf 124,4% kan volledig worden geïndexeerd en tussen 111,9 en 124,4% kan een pro rata 
toeslag worden toegekend. 

De eventuele toeslagverlening is dus afhankelijk van de financiële situatie van SPE. Als gevolg 
van het dekkingstekort kon er in de jaren 2009 tot en met 2019 niet worden geïndexeerd met 
uitzondering van 2014 (toeslag 0,2%). Gezien de financiële situatie is de kans op indexatie de 
komende jaren klein.  
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5.2 Financieel toetsingskader 

ALM-studie, Aanvangshaalbaarheidstoets en Haalbaarheidstoets 2019 

In 2017 werd er voor het laatst een ALM-studie uitgewerkt. De uitkomsten van deze ALM-studie 
zijn in 2019 opnieuw getoetst, maar het bestuur zag geen aanleiding tot aanpassing van het 
beleggingsbeleid. 

In 2019 is wederom een haalbaarheidstoets uitgevoerd en ingediend bij DNB. De 
haalbaarheidstoets wordt jaarlijks op basis van een door DNB aangereikte scenario set 
uitgevoerd met een horizon van 60 jaar.  

Kern van de discussie blijft: is de premie voor de nieuwe opbouw kostendekkend en leidt het 
gevoerde beleid tot voldoende overrendement voor toeslagverlening? Als de premie niet 
kostendekkend is, zal de pensioenopbouw verlaagd moeten worden, tenzij de werkgever bereid 
is de premie te verhogen.  

De pensioenresultaten kunnen als volgt worden weergegeven.  

 

Het pensioenresultaat is 100% indien: 

• er sprake is van 100% pensioenopbouw (1,6% per dienstjaar sinds 2016), en 

• er sprake is van volledige indexatie. 

Het bestuur heeft de volgende resultaten van de Haalbaarheidstoets 2019 ingediend bij DNB: 

Verwacht pensioenresultaat vanuit feitelijke situatie: 81,8% / Ondergrens 83,0%. 
Het verloop over de jaren: 

 

Als het verwacht pensioenresultaat van SPE lager uitkomt dan de door het bestuur in overleg met 
sociale partners minimaal gestelde norm is aanvullend beleid nodig. Omdat dit het geval is in 
2019, zijn de conclusies van de toets zijn besproken met de vennootschap, de ondernemingsraad 
en het VO. De uitkomsten van de toets zijn destijds ook gecommuniceerd naar alle actieve 
deelnemers en pensioengerechtigden.  

Het bestuur heeft uiteindelijk het besluit genomen om de ondergrens van het pensioenresultaat te 
verlagen naar 75%.   
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5.3 Kosten pensioenbeheer 

 
 

De kosten betaald door de vennootschap ERIKS nv bestaan uit personeelskosten voor het 
Pensioenbureau, de bezoldiging van de externe bestuursleden en overige bestuurskosten en een 
deel van de kosten van het actuarieel advies. De personeelskosten betreffen 2 medewerkers die 
gezamenlijk voor 0,9 FTE werkzaamheden voor SPE verrichten.  

De uitkomsten van 2018 zijn weer meegewogen in een benchmarkanalyse van adviesbureau 
LCP. Hieruit komt naar voren, dat als wordt gekeken naar een vergelijkbare groep fondsen met 
tussen de 1.000 en 2.000 deelnemers, onze kosten pensioenbeheer onder het gemiddelde van 
de betreffende fondsen in Nederland uitkomen. 

Het bestuur is van mening dat de kosten per deelnemer, hoewel onder het gemiddelde van 
vergelijkbare fondsen, aan de hoge kant zijn. Grotere fondsen maken aanmerkelijk minder kosten 
door de daar aanwezige schaalgrootte. Omdat de vennootschap een substantieel deel van de 
kosten voor haar rekening neemt, is de situatie acceptabel. Nu de werkgever besloten heeft de 
pensioenregeling per 1 januari 2020 elders onder te brengen, zullen de kosten extra kritisch 
gemonitord worden.  

Toelichting per kostencomponent: 

• De administratiekosten stijgen iets door de stijging van het aantal deelnemers alsmede door 
de sterke toename van het aantal waardeoverdrachten. 

• De communicatiekosten gaan fors omhoog vanwege het via de post infomeren van alle 
betrokkenen over de toekomst van het fonds enerzijds. En de invoering van de URM 
gegevens op mijnpensioenregister.nl anderzijds. 

• De advieskosten zijn gedaald omdat deze kosten nu grotendeels door de vennootschap 
worden betaald. 

• De kosten voor rekening van de vennootschap stegen met name door de extra 
inspanningen van het Pensioenbureau en de bestuursleden. Dit alles wordt veroorzaakt 
door de extra tijdsbesteding in verband met het “toekomst” (nu liquidatie) traject en de 
voorbereiding van de collectieve waardeoverdracht.  

Er zijn geen kosten pensioenbeheer toegerekend aan de kosten vermogensbeheer. 
  


