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Rapport visitatie Stichting Pensioenfonds ERIKS over 2020  

RAPPORT VISITATIE STICHTING PENSIOENFONDS ERIKS VERSLAGJAAR 2020 

Het toezicht bij het fonds is ingericht volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, met inbegrip 

van de Code Pensioenfondsen. Het fonds hanteert het paritair bestuursmodel, waarbij intern toezicht bij 

het fonds is ingericht via een visitatiecommissie.  

 

De visitatiecommissie brengt volgens de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen een rapport van 

bevindingen uit aan het bestuur. Daarnaast verantwoordt de visitatiecommissie zich over de uitvoering 

van de taken aan het verantwoordingsorgaan en, via de werkgeversafgevaardigden in het 

verantwoordingsorgaan, aan de werkgever. Het verantwoordingsorgaan betrekt dit rapport in zijn 

oordeelvorming. Het hiernavolgende rapport behandelt eerst de verantwoording en vervolgens de 

bevindingen en eventuele aanbevelingen.  

 

1. Verantwoording 

De wettelijke taakopdracht voor de visitatiecommissie is toezicht houden op het bestuursbeleid en de 

algemene gang van zaken in het fonds. Daarnaast ziet de visitatiecommissie ten minste toe op adequate 

risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De Code Pensioenfondsen vraagt 

het intern toezicht daarnaast zijn taak zo te vervullen, dat het toezicht bijdraagt aan het effectief en 

slagvaardig functioneren en aan beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds. Het intern toezicht 

legt via het bestuursverslag verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en aan de werkgever over 

het uitvoeren van de taken. Wij gebruiken bij ons toezicht een van de wet- en regelgeving, Code 

Pensioenfondsen en van de Toezichtcode van de Vereniging Intern Toezicht Pensioensector (VITP) 

afgeleid normenkader. Daarbij richten wij ons zowel op de naleving van de wet- en regelgeving als op 

gangbare standaarden en ‘good practices’ van goed pensioenfondsbestuur. Daarnaast hanteren wij een 

apart beoordelingskader voor de besluitvorming van het bestuur in het kader van de toekomst van het 

fonds. Beide kaders zijn afzonderlijk van dit rapport aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan 

verstrekt. 

 

Doorlopend werden wij door het bestuur op de hoogte gehouden over relevante ontwikkelingen ten 

aanzien van het fonds, zowel per e-mail als in vergadering. Tijdens de gesprekken is enerzijds ingegaan op 

de reguliere bedrijfsvoering van het fonds en anderzijds op de toekomst van het fonds. Ter voorbereiding 

op deze gesprekken hebben wij diverse documenten (zoals notulen bestuursvergaderingen, 

correspondentie DNB, fondsdocumenten en beleidsstukken) bestudeerd. Wij hebben toegang tot de 

online portal waar wij gedurende het jaar alle voor de visitatie relevante documenten kunnen raadplegen. 

Na het opstartgesprek van 21 oktober 2020 volgde op 21 januari 2021 een tweede gesprek. Ook 

vergaderden wij meerdere malen met het verantwoordingsorgaan.   

 

Het concept visitatierapport is 23 april 2021 besproken met het bestuur en gedeeld met het 

verantwoordingsorgaan. Eveneens op 23 april heeft een afstemmingsgesprek plaatsgevonden met de 

accountant en certificerend actuaris. Het beeld dat de visitatiecommissie van het fonds heeft, is getoetst 

aan de waarnemingen van de accountant en certificerend actuaris.  

 

Op het moment van schrijven van dit rapport bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden van de heer Harry van den Berg, in leven operationeel manager van het 
pensioenfonds. Twee leden van de visitatiecommissie kennen Harry al vanaf het begin van 
onze toezichtwerkzaamheden bij het fonds, voor het eerst over het jaar 2009. Wij 
herinneren ons Harry als een prettig mens en beschouwen het als een voorrecht om 
zakelijk-kameraadschappelijk contact met hem te mogen hebben gehad. 
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De visitatiecommissie bestaat uit Annemie Plat, Henk-Jan Strang en Dick Wenting. Omdat de 

samenstelling van de visitatiecommissie is gewijzigd is geen zelfevaluatie uitgevoerd. 

 

2. Opvolging aanbevelingen 2019 

Het bestuur heeft aan ons gerapporteerd over de opvolging van de aanbevelingen van de 

visitatiecommissie, certificerend actuaris en de controlerend accountant die over het verslagjaar 2019 

werden gedaan. Wij constateren dat de aanbevelingen van de visitatiecommissie adequaat zijn 

opgevolgd, dan wel voldoende is aangeven waarom onze aanbevelingen geen of deels opvolging 

verdienden. Een aanbeveling om bepaalde onderdelen van het beleggingsproces duidelijker in de ABTN 

vast te leggen, is niet opgevolgd. Hier is medio april 2020 nadere correspondentie over gevoerd waaruit 

blijkt dat de processen wel worden gevolgd, maar inderdaad beter vastgelegd kunnen worden. Het 

betreft met name het proces van evaluatie van vermogensbeheerders en evaluatie van 

beleggingscategorieën. Gezien de nog korte horizon van het fonds achten wij alsnog aanpassing van de 

ABTN niet opportuun. 

 

3. Bevindingen en aanbevelingen 2020 

De bevindingen zijn gesplitst in enerzijds de toekomst van het fonds en anderzijds de reguliere 

bedrijfsvoering. Aangezien 2020 grotendeels in het teken stond van de toekomst van het fonds gaan wij in 

dit rapport dieper op dit onderwerp in dan in het rapport over 2019. Wij hebben ervoor gekozen om eerst 

onze bevindingen en eventuele aanbevelingen ten aanzien van onderwerp ‘toekomst van het 

pensioenfonds’ op te nemen.  
 

3.1 Toekomst van het pensioenfonds 

Voor de bevindingen met betrekking tot de toekomst van het fonds wordt gebruikt gemaakt van het in 

hoofdstuk 1 aangehaalde beoordelingskader dat bestaat uit de volgende thema’s: 

 

A. Algemene uitgangspunten besluitvorming  

B. Bestuurlijke aansturing 

C. Pensioenregeling 

D. Organisatie, uitvoering en uitbesteding 

E. Financiering 

F. Beleggingen 

G. Controle, compliance en toezicht 

H. Communicatie 

I. Risicomanagement 

Per aandachtsgebied is een aantal beoordelingscriteria van toepassing. Wij toetsen op basis van onze 

waarnemingen of in voldoende mate aan de gestelde criteria wordt voldaan. Op basis daarvan vormen wij 

ons een totaalbeeld of het bestuur een zorgvuldige afwegingen heeft gemaakt ook van de verschillende 

belangen, voldoende oog heeft gehad voor de relevante risico’s en of de aansturing adequaat is geweest. 

 

A. Algemene uitgangspunten besluitvorming  

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Afwegingen en motieven voor collectieve 
waardeoverdracht/liquidatie zijn helder en 
onderbouwd. 

Wij constateren dat motieven voor de liquidatie 
goed zijn beschreven en zijn onderbouwd in de 
besluitvormingsdocumenten en de risicomatrix 
van het bestuur. Ook hebben wij in de 
beschikbare notulen geconstateerd dat de 
besluitvorming in aanloop naar de collectieve 
waardeoverdracht en liquidatie helder en goed 
onderbouwd in de bestuursnotulen is vastgelegd. 

De besluitvorming is helder, goed onderbouwd en 
goed in notulen vastgelegd. 

Evenwichtige belangenafweging is goed 
geadresseerd. Eventuele effecten van 
generatieoverdrachten zijn goed in beeld 
gebracht. 
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Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Hierbij is ook de evenwichtige afweging van 
belangen duidelijk weergegeven.  

 

B. Bestuurlijke aansturing 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Proces bestuurlijke afweging om tot 
liquidatie/collectieve waardeoverdracht over te 
gaan is transparant. 

Wij constateren dat het proces en de bestuurlijke 
afwegingen om tot liquidatie/collectieve 
waardeoverdracht over te gaan transparant is. 
Alle betrokkenen bij het fonds zijn steeds op de 
hoogte gehouden. 
 
Het bestuur stelde voor besluitvorming criteria 
vast ten aanzien van de nieuwe uitvoerder. Deze 
criteria zijn ondersteund door het 
verantwoordingsorgaan. De criteria zijn: geen 
aanvangskorting, gelijk of beter 
indexatiepotentieel, gelijke of kleinere kans op 
toekomstige korting en evenwichtige verdeling 
risico’s deelnemers. De beoordeling en 
besluitvorming inzake de liquidatie/collectieve 
waardeoverdracht kon via deze criteria 
onderbouwd plaatsvinden. Toezeggingen aan 
deelnemers en de toeslagambitie waren daar 
onderdeel van. In de loop van het proces is de 
afweging van de criteria meermalen aan de orde 
gekomen wegens zich wijzigende 
omstandigheden en nieuwe informatie. Wij 
constateren dat het bestuur hier op zorgvuldige 
en consistente wijze mee om is gegaan. 
 
Wij hebben vastgesteld dat het fonds een plan 
van aanpak heeft opgesteld met een stappenplan, 
tijdlijn (met mijlpalen en beslismomenten) en een 
beschrijving van de projectorganisatie. In het 
stappenplan is ook de implementatie bij de 
nieuwe uitvoerder opgenomen. De 
projectaansturing wordt gedaan door de 
voorzitter, ondersteund door de 
bestuurssecretaris. Er zijn vier projectgroepen en 
een stuurgroep ingesteld. Voor het gehele project 
is een begroting opgesteld. De sponsor neemt de 
kosten voor zijn rekening, vooralsnog zijn de 
afspraken hierover vastgelegd tot en met 2021.  
 
Het bestuur wordt (minimaal) tweewekelijks 
bijgepraat over alle ontwikkelingen rondom 
collectieve waardeoverdracht en liquidatie. Wij 
constateren dat het bestuur leidend is geweest in 
het gehele proces en duidelijke standpunten heeft 
ingenomen. 
 
 

Er is nagedacht over de toezeggingen aan de 
deelnemers en de verwachtingen van de 
deelnemers. 

Het effect op de toeslagambitie is onderzocht, 
acceptabel bevonden en communicatief 
uitlegbaar. 

Er is een (project)plan van aanpak met: 
o duidelijk tijdpad; 

o gedefinieerde mijlpalen en fatale data; 

o aandacht voor bestuurlijke aspecten 

(gedefinieerde beslismomenten, tijdpad); 

o organisatorische aspecten (gedefinieerde 

beslismomenten, tijdpad); 

o tijdpad goedkeuring richting DNB; 

o kostenraming/begroting. 

Er wordt gewerkt met een (centrale) 
projectaansturing waarin voldoende (externe) 
deskundigheid is op het gebied van 
liquidatie/overdacht. 

Het bestuur is goed aangesloten op het traject. Er 
zijn voldoende evaluatie en meetmomenten 
ingebouwd om bestuurlijke verantwoordelijkheid 
te borgen. 

Er is voorzien in fall back scenario’s indien zich 
vertraging voordoet/ de overdracht afketst. 



 

 Jaarverslag SPE 2020                  - 87 - 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Het bestuur heeft aandacht voor het risico van 
vertraging. Het fonds heeft daarbij een indicatief 
tijdpad, maar houdt te allen tijde de realiteit in 
het oog en past het beoogde tijdpad aan als daar 
aanleiding toe bestaat. Eind 2020 heeft het 
bestuur zich moeten herbezinnen op de mogelijke 
collectieve waardeoverdracht naar de kring van 
de geselecteerde partij. Wij menen dat het besluit 
tot deze herbezinning zorgvuldig tot stand is 
gekomen. Indien een collectieve 
waardeoverdracht naar de gekozen kring 
onverhoopt toch geen doorgang kan vinden, zal 
het bestuur opnieuw een analyse uitvoeren.  
 
In de risicoanalyse collectieve waardeoverdracht 
en liquidatie zijn continuïteit van bestuur en 
pensioenbureau nadrukkelijk geadresseerd en is 
geconstateerd dat bijbehorende 
beheersmaatregelen adequaat waren.   

 

C. Pensioenregeling 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

De kwaliteit van de regeling oud en nieuw is 
onderzocht, vergeleken en beoordeeld. 

Wij hebben waargenomen dat de verschillen 
tussen de pensioenregeling van het fonds en de 
pensioenregeling van de kring van het 
geselecteerde APF zorgvuldig in kaart zijn 
gebracht door het bestuur. De inhoudelijke 
verschillen tussen de pensioenregelingen worden 
onder andere via de pensioenkrant van het fonds 
overgebracht aan de deelnemers.  
 
Het bestuur heeft het verwachte 
pensioenresultaat, als één van de 
beoordelingscriteria, goed geanalyseerd en heeft 
dit zorgvuldig vertaald naar afwegingen en 
conclusies.  

Er is nagedacht over de toezeggingen aan de 
deelnemers en de verwachtingen van de 
deelnemers. 

Het effect op de toeslagambitie is onderzocht, 
acceptabel bevonden en communicatief 
uitlegbaar. 

D. Financiering 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Financiële positie bij verschillende scenario’s is in 
kaart gebracht. 

De financiële positie is bij verschillende scenario’s 
in kaart gebracht en deze wordt maandelijks 
gemonitord door het bestuur. Ook constateren 
wij dat geanalyseerd is wat de verwachte effecten 
bij een wijziging van de rente of een 
aandelenschok op de dekkingsgraden van het 
fonds en de beoogde uitvoerders is. Daarnaast is 
aandacht besteed aan de effecten op het 
herstelplan.   
 
De risicoprofielen waren bij het bestuur onder de 
aandacht. Wij constateren dat via 
haalbaarheidstoets-berekeningen inzichtelijk is 
gemaakt wat de diverse effecten op het 
risicoprofiel zijn.  

Effecten op het risicoprofiel bij verschillende 
scenario’s is in kaart gebracht. 

Demografische effecten zijn onderzocht. 

Effecten op de dekkingsgraad en eventueel 
herstelplan zijn goed in beeld. 

Bovenstaande is onderbouwd door een ALM-
studie, of een vergelijkbare kwantitatieve analyse. 
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Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Hierbij was eveneens aandacht voor de 
demografische effecten, zoals de gemiddelde 
leeftijd, het gemiddelde pensioen en de 
sociaaleconomische klasse van de 
collectiviteitskring waartoe bij een beoogde 
uitvoerder zal worden toegetreden.  

 

E. Organisatie, uitvoering en uitbesteding 

Beoordelingscriteria Bevindingen  en aanbevelingen 

De transitie van de rechten en het bestand is goed 
onderzocht en haalbaar. 

Wij nemen waar dat het bestuur een gedegen 
transitieplan heeft opgesteld. Onderdeel van dit 
transitieplan is een kostenbegroting en een 
bestandscontrole. Aandachtspunten ten aanzien 
van de transitie werden vooraf gesignaleerd en 
huidige uitbestedingspartijen van het fonds zijn 
betrokken. Op basis van onze vragen hierover 
heeft het bestuur ons bevestigd dat de kwaliteit 
van het bestand onderzocht is en dat het bestand 
correct is. Wij constateren dat het bestuur in deze 
zorgvuldig heeft gehandeld. Nog te bespreken is 
hoe omgegaan is met het in kaart brengen van de 
indexatieachterstand. Het bestuur geeft aan dat 
als het nodig is de indexatieachterstand of 
gegevens over inhaalindexatie beschikbaar zijn op 
het moment van waardeoverdracht.   
 
Wij menen dat het bestuur ons tijdig en 
transparant informeert over het proces met 
betrekking tot de liquidatie/collectieve 
waardeoverdracht. Ook het 
verantwoordingsorgaan wordt goed betrokken bij 
alle ontwikkelingen dienaangaande. 

Er is voorzien in een transitieplan (inclusief 
kostenbegroting) en een adequate 
bestandscontrole. 

Het VO en intern toezicht zijn tijdig betrokken bij 
de verschillende stappen. Waar nodig zijn 
besluiten voor advies aan het VO voorgelegd. 

 

F. Beleggingen 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Transitie van de beleggingen is goed geregeld, evt. 
transitiemanager. 

Voor de transitie van de beleggingen wordt een 
transitieplan opgesteld. Wij constateren dat 
eerste besprekingen hierover gestart zijn. De 
verwachting is dat alle beleggingen in kind over 
kunnen gaan.  
 
Het bestuur heeft veel aandacht voor het 
beleggingsbeleid. Daarbij is vastgesteld dat het 
beleggingsbeleid en de risicohouding van het 
fonds aansluiten bij dat van de beoogde 
uitvoerder. Het bestuur heeft afgesproken met de 
vermogensbeheerder dat het beleggingsbeleid 
niet wordt gewijzigd.  

Eventuele effecten van overdracht op de 
risicohouding in het beleggingsbeleid zijn 
onderzocht (via ALM). 

Het beleggingsbeleid, beleggingsprofiel, 
beleggingsovertuigingen en toepassing 
maatschappelijk verantwoord beleggen bij het 
oude fonds en het nieuwe behoeven uiteraard 
niet gelijk te zijn, maar een significante afwijking 
moet wel verantwoord worden. 

Tijdens aanloopfase (fase voor goedkeuring 
collectieve waardeoverdracht door DNB) mag 
beleggingsbeleid niet gewijzigd worden (zie 
risicomanagement). 
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G. Controle, compliance en toezicht 

Beoordelingsbeoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Regels van DNB met betrekking tot collectieve 
waardeoverdracht zijn bekend en er wordt 
adequaat rekening mee gehouden: 
o Tijdige melding bij DNB voorgenomen 

liquidatie, haalbare planning. 

o Complete aanvraag bij collectieve 

waardeoverdracht met aanlevering van alle 

vereiste stukken. 

o Bij overdracht wordt voldaan aan geldende 

actuariële/marktwaarderingsprincipes, 

alsmede uitgangspunten die DNB stelt bij 

overdracht van verplichtingen. 

o Gevolgen van de overdracht voor de 

financiële positie van de overnemende partij. 

Op het moment van het schrijven van ons rapport 
ligt een adviesverzoek voor bij het 
verantwoordingsorgaan. De documentatie ten 
behoeve van de collectieve waardeoverdracht is 
nog niet ingediend bij DNB.  
 
Wij constateren dat DNB in algemene zin goed is 
meegenomen in het proces waarbij ook goede 
afstemming is geweest over de gevolgen voor de 
planning van gewijzigde regelgeving met 
betrekking tot hanteren van eventuele 
hersteltermijnen door de overnemende partij.  
 
De visitatiecommissie wordt goed geïnformeerd 
over het verloop van het proces en constateert 
dat het verantwoordingsorgaan wordt betrokken 
en goed wordt meegenomen. 
 
Wij nemen waar dat het bestuur zich, samen met 
uitbestedingspartijen, adequaat voorbereidt op 
een waardeoverdracht, onder andere door de 
kwaliteit van de bestanden te beoordelen. 
 

Wij nemen waar dat het bestuur ten aanzien van 

de toekomstdiscussie ook oog heeft gehad voor 

de nadrukkelijke rol van de voorzitter van het 

verantwoordingsorgaan bij de werkgever. 

Er is voorzien in een adequate bestandscontrole 
door accountant en (certificerend) actuaris. 

Het VO en intern toezicht zijn tijdig betrokken bij 
de verschillende stappen. Waar nodig zijn 
besluiten voor advies aan het VO voorgelegd. 

 

H. Communicatie 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Er is voorzien in een adequaat 
communicatiebeleid inzake de collectieve 
waardeoverdracht met een transparante 
verantwoordelijkheidsverdeling (oude/nieuwe 
fonds, werkgever(s) en bestuur). 

Wij nemen waar dat het bestuur ten behoeve van 
de collectieve waardeoverdracht/liquidatie een 
duidelijk en transparant communicatieplan heeft 
opgesteld. In het communicatieplan is rekening 
gehouden met het informeren van alle 
stakeholders. Daarnaast is er aandacht voor het 
afstemmen van communicatie-uitingen tussen het 
fonds en de beoogde uitvoerder. Toen gedurende 
het communicatieproces de boodschap richting 
de stakeholders aangepast diende te worden, 
acteerde het bestuur hier adequaat op. In het 
beleidsplan communicatie is een verantwoording 
opgenomen over uitgevoerde communicatie 
acties en nog te voeren acties bij diverse 
scenario’s. Wij constateren dat het bestuur goed 
vooruitdenkt bij het communicatiebeleid.   
 
Het bestuur heeft bevestigd dat in hoorsessies 
toelichting is gegeven op de afwegingen rondom 
een eventuele aanvangskorting en het verschil in 
financiële positie van het fonds en de kring bij de 
nieuwe uitvoerder.  

Bij de communicatie wordt ook aandacht besteed 
aan de verwachtingen en vooruitzichten die door 
het oude fonds zijn afgegeven en de 
verwachtingen die het nieuwe fonds onderkent. 

In het jaarverslag is aandacht voor gebeurtenissen 
na balansdatum en te zijner tijd een transparante 
terugblik. 
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Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Wij bevelen aan om ook in de algemene 
communicatie-uitingen duidelijk uit te leggen dat 
er een verschil in financiële posities bestaat 
tussen het fonds en de kring van de nieuwe 
uitvoerder en welke gevolgen dat kan hebben ten 
aanzien van een eventuele (kleine) algemene 
(aanvangs)verhoging bij overdracht en mogelijk 
een grotere kans op verlagen nadien, mede 
afhankelijk van tariefstelling door de 
overnemende partij. Hiervan maakt ook een 
toelichting op de evenwichtige belangenafweging 
die heeft plaatsgevonden onderdeel uit. 
 
Aanbeveling 
1. Leg in de algemene communicatie-uitingen uit 

wat het effect is van eventueel verschil in 

financiële posities tussen het fonds en de 

kring van de nieuwe uitvoerder en welke 

gevolgen dat kan hebben ten aanzien van een 

eventuele (kleine) algemene 

(aanvangs)verhoging ten tijde van de 

collectieve waardeoverdracht en mogelijk een 

grotere kans op verlaging nadien, mede 

afhankelijk van tariefstelling door de 

overnemende partij. 

 

I. Risicomanagement 

Beoordelingscriteria Bevindingen en aanbevelingen 

Het bestuur heeft controle op het gehele proces Wij nemen waar dat het bestuur voldoende 
aandacht heeft voor transitierisico’s. Er een 
aparte risicomatrix is opgesteld voor de 
liquidatie/collectieve waardeoverdracht. Tijdens 
de bestuursvergaderingen wordt over deze 
risicomatrix gesproken. Ook de 
sleutelfunctiehouder risicobeheer is hierbij 
betrokken. Zo nodig wordt de risicomatrix 
bijgesteld.   
 

Er is aandacht voor de risico’s met betrekking tot 
de transitie, tijdens de transitie en de lange 
termijneffecten na overdracht, in het bijzonder 
voor juridische risico’s in het kader van af te 
sluiten contracten en overeenkomsten. 

Risicobeheersing in de aanloopperiode (periode 
tot aan het besluit van DNB). Hierbij is aandacht 
voor:  
o Kostenverdeling is goed vastgelegd. 

o Het overdragende fonds past tijdens deze 

periode het beleggingsbeleid niet aan buiten 

de kaders van het eigen beleggingsbeleid. 

o Er worden geen risico’s van het overdragende 

fonds naar het ontvangende fonds verplaatst. 

 

3.2 Reguliere bedrijfsvoering 

Voor de bevindingen met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering wordt gebruikt gemaakt van het in 

hoofdstuk 1 aangehaalde normenkader dat bestaat uit de volgende thema’s: 

A. Missie, visie en strategie 

B. Besturing van het fonds 

C. Bedrijfsvoering van het fonds 

D. Beleid van het fonds 
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A. Missie, visie en strategie 

Normen Bevindingen en aanbevelingen  

Strategie van het fonds, het fondsbeleid en de 
governance sluiten in voldoende mate aan bij de 
zorg voor het pensioen van de deelnemer. 

Wij nemen waar dat het bestuur zich bewust is 
van de missie, visie en strategie van het fonds 
en dit betrekt in zijn besluitvorming. Ook 
constateren wij dat de strategie van het fonds 
in voldoende mate aansluit bij de zorg voor het 
pensioen van de (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden. De missie, visie en 
strategie zijn duidelijk verwerkt in het 
bestuursverslag en de ABTN. Het 
bestuursverslag 2019 is gepubliceerd op de 
website van het fonds en daarmee publiekelijk 
inzichtelijk. 
 
Eerder gaven wij het bestuur in overweging om 
de koppeling tussen de risicomatrix en missie, 
visie en strategie van het fonds vast te leggen. 
Het bestuur gaf aan dat een herijking van het 
risicoraamwerk gezien de korte 
bestaanshorizon van het fonds niet opportuun 
acht. Wij kunnen de door het bestuur 
gemaakte afweging volgen.  
 
Het bestuur heeft in feite geen 
langetermijnstrategie, want het doel is het 
opheffen van het fonds op korte termijn. 
Hierover wordt in het bestuursverslag 2020 op 
een inzichtelijke wijze verantwoording over 
gegeven. 
 
De visie en strategie op maatschappelijk 
verantwoord beleggen zijn vastgesteld in de 
Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Het 
beleid inzake verantwoord beleggen is tot 
stand gekomen na overleg met het 
verantwoordingsorgaan. Daarmee is het 
draagvlak gezien de korte horizon van het 
fonds vooralsnog adequaat onderbouwd.   
 
In de ABTN zijn beschouwingen over de 
risicohouding opgenomen. De risicohouding is 
in overleg met het verantwoordingsorgaan en 
de werkgever tot stand gekomen. 

De (mede)beleidsbepalers richten zich bij de 
vervulling van hun taak naar de belangen van de 
deelnemers etc. en de werkgever. 

Missie, visie en strategie zijn zorgvuldig 
vastgesteld. Er wordt publiekelijk inzicht in missie 
etc. gegeven. 

Er is gezorgd voor draagvlak voor de keuzes over 
verantwoord beleggen. 

Doelstellingen en uitgangspunten zijn zorgvuldig 
vastgesteld (opgesteld). 

Doelstellingen en beleidsuitgangspunten zijn in 
overleg met de overige fondsorganen vastgelegd 
en de organen van het fonds gebruiken deze 
doelstellingen en uitgangspunten bij de toetsing 
van de opdrachtaanvaarding en bij de 
besluitvorming, de verantwoording, de advisering 
en het toezicht binnen het fonds. 

Er wordt publiekelijk inzicht gegeven of en in 
hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt. 

De financiële opzet is deugdelijk en is 
toekomstbestendig en in overeenstemming met 
vastgestelde uitgangspunten en risicohouding. 

Het beleggingsbeleid is in overeenstemming met 
de verplichtingen van het fonds en de 
vastgestelde risicohouding. 

 

B. Besturing van het fonds 

Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Het fonds wordt effectief bestuurd. Wij zijn van mening dat het fonds effectief wordt 
bestuurd, dat de bestuurlijke inrichting adequaat 
is en het bestuur autonoom acteert ten opzichte 
van andere bij het fonds betrokken partijen. Er is 
een evenwichtige inbreng van de verschillende 
bestuursleden waar bewust op wordt gestuurd.  

De bestuurlijke inrichting van het fonds is 
doordacht en adequaat en het bestuur stelt zich 
met regelmaat de vraag of de bestuurlijke 
inrichting nog steeds adequaat is. 

Er is een duidelijke verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
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Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Het bestuur betrekt, waar nodig, de andere 
fondsorganen in voldoende mate bij het beleid. 

Externe leden vullen hun rol in door het geven van 
tegenkracht. De vergaderfrequentie is hoog, maar 
tegelijkertijd passend gezien de fase waarin het 
fonds verkeert. Uit onze gesprekken met het 
bestuur leiden wij af dat het bestuur voldoende 
aandacht voor de reguliere bedrijfsvoering heeft 
gehouden. Wij moedigen het bestuur aan deze 
aandacht vast te houden. 
 
Het bestuur voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. 
 
Wij constateren het bestuur het 
verantwoordingsorgaan goed betrekt bij zowel de 
reguliere bedrijfsvoering van het fonds als het 
liquidatietraject.  
 
Het fonds beschikt niet over een vastgelegd beleid 
ter bevordering van diversiteit. Wij kunnen ons 
voorstellen dat gezien de korte horizon van het 
fonds aan een diversiteitsbeleid op schrift geen 
prioriteit wordt toegekend.  

Het bestuur is geschikt. 

Er is een beleid ter bevordering van diversiteit. 

Gedrag en cultuur binnen het fonds zijn passend. 

De gehanteerde stuurvariabelen passen bij de 
strategie en het beleid van het fonds en de 
rapportages sluiten hierop aan. 

Het bestuur is voldoende autonoom t.o.v. andere 
partijen in de omgeving van het fonds, zoals 
werkgever of sociale partners. 

Het bestuur is alert op ongewenste 
groepsprocessen zoals groepsdenken, tunnelvisie 
en gezamenlijke valkuilen. 

Het bestuur is opgewassen tegen de inhoudelijke 
en organisatorische complexiteit van het fonds. 

Het bestuur biedt onafhankelijke oordeelsvorming 
t.o.v. de meer gespecialiseerde gesprekspartners. 

 

C. Bedrijfsvoering van het fonds 

Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Beheerste en integere bedrijfsvoering zijn basis 
voor het pensioenfondsbestuur. 

Wij zijn van mening dat het bestuur goede 
aandacht heeft voor de beheersing van de 
bedrijfsvoering en zicht heeft op de uitbesteding. 
Het bestuur is kritisch op de kosten en koppelt 
hierover ook terug aan de werkgever als 
betrokken partij. Het fonds overlegt ieder 
kwartaal met de belangrijkste 
uitbestedingspartijen en ontvangt rapportages. 
Rond het jaarwerk 2020 bleek dat bij 
InAdminRiskCo sprake was van 
liquiditeitsproblemen met risico’s voor de 
continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit leidde tot 
verscherpt toezicht vanuit DNB op de besturen 
van de bij InAdminRiskCo aangesloten klanten. 
Het bestuur heeft naar onze mening adequaat 
gehandeld, in nauwe samenwerking met de 
andere klanten. Inmiddels is InAdminRiskCo 
overgenomen, waardoor de continuïteit in 
rustiger vaarwater is gekomen. Echter, 
InAdminRiskCo kondigde recent aan eind 2022 de 
defined-benefit-dienstverlening aan klanten te 
stoppen én ook werd bekend dat de voor de 
general controls slechts een ISAE 3402 type 1 
rapportage beschikbaar zal zijn. Mede met het 
oog op deze problematiek bevelen wij het bestuur 
aan tot het moment waarop de collectieve 
waardeoverdracht plaatsvindt de uitbesteding, 
met name de pensioenuitvoering, nauwgezet te 
blijven monitoren. 

Het bestuur heeft een visie op de uitvoering, stelt 
eisen waaraan deze moet voldoen en bepaalt 
welk kostenniveau aanvaardbaar is. 

Het bestuur heeft zicht op de keten van 
uitbesteding. 

Er wordt een beheerst beloningsbeleid 
gehanteerd. 

De organisatorische inrichting staat in voldoende 
mate borg voor een continu inzicht in en overzicht 
van de belangrijkste risico’s in hun onderlinge 
samenhang. 

De risico’s worden in voldoende mate beheerst 
(de risicobeheersing is adequaat). 

Er wordt een cultuur bevorderd waarin 
risicobewustzijn vanzelfsprekend is. 

Houders van sleutelfuncties rapporteren, indien 
zij ook bestuurder van het fonds zijn, hun 
bevindingen ook aan het intern toezicht. 

De uitvoering en uitbesteding is 
toekomstbestendig. 

Partijen aan wie wordt uitbesteed en externe 
adviseurs worden op regelmatige basis 
geëvalueerd. 

Het bestuur heeft een visie op integriteit en laat 
dit aansluiten op beleid en aansturing.  
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Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Het IT-beleid is in 2020 geëvalueerd en de IT 
risico’s zijn nader onderzocht. Het beleid is en 
beheersmaatregelen zijn aangescherpt. 
 
Het beloningsbeleid voldoet aan wet- en 
regelgeving. Het bestuur heeft zijn 
beloningsbeleid in 2020 geëvalueerd, ook wat 
betreft de uitgangspunten van het beleid. De 
evaluatie leidde niet tot aanpassingen. 
 
Wij nemen waar dat de sleutelfuncties op 
kwartaalbasis rapporteren aan het bestuur. Wij 
signaleren dat de sleutelfunctiehouders het 
bestuur in het jaar 2020 hebben kunnen uitdagen, 
hetgeen een positieve bijdrage leverde aan de 
bestuurlijke besprekingen en besluitvorming. De 
internal audits worden planmatig uitgevoerd.  
 
De integere bedrijfsvoering heeft de aandacht van 
het bestuur, zo leiden wij af uit de notulen. 
Tijdens bestuursvergadering wordt stilgestaan bij 
compliance gerelateerde onderwerpen en is 
compliance/integriteit een expliciet agendapunt. 
De complianceofficer is bij vrijwel iedere 
bestuursvergadering aanwezig geweest en is 
iedere bestuursvergadering spreektijd toegekend.  
Wij hebben kennisgenomen van verslag van de 
complianceofficer over 2020. Er worden door de 
complianceofficer twee punten onder de 
aandacht gebracht. 
Wij achten het verslag van de complianceofficer 
duidelijk en compleet  
 
Aanbeveling 
2. Mede met het oog op de problematiek die 

speelt bij InAdminRiskCo bevelen wij het 

bestuur aan tot het moment waarop de 

collectieve waardeoverdracht plaatsvindt de 

uitbesteding, met name de 

pensioenadministratie, nauwgezet te blijven 

monitoren. 

 

D. Beleid van het fonds 

Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Het beleid is in overeenstemming met de missie, 
visie, strategie, doelstellingen en uitgangspunten 
van het fonds 

Het beleid van het fonds is in overeenstemming 
met de missie, visie en strategie van het fonds. 
Wij constateren dat het bestuur veel aandacht 
heeft voor communicatie en het proces op orde 
is.  
 
Het bestuursverslag 2020 geeft goed inzicht in het 
beleid en de uitvoering hiervan. 

Het beleid is voldoende effectief 

Er is een heldere en gedocumenteerde beleids- en 
verantwoordingscyclus 

Effectiviteit van beleid wordt periodiek getoetst 
en er wordt zo nodig op bijgestuurd 
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Normen Bevindingen en aanbevelingen 

Er wordt verantwoording afgelegd over beleid, de 
gerealiseerde uitkomsten van het beleid en over 
de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarbij 
worden de belangen evenwichtig gewogen. 

In de voorleggers bij de vergaderstukken wordt 
aangegeven wat de invloed van een bepaald 
besluit is in het kader van de evenwichtige 
belangenafweging en wat de risico-aspecten van 
het betreffende onderwerp zijn. Wij nemen waar 
dat deze aspecten ook terugkomen in de 
bestuurlijke discussie en dit adequaat en 
onderbouwd wordt vastgelegd in de notulen.  
 
Het bestuur heeft een zelfevaluatie gehouden 
waarin met name aandacht is geweest voor 
gedrag en cultuur. Wij hebben via de notulen 
kennisgenomen van de resultaten van 
zelfevaluatie. In het bestuursverslag 2020 wordt 
gerefereerd aan de zelfevaluatie. 
 
Het fonds hanteert een overzichtelijk en 
transparant beleggingsbeleid. Het 
vermogensbeheer wordt uitgevoerd door NN 
Investment Partners. Vanwege de gewijzigde 
marktomstandigheden is een inschatting gemaakt 
van de impact van deze omstandigheden op de 
uitgangspunten van de in 2017 uitgevoerde ALM-
studie. De conclusie was dat er geen aanleiding is 
om het strategische beleggingsbeleid aan te 
passen aan de omstandigheden.  
 
Wij constateren dat in 2020 veel bestuurlijke 
aandacht is geweest voor het verder 
optimaliseren van het risicomanagement. Er is 
een uitgebreide risicomatrix opgesteld die tijdens 
de bestuursvergaderingen wordt besproken. Het 
risicomanagementbeleid achten wij adequaat, en 
proportioneel ten opzichte van de aard, omvang 
en complexiteit van het fonds. Het bestuur heeft 
aangegeven niet langer te streven naar 
volwassenheidsniveau 4, maar dat 
volwassenheidsniveau 3 van het 
risicomanagement in dit stadium van het fonds 
vooralsnog voldoende en passend is.  

Inzicht in risico’s belanghebbenden gerelateerd 
aan het overeengekomen ambitieniveau 

Er wordt publiekelijk inzicht gegeven of en in 
hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt 

Inzicht in het beleid, de 
besluitvormingsprocedures, de besluiten en de 
realisatie van het beleid 

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de 
evaluatie van het functioneren van het bestuur 

Evenwichtige afweging van belangen vindt plaats 

Beleidsoverwegingen zijn voldoende kenbaar  

Bij alle besluiten is duidelijk vastgelegd op grond 
van welke overwegingen het besluit is genomen 

Doelen dienen meetbaar te zijn 

Er is een bewustwording te zijn van de 
onderscheiden belangen van deelgroepen 

De evenwichtige belangenafweging dient 
zichtbaar te zijn, onderbouwd en verantwoord 

Bij het bepalen van het beleid en het nemen van 
besluiten vindt expliciete risicoafweging plaats 
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3.3 Code pensioenfondsen  

De visitatiecommissie betrekt de Code Pensioenfondsen overeenkomstig norm 47 bij de uitoefening van 

zijn taak. In het jaarverslag wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over de toepassing van de 

Code Pensioenfondsen. Wij constateren dat het bestuur op gedegen wijze een inventarisatie heeft 

gemaakt van de naleving van de normen uit de Code Pensioenfondsen door het fonds en daarover 

volledig rapporteert in het bestuursverslag. Hierna geven wij een oordeel over de wijze waarop de acht 

thema’s van de Code Pensioenfondsen worden nageleefd en toegepast. 

 

Thema uit Code Pensioenfondsen Bevindingen en aanbevelingen 

Vertrouwen waarmaken Het bestuur staat van oudsher dicht bij de 
deelnemer en doet dat op een gestructureerde 
manier. Dit is in deze fase waarin het fonds zich 
bevindt des te belangrijker. Wij zullen de acties 
van het bestuur de komende periode graag volgen 
in het kader van het onderhoud van het regulier 
contact met ons.  

Verantwoordelijkheid nemen Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van de pensioenregeling, nu en in 
de toekomst. Daarnaast positioneert het bestuur 
zich autonoom ten opzichte van alle betrokken 
partijen.   

Integer handelen Het bestuur bevordert integriteit en er heerst een 
open cultuur binnen het fonds. Het bestuur 
besteedt in de reguliere bedrijfsvoering aandacht 
aan integriteit, waar ook onafhankelijkheid 
onderdeel van uitmaakt. Ook is hieraan 
nadrukkelijk aandacht besteed bij besluitvorming 
over de toekomst van het fonds.   

Kwaliteit nastreven De zelfevaluatie van het bestuur wordt jaarlijks 
uitgevoerd, waarbij aandacht is voor de 
onderwerpen geschiktheid, diversiteit, gedrag en 
cultuur. De bestuurlijke inrichting met 
portefeuillehouders en kritische vragenstellers 
draagt bij aan besluitvorming. 

Zorgvuldig benoemen Vanuit de Code Pensioenfondsen is diversiteit een 
aandachtspunt. Het is bestuur is divers 
samengesteld qua competenties en 
deskundigheid. 

Gepast belonen  Het beloningsbeleid van het fonds is op orde.  

Toezicht houden en inspraak waarborgen Door de inrichting is toezicht en inspraak conform 
de wetgeving geborgd.  
De visitatiecommissie kan ongehinderd en 
voorzien van alle informatie zijn werk doen en 
wordt door het bestuur als serieuze 
gesprekspartner gezien.  

Transparantie bevorderen Missie, visie en strategie zijn vastgelegd en er 
wordt verantwoording afgelegd over het 
gevoerde beleid.  
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3.4 Coronavirus 

In 2020 werd de wereld geconfronteerd met de opkomst en verspreiding van het coronavirus. De 

gezondheidscrisis vertaalde zich in een economische crisis. Naast de financiële gevolgen heeft het fonds 

net als iedere andere organisatie te kampen gehad met de operationele beperkingen die deze crisis met 

zich meebracht. Wij hebben waargenomen dat het door de crisis geactiveerde crisismanagement 

adequaat werd uitgevoerd en dat pensioenuitvoering goed doorgang heeft kunnen vinden. 

 

4. Slot 

Wij danken het bestuur en het verantwoordingsorgaan voor de constructieve gesprekken die wij 

gedurende het jaar hebben kunnen voeren, zowel over de toekomst van het fonds als over de reguliere 

bedrijfsvoering.  

 

De visitatiecommissie, Alkmaar, 23 april 2021 

 

Annemie Plat 
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