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1.3 Beheersingskader van de organisatie 
 
Bestuur en doelstelling 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds. Het pensioenfonds 
stelt zich ten doel de verstrekking van pensioenen en andere uitkeringen inzake ouderdom, 
arbeidsongeschiktheid en overlijden aan werknemers en gewezen werknemers alsmede hun 
nagelaten betrekkingen overeenkomstig de bepalingen van de pensioenreglementen en de 
statuten. Het bestuur tracht dit doel te bereiken door: 
 
1. Het vormen en in stand houden van fondsen; 
2. Het uitvoeren van de pensioenregeling zoals in de pensioenovereenkomst(en), 

uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglementen omschreven; 
3. Al die maatregelen te treffen, die aan het doel ten goede komen. 
 
Bevoegdheden  
De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het bestuurshandvest. 
Daarbij is uitgegaan van de Code Pensioenfondsen waarin normen zijn opgenomen die een 
aanvulling zijn op de wet- en regelgeving.  

Het bestuur is bevoegd het pensioenfonds te vertegenwoordigen. 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tezamen toe aan ten minste één door de werkgever 
aangewezen en ten minste één door de deelnemers/pensioengerechtigden gekozen 
bestuurslid. Om het pensioenfonds te verbinden, zijn de handtekeningen van ten minste 
deze twee bestuursleden of van hun gevolmachtigden nodig.  

De besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, 
tenzij dit statutair anders geregeld is. De gezamenlijke werknemersvertegenwoordigers 
(inclusief pensioengerechtigden) evenveel stemmen uit als de gezamenlijke 
werkgeversvertegenwoordigers (voor zover deze vertegenwoordigers in de vergadering 
aanwezig zijn). Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. Staken bij herstemming 
de stemmen weer, dan zal het voorstel geacht worden te zijn verworpen. 

Het bestuur heeft het administratief en geldelijk beheer (uitvoering) gedelegeerd aan het 
pensioenbureau van het pensioenfonds. Daarnaast zijn de deelnemers- en 
uitkeringsadministratie en het primaire vermogensbeheer uitbesteed aan respectievelijk Aon 
Hewitt en NNIP.  

Elk bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich, krachtens een 
bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde der bestuurders zich daarvoor heeft 
uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
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Risicohouding 
De risicohouding komt tot uitdrukking in de gekozen onder- c.q. bovengrenzen ten aanzien 
van het pensioenresultaat voortvloeiend uit de (aanvangs) haalbaarheidstoets en voor de 
korte termijn in de hoogte van het vereist eigen vermogen en een bandbreedte hiervoor.  

Op basis van het gekozen beleggingsbeleid is de aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. 
Aan de hand van de uitkomsten heeft het bestuur de voorgeschreven ondergrenzen ten 
aanzien van het verwachte pensioenresultaat en de bovengrens voor de maximale afwijking 
vastgesteld. In paragraaf 4.3 van deze Abtn zijn de resultaten van de haalbaarheidstoets 
vastgelegd. 

De risicohouding op korte termijn wordt vertaald in het vereist eigen vermogen en een 
bandbreedte daarom heen. Dit alles wordt vertaald in een begrenzing naar boven ten 
aanzien van de vereiste dekkingsgraad. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 4.4. van deze 
Abtn. De ondergrens is niet afzonderlijk gedefinieerd aangezien die in feite wordt bepaald 
door de grenzen die gesteld worden aan het beleggingsbeleid. 

De gehanteerde risicohouding is en wordt uitvoerig besproken met de vennootschap / 
werkgever en het Verantwoordingsorgaan. De risicohouding wordt kenbaar gemaakt aan de 
individuele deelnemers en de pensioengerechtigden. 

Geschiktheid  
Het bestuur kent een beleid geschiktheid dat is vastgelegd in het bestuurshandvest, 
onderdeel geschiktheidsplan.  

Integriteitbeleid 
In het bestuurshandvest zijn in het kader van het integriteitbeleid de navolgende stukken 
opgenomen: 

- een gedragscode voor het bestuur en andere verbonden personen ter voorkoming van 
belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het pensioenfonds 
aanwezige informatie; 

- een compliance program zijnde het geheel aan beleid, interne en externe regelgeving, 
voorlichtings- en monitoringsactiviteiten, die tezamen moeten leiden tot het realiseren van 
de compliance-doelstellingen; 

- een klokkenluidersregeling waarin is vastgelegd, dat alle aan het fonds verbonden 
personen de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, 
operationele en financiële aard; en 

- een incidentenregeling, waarin is vastgelegd op welke wijze incidenten die een gevaar 
(kunnen) vormen voor de beheersing en integriteit van de bedrijfsvoering kunnen worden 
gemeld, zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden. Drie bestuursleden, waaronder de secretaris, 
vertegenwoordigen de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (deze 
worden verder aangeduid als de werknemersvertegenwoordigers) en twee (externe) 
bestuursleden, waaronder de voorzitter, vertegenwoordigen de werkgever. Het bestuur 
vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of als ten minste twee bestuursleden dit 
verzoeken. Van deze vergaderingen worden schriftelijke verslagen gemaakt. Daarnaast 
vergadert het bestuur ten minste twee maal per jaar met het verantwoordingsorgaan van het 
pensioenfonds.
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Beleggingsadviescommissie 
Uit het bestuur is een beleggingsadviescommissie (BAC) samengesteld bestaande uit ten 
minste twee bestuursleden waarvan één werknemersvertegenwoordiger en één 
werkgeversvertegenwoordiger en de Operationeel manager. De BAC kan zich laten bijstaan 
door een beleggingsadviseur en de adviseur van het pensioenfonds. In de BAC worden alle 
beleggingszaken besproken. Ten minste viermaal per jaar wordt het door het bestuur 
geformuleerde beleggingsbeleid in het bijzijn van de beleggingsadviseur uitvoerig besproken 
met de externe vermogensbeheerder. De op advies van de BAC door het bestuur genomen 
besluiten worden vastgelegd in de Verklaring Beleggingsbeginselen. Deze verklaring is de 
basis voor het beleggingsmandaat van de vermogensbeheerder.  

Pensioenbureau 
Het pensioenbureau is samengesteld uit functionarissen die werkzaam zijn bij of voor ERIKS 
nv en bestaat uit een Operationeel manager en een Secretaris. Naast het uitvoeren van alle 
dagelijkse werkzaamheden is het pensioenbureau (mede-)initiator en coördinator voor de 
beleidsvoorbereiding. Zie verder de toelichting in paragraaf 1.2. 

Overige taken 
Zoals in artikel 3 van de statuten omschreven kan het pensioenfonds op verzoek van de 
vennootschap optreden als uitvoeringsorgaan voor specifieke aan ouderdom of pensioen 
gerelateerde regelingen, mits in overeenstemming met de regels betreffende taakafbakening 
zoals beschreven in de Pensioenwet.  

Verantwoordingsorgaan 
Het bestuur heeft een verantwoordingsorgaan (VO) ingesteld. De inrichting, bevoegdheden 
en rechten zijn vastgelegd in de statuten en het reglement VO. In het VO zijn de actieve 
deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever vertegenwoordigd. De geledingen 
kunnen een verschillend aantal zetels hebben waarbij de deelnemers en de 
pensioengerechtigden op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd zijn. 
Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is 
uitgevoerd. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het 
bestuur aan de hand van onder meer het bestuursverslag, over het door het bestuur 
gevoerde beleid, evenals over de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen 
met de reactie van het bestuur daarop, in het bestuursverslag opgenomen. 
 
Intern toezicht 
Het bestuur zorgt voor organisatie van transparant intern toezicht. Het intern toezicht betreft 
het kritisch bezien van het functioneren van het bestuur door onafhankelijke deskundigen.  
 
Het bestuur van het pensioenfonds heeft gekozen voor visitatie. De taken, bevoegdheden en 
rechten van de visitatiecommissie zijn vastgelegd in het reglement visitatiecommissie. De 
visitatiecommissie rapporteert aan het bestuur. Het bestuur bespreekt het rapport met het 
verantwoordingsorgaan en de bevindingen worden in het bestuursverslag van het 
pensioenfonds vermeld. De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van 
haar taken aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.  
 
Verantwoording 
Het bestuur verstrekt De Nederlandsche Bank (DNB) per maand, per kwartaal en jaarlijks 
tijdig de staten die DNB nodig heeft voor de juiste uitoefening van haar taak. Verder wordt 
jaarlijks financiële verantwoording afgelegd aan het verantwoordingsorgaan.  
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Externe deskundigen 
Het bestuur heeft de heer J.J. van Leeuwen gevraagd haar als adviseur / extern deskundige 
bij te staan. 
 
Het bestuur heeft een bij Aon Hewitt werkzame actuaris benoemd als adviserend actuaris.  

Het bestuur heeft Aon Hewitt verzocht een beleggingsadviseur ter beschikking te stellen die 
het bestuur ondersteunt bij het beleggingsbeleid.  

Tevens heeft het bestuur besloten een bij Aon Hewitt werkzame actuaris te benoemen als 
certificerend actuaris. De certificerend actuaris toetst onder andere jaarlijks de mate waarin 
de verplichtingen van het pensioenfonds door aanwezig vermogen worden afgedekt. Deze 
actuaris maakt jaarlijks een actuarieel verslag en certificeert de actuariële verslagstaten.  

Het bestuur ziet er op toe dat Aon Hewitt in het bezit is van een door DNB goedgekeurde 
gedragscode die het mogelijk maakt gebruik te maken van de diensten van zowel een 
adviserend als een certificerend actuaris van dezelfde organisatie zonder dat de 
onafhankelijkheid van de certificerend actuaris in het geding komt. 

Het bestuur heeft als extern accountantsbureau KPMG aangesteld. De accountant 
controleert de jaarrekening en de jaarstaten voor DNB. KPMG doet jaarlijks verslag van zijn 
controlewerkzaamheden door middel van een accountantsverklaring en eventueel een 
mondelinge of schriftelijke toelichting (accountantsverslag). 
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