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1.4 Operationele beheersingsmaatregelen 
 
Operationele processen en administratieve organisatie 
De volgende operationele processen (zie paragraaf 1.2 organigram) worden onderscheiden: 
• Deelnemers- en aansprakenadministratie;  
• Pensioenvaststellingen (actuariële werkzaamheden); 
• Financiële administratie; 
• Pensioenuitkeringenadministratie; 
• Vermogensbeheer (inclusief de beleggingsadministratie); 
• Beleidsvoorbereiding en secretariële ondersteuning. 
 
Administratie 
Het bestuur heeft het administratief en geldelijk beheer voor de dagelijkse werkzaamheden en 
het secretariaat en de bestuur ondersteuning uitbesteed aan het pensioenbureau.  
 
De deelnemers- en aansprakenadministratie, pensioenvaststellingen en andere actuariële 
werkzaamheden worden uitgevoerd door Aon Hewitt. De taken en bevoegdheden van Aon 
Hewitt zijn vastgelegd in een Overeenkomst Pensioenadministratie en een Servicelevel 
agreement (SLA). Dit betreft (onder andere): 
• Het conform de statuten en reglementen vaststellen van de pensioenaanspraken per  

1 januari op basis van de dan geldende, door de aangesloten onderneming opgegeven 
salarissen. 

• Het opstellen van de bijbehorende pensioenopgaven. 
• De berekening van de jaarlijkse pensioenopbouw. 
• De berekening van de grootte van de te verzekeren overlijdensrisico's en de daarvoor 

verschuldigde premie. 
• De verwerking van de periodiek van de aangesloten onderneming(en) ontvangen 

gegevens betreffende de mutaties in het deelnemersbestand. 
• De verwerking van pensioenoverdrachten en overige extern ontvangen mutaties in het 

deelnemersbestand. 
• De verzorging van de berichtgeving naar de deelnemers en gewezen deelnemers met 

betrekking tot de verwerkte mutaties. 
• De vaststelling van de per 31 december van het boekjaar opgebouwde 

pensioenaanspraken. 
• De tijdige oplevering aan de adviserend actuaris van het pensioenfonds van de voor de 

risico-opgave en de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen benodigde 
gegevens, alsmede van de overige gegevens voor het actuarieel verslag en de actuariële 
verslagstaten. 
 

De benodigde gegevens voor de deelnemersadministratie worden aangeleverd door het 
pensioenbureau die de contacten onderhoudt met de deelnemende ERIKS-bedrijven. 
 
Op basis van de door de deelnemers- en aansprakenadministratie aangeleverde gegevens 
stelt de adviserend actuaris: 
• de uit de pensioenregeling voortvloeiende overlijdensrisico’s vast die door het fonds 

worden herverzekerd. 
• de premies en/of koopsommen voor de jaarlijkse pensioenopbouw en alle overige kosten 

vast.  
• de voorziening pensioenverplichtingen en de overige technische voorzieningen/reserves 

vast. 



 

Actuariële en bedrijfstechnische nota   12 december 2017 
 

13 

De financiële administratie, uitgevoerd door de Operationeel manager, omvat de volgende 
taken: 
• Het in de boekhouding vastleggen van alle financiële handelingen en transacties. 
• De controle en het toezicht op de binnenkomende en uitgaande nota’s. 
• Het regelen van de noodzakelijke betalingen. 
• Het tijdig incasseren van de pensioenbijdragen. 
• De controle en administratieve verwerking van ontvangen gegevens m.b.t. de 

beleggingen. 
• Het verzamelen en verwerken van financiële gegevens voor kwartaalrapportages aan 

DNB. 
• De afstemming van de financiële gegevens met de actuaris 
• Het opstellen van het jaarverslag (bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening) 

en de verslagstaten voor DNB, alsmede de voorlegging van deze ter goedkeuring aan het 
bestuur 

• Het tijdig ter beschikking stellen van de benodigde gegevens ten behoeve van de 
accountantscontrole. 

 
De pensioen(uitkeringen)administratie, uitgevoerd door Aon Hewitt, omvat de volgende 
werkzaamheden: 
• Het jaarlijks per 1 januari (zo nodig) herzien van de bruto pensioenuitkeringen. 
• Het in geval van mutaties vaststellen van de bruto uitkeringen. 
• Het opvragen en verzamelen van de benodigde gegevens voor de uitbetalingen. 
• Het maandelijks op basis van het actuele bestand vaststellen van de inhoudingen en de 

netto uit te keren pensioenen. 
• Het verzorgen van de opdracht tot uitbetaling van de pensioenen. 
• Het verzorgen van de pensioenopgaven ten behoeve van de pensioengerechtigden (in 

geval van wijzigingen, alsmede voor de aangifte inkomstenbelasting). 
• De periodieke en jaarlijkse aangifte aan de belastingdienst en het College van 

Zorgverzekeringen (CVZ). 
• De periodieke afwikkeling van de afdrachten. 
• De controle op de rechtmatigheid van pensioenuitkeringen (attestatie de vita). 
• De behandeling van vragen van pensioengerechtigden. 
 
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan NN Investment Partners B.V. (NNIP). De 
Operationeel manager beoordeelt maandelijks de beleggingsresultaten. 
 
De beleggingenadministratie, uitgevoerd door de Operationeel manager, omvat de volgende 
werkzaamheden: 
• De controle en administratieve verwerking van ontvangen gegevens m.b.t. de 

beleggingen. 
• De liquiditeitsbewaking en het zo nodig opstellen van een liquiditeitsprognose. 
• Opstellen van de maandelijkse rapportage aan het bestuur met informatie over de 

mutaties in de beleggingsportefeuille, de performance ten opzichte van de relevante 
benchmarks. 

• Verzamelen en verwerken van de beleggingsgegevens ten behoeve van rapportages aan 
DNB. 

• Het zo nodig terugvorderen van ingehouden dividendbelasting. 
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De beleidsvoorbereiding en secretariële werkzaamheden c.q. ondersteuning betreffen de 
volgende zaken en worden door de Operationeel manager en Secretaris gezamenlijk 
uitgevoerd: 
• Het in overleg met het bestuur voorbereiden en uitschrijven van vergaderingen van 

bestuur en deelnemers. 
• Het samenstellen van de agenda en de bijbehorende stukken. 
• Het bijwonen van de bestuursvergaderingen inclusief voorbereiding en (toezicht op de) 

afwikkeling van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden. 
• Het notuleren van de vergaderingen. 
• Toezicht op de correcte naleving van de bepalingen in de statuten en 

pensioenreglementen, alsmede van de uitvoeringsovereenkomst tussen het 
pensioenfonds en de aangesloten onderneming(en). 

• Het opvragen en verstrekken aan de hierna genoemde personen en instellingen van 
gegevens, voor zover wettelijke bepalingen dit vereisen c.q. toelaten en indien en voor 
zover de uitvoering van de binnen het kader van de administratieovereenkomst verstrekte 
opdracht dit vereist. 

• Het onderhouden van mondelinge en schriftelijke contacten met onder meer: 
 De bestuursleden; 
 De deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden; 
 De aangesloten ondernemingen; 
 De adviserend en certificerend actuaris; 
 De extern accountant; 
 De herverzekeraar(s); 
 De overheid; 
 De Belastingdienst; 
 DNB; 
 De bank(en). 

 
De Secretaris en de Operationeel manager corresponderen rechtstreeks met de betrokken 
personen en instanties. 
 
Ter uitvoering van de hiervoor vermelde taken is de Secretaris respectievelijk de 
Operationeel manager gemachtigd namens het pensioenfonds alle brieven te ondertekenen 
die hierop betrekking hebben, behoudens stukken die statutair door het bestuur dienen te 
worden getekend en stukken van beleidsmatige aard. Onder beleidsmatige stukken wordt 
hier onder meer verstaan stukken die een nadere interpretatie, uitleg of toetsing van het 
reglement en de statuten inhouden. 
 
De Operationeel manager heeft de bevoegdheid om samen met ten minste één daartoe 
geautoriseerd bestuurslid van het pensioenfonds betalingsopdrachten te ondertekenen. 
 
Extern Vermogensbeheer 
De uitvoering van het vermogensbeheer is uitbesteed aan een professionele externe 
vermogensbeheerder (zie ook paragraaf 4.4). Deze voert het vermogensbeheer uit aan de 
hand van de beleggingsrichtlijnen binnen de daarin gestelde bandbreedtes. 
Het bestuur en de BAC kan de vermogensbeheerder vragen om beleggingsvoorstellen te 
doen. De vermogensbeheerder rapporteert iedere maand over de samenstelling van de 
portefeuille, de mutaties gedurende de afgelopen maand, de waarde mutaties en eventuele 
andere gegevens. 
Het bestuur heeft een overzicht samengesteld met de rapportagebehoefte inzake het 
verloop en de samenstelling van de beleggingsportefeuille (zie bijlage 1). De Operationeel 
manager gebruikt deze lijst als basis voor zijn maandelijkse rapportage aan  het bestuur. 
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Bewaking en analyse van het operationele ondernemingsrisico en de 
managementinformatie 
De bewaking en analyse van het operationele ondernemingsrisico en de 
managementinformatie gebeurt door de Operationeel manager onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur op basis van de mondelinge en schriftelijke rapportages van: 
• de uitvoerder van de deelnemers- en uitkeringenadministratie; 
• de adviserend en de certificerend actuaris; 
• de beleggingsadviseur; 
• de extern accountant; 
• de vermogensbeheerder. 
 
De Operationeel manager rapporteert iedere maand de beleggingsperformance en de 
ontwikkeling van de dekkingsgraad digitaal (en indien nodig mondeling) aan het bestuur, 
alsmede tijdens de bestuursvergaderingen en verder tweemaal per jaar door middel van 
respectievelijk een begroting en een financieel jaarverslag. De sturing van het proces 
voorafgaand aan de vaststelling van de begroting respectievelijk het financieel jaarverslag 
door het bestuur wordt verzorgd door de Operationeel manager. Hij bewaakt de voortgang, 
de tijdigheid en de kwaliteit op basis van een in overleg met het bestuur vastgestelde 
planning. 

De adviserend actuaris adviseert het bestuur over de financiële opzet van het pensioenfonds 
en de grondslagen waarop het rust. 

De certificerend actuaris heeft tot taak een verklaring af te geven over de juistheid van de op 
de balans en de rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten en een 
bevestiging te geven dat het pensioenfonds heeft voldaan aan de bepalingen krachtens het 
FTK zoals opgenomen in de Pensioenwet en hiervan afgeleide regelgeving. De certificerend 
actuaris waarmerkt het actuarieel verslag. De certificerend actuaris rapporteert schriftelijk 
aan het bestuur bij de afsluiting van een boekjaar en verder zo dikwijls als deze, dan wel het 
bestuur dit nodig acht. 

De extern accountant controleert jaarlijks de administratie van het pensioenfonds. Van deze 
controlewerkzaamheden brengt de accountant verslag uit aan het bestuur. 
 
Vanuit hun professionaliteit zullen de extern accountant en zowel de adviserend als de 
certificerend actuaris, indien nodig, adviseren bij wijziging van operationele processen of bij 
specifieke controlewerkzaamheden, daarbij inspelend op actuele ontwikkelingen en 
bevindingen.  

Continuïteit bedrijfsvoering 
Het toenemende belang van de continuïteit van de bedrijfsvoering en de rol van een 
ongestoorde werking van de automatisering in dat geheel, heeft de doorlopende aandacht 
van het bestuur. Met betrekking tot de continuïteit van de gegevensverwerking en de back 
up/recovery daarvan voldoende zijn gewaarborgd waarbij het gehanteerde raamwerk 
gebaseerd is op wereldwijde IT standaarden. Op het raamwerk vindt daarbij driejaarlijks een 
audit plaats door een externe auditor. Voor wat betreft de uitbestede werkzaamheden aan 
Aon Hewitt en NNIP geldt dat deze organisaties middels SLA’s en ISAE 3402- of 
vergelijkbare verklaringen moeten kunnen aantonen “in control” te zijn en alle gebruikelijke 
maatregelen hebben genomen om de continuïteit van hun dienstverlening te garanderen. 
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