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Samenvattend verslag van visitatie over 2015 bij Stichting Pensioenfonds ERIKS 
 
Deze samenvatting bevat onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. Het volledige 
rapport is beschikbaar bij het bestuur. Een verantwoording over de uitvoering van de taken is 
tevens bij het verantwoordingsorgaan op te vragen. 
 
Taakopdracht en wettelijk kader intern toezicht 
De wettelijke taakopdracht voor de visitatiecommissie is toezicht houden op het bestuursbeleid 
en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Daarnaast ziet de visitatiecommissie ten 
minste toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. 
De Code Pensioenfondsen vraagt het intern toezicht zijn taak zo te vervullen dat deze bijdraagt 
aan het effectief en slagvaardig functioneren van het bestuur en aan beheerste en integere 
bedrijfsvoering. Het intern toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en 
werkgevers over het uitvoeren van de taken. 
 
Hieronder volgt ons samenvattend oordeel en de onderbouwing hiervan. 
 
Samenvattend oordeel 
Op basis van de uitgevoerde visitatie zijn wij van oordeel dat het bestuur een verantwoord beleid 
voert en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds goed aanstuurt. Wel vragen wij 
aandacht voor kwetsbaarheden in de beheerste bedrijfsvoering. De risicobeheersing is passend 
bij aard, omvang en complexiteit van het fonds. Er is goed aandacht voor de evenwichtige 
belangenafweging, maar de vastlegging zou zichtbaarder moeten. 
 
Onderbouwing van het oordeel 
 
Het functioneren van de governance 
Het paritaire bestuursmodel past bij de aard en de complexiteit van het fonds. Wij hebben geen 
bestuursvergaderingen of andere vergaderingen bijgewoond maar op grond van de bestudeerde 
stukken concluderen wij dat alle organen naar behoren zijn ingericht en goed functioneren. Met 
de komst in 2016 van een extern bestuurder namens de werkgever, dient er goed voor te worden 
gewaakt dat het evenwicht tussen de verschillende geledingen in de pariteit goed blijft 
functioneren. 
 
Het functioneren van het bestuur 
Op grond van de gesprekken met het bestuur en de gelezen stukken concluderen wij dat het 
bestuur zich professioneel en volwassen naar elkaar opstelt. Daarnaast beheerst het bestuur de 
materie, overziet ontwikkelingen en heeft passende deskundigheid en biedt voldoende 
tegenwicht aan externe specialisten en adviseurs. Het bestuur is aangesloten op de actualiteit. 
Naar onze mening sluit de deskundigheid van het bestuur aan op aard en complexiteit van het 
fonds. Wij nemen waar dat de bestuursleden open en respectvol met elkaar omgaan en waar 
nodig tegenwicht jegens elkaar bieden. Er is een opleidingsplan, dit wordt door de compliance 
officer bewaakt. Er is een adequaat proces voor zelfevaluatie van bestuur. 
     
De afwegingen en besluitvorming zijn in de notulen terug te vinden, maar wij denken dat de 
transparantie bij besluitvorming aan kracht kan winnen door bij een besluit in de notulen zichtbaar 
aandacht te besteden aan achtergronden, overwegingen, risicokaders en evenwichtige 
belangenafweging. 
 
Beleidscyclus en verantwoording 
Beleidsuitgangspunten en doelstellingen zijn in de ABTN gedefinieerd. Het bestuur ziet het 
belang van een heldere en actuele missie en risicohouding van het fonds en goede weergave 
van doelen en uitgangspunten. De beleids- en verantwoordingscyclus zoals bedoeld in de Code 
Pensioenfondsen is echter nog niet uitgewerkt. Wij bevelen aan dat het bestuur hier nadere 
invulling aan geeft. Het bestuur had reeds het voornemen om een strategisch plan op te stellen, 
maar dit is nog niet gerealiseerd. Wij bevelen aan dit alsnog te doen. 
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Wettelijke procedures voor de totstandkoming van beleid zijn gevolgd. Risicoprofiel beleggingen 
sluit aan bij risicoprofiel fonds. Wij bevelen aan dat het bestuur een eigen visie op 
maatschappelijk verantwoord beleggen vastlegt en uitspreekt. 
 
Het bestuur streeft naar een constructieve en open dialoog met het verantwoordingsorgaan. 
 
Beheersing van de algemene gang van zaken in het fonds 
De uitbesteding achten wij duidelijk en passend. Dit geldt ook voor de verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Compliance zou een standaard agendapunt moeten 
zijn. Wij hebben een aantal bevindingen met betrekking tot de ABTN en bevelen aan deze in 
behandeling te nemen. Wij bevelen aan de regeling van de eventuele verhoging van de 
pensioenleeftijd te toetsen aan de wet- en regelgeving. Wij zijn van mening dat het bestuur als 
opdrachtnemer van deze regeling zou moeten heroverwegen of dit door sociale partners 
geformuleerde onderdeel van de pensioenregeling nog steeds uitvoerbaar is. 
 
Risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging 
De uitkomsten van de haalbaarheidstoets behorend bij de implementatie van het nieuw FTK zijn 
gecommuniceerd met werkgever en deelnemers en er is aansluitend een 
risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd. Bestaand beleid en risicohouding zijn bevestigd. Het 
verantwoordingsorgaan, de ondernemingsraad en werkgever hebben bevestigd zich in de 
gemaakte keuzes te kunnen vinden.  
Het risicomanagement is pragmatisch ingericht en passend bij aard en complexiteit van het 
fonds. De risicomatrix is actueel. Update van het risicomanagement is geborgd via opname in de 
jaarplanner. 
De Pensioendesk van het fonds is op dit moment op orde, maar kwetsbaar. Wij bevelen aan de 
mogelijkheden voor uitwijk en opvang nader uit te werken, vast te leggen en waar relevant ook te 
testen. 
 
Compliance met wet- en regelgeving wordt bewaakt. Het integriteitbeleid is deels ingeregeld. Een 
systematische analyse van de integriteitrisico’s is echter nog niet afgerond. Wij bevelen aan dit 
op zo kort mogelijke termijn te doen, mede gezien verwachtingen DNB hieromtrent. Voorts 
bevelen wij aan de feitelijke werking van het integriteitbeleid te beoordelen. 
 
De evenwichtige belangenafweging is bij de implementatie van het nieuw FTK aan de orde 
geweest. De bewaking van de evenwichtige belangenafweging moet bij reguliere besluitvorming 
explicieter plaatsvinden en vastgelegd worden.  
 
Naleving Code pensioenfondsen 
Naleving van de normen uit de Code pensioenfondsen is in de jaarverslagen over 2014 en 2015 
verantwoord.  
 
Opvolging aanbevelingen intern toezicht 
Het bestuur volgt de aanbevelingen van het intern toezicht goed op. Er staan nog wel zaken 
open, deze hebben we in het rapport besproken. 
 
De visitatiecommissie, Alkmaar, 17 mei 2016 
 
Jaco Groenewoud 
Henk-Jan Strang 
Dick Wenting (voorzitter) 
  




