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10. Goed pensioenfondsbestuur 
10.1 Wet versterking bestuur pensioenfondsen 
 
Deze in 2013 ingevoerde wet heeft een verbetering van het bestuur, de verantwoording en het 
intern toezicht tot doel. SPE heeft gekozen voor het Paritair model.  
 

 
 
Het bestuur is van mening dat met dit model het best recht wordt gedaan aan de opzet van SPE. 
 
10.2 Principes voor goed pensioenfondsbestuur / ‘Code Pensioenfondsen’ 
 
Gedurende het verslagjaar voldeed de manier waarop SPE is ingericht en wordt bestuurd aan de 
Pensioenwet. 
 
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben samen de Code Pensioenfondsen 
opgesteld. De Code is bedoeld om normen te formuleren voor ‘goed pensioenfondsbestuur’. 
De Code staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het volledige stelsel van bestaande wet- 
en regelgeving. Het gaat om de intentie, niet om de letter. Bepalend voor de werking van de Code 
is hoe het pensioenfonds met de intenties van de Code omgaat. Dit betekent dus dat er ruimte is 
om af te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. De Code gaat uit van het principe 
‘pas toe, of leg uit’ en is per 1 juli 2014 in de wet verankerd.  
 
In de bestuursvergadering van 24 februari 2014 is afgesproken dat het bestuur in principe alle 83 
bepalingen van de Code wenst na te streven en toe te passen.  
 
De contacten tussen werkgever, werknemers, deelnemers, pensioengerechtigden, bestuur en 
Verantwoordingsorgaan zijn zeer intensief en er kan, waar nodig, snel worden gereageerd op 
ontwikkelingen. Er wordt gestreefd naar diversiteit. Deskundigheid en geschiktheid staan voorop. 
Onderstaand wordt de complete tabel weergegeven met de zienswijze van het bestuur op de 83 
Code elementen. 
  

	

Verantwoording	en	medezeggenschap	

Werkgever	 Werknemers	 Pensioengerechtigden	

Bestuur	

Visitatiecommissie	

Werkgever	 Werknemers	 Pensioengerechtigden	

Verantwoordingsorgaan	

Intern	toezicht	
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 Uitvoering 
• Taken en werkwijze bestuur: 

norm 1 t/m 9 
Toegepast. 

• Taken en werkwijze Belanghebbenden Orgaan: 
norm 10 t/m 13 

n.v.t. 

• Taken en werkwijze intern toezicht: 
norm 14 t/m 16 

Toegepast. Geen RvT (norm 16), via VC. 

• Verantwoording afleggen: 
norm 17 t/m 22 

Toegepast. 

• Integraal Risicomanagement: 
norm 23 en 24 

Toegepast. Het bestuur heeft extra 
aandacht voor risicomanagement en zorgt 
voor juiste vastlegging van de 
risicoafweging door middel van de 
voorleggers bij vergaderstukken en in de 
notulen. 

• Communicatie en transparantie: 
norm 25 en 26 

Toegepast. 
 

• Verantwoord beleggen: 
norm 27, 28 en 29 

Toegepast. Het bestuur volgt de strategie 
inzake Verantwoord beleggen van de 
vermogensbeheerder, die zich onder 
andere heeft gecommitteerd aan de UN 
principles. 

• Uitvoering, uitbesteding en kosten: 
norm 30 t/m 37 

Toegepast. 

• Rol van de accountant en actuaris: 
norm 38 en 39 

Toegepast. Het bestuur bespreekt jaarlijks 
het functioneren van de accountant en van 
de actuaris. 

• Klachten en geschillen: 
norm 40 en 41 

Toegepast. 

• Melding onregelmatigheden en klokkenluiders-
regeling: 
norm 42 t/m 44 

Toegepast. Eind 2016 is een nieuwe 
(uitgebreidere) klokkenluidersregeling 
vastgesteld. 

• Benoeming, ontslag en schorsing: 
norm 45, 46 en 47 

Toegepast. 

• Geschiktheid: 
norm 48 t/m 51: 

Norm 48 en 50:  toegepast. 
Norm 49: Indien er zich een vacature 

voordoet wordt er een specifieke 
profielschets opgesteld. Het 
bestuur functioneert als 
collectief. Naast de 
portefeuillehouders bestaat de 
Beleggingsadviescommissie. 

Norm 51: het bestuur evalueert jaarlijks. 
Compliance officer treedt op als 
3e partij. 

• Intern toezicht: 
norm 52 t/m 55 

Norm 52:  toegepast. 
Norm 53 t/m 55: n.v.t (VC).  

• Verantwoordingsorgaan: 
norm 56 

Het streven naar diversiteit is er. Primair 
blijft: geschiktheid en deskundigheid, en 
kunnen opereren in een bestuur. 

• Belanghebbenden Orgaan: 
norm 57 en 58 

n.v.t. 

• Stemverhoudingen: 
norm 59 

Toegepast.  

• Zittingsduur en herbenoeming: 
norm 60 t/m 64 

Norm 60: toegepast. 
Norm 61: Zittingsduur is in principe 

maximaal 8 jaar. 
Norm 62, 63: n.v.t. 
Norm 64: toegepast. 
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• Diversiteit: 
norm 65 t/m 71 

Het streven naar diversiteit is er. Primair 
blijft: geschiktheid en deskundigheid, en 
kunnen opereren in een bestuur. 

• Integer handelen: 
norm 72 t/m 76 

Toegepast. 

• Beloningsbeleid: 
norm 77 t/m 81 

Toegepast. 

• Compliance: 
norm 82 en 83 

Toegepast. 

 
Het Verantwoordingsorgaan heeft over de aanpak een positief advies uitgebracht. 

In het boekjaar heeft het bestuur haar standpunt inzake zittingsduur en herbenoeming aangepast.  

10.4 Vergaderingen en commissies 

In 2016 zijn er 6 formele bestuursvergaderingen gehouden. Plus een drietal telefonische 
vergaderingen over specifieke onderwerpen zoals de beleggingen en de benoeming van de nieuwe 
bestuursleden.  

Naast de gebruikelijke onderwerpen is in de vergaderingen aandacht gegeven aan: 
• De Code Pensioenfondsen. 
• Het Bestuurshandvest. 
• De haalbaarheidstoets. 
• Wijzigingen van het reglement. 
• Het inwerking treden van het Financieel crisisplan. 
• Intern toezicht en afstemming met Visitatiecommissie. 
• Het invulling geven aan en de opvolging van het risicobeleid. 
• Vernieuwing gedragscode. 
• Het op peil houden van geschiktheid en deskundigheid van de bij SPE betrokkenen en het 

actualiseren van de geschiktheidseisen 
• De communicatie naar belanghebbenden. 

 
Omdat het nieuwe bestuur pas in november compleet was is besloten de zelfevaluatie van het 
bestuur uit te stellen naar 2017. Tevens is er gewerkt aan het behouden van de juiste 
geschiktheidsniveaus en deskundigheid. Zo heeft het bestuur in december 2016 een introductie 
gekregen op het gebied van risicomanagement. Er is een opleidingsplan voor de komende jaren 
afgesproken. 
 
Het bestuur heeft tweemaal vergaderd met het verantwoordingsorgaan (VO). Het VO is periodiek 
op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen. 

De Beleggingsadviescommissie kwam in het boekjaar vier maal bijeen. In het najaar werd advies 
uitgebracht aan het bestuur over het aanpassen van de Verklaring Beleggingsbeginselen en het 
mandaat van de vermogensbeheerder. Bij alle vergaderingen waren naast de drie commissieleden 
ook telkens de operationeel manager van het pensioenbureau, de algemeen adviseur, de 
beleggingsadviseur en de vermogensbeheerder aanwezig. 
In februari 2017 heeft de jaarlijkse evaluatie van het actief beheer door NN Investment Partners 
plaatsgevonden. Hierbij werd ook een oordeel gegeven over het beheer van de Discretionaire 
portefeuille en de onderliggende Nationale-Nederlanden beleggingsfondsen. In het eerste kwartaal 
van 2017 is besloten over te stappen naar een meer passieve houding bij het beheer van de 
aandelenportefeuille.  
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10.5 Verantwoordingsorgaan. 

Het VO is paritair samengesteld en heeft 3 leden. Het VO heeft recht op overleg met en advies op 
geven aan het bestuur ten aanzien van allerlei onderwerpen. 

Het VO is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over: 
a. het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere 

relevante informatie, waaronder – indien van toepassing – de bevindingen van de 
visitatiecommissie; 

b. het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar; 
c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. 

Het algemeen oordeel van het VO is opgenomen bij de Overige gegevens. Het bestuur heeft 
kennisgenomen van het verslag en bedankt het VO voor haar beoordeling. 

10.6 Klachten- en geschillenregeling. 

Er werden in het verslagjaar geen klachten ontvangen.  

10.7 Geschiktheidsmatrix en opleidingsplan 

Het bestuur bespreekt jaarlijks de geschiktheidsmatrix. Het bestuur is van mening dat alle 
bestuursleden ten minste geschiktheidsniveau A moeten hebben. Die bestuursleden die in een 
commissie zitting hebben, hebben bij voorkeur voor het betreffende kennisgebied niveau B. 

Voor alle kennisgebieden moeten ten minste twee bestuursleden geschiktheidsniveau B hebben. 
Daarnaast krijgt ieder bestuurslid de mogelijkheid om naar niveau B te groeien. Ook de manager 
van de pensioendesk dient niveau B te hebben en het voltallige VO gezamenlijk niveau A op alle 
kennisgebieden. Aan de hand van de matrix is het opleidingsplan uitgewerkt. 

10.8 Gedragscode en overig 

Ultimo 2016 werd de Gedragscode Stichting Pensioenfonds ERIKS geactualiseerd. 
De bestuursleden, de leden van het VO en de medewerkers van het pensioenbureau bevestigen 
jaarlijks dat zij hebben voldaan aan de gedragscode.  

Het afgelopen jaar zijn aan SPE geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door DNB geen 
aanwijzingen aan SPE gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is de bevoegdheids-
uitoefening van organen van SPE gebonden aan toestemming van de toezichthouder.  

10.9 Intern toezicht 

Het intern toezicht is georganiseerd via een visitatiecommissie. 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. 

Ook in 2017 heeft de visitatiecommissie de visitatie uitgevoerd en daarover gerapporteerd in haar 
rapport gedateerd 5 mei 2017. Het bestuur heeft hiertoe driemaal met de commissie vergaderd. 

Onder het hoofdstuk Verantwoording & Intern toezicht vindt u de samenvattende rapportage van de 
visitatiecommissie. Het samenvattend oordeel luidt als volgt: 

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. De risicobeheersing 
is passend bij aard, omvang en complexiteit van het fonds, maar behoeft nog wel een 
doorontwikkeling. Er is goed aandacht voor evenwichtige belangenafweging. 

Het bestuur heeft het rapport met de commissie besproken en bedankt de visitatiecommissie voor 
haar inbreng. De visitatiecommissie heeft ook nu een aantal aanbevelingen gedaan. De meeste 
van de aanbevelingen uit het rapport van 2015 zijn opgevolgd of in behandeling genomen. 
Hetzelfde zal gebeuren met aanbevelingen 2016.   




