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10. Goed pensioenfondsbestuur 

10.1 Paritair bestuursmodel 
 
SPE kent het paritair bestuursmodel.  
 

 
 
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 
(hierna: Code) opgesteld. In de Code zijn normen geformuleerd voor ‘goed pensioenfondsbestuur’. 
De Code staat niet op zichzelf, maar is per 1 juli 2014 in de Pensioenwet verankerd. Het gaat om 
de intentie van de geformuleerde normen, niet om de letter. Bepalend voor de werking van de 
Code is hoe het pensioenfonds met de intenties van de normen omgaat. Dit betekent dus dat er 
ruimte is om af te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. Dit wordt het principe ‘pas 
toe, of leg uit’ genoemd. 

Het bestuur wenst in principe alle 83 bepalingen van de Code na te streven en toe te passen.  
Jaarlijks wordt gecontroleerd in hoeverre aan de normen wordt voldaan. Onderstaand wordt de 
complete tabel weergegeven met de zienswijze van het bestuur op de 83 normen uit de Code. 
Het Verantwoordingsorgaan heeft over de aanpak een positief advies uitgebracht.  

 

Verantwoording en medezeggenschap 

Werkgever Werknemers Pensioengerechtigden 

Bestuur 
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Werkgever Werknemers Pensioengerechtigden 

Verantwoordingsorgaan 

Intern toezicht 
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Normen 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. VO is een actieve 
gesprekspartner van het bestuur. 

 Integraal Risicomanagement: 
norm 23 en 24 

Toegepast. Het bestuur besteedt iedere 
vergadering actief aandacht aan 
risicomanagement en heeft een jaarplan 
voor de diverse risicoanalyses opgesteld. 

 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 
principes. 

 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.  

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

Toegepast. 

 Geschiktheid: 
norm 48 t/m 51: 

Norm 48, 49 en 50: toegepast. 
Norm 51: toegepast. Het bestuur evalueert 

jaarlijks. In 2017 is gebruik 
gemaakt van een externe partij 
voor de evaluatie. 

 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.  

 Belanghebbenden Orgaan: 
norm 57 en 58 

n.v.t. 

 Stemverhoudingen: norm 59 Toegepast.  

 Zittingsduur en herbenoeming: 
norm 60 t/m 64 

Norm 60 en 64: toegepast. 
Norm 61 zittingsduur is in principe 

maximaal 12 jaar. 
Norm 62, 63: n.v.t. 

 Diversiteit: 
norm 65 t/m 71 

Het streven naar diversiteit is er. Primair 
blijft: geschiktheid  

 Integer handelen: 
norm 72 t/m 76 

Toegepast. 

 Beloningsbeleid: 
norm 77 t/m 81 

Toegepast. 

 Compliance: 
norm 82 en 83 

Toegepast. Eind 2017 is (m.i.v. 2018) een 
nieuwe compliance officer aangesteld. 
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10.4 Vergaderingen en commissies 

In 2017 zijn er 6 formele bestuursvergaderingen gehouden. Plus éen telefonische vergadering over 
specifieke onderwerpen in het kader van de beleggingen.  

Naast de gebruikelijke onderwerpen is in de vergaderingen aandacht gegeven aan: 

 Missie, visie en strategie. 

 Het herstelplan. 

 De toezichtthema’s van DNB. 

 De wijziging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. 

 Kosten. 

 Flexibiliseringsmogelijkheden. 

 Het Bestuurshandvest. 

 Het uitbestedingsbeleid. 

 Het beloningsbeleid. 

 De noodprocedure (actueel houden gegevens). 

 De haalbaarheidstoets. 

 Wijzigingen van de statuten en het pensioenreglement. 

 Intern toezicht en afstemming met Visitatiecommissie. 

 Lunch&Learn sessies. 

 Het invulling geven aan en de opvolging van het risicobeleid. 

 SIRA. 

 Vernieuwing gedragscode. 

 Het op peil houden van geschiktheid en deskundigheid van de bij SPE betrokkenen en het 
actualiseren van de geschiktheidseisen. 

Daarnaast heeft het bestuur eind augustus een heisessie gehouden. Belangrijkste onderwerpen 
tijdens deze sessie waren de voorbereiding op de ALM-studie en de missie, visie en strategie van 
het fonds en de governance.  
 
In 2017 heeft het bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd onder begeleiding van een externe partij. 
Deze externe partij heeft haar bevindingen aan het bestuur gerapporteerd. De meeste van deze 
bevindingen zijn door het bestuur overgenomen.  
 
Het bestuur heeft driemaal vergaderd met het verantwoordingsorgaan (VO). Het VO is periodiek op 
de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen, onder meer door het bijwonen van 
vergadering van de Beleggingsadviescommissie en de meeting waarin de externe adviseur 
uitgebreid uitleg gaf over de op te zetten ALM-studie. Daarnaast hebben diverse bestuursleden 
trainingen verzorgd voor de aspirant-VO-leden. Het contact met het VO is derhalve open en goed. 

De Beleggingsadviescommissie (BAC) kwam in het boekjaar vier maal bijeen. 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. In het najaar van 2017 is een ALM-studie uitgevoerd. De resultaten daarvan 
zijn veelvuldig besproken. Begin 2018 heeft het bestuur een door de BAC voorgestelde route ten 
aanzien van implementatie geaccordeerd.  
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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 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. 

De contacten tussen werkgever, werknemers, deelnemers, pensioengerechtigden, bestuur en 
Verantwoordingsorgaan zijn zeer intensief en er kan, waar nodig, snel worden gereageerd op 
ontwikkelingen.  

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

Begin 2017 is het VO met een aantal geïnteresseerden in gesprek gegaan over een mogelijke 
aanstelling als lid van het VO. Een viertal medewerkers van ERIKS volgt daartoe momenteel een 
interne opleiding. Het is mogelijk dat het VO het aantal zetels in de toekomst uit wenst te breiden.  

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. De bestuursleden die in een 
BAC 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 het pensioenbureau 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 2017 werd de Gedragscode Stichting Pensioenfonds ERIKS geactualiseerd. 
De bestuursleden, de leden van het VO en de visitatiecommissie 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.  
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Ook in 2018 heeft de visitatiecommissie de visitatie uitgevoerd en daarover gerapporteerd in haar 
rapport gedateerd 24 april 2018. 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. Wel had de 
visitatiecommissie de voorkeur gegeven aan een eerdere uitwerking van mogelijke 
toekomstscenario’s, waardoor een meer eigenstandige positie mogelijk was geweest.  

Er is begrip voor het feit dat de inrichting van het Integraal Risicomanagement – vanuit de gedachte 
dat dit het bewustzijn bij bestuursleden vergroot -  stapsgewijs wordt ontwikkeld, maar het IRM-
framework dient nu wel volledig te worden afgerond, vanuit een duidelijk eindbeeld dat adequaat is 
gegeven de aard, omvang en complexiteit van het fonds. In het risicomanagement verdienen de 
uitbestedingsrisico’s extra aandacht, evenals de risico’s met betrekking tot de kostenontwikkeling.  

Er is voldoende aandacht voor evenwichtige belangenafweging. 

Het bestuur heeft het rapport met de commissie besproken en bedankt de visitatiecommissie voor 
haar inbreng.  
 
Het bestuur heeft met instemming kennis genomen van de conclusie van de visitatiecommissie dat 
een verantwoord beleid wordt gevoerd en dat de algemene gang van zaken goed wordt 
aangestuurd. Ook de constatering dat de inrichting van het integraal risico management moet 
worden afgerond, wordt gedeeld. Wel is het bestuur van mening dat de huidige inrichting 
toereikend is en dat voor vervolgstappen duidelijkheid over wet- en regelgeving vereist is. Deze 
duidelijkheid is er (maar pas na oplevering van het visitatierapport) deels gekomen en pas dit 
najaar geeft DNB hieraan verdere invulling. Opvallend hierin is dat de koppeling tussen IORP II en 
het “3 lines of defense” model is losgelaten. Voor het bestuur betekent dit dat waar mogelijk 
stappen worden gezet, rekening houdend met de aard, omvang en complexiteit van de 
werkzaamheden van het fonds, zoals de implementatiewet voorschrijft. 

Voor wat betreft de ontwikkeling van toekomstscenario’s heeft het bestuur zich voorbereid op 
verschillende nieuwe uitvoeringsvormen (bijvoorbeeld door hiervoor in de ALM-studie afzonderlijke 
varianten door te laten rekenen), maar hier geen verdere uitwerking aan gegeven. De aanbeveling 
van de visitatiecommissie op dit gebied zijn reden om expliciet bij de verschillende mogelijkheden 
stil te staan en te beoordelen of verdere uitwerking in dit stadium gewenst is. 

Het bestuur dankt de visitatiecommissie voor haar kritische en onafhankelijke blik op de gang van 
zaken, de conclusies die zij heeft getrokken en de aanbevelingen die zij heeft gedaan. 
 
De meeste van de aanbevelingen uit het rapport over boekjaar 2016 zijn opgevolgd of in 
behandeling genomen. Hetzelfde zal gebeuren met de aanbevelingen over boekjaar 2017.  
  


