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Samenvattend verslag van visitatie over 2017 bij Stichting Pensioenfonds ERIKS 
 
De visitatiecommissie rapporteert volgens de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen bevindingen aan het 
bestuur. Daarnaast verantwoordt de visitatiecommissie zich over de taakuitvoering aan verantwoordingsorgaan en 
werkgever. De visitatiecommissie houdt volgens de wet toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van 
zaken en houdt toezicht op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging. De Code 
Pensioenfondsen vraagt dat het intern toezicht bijdraagt aan effectief en slagvaardig functioneren en aan beheerste 
en integere bedrijfsvoering. De visitatiecommissie werkt volgens de regels van de Code van de Vereniging Intern 
Toezicht Pensioensector (VITP-Toezichtcode). 

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 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. 

 
Hieronder de onderbouwing van ons oordeel: 

Het functioneren van het bestuursmodel 
Het fonds hanteert het paritaire bestuursmodel. Wij vinden dit een passend model, gegeven de betrokkenheid van 
partijen bij het fonds en het belang dat wordt gehecht aan binding met de achterban. De fondsorganen functioneren 
goed. De bestuur ondersteuning is uitbesteed. Wij nemen waar dat de bestuur ondersteuning goed functioneert.  

Het functioneren van het bestuur 
Wij nemen waar dat het bestuur zich professioneel en volwassen naar elkaar opstelt. Het bestuur beheerst de 
materie, overziet de ontwikkelingen en heeft passende deskundigheid. Er is goede aandacht voor 
professionalisering, mede verder gestimuleerd door inbreng van professioneel bestuurders. Er is een adequaat 
proces voor zelfevaluatie van het bestuur. Besluitvorming vindt afgewogen en transparant plaats. Naar onze mening 
zorgt de deskundigheid van het bestuur voor een goede besturing van het fonds.  
 
Beleid en verantwoording 
Missie, visie en strategie alsmede doelen en uitgangspunten zijn vastgelegd en worden gecommuniceerd. Het is aan 
te bevelen om te inventariseren welke doelen op andere beleidsterreinen – naast communicatie – nog meetbaar 
kunnen worden gemaakt. 

Het bestuur heeft de sterktes en zwaktes geanalyseerd en vastgelegd in een strategiedocument. Hierin worden vier 
mogelijke scenario’s voor de toekomst gepresenteerd. Het onderzoek naar deze scenario’s is gestart. Wij nemen aan 
dat bij het onderzoek onder meer naar de volgende aspecten wordt gekeken: consequenties voor de ontwikkeling 
van de kosten, de bijdrage van de werkgever aan de kosten en het pensioenresultaat voor de deelnemers. Wij doen 
de aanbeveling om vanuit de eigenstandige verantwoordelijkheid van het bestuur tijdig een visie te ontwikkelen 
over de gevolgen van de scenario’s voor de deelnemers.  

Maatschappelijke doelstellingen worden in acht genomen, er is een beleid maatschappelijk verantwoord beleggen. 
De verschillende maand- en kwartaalrapportages, de risicomonitor en de notulen van de beleggingscommissie zijn 
een vast terugkerend onderdeel van bespreking in vergaderingen.  

Over het gevoerde beleid wordt verantwoording afgelegd in de gesprekken met het verantwoordingsorgaan. Dit 
loopt goed, maar de verantwoording kan aan kracht winnen door de meetbaarheid van doelen verder uit te werken. 

Beheerste en integere bedrijfsvoering 
Het fonds had een contract met Aon Hewitt voor de uitbesteding van verschillende processen. Aon Hewitt heeft in 
december 2017 haar pensioenadministratie activiteiten verkocht aan RiskCo. Het bestuur spreekt regelmatig met 
deze partij over de aandachtspunten die met de overgang verband houden. 
Aandachtspunt voor het bestuur zijn de stijgende pensioenuitvoeringskosten. Wij bevelen de consequenties van de 
kostenstijging voor de premie dan wel het pensioenresultaat in kaart te brengen. Voor 2017 en 2018 heeft de 
werkgever extra dotaties gedaan om de pensioenopbouw op peil te houden. Wij vragen aandacht voor de 
houdbaarheid van het op peil houden van de pensioenopbouw, mede gezien de lage premiedekkingsgraad. 
Er is een uitgebreide integriteitsanalyse (SIRA) uitgevoerd en deze wordt goed bijgehouden. 
 



 

 

 - 74 - 

Risicomanagement 
Het bestuur kiest bewust voor een stapsgewijze aanpak van het inrichten van het risicomanagement, waarbij 
themagewijs een onderwerp uitvoerig in het bestuur als geheel besproken wordt. Deze aanpak vergroot het risico-
bewustzijn van de bestuursleden, en wij waarderen de inspanningen die het bestuur het afgelopen jaar op dit vlak 
heeft gepleegd. Wij vinden echter ook dat er een echt integrale aanpak ontbreekt. Hierbij moet in het bijzonder 
aandacht besteed worden aan het definiëren van het gewenste volwassenheidsniveau en de implementatie van de 
three lines of defence. Voor de implementatie van integraal risicomanagement is het van belang om door middel 
van een planmatige aanpak naar het gewenste einddoel te werken. Het fonds loopt naar onze mening het risico te 
veel achter de ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement aan te lopen mede gezien de steeds hogere 
eisen die hier aan gesteld worden.  

Evenwichtige belangenafweging 
Bij besluitvorming worden de belangen van de verschillende groepen (werkgever, deelnemers, gepensioneerden) 
evenwichtig afgewogen. Bij besluitvorming wordt ter voorbereiding van de discussie in het bestuur vaak gebruik 
gemaakt van een oplegnotitie. Hierin is ook expliciet een passage opgenomen over evenwichtige belangenafweging. 
Ook in de notulen zien wij terug dat het bestuur aandacht heeft voor verschillende belangen. 

Naleving Code Pensioenfondsen en opvolging eerdere aanbevelingen  
In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de naleving en toepassing van de Code Pensioenfondsen. Het 
fonds heeft een integrale actielijst opgesteld waarin de aanbevelingen van accountant, certificerend actuaris en 
visitatiecommissie worden behandeld. 

De visitatiecommissie, Alkmaar, 24 april 2018 
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