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Samenvattend verslag van visitatie over 2018 bij Stichting Pensioenfonds ERIKS 
 
Inleiding 
De visitatiecommissie brengt volgens de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen een rapport van 
bevindingen uit aan het bestuur en verantwoordt zich over de uitvoering van de taken aan het 
verantwoordingsorgaan en, via de werkgeversafgevaardigden in het verantwoordingsorgaan, aan de 
werkgever. Het verantwoordingsorgaan betrekt dit rapport in zijn oordeelvorming. 
 
De wettelijke taakopdracht voor de visitatiecommissie is toezicht houden op het bestuursbeleid en de 
algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie ziet tenminste toe op adequate 
risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De visitatiecommissie betrekt de 
naleving van de Code Pensioenfondsen bij de uitoefening van zijn taak. De Code Pensioenfondsen 
vraagt het intern toezicht zijn taak zo te vervullen dat het toezicht bijdraagt aan het effectief en 
slagvaardig functioneren van het fonds en aan beheerste en integere bedrijfsvoering door het 
pensioenfonds.  
 
De visitatiecommissie baseert zich mede op hetgeen bepaald is in de toezichtcode van de VITP: 
Vereniging Intern Toezicht Pensioensector. De leden van de visitatiecommissie zijn lid van deze 
beroepsvereniging. 
 
De visitatiecommissie spreekt ten minste eenmaal per jaar met het verantwoordingsorgaan, waarbij in 
ieder geval verantwoording door de visitatiecommissie wordt afgelegd. 
 
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. 
De beheersing van de relevante risico’s is op niveau. Integraal risicomanagement is in opzet aanwezig. 
Hierin zijn afgelopen jaar belangrijke stappen gezet. Verdere uitwerking is nog onderhanden via het 
jaarplan risicomanagement. 
Er is voldoende aandacht voor (de vastlegging van) evenwichtige belangenafweging. 
Het bestuur pakt de besluitvorming rond de toekomst van het fonds zorgvuldig aan en weegt de 
verschillende alternatieven op dit gebied op evenwichtige wijze. 
 
Het functioneren van het bestuur en het bestuursmodel 
Het fonds hanteert het paritaire bestuursmodel. Wij zien dat dit model goed functioneert, mede door de 
inzet van externe deskundigen. Deze dragen bij aan professioneel bestuur. Besluitvorming vindt 
afgewogen en transparant plaats. Er is voldoende tegenwicht onderling en ten opzichte van adviseurs/ 
externe partijen. De rol van de kritische vragensteller en een goede portefeuilleverdeling dragen 
hieraan bij. Belangen worden evenwichtig afgewogen bij belangrijke besluiten, zoals beleggingsbeleid 
en indexatiebesluiten. Inrichting van de sleutelfuncties in het kader van IORP II loopt. Er wordt voor één 
van de sleutelfunctiehouders gewerkt met een waarnemer, vanwege de mogelijk beperkte horizon van 
het fonds. De opleiding voor deze sleutelfunctiehouder staat voor komend jaar gepland, zodat de 
invulling op schema blijft met het oog op de verplichte inrichting per 1 september 2020. 
 
Beleid en verantwoording 
Er is in 2018 uitgebreid gesproken over de toekomst van het fonds. Voor de besluitvorming over de 
toekomst wordt met negen besluitvormingscriteria gewerkt, waarmee de evenwichtige besluitvorming 
wordt bevorderd. De uitgangspunten voor beoordeling zijn gedeeld met de werkgever en het 
verantwoordingsorgaan; het verantwoordingsorgaan wordt goed meegenomen in de discussies over de 
toekomst van het fonds. Het bestuur heeft unaniem uitgesproken dat het voortzetten van het 
pensioenfonds voor de langer termijn geen reëel toekomstscenario is, maar als terugvaloptie nog niet 
afgeschreven mag worden. De uitvoeringsovereenkomst biedt zekerheden ten aanzien van de 
bekostiging van de uitvoering bij een gesloten fonds-situatie. De risico’s van doorgaan als gesloten 
fonds zijn helder in beeld gebracht. Wij geven in overweging om deze risicoanalyse verder uit werken 
en op te nemen in een (nog op te stellen) besluitvormingsdocument over de toekomst van 
pensioenfonds.  
 
Missie, visie, strategie, doelen en uitgangspunten zijn vastgelegd, er wordt op gestuurd en er wordt 
over verantwoord. Er is een beleid maatschappelijk verantwoord beleggen. Het communicatiebeleid is 
helder en de communicatiemiddelen worden geëvalueerd. Per onderwerp wordt bijgehouden in hoeverre 
het communicatiedoel al dan niet is gerealiseerd.  
 
Het risicoprofiel van het fonds en het beleggingsbeleid sluiten op elkaar aan. De aanbevelingen uit de 
ALM-studie 2017 zijn in 2018 geïmplementeerd. Er is gekozen voor een defensief beleid. De 
renteafdekking is in 2018 verhoogd. Dit leidt tot vermindering van het neerwaartse dekkingsgraadrisico.  
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De feitelijke premie ligt hoger dan de gedempte kostendekkende premie. De lage rentestand heeft 
geleid tot het effectueren van de binnen de gestelde contractperiode geldende financieringsafspraken, 
wat heeft geleid tot een verhoging van de pensioenrichtleeftijd. Wij zijn van mening dat het bestuur 
binnen de gemaakte afspraken de eigen verantwoordelijkheid goed neemt en daar helder over 
communiceert. 
 
Beheerste en integere bedrijfsvoering 
Het bestuur geeft goed aandacht aan de kosten van bestuur en externe relaties en de beheersing 
hiervan, onder andere door vergelijking met een kosten benchmark. Het bestuur beseft dat de 
uitvoeringskosten relatief hoog zijn. Diverse acties zijn afgesproken en uitgevoerd om de kosten te 
verlagen, onder meer door vermindering van de complexiteit van de beleggingen en harmonisering van 
de pensioenregelingen. Er wordt een beheerst beloningsbeleid gevoerd. De uitbestede relaties worden 
periodiek geëvalueerd. Het ICT-beleid is goed uitgewerkt en regulier onderdeel van de risicofunctie. Het 
fonds heeft een persoon bij de onderneming aangesteld als Privacy Officer. Er is een incidentenregeling 
ingevoerd, die wordt besproken in het rapport van de compliance officer. Compliance komt iedere 
vergadering expliciet aan de orde. De compliance officer is ook in de meeste bestuursvergaderingen 
aanwezig.  
 
In 2018 zijn belangrijke stappen gezet in de opzet van het integraal risicomanagement. Het 
risicobeleidsplan wordt de komende tijd verder uitgewerkt in concrete acties voor het lopende jaar. 
Geconcludeerd kan worden dat het beleid staat. De werking zal zich de komende tijd verder bewijzen. 
Naar onze mening zou het goed zijn om het risicobeleid verder toe te spitsen op de gesloten 
fondssituatie. 
 
Evenwichtige belangenafweging 
Het bestuur heeft veel aandacht voor evenwichtige afweging van de verschillende belangen van 
(gewezen) deelnemers, gepensioneerden en de werkgever. Dit geldt voor besluiten in het algemeen en 
besluitvorming over de toekomst in het bijzonder. De afwegingen bij besluiten wordt goed vastgelegd. 
 
Naleving Code Pensioenfondsen en opvolging aanbevelingen 
Het bestuur heeft per norm van de Code Pensioenfondsen 2018 aangegeven hoe hier aan wordt 
voldaan. Afwijkingen zijn toegelicht. Het bestuur geeft goed aandacht aan opvolging van aanbevelingen 
van accountant, certificerend actuaris en visitatiecommissie. 
 
De visitatiecommissie, Alkmaar, 25 april 2019 
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