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11. Goed pensioenfondsbestuur 

11.1 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. 

11.2 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. In 2018 is een nieuwe Code Pensioenfondsen gepubliceerd. Deze Code 
kent 65 normen, verdeeld over 8 hoofdthema’s. Het bestuur wenst in principe alle normen van de 
Code na te streven en toe te passen.  

Jaarlijks wordt gecontroleerd in hoeverre aan de voor het fonds van toepassing zijnde normen 
wordt voldaan. In de bijlage is de complete tabel weergegeven met de zienswijze van het bestuur 
op de 64 (van de 65) normen uit de Code. Het bestuur concludeert dat aan 64 normen wordt 
voldaan. Het bestuur legt uit waarom het niet volledig voldoet aan norm 33.  

Norm 33 stelt dat het zowel het bestuur als het VO moet bestaan uit ten minste één man en één 
vrouw, alsmede personen van onder én boven de 40 jaar. In 2017 ontstond een vacature voor het 
bestuur (werknemersvertegenwoordiger). Omdat er destijds ook vacatures voor het VO waren, 
heeft het bestuur een informatiesessie voor mogelijk geïnteresseerden georganiseerd. Voor de 
informatiesessie zijn diverse werknemers benaderd, ook onder de leeftijd van 40 jaar. Na de 
informatiesessie hebben zich een aantal kandidaten voor het VO en één kandidaat voor het 
bestuur gemeld. Deze kandidaat is uiteindelijk benoemd tot bestuurslid. 
In beide gremia hebben momenteel zowel mannen als vrouwen zitting. Aan deze eis wordt 
daarmee voldaan. De norm voor wat betreft de leeftijd wordt binnen beide gremia echter niet 
gehaald. In 2019 is het lid van de VO dat jonger was dan 40 jaar, uit dienst getreden bij ERIKS. 
Dientengevolge is zijn lidmaatschap van het VO ook beëindigd. Het bestuur heeft geen lid (gehad) 
dat jonger is dan 40 jaar. 

Het bestuur heeft derhalve voldaan aan de inspanningsverplichting om in het bestuur en het VO 
een lid jonger dan 40 jaar te hebben. In principe zal het bestuur dan een stappenplan 
diversiteitsbevordering moeten opstellen. Dit is door het bestuur besproken en gegeven de korte 
horizon van het pensioenfonds heeft het bestuur besloten om dit plan niet meer op te stellen.  
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11.3 Vergaderingen en commissies 

In 2019 zijn er 9 formele bestuursvergaderingen gehouden.  

Naast de belangrijkste aandachtspunten als genoemd in hoofdstuk 3 en de gebruikelijke 
onderwerpen is er in de vergaderingen met name aandacht gegeven aan: 

• De toekomst van het pensioenfonds, waaronder begrepen de gesprekken met de 
vennootschap, ondernemingsraad en VO over mogelijke uitvoerders en de gesprekken met 
de APF'en die mogelijk in aanmerking komen voor een CWO; 

• De communicatie met belanghebbenden over deze onderwerpen, onder meer door het 
voor het uitbrengen van nieuwsbrieven, een verkorte versie van het jaarverslag en het 
houden van Lunch & Learn sessies. 

Daarnaast heeft het bestuur eind augustus een heisessie gehouden. De belangrijkste 
onderwerpen tijdens deze sessie waren de toekomst van SPE, het Pensioenakkoord en 
risicobeheer.  

In 2019 heeft het bestuur een collectieve zelfevaluatie alsmede een individuele evaluatie zonder 
begeleiding van een externe partij uitgevoerd en heeft na (bijna) elke vergadering een korte 
zelfevaluatie van de vergadering uitgevoerd.  

Het bestuur heeft 6 keer (waarvan 3 keer regulier) 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. Daarnaast wordt het VO ook 
betrokken bij het onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds. Hiertoe worden separate 
meetings ingepland. 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 commissieleden ook telkens de operationeel manager van het 
Pensioenbureau, de beleggingsadviseur, de vermogensbeheerder en het al eerder genoemde lid 
van het VO aanwezig. Ook de voorzitter van het bestuur heeft een keer de BAC-vergadering 
bijgewoond. In maart 2019 is de heer Van de Kuilen als voorzitter van de BAC benoemd. 

In mei 2019 heeft de jaarlijkse evaluatie van het actief beheer door NNIP plaatsgevonden. Hierbij 
werd ook een oordeel gegeven over de performance van de onderliggende beleggingsfondsen.  

11.4 Verantwoordingsorgaan 

Het VO is paritair samengesteld, heeft 5 leden en een kandidaat-lid. Het VO heeft recht op overleg 
met en advies 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. 

Het VO is in 2019 tweemaal formeel om advies gevraagd. Daarnaast zijn er regelmatig tijdens 
vergaderingen tussen bestuur en VO meningen en standpunten uitgewisseld over belangrijke 
pensioenonderwerpen. 

De contacten tussen werkgever, werknemers, deelnemers, pensioengerechtigden, bestuur en het 
VO 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 zijn beoordeling en de prettige samenwerking. 

11.5 Klachten- en geschillenregeling 

Er werden in het verslagjaar geen klachten ontvangen.  
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11.6 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. 
Aan de gestelde geschiktheidseisen wordt door het bestuur voldaan. Bovendien vindt jaarlijks 
opleiding plaats en bezoeken bestuursleden opleidingsdagen en seminars op pensioengebied. 

11.7 Gedragscode en overig 

Begin 2019 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 
bevoegdheidsuitoefening van organen van SPE gebonden aan toestemming van DNB.  

11.8 Intern toezicht 

Het intern toezicht is georganiseerd via een visitatiecommissie (VC). De wettelijke taakopdracht 
voor de VC is toezicht houden op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in het 
pensioenfonds. Daarnaast ziet de VC 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 2020 heeft de VC de visitatie uitgevoerd (over 2019) en daarover gerapporteerd in haar 
rapport gedateerd 15 mei 2020. Het bestuur heeft hiertoe tweemaal met de commissie vergaderd. 

Onder het de Overige gegevens “Intern toezicht” vindt u de rapportage van de VC. Het 
samenvattend oordeel luidt als volgt: 

Op basis van de uitgevoerde visitatie over het jaar 2019 zijn wij van oordeel dat het bestuur een 
verantwoord beleid voert en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds goed aanstuurt.  

Reguliere bedrijfsvoering 
In het kader van de reguliere bedrijfsvoering zien wij dat het bestuur bewust omgaat met missie, visie 
en strategie. De strategische doelen zijn helder gedefinieerd. Wij bevelen aan in het bestuursverslag 
expliciet aandacht te besteden aan de realisatie van de strategische doelen en daarover 
verantwoording af te leggen. Daarnaast vinden wij dat de beheersing van de strategische risico’s 
inclusief de effectiviteit daarvan nadrukkelijker kan terugkomen bij de monitoring van de risico’s. 

Het fonds wordt op evenwichtige wijze bestuurd. De besluitvorming is transparant.  De 
vergaderstructuur en -cultuur is goed op orde.  

Het bestuur voert een helder beleid. De bedrijfsvoering is beheerst en integer. De vastlegging van het 
beloningsbeleid is te evalueren. Op enkele onderdelen kan het vermogensbeheer beter worden 
vastgelegd. 

Toekomst fonds 
Het bestuur heeft een duidelijk beeld over de toekomst van het fonds en stuurt hier goed op. Wij 
vragen aandacht voor het benoemen van en voorbereid zijn op acties indien het fonds wellicht langer 
blijft bestaan dan verwacht. 

De VC is een waardevolle partner om het fonds(bestuur) nog beter te laten functioneren. De 
kritische blik van de VC wordt geapprecieerd. Het bestuur neemt de diverse aanbevelingen ter 
harte en zal deze waar mogelijk oppakken.  


