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Rapport visitatie Stichting Pensioenfonds ERIKS over 2019 
 
Het toezicht bij het fonds is ingericht volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, met inbegrip 
van de Code Pensioenfondsen. Het fonds hanteert het paritair bestuursmodel, waarbij intern toezicht bij 
het fonds is ingericht via een visitatiecommissie.  

De visitatiecommissie brengt volgens de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen een rapport van 
bevindingen uit aan het bestuur. Daarnaast verantwoordt de visitatiecommissie 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. Het hiernavolgende rapport behandelt eerst de verantwoording en vervolgens de 
bevindingen.  

1. Verantwoording 
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 daarnaast zijn taak zo te vervullen, dat het toezicht bijdraagt 
aan het effectief en slagvaardig functioneren en aan beheerste en integere bedrijfsvoering door het 
pensioenfonds. Het intern toezicht legt via het bestuursverslag verantwoording af aan het 
verantwoordingsorgaan en werkgever over het uitvoeren van de taken. Wij gebruiken bij ons toezicht een 
van de wet- en regelgeving en van de Toezichtcode van de Vereniging Intern Toezicht Pensioensector 
(VITP) afgeleid normenkader. Daarbij richten wij ons zowel op de naleving van de wet- en regelgeving als 
op gangbare standaarden en ‘good practices’ van goed pensioenfondsbestuur. Dit kader is afzonderlijk 
van dit rapport aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan verstrekt. 

Wij hebben op 2 maart 2020 een gesprek gehad met het bestuur, gevolgd door een gesprek met het 
verantwoordingsorgaan op 16 maart 2020. Ter voorbereiding op deze gesprekken hebben wij diverse 
documenten (zoals notulen bestuursvergaderingen, correspondentie DNB, fondsdocumenten en 
beleidsstukken) bestudeerd. Tijdens de gesprekken is enerzijds ingegaan op de reguliere bedrijfsvoering 
van het fonds en anderzijds op de toekomst van het fonds. Alhoewel de formele besluitvorming omtrent 
de toekomst van het pensioenfonds in 2020 plaatsvindt, is hier in 2019 al op voorgesorteerd en heeft het 
bestuur veel voorbereidingen getroffen op dit vlak. Het is daarom onvermijdelijk dat in dit visitatierapport 
soms wordt ingegaan op de toekomstplannen van het fonds. Voor de overzichtelijkheid zijn de 
bevindingen van de visitatiecommissie ingedeeld volgens deze twee thema’s.  

Op 25 maart 2020 heeft een afstemmingsgesprek plaatsgevonden met de accountant en certificerend 
actuaris. Het beeld dat de visitatiecommissie heeft zal werden gecompleteerd met (concept) 
accountantsverslag en rapport van de certificerend actuaris. Het concept visitatierapport is besproken 
met het bestuur en gedeeld met het verantwoordingsorgaan. 

Voor het verslagjaar 2019 heeft de visitatiecommissie ervoor gekozen om één rapport te maken dat in het 
bestuursverslag wordt opgenomen. Tot voorgaand jaar werkte de visitatiecommissie met een uitgebreide 
versie en een samenvatting voor het bestuursverslag. Reden om te werken met één versie van het 
visitatierapport is dat dit volgens de visitatiecommissie transparanter is. Het uitbrengen van een 
eigenstandig leesbaar rapport is bovendien conform de visie van de VITP. In verband met de 
toekomstplannen van het fonds is in dit rapport in het onderdeel bevindingen een splitsing aangebracht 
tussen de reguliere bedrijfsvoering en de toekomst van het fonds. 

De visitatiecommissie bestaat uit Mechteld Hendriks (voorzitter), Henk-Jan Strang en Dick Wenting.  
Omdat de samenstelling van de visitatiecommissie is gewijzigd is geen zelfevaluatie uitgevoerd.  
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2 Bevindingen 
De bevindingen zijn gesplitst in enerzijds de reguliere bedrijfsvoering en anderzijds de toekomst van het 
fonds. 

2.1 Reguliere bedrijfsvoering 
Voor de bevindingen met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering wordt gebruikt gemaakt van het in 
hoofdstuk 1 aangehaalde normenkader dat bestaat uit de volgende thema’s: 

A. Missie, visie en strategie; 

B. Besturing van het fonds; 

C. Bedrijfsvoering van het fonds; en 

D. Beleid van het fonds. 

A. Missie, visie en strategie 
Wij nemen waar dat het bestuur zich bewust is van de missie, visie en strategie van het fonds. Ook 
constateren wij dat de strategie van het fonds in voldoende mate aansluit bij de zorg voor het pensioen 
van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De visitatiecommissie is van mening dat de 
missie, visie en strategie duidelijk in het bestuursverslag en de ABTN verwerkt zijn. 

Tijdens de bespreking tussen het bestuur en de visitatiecommissie heeft de visitatiecommissie in 
overweging gegeven om in de risicomatrix van het fonds een expliciete koppeling te leggen met missie, 
visie en strategie van het fonds. Hiermee kan aan de beheersing van de strategische risico’s een duidelijke 
plek worden gegeven. Aansluitend kan dit ook bij het verantwoording afleggen in het bestuursverslag een 
duidelijke plek krijgen. Het bestuur heeft aangegeven zich hierover te beraden. 

De visie op maatschappelijk verantwoord beleggen en de strategie daarop is correct beschreven in de 
Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Het bestuur heeft het voornemen geuit om aandacht te 
besteden aan het thema klimaatrisico’s. 

In de ABTN zijn beschouwingen over de risicohouding opgenomen. De risicohouding is in overleg met het 
verantwoordingsorgaan en de werkgever tot stand gekomen.  

Aanbevelingen 
1. Laat in de risicomatrix de beheersing van de strategische risico’s expliciet terugkomen. 

2. Leg in het bestuursverslag expliciet compact verantwoording over de realisatie op strategische 

doelen van het fonds. 

B. Besturing van het fonds 
Wij zijn van mening dat het bestuursmodel passend is en functioneert. Er is een evenwichtige 
inbreng van de verschillende bestuursleden en de externe leden dragen zichtbaar bij aan de collectieve 
deskundigheid van het bestuur. De visitatiecommissie signaleert dat in 2019 in de agenda’s van de 
bestuursvergaderingen duidelijk wordt aangegeven wie de portefeuillehouder is van een onderwerp en 
wie de kritische vragensteller is. Vorig jaar heeft de visitatiecommissie erop gewezen dat de rol van deze 
kritische vragensteller niet altijd duidelijk naar voren komt in de verslagen van de bestuursvergaderingen. 
Wij stellen vast dat dit in de tweede helft van 2019 goed is ingeregeld, een duidelijke verbetering is 
zichtbaar. 

Uit de verslagen van de bestuursvergadering en uit het overleg dat wij hebben gehad met het bestuur, 
blijkt dat de vergaderorde passend is en dat de voorzitter stuurt op een evenwichtige inbreng van alle 
bestuursleden.  

De bestuursondersteuning is volgens de visitatiecommissie in orde.  
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Wij constateren verder dat het bestuur een volledig jaarplan heeft opgesteld. Hierin zijn ook de acties 
benoemd die wellicht niet meer relevant zijn als gevolg van de toekomstplannen van het fonds. De 
visitatiecommissie waardeert dit, omdat het belangrijk is dat het jaarplan vanuit een going-concern 
gedachte compleet is. 

De visitatiecommissie waardeert het dat het bestuur het verantwoordingsorgaan goed bij zowel de 
reguliere bedrijfsvoering als de toekomstplannen van het fonds betrekt. Ook heeft het 
verantwoordingsorgaan in het gesprek met de visitatiecommissie hiervoor waardering uitgesproken 
richting het bestuur. Omdat de voorzitter van het verantwoordingsorgaan een nadrukkelijke rol heeft bij 
de werkgever, kan dit in de ogen van de visitatiecommissie tot lastige situaties leiden bij besluitvorming. 
Het bestuur is zich hiervan bewust en het verantwoordingsorgaan heeft aangegeven hier eveneens alert 
op te zijn. Wij vragen beide gremia om hier in notulen zichtbare aandacht aan te blijven besteden.  

In 2019 heeft het bestuur een zelfevaluatie gehouden. Het bestuur heeft via het beschikbaar stellen van 
het verslag van de zelfevaluatie de resultaten met de visitatiecommissie gedeeld. 

Aanbevelingen: 
3. Houdt op een zogenaamde ‘parkeerlijst’ de acties bij die wellicht op dit moment geen prioriteit 

lijken te hebben vanwege de toekomstplannen van het fonds. Indien de zaken echter anders 

lopen dan verwacht, vallen er geen zaken tussen wal en schip. 

4. Benoem de situaties die kunnen ontstaan door vermenging van rollen, bespreek op transparante 

wijze hoe hiermee om te gaan en leg dit vast in notulen. 

C.      Bedrijfsvoering van het fonds 
De beheersing van de bedrijfsvoering is volgens de visitatiecommissie op orde en het bestuur heeft hierbij 
zicht op de keten van uitbesteding. Ieder kwartaal wordt met de belangrijkste uitbestedingspartijen 
overleg gevoerd. Daarbij stelt het bestuur zichzelf de vraag ‘levert deze partij’ wat wij willen?’. Dit acht de 
visitatiecommissie een goede zaak. Wel constateren wij dat er geen vastomlijnd beleid is omtrent de 
evaluatie van uitbestedingspartijen (zoals het werken met vaste vragenlijsten en toetsen of de 
uitbestedingspartijen nog steeds voldoen aan alle criteria die worden genoemd in het 
uitbestedingsbeleid). Gezien de fase waarin het fonds zich bevindt, kunnen wij ons voorstellen dat dit niet 
meer wordt ingericht. Indien de toekomstplannen echter wijzigen en het fonds langer blijft bestaan dan 
verwacht, zou dit wel moeten worden opgepakt om de beheerste bedrijfsvoering te borgen. Dit is 
derhalve op genoemde parkeerlijst te plaatsen. 

Wij signaleren dat het fonds met de uitbestedingspartijen, met het oog op de toekomst, een hygiëne-slag 
maakt: het fonds wil samen met de uitbestedingspartijen in staat zijn om door te gaan of om de 
dienstverlening over te dragen. De visitatiecommissie acht dit een goede zaak. 

De premiedekkingsgraad lag de voorliggende jaren onder de 100%. De feitelijke premie heeft wel altijd 
boven de gedempte kostendekkende premie gelegen waarmee aan de wettelijke eisen is voldaan. Het 
bestuur heeft altijd goed aandacht gegeven aan de lage zuivere premiedekkingsgraad en de effecten 
daarvan op de financiële positie van het fonds en op de belangen van de verschillende groepen 
belanghebbenden. Overleg met de werkgever heeft in de jaren 2016, 2017 en 2018 tot diverse acties 
geleid, zoals verlaging opbouw (2016 – van 1,75% naar 1,60%) , extra vrijwillige bijdrage door de 
werkgever (2017 en 2018 € 185k)  en aanpassing pensioenrichtleeftijd (2018 van 67 naar 68). De 
afgelopen jaren bleef de premiedekkingsdekkingsgraad ondanks genoemde maatregelen rond de 90% 
schommelen.    

In het kader van de beheerste bedrijfsvoering heeft het fonds ook in 2019 serieus aandacht besteed aan 
de premiesystematiek. Aanpassing bleek uiteindelijk niet aan de orde omdat het fonds per 31 december 
2019 een gesloten fonds is geworden; de discussie over de hoogte van de premie, de pensioenopbouw en 
de verhouding daartussen is door het bestuur met de werkgever besproken. De visitatiecommissie vindt 
dat het bestuur in achterliggende jaren voldoende kritisch richting de werkgever is geweest over naar de 
effecten van de lage premiedekkingsgraad. 
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Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het risicomanagement. Er is voor zowel de reguliere 
bedrijfsvoering als de toekomst een uitgebreide risicomatrix opgesteld. In de bespreking van de 
visitatiecommissie op 2 maart 2020 met het bestuur werd de suggestie gedaan om in het bestuursverslag 
voor de kernrisico’s compact verantwoording af te leggen over de resultaten op strategische doelen en 
jaardoelen en over de effectiviteit van de beheersmaatregelen. 

In het kader van de inrichting van de sleutelfuncties constateert de visitatiecommissie dat het bestuur de 
keuze voor de gewenste inrichting goed heeft onderbouwd en daarbij de proportionaliteit niet uit het oog 
verliest. In dit kader heeft de sleutelfunctiehouder interne audit aangegeven dat het wenselijk is dat het 
bestuur voor sommige onderwerpen een eigenaar benoemt. De visitatiecommissie waardeert het dat het 
bestuur de toegevoegde waarde hiervan inziet en deze aanbeveling heeft opgevolgd. De 
visitatiecommissie heeft tevens de eerste rapportage van de sleutelfunctiehouders ontvangen en 
constateert dat dit proces op adequate wijze door het bestuur is ingericht. 

Uit de vergaderstukken van het bestuur blijkt dat de integere bedrijfsvoering de aandacht van het bestuur 
heeft. Diverse aspecten hiervan, zoals mogelijke belangenverstrengeling, worden op transparante wijze 
besproken. De visitatiecommissie neemt waar dat enkele bestuursleden een vaste en een variabele 
beloning ontvangen. De visitatiecommissie heeft met het bestuur hierover gesproken en heeft 
aangegeven dat de (risico)afwegingen hieromtrent duidelijker kunnen worden vastgelegd. De 
visitatiecommissie geeft het bestuur in overweging om hier het komende jaar aandacht aan te geven. 

De visitatiecommissie heeft kennisgenomen van het verslag van de Compliance officer over 2019. Naar de 
mening van de visitatiecommissie is dit een duidelijk verslag met enige concrete aanbevelingen. 

Aanbevelingen: 
5. Besteed aandacht aan het standaardiseren van de evaluatie van uitbestedingspartijen indien het 

fonds langer blijft bestaan dan verwacht. 

6. Evalueer de overwegingen die ten grondslag liggen aan het beloningsbeleid.  

D. Beleid van het fonds 
Het beleid van het fonds is in overeenstemming met de missie, visie en strategie van het fonds. Daarbij 
constateren wij dat de communicatie op orde is en dat er voldoende aandacht voor de verschillende 
onderwerpen is. Per onderwerp wordt bijgehouden in hoeverre het doel al dan niet is gerealiseerd. In het 
communicatie jaarplan 2019 is de realisatie opgenomen. 

Het fonds heeft een goed gedocumenteerde beleids- en verantwoordingscyclus en in dat kader zijn als 
gevolg van de implementatie van IORP2 in 2019 diverse beleidsdocumenten herzien en aangepast. Er is 
een goed uitgewerkt vastleggingsdocument IORP2, waarin het bestuur gemotiveerd opzet, keuzes en 
aanpassingen vanwege implementatie van IORP2 heeft uitgewerkt. Het beleid en de verantwoording over 
de beleids- en verantwoordingscyclus wordt in het bestuursverslag toegelicht. 

In de voorleggers van de vergaderstukken wordt aangegeven wat de invloed van een bepaald besluit is in 
het kader van de evenwichtige belangenafweging en wat de risico-aspecten van het betreffende 
onderwerp zijn. Dit wordt ook vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.  

De visitatiecommissie constateert dat het bestuur op gedegen wijze een inventarisatie heeft gemaakt van 
de naleving van de normen uit de Code Pensioenfondsen door het fonds. De visitatiecommissie sluit zich 
aan bij de bevindingen van het bestuur hieromtrent en wil het eerste thema van de Code nadere 
aandacht geven in deze rapportage. Dit betreft het thema “vertrouwen waarmaken”. Hieronder verstaat 
de Code Pensioenfondsen “zij die voor het pensioenfonds verantwoordelijkheid dragen maken het in hen 
gestelde vertrouwen waar. Dat blijkt vooral uit adequaat bestuur, verantwoord beleggingsbeleid en 
zorgvuldig risicomanagement.” Wij zijn van mening dat het bestuur hier goed op stuurt, onder meer door 
de in het verleden georganiseerde Lunch & Learn sessies, door het uitbrengen van een goed 
gestructureerd en duidelijk bestuursverslag en het publiceren van een samenvatting van dit 
bestuursverslag. 
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Wij hebben een overzicht van opvolging aanbevelingen intern toezicht en andere toezichthouders 
(actuaris, accountant, DNB) ontvangen.  Het bestuur heeft voldoende uitvoering gegeven aan de 
aanbevelingen van de visitatie. Hierbij is een invulling gekozen die passend is gezien de verwachte horizon 
van het fonds. 

Het fonds hanteert een eenvoudig en transparant beleggingsbeleid. Het vermogensbeheer wordt 
uitgevoerd door NN Investment Partners. Enige jaren geleden is de beleggingsportefeuille vereenvoudigd 
(geen derivaten meer in eigen beheer). Dit werpt zijn vruchten af. Vanwege de gewijzigde 
marktomstandigheden is een inschatting gemaakt van de impact van deze omstandigheden op de 
uitgangspunten van de in 2017 uitgevoerde ALM-studie. De conclusie was dat er geen aanleiding is om 
het strategische beleggingsbeleid aan te passen aan de omstandigheden. Het fonds blijft een lange 
termijn belegger. Wij onderschrijven de acties van het bestuur en begrijpen de conclusies. 

De visitatiecommissie heeft (op eigen initiatief) een inventarisatie gemaakt van de vastlegging van het 
vermogensbeheer. De belangrijkste aanbevelingen die uit deze quick-scan volgen zijn: 

7. Verbetering vastlegging: 

a. leg het proces inzake het jaarlijkse beleggingsplan nader vast; 

b. leg de grenzen verbonden aan actief beheer expliciet vast; 

c. leg het proces “selectie, aanstelling, monitoring en ontslag vermogensbeheerders” vast; 

d. werk de evaluatie van het actief beheer uit; en 

e. werk de evaluatie van de beleggingscategorieën (investment cases) uit. 

Het risicomanagementbeleid achten wij adequaat, en proportioneel met aard, omvang en complexiteit 
van het pensioenfonds. Het bestuur streeft naar volwassenheidsniveau 4 van het risicomanagement. Het 
plan om hiernaar toe te werken alsmede een gap-analyse is nog niet opgesteld. 

8. Beschrijf de stappen om tot het gewenste volwassenheidsniveau van het risicomanagement te 

komen, gebaseerd op een uitgewerkte gap-analyse.  

2.2 Toekomst fonds 
De visitatiecommissie heeft kennisgenomen van het feit dat het fonds per 1 januari 2020 een gesloten 
fonds is geworden en dat DNB goed is aangesloten op dit proces en de planning van een eventuele  
collectieve waardeoverdracht in dit kader. Tijdens de bespreking van 2 maart 2020 met het bestuur is het 
proces uitgebreid door het bestuur toegelicht.  

De visitatiecommissie constateert dat het bestuur in 2019 veel heeft voorbereid in het kader van de 
toekomst van het fonds. Zo is er gewerkt aan een besluitvormingsdocument waarin is opgenomen welke 
keuzes het bestuur heeft gemaakt in dit proces en is er een zeer uitgebreide risicomatrix opgesteld. 
Tevens is er een stappenplan opgesteld met een tijdspad, duidelijke mijlpalen en fatale data. Wij 
constateren dat het Besluitvormingsdocument voorgenomen besluit tot liquidatie (versie februari 2020) 
gedegen is opgezet. 

Wij nemen waar dat het bestuur in dit proces in voldoende mate autonoom is ten opzichte van andere 
stakeholders, zoals de werkgever. Tevens bereidt het bestuur zich (samen met de relevante 
uitbestedingspartijen) voor op een waardeoverdracht door te zorgen dat de pensioenadministratie op 
orde is en dat achterstanden zijn weggewerkt.  

Het bestuur en de BAC zijn zich ervan bewust dat de komende liquidatie betekent dat voor het 
beleggingsbeleid en de risicohouding hierbij meer naar de korte termijn dan naar de lange termijn zal 
moeten worden gekeken. Dit zal feitelijk aan de orde komen zodra meer zicht is op het risicoprofiel van 
de overnemende partij en de risicohouding die deze partij hanteert.    



 

 

 - 80 - 

De visitatiecommissie wordt goed geïnformeerd over dit proces en constateert dat het 
verantwoordingsorgaan wordt betrokken en goed op de hoogte wordt gehouden. 

Als de toekomstplannen van het fonds conform verwachting verlopen, zal per 2021 of in de loop van 2021 
een collectieve waardeoverdracht plaatsvinden naar een andere pensioenuitvoerder en zal het fonds 
geliquideerd worden. De visitatiecommissie heeft met het bestuur gesproken over de wijze waarop de 
visitatiecommissie zijn taak zal vervullen in dit traject en aangegeven met een normenkader te gaan 
werken, gericht op liquidatie. Dit kader is inmiddels gedeeld met het bestuur waardoor het bestuur op de 
hoogte is van de punten waaraan de visitatiecommissie dit traject zal beoordelen. 
 
De visitatiecommissie, Alkmaar, 15 mei 2020 
 
Mechteld Hendriks (voorzitter) 
Henk-Jan Strang 
Dick Wenting   


