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Samenvatting voor het jaarverslag 

De visitatiecommissie (hierna VC) van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 

(hierna het fonds) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene 

gang van zaken in het fonds. De VC is ten minste belast met het toezien op 

adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.  

De VC volgt bij het uitvoeren van haar rol de toezichtcode van de Vereniging Intern 

Toezichthouders Pensioensector (hierna VITP) en de Code Pensioenfondsen. 

 

De VC heeft de periode 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020 onderzocht. 

Alvorens in deze samenvatting de belangrijkste oordelen en aanbevelingen per 

onderdeel weer te geven, wil de VC als algemeen oordeel kwijt dat het positief is 

over de wijze waarop het fonds in de onderzochte periode heeft gefunctioneerd. Het was 

om meerdere redenen een bijzondere periode. De belangrijkste externe ontwikkeling 

was COVID-19 die zowel de financiële positie onder druk zette als ook een andere 

manier van werken bij het fonds en de uitbestedingspartners veroorzaakte. Meer 

fondsspecifiek waren dat met name de problemen bij de pensioenuitvoerder en het 

(snel) op zoek moeten naar een nieuwe pensioenuitvoerder, en aandacht voor de 

toekomstvisie van het fonds.  

Naar de mening van de VC heeft het bestuur dat adequaat opgepakt zonder daarbij 

andere dossiers onvoldoende aandacht te geven. Zo is gewerkt aan de verdere 

doorontwikkeling van het risicomanagement, is de pensioenregeling minder complex 

gemaakt en zijn in de beleggingsportefeuille stappen gezet op het terrein van ESG. 

 

Functioneren van de governance 

De VC is van oordeel dat de fondsdocumenten op orde zijn en dat de organen naar 

behoren zijn ingericht en functioneren.  

De VC vindt ook dat het VO de aanbevelingen van de VC in de voorgaande visitatie over 

het versterken van de rol van het VO voortvarend heeft opgepakt.  

Aanbevolen wordt aandacht te blijven te geven aan de druk op het bestuur en de 

afzonderlijke bestuursleden teneinde op een reële wijze invulling te kunnen blijven geven 

aan een kwalitatief goede invulling van de bestuurstaken.  

 

Functioneren, van het bestuur 

De VC is van oordeel dat het bestuur op een prima niveau functioneert. Er is sprake van 

uitgebreide besluitvormingsdocumentatie. Dit heeft naar het oordeel van de VC ook dit 

jaar weer geleid tot een transparante wijze van vastleggen van besluiten.  

De VC is van oordeel dat vergaderingen goed worden voorbereid, notulen goed worden 

bijgehouden, onderwerpen steeds vast op de agenda staan en er sprake is van een 

goede en duidelijke jaarplanning.  

Door het opleidingsplan, de aandacht voor geschiktheid en de zelfevaluaties houdt het 

bestuur zichzelf scherp en blijft het zich ontwikkelen. 
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Met betrekking tot de wijziging van de pensioenadministrateur is de VC van oordeel dat 

het bestuur snel, goed en daadkrachtig heeft gehandeld, waardoor er geen significante 

gevolgen zijn. 

 

Beleid van het bestuur 

Het fonds besteedt ruime aandacht aan de verschillende relevante beleidsgebieden en 

heeft dat ook vastgelegd in verschillende beleidsdocumenten die periodiek ook herzien 

worden. De VC heeft wel enkele opmerkingen over de volledigheid en de consistentie van 

sommige beleidsplannen.  

 

Algemene gang van zaken in het fonds 

Het bestuur bewaakt de beheerste en integere bedrijfsvoering goed, waar nodig wordt 

ingegrepen. Het bestuur is voldoende ‘in control’. Dit wordt in deze visitatieperiode nog 

eens onderstreept door de adequate wijze waarop de problemen inzake de 

pensioenuitvoering zijn opgepakt.  

 

Adequate risicobeheersing 

Het risicobewustzijn van het fonds is van een goed niveau. De sleutelfunctiehouder en de 

risicocommissie verzetten het nodige werk. Het fonds wil ook onder meer door een 

uitgevoerde audit kritisch naar zichzelf kijken.  

De VC beveelt aan om nog eens kritisch te kijken of de scheiding tussen eerstelijns 

en tweedelijns verantwoordelijkheden voldoende scherp zijn afgebakend.  

 

Evenwichtige belangenafweging 

Geconcludeerd kan worden dat het bestuur en de individuele bestuurders zich bewust 

zijn van de onderscheiden belangen van de diverse deelgroepen binnen het 

pensioenfonds en deze belangen zorgvuldig wegen naar het belang van het fonds als 

geheel. Dit komt tot uitdrukking in de besluitvormingsdocumenten. 

De VC beveelt aan de besluitvormingsdocumenten in deze nog iets aan te scherpen.  

 

Communicatie 

De VC oordeelt positief over de houding van bestuur en het fonds met betrekking tot 

communicatie: er is een duidelijk plan dat regelmatig wordt ge-update en er wordt actief 

gestreefd naar open en transparante communicatie met deelnemers en andere 

stakeholders. Anderzijds zijn er ook de nodige uitdagingen en in- en externe 

ontwikkelingen die om extra aandacht op communicatieterrein vragen waaronder de 

nieuwe ontwikkelingen op ESG gebied en het Nieuwe PensioenAkkoord. Te overwegen 

valt een aparte werkgroep of commissie daarvoor in te richten, eventueel met externe 

ondersteuning. De VC beveelt ook aan straks samen met de nieuwe pensioenuitvoerder   

te bezien, welke mogelijkheden zij hebben ten aanzien van het verder verbeteren van 

communicatie in brede zin. 
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Naleving Code Pensioenfondsen 

De VC is van oordeel dat het bestuur de code naleeft en daar waar zij afwijkt van de 

code dat afdoende heeft toegelicht. 

 

Cultuur en gedrag 

De VC is van mening dat binnen het bestuur de juiste houding en omgang met elkaar 

heerst om de bestuurlijke processen goed te laten verlopen. De zelfevaluaties hebben 

voldoende diepgang en het bestuur gaat ook op de juiste manier om met de 

verbeterpunten.  

 

Opvolging aanbevelingen uit vorige visitaties 

Het bestuur heeft de overgrote deel van VC aanbevelingen van 2019 opgepakt en 

afgerond of is dat voornemens op korte termijn te doen.  

 

De heer drs. H.J.J. Debrauwer (voorzitter) 

Mevrouw mr. drs. D.J.M.P. Horsmeier CSFL MM 

De heer mr. drs. R. Grotendorst IDP-C 
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1. Inleiding 

 

1.1 Typering van het fonds 

Het fonds is een ondernemingspensioenfonds, statutair gevestigd te Amsterdam  

en opgericht in 1960. Sinds 2009 is het fonds gesloten voor nieuwe toetreders.  

Het fonds voert een geïndexeerde middelloonregeling uit voor Atradius N.V. en de op 

verzoek van de Raad van Bestuur van Atradius N.V. voor de aangesloten 

ondernemingen: Atradius Credit Insurance N.V., Atradius Collections B.V. en 

Atradius Credit Management Services B.V. 

 

Het fonds heeft een uitvoeringsovereenkomst met Atradius N.V. gesloten.  

Na een periode van 10 jaar die per 1 januari 2018 verliep, wordt deze overeenkomst 

jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen de 

uitvoeringsovereenkomst ten minste zes maanden voor 1 januari van het volgende 

kalenderjaar opzegt. 

 

Een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsovereenkomst betreft de 

bijstortingsverplichting van de werkgever ingeval van een dekkingstekort. In dat geval 

kan de werkgever gehouden zijn het vermogen van het fonds aan te vullen.  

 

De beleidsdekkingsgraad van het fonds was per ultimo 2019 met 110,0% boven de 

minimaal vereiste dekkingsgraad, maar nog onder de vereiste dekkingsgraad.  

Het fonds heeft daarmee een reservetekort. Het fonds heeft in 2020 een herstelplan 

ingediend bij DNB waaruit bleek dat het fonds voldoende autonome herstelkracht heeft 

om binnen de termijn van 10 jaar de vereiste dekkingsgraad te behalen. Het fonds hoeft 

dus geen aanvullende maatregelen te treffen. 

 

Het fonds heeft ultimo 2019: 297 deelnemers, 709 gewezen deelnemers en 442 

pensioengerechtigden. De trend is dat vanwege het gesloten karakter van het fonds, het 

aantal deelnemers en gewezen deelnemers geleidelijk daalt, terwijl het aantal 

gepensioneerden geleidelijk toeneemt. De ontvangen premie in 2019 bedroeg circa  

€ 8,0 mln. en het aanwezige vermogen bedroeg € 381,8 mln. Het fonds brengt de premie 

in rekening op basis van de zuiver kostendekkende premie. 

 

1.2 Invulling intern toezicht 

VCP is door het bestuur gecontracteerd om de visitaties te verzorgen. Deze visitatie 

betreft de achtste visitatie. De VC bestaat uit: 

• de heer drs. H.J.J. Debrauwer (voorzitter) 

• mevrouw mr. drs. D.J.M.P. Horsmeier CSFL MM 

• de heer mr. drs. R. Grotendorst IDP-C 
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2. Opdracht 

Het bestuur van het fonds heeft de leden van de VC de opdracht verstrekt om een 

visitatie uit te voeren. 

 

2.1 Algemene opdracht 

De opdracht van de VC bestaat uit het beoordelen van: 

• het functioneren van de governance 

• het functioneren van het bestuur 

• het beleid van het bestuur 

• de algemene gang van zaken in het fonds 

• de adequate risicobeheersing 

• de evenwichtige belangenafweging 

• de communicatie 

• de naleving van de Code Pensioenfondsen 

• de cultuur en het gedrag 

• de opvolging van eerdere aanbevelingen van het interne toezicht 
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3. Werkwijze intern toezicht 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de VC te werk is gegaan om de verleende opdracht uit te 

voeren. 

 

3.1 Aanpak 

Na bestudering van de ontvangen documenten zijn interviews ingepland  

(een overzicht van de ontvangen documenten is opgenomen in de bijlage van dit 

rapport). Vervolgens hebben de leden van de VC de interviews voorbereid en 

afgenomen. 

 

3.2 Interviews 

Op 13 november 2019 heeft de VC gesproken met een afvaardiging van het 

Verantwoordingsorgaan 

• de heer G. Bouwman (gekozen door de deelnemers) 

• de heer C.M. Pastoor (voorzitter, benoemd door de werkgever) 

• de heer E. Woudt (gekozen door de deelnemers) 

• de heer J. de Koning (namens de pensioengerechtigden) 

• de heer A. Otten (aspirant lid) 

 

Het bestuur 

• de heer R.N. Nibbering, (namens de deelnemers) 

• de heer B.A. Grotholt, (namens de deelnemers) 

• mevrouw F.E. Beijdorff (voorzitter, namens de werkgever) 

• de heer R.C. Klouth (namens de pensioengerechtigden) 

• de heer B.R. Jansen (namens de werkgever) 

• de heer K. van Spanje (namens de werkgever) 

 

Bij het gesprek met het bestuur was tevens aanwezig: 

• de heer S.P. Buschmann (fondsmanager) 

Tevens is gesproken met  

• de heer H de Boer, sleutelfunctiehouder Internal Audit 

• de heer E. Schokker, certificerend actuaris 

• de heer M. Plomp en mevrouw J. Albertsma, externe accountants  

 

3.3 Gehanteerd normenkader 

De VC heeft het normenkader gehanteerd zoals dat is vastgelegd in de  

VITP-Toezichtcode. In hoofdstuk 4, waarin de constateringen, de oordelen en de 

aanbevelingen van de VC zijn opgenomen, wordt dit normenkader per 

aandachtsgebied beschreven. 
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3.4 Wijze waarop het rapport tot stand is  gekomen 

Na de interviews op 13 en 17 november 2020 hebben de leden van de VC in 

onderling overleg een conceptrapportage opgesteld. Dit concept is voorgelegd aan 

het bestuur en met het verzoek (feitelijke) onjuistheden te melden. 

 

Het bestuur heeft schriftelijk gereageerd op dit verzoek. De VC heeft deze reacties 

verwerkt in dit rapport. Vervolgens heeft de VC het definitieve rapport opgesteld en 

verstrekt aan het bestuur en aan het VO. 

 

De VC is erkentelijk voor de wijze waarop het fonds tijdig en correct de informatie 

heeft verstrekt en de openheid, die door het fonds betracht werd tijdens de 

interviews.  
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4. Constateringen, oordelen en aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk worden de constateringen, oordelen en aanbevelingen van de VC 

weergegeven, ingedeeld in tien aandachtsgebieden. Daarbij volgt de VC de VITP-

Toezichtcode. Bij elk aandachtsgebied wordt een richtinggevend normenkader 

aangegeven. De items in dit normenkader zijn niet bedoeld om ze één voor één af te 

lopen, maar meer om een indruk te geven waarop de VC let bij haar beoordeling. 

Voorafgaand daaraan wordt hier een algemeen oordeel gegeven mede aan de hand van 

de acht thema’s uit de Code Pensioenfondsen.  

 

De visitatiecommissie heeft een positief oordeel over de wijze waarop het fonds in de 

onderzochte periode heeft gefunctioneerd. Het was om meerdere redenen een bijzondere 

periode. De belangrijkste externe ontwikkeling was COVID-19 die zowel de financiële  

positie onder druk zette als ook een andere manier van werken bij het fonds en de 

uitbestedingspartners veroorzaakte. In mindere mate, vooralsnog althans, geldt dat voor 

het Nieuwe PensioenAkkoord dat veel aandacht gaat vragen. Meer fondsspecifiek waren 

dat met name de problemen bij de pensioenuitvoerder en het (snel) op zoek moeten 

naar een nieuwe pensioenuitvoerder, en de aandacht voor de toekomstvisie van het 

fonds.  

 

Naar de mening van de VC heeft het bestuur dat adequaat opgepakt zonder daarbij 

andere dossiers onvoldoende aandacht te geven. Zo is gewerkt aan de verdere 

doorontwikkeling van het risicomanagement, is de pensioenregeling minder complex 

gemaakt en zijn in de beleggingsportefeuille stappen gezet op het terrein van ESG. In de 

volgende hoofdstukken wordt een en ander verder uitgewerkt. 

 

Onderstaand geeft de VC nog een oordeel aan de hand van de 8 thema’s die in de Code 

pensioenfondsen worden benoemd als toezichtthema’s: 

 

THEMA 1: VERTROUWEN WAARMAKEN 

Zij die voor het pensioenfonds verantwoordelijkheid dragen maken het in hen gestelde 

vertrouwen waar. Dat blijkt vooral uit adequaat bestuur, verantwoord beleggingsbeleid 

en zorgvuldig risico management. 

 

Het algemene beeld van de VC is dat het bestuur adequaat bestuurt, het 

beleggingsbeleid adequaat uitvoert, evenals het risicomanagementbeleid. De VC heeft in 

haar rapport enkele aanbevelingen gedaan die het risicomanagement en het 

beleggingsbeleid raken. De VC verwijst daarvoor naar het visitatierapport.  
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THEMA 2: VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 

Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling. 

 

De VC vindt dat het bestuur de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 

pensioenregeling neemt.  

 

THEMA 3: INTEGER HANDELEN 

Het bestuur bevordert een cultuur van integriteit en compliance. 

 

De VC constateert dat het bestuur hier in de komende periode nog meer prioriteit aan 

zou kunnen geven. De aanstelling van de compliance officer zou een belangrijke verdere 

stap kunnen zijn.  

 

THEMA 4: KWALITEIT NASTREVEN 

Het fonds stelt hoge kwaliteitseisen, voert daar beleid op en is een ‘lerende organisatie’. 

 

De VC is van mening dat het fonds voldoende kritisch is en voortdurend bezig is om zich 

te verbeteren, daarbij meenemend de door het in- en extern toezicht aangedragen 

aanbevelingen. 

 

THEMA 5: ZORGVULDIG BENOEMEN 

Het fonds handelt zorgvuldig bij (her)benoeming en ontslag, en zorgt voor geschiktheid, 

complementariteit en diversiteit in de samenstelling van de organen van het fonds. 

 

De VC vindt dat het bestuur in dit kader zorgvuldig handelt en goed diversiteitsbeleid 

voert, maar dat laatste is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk in te vullen.  

 

THEMA 6: GEPAST BELONEN 

Het fonds voert een verantwoord en beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, 

continuïteit en consistentie. 

 

De VC heeft geen reden om eraan te twijfelen dat het bestuur geen gepast 

beloningsbeleid zou voeren. 

 

THEMA 7: TOEZICHT HOUDEN EN INSPRAAK WAARBORGEN 

Het fonds waarborgt intern toezicht op de kwaliteit en integriteit van de bedrijfsvoering. 

 

Het bestuur biedt het intern toezicht (VO en VC) alle randvoorwaarden en mogelijkheden 

om het toezicht adequaat uit te voeren. 
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THEMA 8: TRANSPARANTIE BEVORDEREN 

Het fonds streeft openheid na, communiceert over missie, strategie en risico’s en legt 

verantwoording af over gevoerd beleid. 

 

De VC vindt dat het fonds zeker streeft naar openheid en het afleggen van 

verantwoording. Daar nog verder in is gegroeid, maar ziet ook nog verder potentieel.       

 

  

  



 

13  

4.1  Functioneren van de governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constateringen 

De organen en reglementen van het fonds zijn statutair verankerd en naar behoren 

ingericht. 

 

Bestuur 

Het bestuur is in 2019 ten opzichte van 2018 gewijzigd met de benoeming van de heer 

B.R. Jansen in de plaats van mevrouw M. van Harten (namens de werkgever). Medio 

2020 is de heer A.M. van der Hall (namens de werkgever en voorzitter van het fonds) 

met pensioen gegaan en is zijn functie ingevuld door mevrouw F.E. Beijdorff (als 

voorzitter van het fonds met vertegenwoordiging namens de werkgever). De heer K. van 

Spanje is ook medio 2020 als bestuurslid van het fonds toegetreden (namens de 

werkgever). Het bestuur heeft afspraken gemaakt over de taakverdeling binnen het 

bestuur. De besluitvorming van het fonds voor de dagelijkse uitvoering van haar 

activiteiten wordt bepaald door tenminste twee bestuursleden tezamen. Hierbij wordt het 

bestuur ondersteund door de secretaris van het fonds (werkzaam bij Atradius Group 

Human Resources, de heer S.P. Buschman (senior beleidsadviseur Compensation & 

Benefits). De heer Buschman is bij de Nederlandsche Bank aangemeld als mede-

beleidsbepaler. 

 

Het fonds heeft Investment Beliefs welke de basis vormen voor het beleggingsbeleid. De 

Investment Beliefs zijn onderdeel van de ABTN en omvatten dat het fonds passief belegt, 

tenzij er redenen zijn om af te wijken. Het fonds heeft een actuele dekkingsgraad van 

111,1% (per ultimo 2019) en een beleidsdekkingsgraad van 110,0% (per ultimo 2019). 

De actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad per ultimo juli 2020 zijn resp. 

102,8% en 110,0%. Het beheer is extern belegd bij BNP Paribas Asset Management 

Nederland N.V.. BNP Paribas Security Services S.A. is de custodian van het fonds.  

De pensioenadministratie (pensioen- en uitkeringsadministratie, financiële administratie 

en verslaggeving) is per 1 januari 2021 uitbesteed aan Dion (was RiskCo). Het bestuur 

blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de uitbestede dienstverlening. 

 

Het fonds heeft een gedragscode en een klachten- en geschillencommissie. Het fonds 

heeft een uitbestedingsbeleid. Door zowel de pensioenuitvoerder als de 

vermogensbeheerder en de custodian is een ISAE 3402 Type II verklaring afgegeven.  

 

NORMENKADER 

a. Zijn alle organen naar behoren ingericht en statutair verankerd? 

b. Zijn de reglementen van de organen op orde? 

c. Functioneren de organen naar behoren? Gaan ze op een open, respectvolle en 

kritisch-constructieve manier met elkaar om? 

d. Is het gekozen bestuursmodel passend voor het fonds? En werkt het ook naar 

behoren? 
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De ISAE verklaring van de pensioenuitvoerder in 2019 (RiskCo) loopt slechts tot en met 

september 2019 in verband met interne problematiek waaronder liquiditeitissues en 

daarmee samenhangende overname-problematiek van RiskCo (inmiddels gerealiseerd) 

en is aangevuld met een letter of comfort voor het vierde kwartaal 2019.  Er was sprake 

van intensief overleg tussen het fonds en RiskCo inzake deze ontwikkelingen uiteindelijk 

resulterende in de geplande overgang naar de nieuwe pensioenuitvoerder, Dion (dit zal 

tevens gepaard gaan met waar mogelijk verdere versimpeling van de regelingen).  

 

Beleggingscommissie (BC) 

Het fonds heeft een beleggingscommissie, bestaande uit drie bestuursleden en bijgestaan 

door één onafhankelijke expert op het gebied van vermogensbeheer. De maandelijkse 

beleggingsrapportages van de externe vermogensbeheerder en het toezicht op het 

externe vermogensbeheer zijn een vast agendapunt op de bestuursvergaderingen en de 

vergaderingen van de BC. De commissie wordt secretarieel ondersteund door Willis 

Towers Watson. 

 

Risk commissie (RC) 

Het fonds heeft een risicomanagementcommissie, bestaande uit één bestuurslid en drie 

externe leden. Vanuit Atradius Group Human Resources en Group Risk Management, 

alsmede vanuit Graydon (ICT) worden de uitvoerende werkzaamheden verricht. De RC 

herijkt ondermeer de strategische beleidscyclus en monitort de performance van de 

uitbestedingspartijen.  

 

Sleutelfuncties onder IORP II 

De voorzitter van de RC is de sleutelfunctiehouder Risicobeheer, en heeft een 

escalatielijn naar de visitatiecommissie onder informering van het bestuur. De 

sleutelfunctie Internal Audit wordt vervuld door een functionaris van Internal Audit van 

Atradius (Graydon). De actuariële sleutelfunctiehouder wordt ingevuld door de 

certificerende actuaris.     

  

Overzicht sleutelfunctiehouders en vervuller: 

Sleutelfunctie Sleutelfunctiehouder Vervuller 

Risicobeheer B.A. Grotholt (bestuurslid) RC 

Actuariële functie Certificerend actuaris Certificerend actuaris 

Interne audit H. de Boer, (Graydon) Internal Audit (H. de Boer, 

Graydon) 

 

Er zijn voor de sleutelfunctiehouders door het fonds functieprofielen opgesteld (inclusief 

benodigde opleidingen, werkervaring en competenties).      

Er wordt door het bestuur onderkend dat er sprake is van steeds verder verzwarende 

eisen voor het fonds vanuit wet- en regelgeving, waaronder IORP II (o.a. taken SFHs, 

ERB), ESG, digitalisering en cyberrisico’s, versterkte focus op de pensioenuitvoerings-
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organisatie (met langer wordende ketens en versterkte aandacht voor datakwaliteit), 

Nieuw PensioenAkkoord, etc. Hierbij kan opgemerkt worden dat invoering van het nieuwe 

PensioenAkkoord mogelijk versimpeling van de pensioenadministratie met zich mee kan 

brengen.   

 

Specifiek in 2020 werd er van het bestuur veel extra aandacht gevraagd door de 

overstap van de pensioenuitvoerder (RiskCo) naar Dion ingevolge de financiële 

problematiek bij RiskCo. De assurance bij de transitie wordt uitgevoerd door de 

certificerend actuaris.  

 

De effecten van COVID-19 op de financiële positie is voor de werkgever en het fonds  

aanleiding geweest om opnieuw naar de toekomst te kijken. In 2020 is opnieuw 

aandacht besteed aan toekomstscenario’s met stakeholders ten aanzien van het 

voortbestaan van het fonds. Het langer zelfstandig bestaan van het pensioenfonds wordt 

ervaren als een realistische optie. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar het 

bestuursmodel.   

 

Verantwoordingsorgaan (VO) 

Het VO draait op volledige bezetting. In 2019 hebben twee wijzigingen in het VO plaats 

gevonden ingevolge beëindiging van de zittingstermijnen van mevrouw Riemslagh en de 

heer van Zijl. Zij zijn opgevolgd door respectievelijk de heer Woudt en de heer De 

Koning. Het VO werkt met een geschiktheidsmatrix op grond waarvan het VO zowel 

collectief als individueel kan beoordelen of er sprake is van de vereiste kwaliteit. Tevens 

is er een schema voor het jaarlijks volgen van opleidingen. 

 

Interactie Bestuur – VO 

Het VO heeft onder meer positief advies uitgebracht over de premievaststelling 2019. Het 

VO in het algemeen tevreden is over de transparantie en tijdigheid van de informatie die 

zij van het bestuur krijgt. De samenwerking tussen Bestuur en VO verloopt goed. Het VO 

heeft opgemerkt dat zij ook graag concept-besluitvormingsdocumenten van het bestuur 

nog tijdiger zou willen ontvangen om haar rol inzake beoordeling evenwichtige 

belangenafweging nog beter te kunnen invullen (zie ook hoofdstuk 4.6). 

 

Compliance officer 

Er is momenteel nog een vacature voor de Compliance Office, waarvan het voornemen 

bestaat om deze vanuit de organisatie van de sponsor in te vervullen.  

 

Algemene Vergadering van Deelnemers 

Het fonds kent een Algemene Vergadering van Deelnemers. Het bestuur roept een 

Algemene Vergadering van Deelnemers bijeen voor de benoeming van een 

vertegenwoordiger in het VO namens de deelnemers in actieve dienst, evenals er 

belangrijke zaken aan de orde zijn in het bijzonder de aanspraken van de deelnemers 
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betreffende (tenzij het wijzigingen betreft die voortvloeien uit de wet- en regelgeving, 

dan wel binnen het domein van de werkgever en haar CAO partners vallen of reeds 

voorzien zijn in het pensioenreglement). In 2020 hebben vanwege COVID-19 geen 

vergaderingen plaatsgevonden.  

 

Oordeel 

De VC is van oordeel dat de fondsdocumenten op orde zijn en dat de organen naar 

behoren zijn ingericht en functioneren.  

De VC vindt dat het VO de aanbevelingen van de VC in de voorgaande visitatie over het 

versterken van de rol van het VO voortvarend heeft opgepakt. Het VO vergadert 

regelmatig zelfstandig, maakt daar notulen van op waaruit blijkt dat zij het overleg met 

het bestuur grondig voorbereidt, aandachtspunten benoemt en verschillende ter zake 

doende onderwerp inhoudelijk bespreekt. Ook is aandacht besteed aan het op peil 

brengen/houden van deskundigheid. 

 

Aanbeveling 

• Aandacht blijven geven aan de druk op het bestuur en de afzonderlijke 

bestuursleden teneinde op een reële wijze invulling te kunnen blijven geven aan een 

kwalitatief goede invulling van de bestuurstaken. Daarmee rekening houdend met de 

extra verzwaring van de bestuurstaken vanuit IORP II en overige nieuwe wet- en 

regelgeving die op het fonds afkomt. 

• Formele assurance verklaring vragen van de certificerend actuaris bij de transitie van 

RiskCo naar Dion.  

 

4.2 Functioneren van het bestuur  

 

 

 

NORMENKADER 

a. Komt het bestuur regelmatig bijeen? 

b. Worden de vergaderingen adequaat voorbereid? 

c. Komen de goede onderwerpen op de goede momenten op de agenda? 

d. Zijn de vergaderstukken tijdig beschikbaar en zijn die inhoudelijk van goede kwaliteit 

en begrijpelijk voor de bestuursleden? 

e. Zijn alle leden bij de bestuursvergaderingen aanwezig en nemen ze deel aan de 

discussie? 

f. Geven de bestuursleden er blijk van de materie voldoende te beheersen en zijn ze 

voldoende aangesloten op de actualiteit? 

g. Gaan de leden respectvol met elkaar om? Luisteren ze naar elkaars argumenten? 

h. Leidt de voorzitter de vergaderingen goed? Geeft hij voldoende ruimte voor discussie 

en betrekt hij minder actieve leden daarbij? Concludeert hij duidelijk en vat hij goed 

samen? 

i. Bewaakt het bestuur de goede follow-up van zijn besluiten? 
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Constateringen 

De VC constateert uit de aangeleverde stukken en uit de interviews, dat het Bestuur  

naar behoren functioneert, en dat er goede kennis en competenties aanwezig zijn. Er is 

een mooie mix van ervaren bestuurders met enkele nieuwe bestuurders en een nieuwe 

voorzitter. De opkomst van bestuursleden bij de bestuursvergaderingen is prima, in de 

betreffende periode is slechts 1 bestuurslid 1 maal afwezig geweest. De notulen zijn 

uitgebreid en waar nodig worden goede besluitvormingsdocumenten opgesteld. 

 

Het bestuur stelt elk jaar een opleidingsplan samen, waarmee voor alle bestuursleden 

opleiding toegankelijk wordt. Ook wordt voor elk van de Bestuursleden bijgehouden 

welke opleidingen en seminars zijn gevolgd. Dit geeft in combinatie met het 

geschiktheidsplan een goed overzicht van de kennis van het bestuur. Op deze wijze is 

het Bestuur bezig om haar kennis, geschiktheid en deskundigheid steeds verder te 

vergroten. 

 

Door middel van een vragenlijst voert het Bestuur jaarlijks een zelfevaluatie uit, welke 

tijdens de off-site wordt besproken en eventueel wordt omgezet in een actieplan. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn het geschiktheidsniveau van het 

Bestuur als geheel, de onderlinge communicatie, de onderlinge samenwerking en het 

oppakken van taken. Het rapport van de zelfevaluatie kan aan leesbaarheid winnen.  

 

Waarschijnlijk de meest urgente taak van het Bestuur in 2020 werd veroorzaakt in mei 

2020 door de ontstane zorgelijke financiële situatie van RiskCo. DNB is daarbij ook 

betrokken en heeft aangegeven een plan van aanpak te willen ontvangen voor het geval 

RiskCo de uitbestede werkzaamheden niet meer zou kunnen uitvoeren. Er is toen een 

stuurgroep opgericht (overigens samen met andere klanten van RiskCo) waarbij zij 

gezamenlijk oplossingen voor de toekomstige uitbesteding bespraken. Uiteindelijk is om 

goede redenen (zie het betreffende besluitvormingsdocument) besloten om met ingang 

van 1 januari 2021 de pensioenadministratie uit te besteden aan Dion Pension Services. 

 

Ook is het fonds zoals elk fonds en onze samenleving geconfronteerd met de Covid-19 

pandemie. In dit kader heeft het bestuur in eerste instantie extra wekelijks 

bestuursvergadering gehad en daarna gevolgd naar tweewekelijks en inmiddels weer 

naar de normale frequentie van bestuursvergaderingen. Er is sprake van veel 

thuiswerken, waarbij de richtlijnen van Atradius worden gevolgd. Daarnaast is het fonds 

door Covid-19 ook geconfronteerd met de gevolgen voor het vermogensbeheer met in 

eerste instantie sterke daling van vooral de aandelenkoersen. Dit heeft ertoe geleid dat 

de herbalancering naar de normportefeuille met enige vertraging is doorgevoerd (ter 

voorkoming van te hoge transitie kosten).  
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Door een combinatie van factoren, zoals de wisseling van de algemeen directeur bij de 

sponsor, de Covid19-crisis en het effect daarvan op de beleggingen en de 

voorzitterswisseling, hebben de activiteiten rond de mogelijkheden voor een buy-out zich 

niet verder ontwikkeld. 

 

Oordeel  

De VC is van oordeel dat het Bestuur op een prima niveau functioneert. De rollen zijn 

goed ingevuld met competente en gecommitteerde bestuursleden. Er is sprake van 

uitgebreide besluitvormingsdocumentatie, waarin de voor- en tegenargumenten om tot 

een besluit te komen worden uitgeschreven. Dit heeft naar het oordeel van de VC ook dit 

jaar weer geleid tot een transparante wijze van vastleggen van besluiten.  

 

De VC is van oordeel dat vergaderingen goed worden voorbereid, notulen goed worden 

bijgehouden, onderwerpen steeds vast op de agenda staan en er sprake is van een 

goede en duidelijke jaarplanning. Uit de gesprekken met het Bestuur en het VO, 

concludeert de VC dat respectvol met elkaar wordt omgegaan, dat er wordt geluisterd 

naar elkaars argumenten en dat er voldoende ruimte voor discussie is. 

 

Door het opleidingsplan, de aandacht voor geschiktheid en de zelfevaluaties houdt het 

Bestuur zichzelf scherp en blijft het zich ontwikkelen. 

 

Met betrekking tot de wijziging van de pensioenadministrateur is de VC van oordeel dat 

het Bestuur snel, goed en daadkrachtig heeft gehandeld, waardoor er geen significante 

gevolgen zijn. 

 

Aanbevelingen 

De VC beveelt aan om de rapportage van de zelfevaluatie in de vorm van een tabel te 

gieten in plaats van een uitgeschreven tekst. Dit zal de leesbaarheid vergroten en ook de 

mogelijkheid vergemakkelijken om van jaar tot jaar vergelijkingen te maken. 

 

4.3 Beleid van het bestuur 

NORMENKADER 

a. Zijn de missie en de risicohouding van het fonds helder en actueel? 

b. Is de strategie ter realisatie van de missie, met inachtneming van de 

risicohouding, duidelijk vastgelegd en wordt die periodiek herijkt? 

c. Is het beleid ter realisatie van de strategie op de onderscheiden beleidsterreinen, 

met inachtneming van de risicohouding, uitgewerkt in een (of meer) 

beleidsplan(nen) en up-to-date? 

d. Wordt het beleid periodiek herijkt? 
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4.4 Algemene gang van zaken in het fonds 

 

Constateringen 

Het fonds heeft de afgelopen periode een aantal spannende dossiers op tafel gehad. De 

belangrijkste was het dreigende faillissement van de pensioenuitvoerder en vervolgens 

de min of meer noodzakelijke overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder. De overstap 

naar de nieuwe pensioenuitvoerder bracht ook met zich mee dat het pensioenreglement 

moest worden herzien. Een en ander moest vaak onder grote tijdsdruk geregeld worden 

en in een periode waarin ook nog eens van bestuursvoorzitter werd gewisseld. Hoewel de 

feitelijke overstap naar de nieuwe pensioenuitvoerder per 1 januari 2021 nog 

daadwerkelijk moet gaan plaatsvinden, lijkt het fonds meer dan voldoende zicht te 

hebben op de te doorlopen stappen, de risico’s en hoe daarmee om te gaan. 

 

Ook de komende periode zal het Bestuur een volle agenda hebben. Op de eerste plaats 

zal de transitie naar de nieuwe pensioenuitvoerder zijn beslag moeten krijgen, maar 

daarnaast zal het fonds zich net als andere pensioenfondsen moeten concentreren op alle 

activiteiten die voortvloeien uit het Nieuwe PensioenAkkoord nu de toekomstvisie 

vooralsnog gericht is op een zelfstandig voortbestaan. In de off-site van november 2020 

is daar inmiddels zeer uitgebreid bij stilgestaan en heeft men zich uitgebreid laten 

voorlichten.     

 

Het Bestuur wordt van de nodige informatie voorzien vanuit de commissies en de 

besluitvorming wordt voorbereid via besluitvormingsdocumenten met daarin aandacht 

voor alle relevante aspecten. Ook de risicorapportages moeten het bestuur voldoende 

comfort geven evenals de kwartaalrapporten van de actuarieel sleutelfunctiehouder   

 

Het aantal geaudite processen bedraagt één proces namelijk risicomanagement.  

De verwachting voor 2021 is ook dat er ook slechts één audit zal plaatsvinden.  

  

NORMENKADER 

a. Is het bestuur ‘in control’? 

b. Bewaakt het bestuur de beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds? 

c. Is de fondsdocumentatie (uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglement(en), 

AO/IC, ABTN, beleggingsbeginselen, beleidsdocumenten, etc.) op orde? 

d. Verschijnen de managementrapportages op tijd en geven ze de benodigde 

inzichten? 

e. Is er geen sprake van een teveel aan informatie die naar het bestuur gaat? 

f. Zijn er commissies en functioneren die naar behoren? Sluit de 

commissiestructuur aan op de besturingsfilosofie van het bestuur? 

g. Is de bestuursondersteuning op orde? 

h. Zijn de uitbestedingsrelaties goed geregeld en bewaakt het bestuur de 

performance? 



 

20  

Het Bestuur wordt ondersteund door een adequaat bezet eigen bestuursbureau, een luxe 

situatie voor een fonds van dergelijke omvang. De fondsdocumenten zijn aanwezig, maar 

een aantal zal geactualiseerd moeten worden omdat de pensioenregeling is aangepast. 

 

Het fonds kent twee commissies te weten een Beleggingscommissie en een 

Risicomanagementcommissie, beide commissies worden ook ondersteund door externen. 

De Beleggingscommissie zal vanaf 2021 worden voorgezeten door een externe vak 

professional. Er is geen Communicatiecommissie (zie ook hoofdstuk 4.7).  

De compliance functie is onbezet.  

 

Voor wat betreft de uitbestedingsrelaties is in de voorgaande hoofdstukken al voldoende 

gezegd inzake de pensioenuitvoering. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan BNP 

Paribas AM en de custodian-activiteiten aan BNP Paribas Securities. BNP verzorgt 

periodieke rapportages over de beleggingsportefeuille. Er is geen derde partij die de 

beleggingsrapportages controleert dan wel een compliance monitoring verzorgt. Het 

fonds ziet daar vanaf uit kostenoverwegingen. Alle uitbestedingspartners evenals de 

overige dienstverleners worden periodiek geëvalueerd op basis van een aantal criteria. 

Ook worden de ISAE 3402 verklaringen beoordeeld. 

 

Oordeel 

De VC oordeelt, evenals in het voorgaande jaar, dat het bestuur de beheerste en 

integere bedrijfsvoering goed bewaakt, waar nodig ingrijpt en dat het bestuur voldoende 

‘in control’ is. Dit wordt in deze visitatieperiode nog eens onderstreept door de adequate 

wijze waarop de problemen inzake de pensioenuitvoering zijn opgepakt.  

De invulling van de compliance officer functie verdient nog altijd aandacht en de vacature 

bestaat nu al geruime tijd.  

 

Aanbeveling  

Geen 

4.5 Adequate risicobeheersing 

NORMENKADER 

a. Herijkt het bestuur periodiek de risicohouding van het fonds? 

b. Vertaalt het bestuur die risicohouding consistent naar de verschillende risicogebieden? 

c. Overziet het bestuur het gehele risicospectrum van het fonds? 

d. Past het bestuur effectieve beheersingsmaatregelen toe om van bruto- 

naar acceptabele netto risico’s te komen? 

e. Bewaakt het bestuur de werking van deze beheersingsmaatregelen en de 

realisatie van de risico’s? 

f. Herijkt het bestuur het risicobeleid regelmatig? 

g. Is de bewaking van compliance met wet- en regelgeving goed belegd? 

h. Denkt het bestuur na over de ‘three lines of defence’ (lijnmanagement, staf en 

onafhankelijk assurance / internal audit) en heeft het deze weloverwogen belegd? 
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Constateringen 

Het fonds besteedt ruime aandacht aan risicomanagement. Relevante 

beleidsdocumenten zijn op orde en zijn ook aangepast aan IORP II. De Risk 

commissie  is sterk bezet met ook twee mensen uit de Atradius-organisatie met de 

nodige expertise op dit terrein. De sleutelfunctiehouder Internal Audit heeft in het 

derde kwartaal van 2020 een audit rapport uitgebracht over het 

risicomanagementproces en constateert dat het fonds serieus omgaat met het 

risicomanagement. Daarnaast wordt in het rapport een aantal observaties 

weergegeven die door het bestuur zullen worden opgepakt.  

Ook heeft het fonds zichzelf gescoord op volwassenheid op de verschillende door 

DNB in een IRM document geformuleerde controls. Het Bestuur constateert dat een 

aantal onderdelen beneden het kritische niveau van 3 ligt en gaat daar de komende 

periode mee aan de gang. Het betreft: het uitvoeren van de beheersmaatregelen 

en de rapportage.   

 

Er is nog geen overall Eigenrisicobeoordeling (ERB) uitgevoerd, hetgeen uiterlijk  

13 januari 2022 moet zijn gedaan. Het bestuur vond geen aanleiding in de 

specifieke gebeurtenissen van het afgelopen jaar zoals COVID-19, de problemen 

met de pensioenuitvoering, de veranderde toekomstvisie en de aanpassing van de 

pensioenregeling om daarvoor een specifieke ERB te doen. De algemene ERB staat 

nu gepland voor begin 2021.  

 

De Risk commissie voorziet belangrijke relevante bestuur stukken ook van een 

risk-opinie. De Risk commissie wordt ook betrokken bij de belangrijke dossiers 

inzake de risicoanalyse. De VC vraagt zich af of daarmee de scheiding tussen 

eerstelijns risicomanagementverantwoordelijkheid en tweedelijns 

verantwoordelijkheid niet diffuus wordt en daarmee de door IORP II en de 

toezichthouder gewenste onafhankelijkheid van de sleutelfunctiehouder 

Risicobeheer niet in het gedrang komt. De VC heeft ook niet gezien of en op welke 

wijze gebruik wordt gemaakt van de tweedelijns risicomanagementfuncties bij de 

uitbestedingspartners.  

 

Financiële risico’s zijn een belangrijk onderdeel van het risicoprofiel van het fonds. 

Op de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de meeste 

van deze risico’s bij de Beleggingscommissie. De VC vraagt zich af, mede afgaande 

op de ter beschikking gestelde notulen, of alle in het Beleggingsplan benoemde 

risico’s met regelmaat worden behandeld en ook of van alle geïdentificeerde risico’s 

ook kwantitatieve indicatoren zijn vastgesteld waarop gestuurd en gemonitord kan 

worden.          
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Oordeel 

Het risicobewustzijn van het fonds is van een goed niveau. De sleutelfunctiehouder en de 

Risk commissie verzetten het nodige werk. Door middel van de audit en de eigen scores 

op de DNB IRM volwassenheidsniveaus laat het fonds zien dat het in deze ook kritisch 

naar zichzelf wil kijken. De VC vraagt zich wel af, gezien de vele interne en externe 

gebeurtenissen die zich in 2020 hebben voorgedaan, wat voor het fonds nu wel 

aanleiding is om een specifieke ERB uit te voeren.     

 

Aanbevelingen 

• Bekijk nog eens kritisch of de scheiding tussen eerstelijns verantwoordelijkheden 

(Bestuur en Beleggingscommissie) en tweedelijns verantwoordelijkheden 

(sleutelfunctiehouder/Risk commissie) zijn belegd conform de uitgangspunten 

zoals het fonds die zelf heeft geformuleerd. Pas desnoods die uitgangspunten aan 

mits niet strijdig met de eisen van DNB en IORP II.  

• Definieer de triggers die moeten leiden tot een specifieke ERB.  

4.6 Evenwichtige belangenafweging  

 

Constateringen 

In zijn algemeenheid is een evenwichtige belangenafweging noodzakelijk is om de 

(gerealiseerde en ongerealiseerde) voor- en nadelen, op een eerlijke, transparante en 

evenwichtige manier tussen de verschillende groepen van belanghebbenden 

(deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere 

aanspraakgerechtigden en de werkgever) te verdelen.  

 

In de aangeleverde stukken heeft de VC 5 besluitvormingsdocumenten aangetroffen,  

te weten: 

1. Onvoorwaardelijke toeslagverlening over 2019. 

2. Voorwaardelijke toeslagverlening over 2019. 

3. Het aanmerken van de rol van secretaris/manager bij de DNB aan te melden als 

“medebepaler”. 

4. Het onderbrengen van de pensioenadministratie bij Dion Pension Services per  

1 januari 2021. 

NORMENKADER 

a. Richten alle bestuursleden zich naar het belang van het fonds als geheel? 

b. Toont het bestuur zich bewust van de onderscheiden belangen van deelgroepen van 

belanghebbenden, weegt het deze op een transparante en faire manier tegen elkaar af 

en legt het deze vast? 

c. Verdeelt het bestuur de lusten en de lasten van het fonds, daaronder begrepen de 

nog niet gerealiseerde lusten en lasten (risico’s) op een evenwichtige manier over de 

deelgroepen van belanghebbenden en waakt het voor onbedoelde overdrachten tussen 

generaties? 
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5. Het omzetten van de premievrije pensioen aanspraken van 60, 62 en 65 jaar 

(levenslang en tijdelijk), naar 68 jaar. 

 

De besluitvormingsdocumenten hebben een heldere lay-out, zijn goed leesbaar en 

bevatten voldoende toelichting over hoe en waarom het Bestuur tot een besluit is 

gekomen.  

 

Het VO geeft aan graag tijdiger in (de voorbereiding van) de besluitvorming te worden 

betrokken, dit om haar rol inzake de toetsing van de evenwichtige belangenafweging 

goed te kunnen vervullen. 

 

Oordeel 

De VC concludeert dat het Bestuur en de individuele bestuurders zich bewust zijn van de 

onderscheiden belangen van de diverse deelgroepen binnen het pensioenfonds en deze 

belangen zorgvuldig wegen naar het belang van het fonds als geheel. Dit komt tot 

uitdrukking in de besluitvormingsdocumenten. 

 

Aanbevelingen 

• De VC beveelt aan de besluitvormingsdocumenten uit te breiden met een blok 

“Argumentatie”, waarin voor sponsor, actieve deelnemer, slaper en 

gepensioneerde de voor en tegens van een belangrijk besluit worden 

uitgeschreven. Daarmee zou dan nog explicieter worden vastgelegd dat voor elke 

groep de belangen ter tafel zijn gekomen, zijn afgewogen en vastgelegd.  

• Ook beveelt de VC aan om het VO nog nadrukkelijker, maar vooral nog tijdiger 

mee te nemen in de besluitvorming. Dit kan vorm krijgen door het VO tijdig van 

een concept van het besluitvormingsdocument te voorzien. 
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4.7  Communicatie 
 

 

Constateringen 

In eerdere rapporten is reeds aangehaald dat het Bestuur op basis van een enquête van 

april 2018 goede representatieve resultaten verkregen heeft over wat de 

belanghebbenden vinden van de communicatie van SPAN. Aan de hand daarvan werd het 

communicatieplan 2018/2019 geschreven, welke vorig jaar is ge-update naar 

2019/2020. Ook dit jaar heeft weer een update van dit plan plaatsgevonden naar 

2020/2021. 

 

Wij begrijpen dat het Communicatieplan wel met het VO is gedeeld, maar dat het VO 

formeel nog geen goedkeuring of advies heeft afgegeven over dit plan. 

 

De VC stelt vast dat inmiddels de Nieuwsbrieven vooraf worden beoordeeld door het VO.  

 

Door de overgang naar Dion Pension Services zijn er meer mogelijkheden inzake 

communicatie-ondersteuning dan bij de huidige pensioenuitvoerder. De VC heeft nog 

geen plannen aangetroffen inzake de uitdagingen op communicatie-gebied die het gevolg 

kunnen zijn van het nieuwe PensioenAkkoord. Op de off site van medio november 2020 

zal daar de nodige aandacht aan worden besteed.  

Het fonds heeft geen communicatiecommissie. De website is nog niet op alle onderdelen 

actueel. Er staat bijvoorbeeld nog geen jaarverslag 2019 op en ook de ABTN is niet de 

meest recente versie. 

 

Oordeel 

De VC oordeelt positief over de houding van Bestuur en het fonds met betrekking tot 

communicatie: er is een duidelijk plan dat regelmatig wordt ge-update en er wordt actief 

gestreefd naar open en transparante communicatie met deelnemers en andere 

stakeholders. Anderzijds zijn er ook de nodige uitdagingen en in- en externe 

ontwikkelingen die om extra aandacht op communicatie-terrein vragen. Te overwegen 

valt een aparte werkgroep of commissie daarvoor in te richten.  

 

 

NORMENKADER 

a. Is het bestuur transparant over zijn beleid? Betrekt het degenen die risico op het 

fonds lopen tijdig en op een passende en begrijpelijke manier bij de bepaling van 

de risicohouding van het fonds? 

b. Communiceert het bestuur tijdig en op een begrijpelijke manier over de 

ontwikkelingen binnen het fonds en de gevolgen daarvan voor degenen die risico 

lopen op het fonds (in termen van premie en aanspraken/uitkeringen)? 

c. Meet het bestuur of de communicatie vanuit het fonds de geadresseerden bereikt 

en door hen begrepen wordt? 
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Aanbevelingen 

• De VC beveelt aan straks met Dion Pension Services te bezien, welke mogelijkheden 

zij hebben ten aanzien van het verder verbeteren van communicatie in brede zin, 

waarbij het Bestuur en het VO samen kunnen optrekken. 

• Daarnaast beveelt de VC aan dat het VO het communicatieplan formeel accordeert. 

• Wederom, beveelt de VC aan de website actueel te houden. 

• Overweeg mede met het oog op de vele uitdagingen waar het fonds (overgang naar 

nieuwe pensioenuitvoerder, financiële positie, toekomstvisie) en de sector (nieuwe 

PensioenAkkoord) voor staan om een communicatiecommissie dan wel tijdelijke 

werkgroep in te richten eventueel met externe ondersteuning.   

 

4.8  Naleving Code Pensioenfondsen   

 

Constateringen 

Het Bestuur legt verantwoording af over de naleving van de Code Pensioenfondsen (“de 

Code”) in het jaarverslag. 

 

Oordeel 

De VC is van oordeel dat het Bestuur de Code naleeft en daar waar zij afwijkt van de 

Code dat afdoende heeft toegelicht. 

 

Aanbevelingen 

Geen 

 

4.9  Cultuur en gedrag  

NORMENKADER 

a. Zijn alle organen naar behoren ingericht en statutair verankerd? 

b. Zijn de reglementen van de organen op orde? 

c. Functioneren de organen naar behoren? Gaan ze op een open, respectvolle en 

kritisch-constructieve manier met elkaar om? 

d. Is het gekozen bestuursmodel passend voor het fonds? En werkt het ook naar 

behoren? 

NORMENKADER 

a. Gaan de leden van het bestuur op een open en respectvolle manier met elkaar om? 

b. Werkt het bestuur als een team? 

c. Luistert men goed naar elkaar en reageert men op elkaars interventies? 

d. Krijgt de voorzitter voldoende ruimte van de leden om zijn werk goed te kunnen doen? 

e. Is hij (of een of meer andere bestuursleden) niet te dominant? 

f. Is het bestuur voldoende autonoom ten opzichte van andere partijen in de omgeving 

van het fonds, zoals de werkgever of sociale partners? 

g. Is het bestuur alert op ongewenste groepsprocessen zoals ‘group think’, tunnelvisie en 

‘collective entrapment’? 
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Constateringen 

De cultuur van het bestuur wordt gekenmerkt door een streven naar hoge kwaliteit van 

bestuurlijk functioneren evenals een hoge mate van zelfstandigheid van het bestuur bij 

het opstellen en monitoren van het beleid. Binnen het bestuur is op elk 

deskundigheidsgebied deskundigheid op het gewenste niveau aanwezig. Hierbij wordt 

nog wel extra aandacht gevraagd voor riskmanagement (meer bestuurders gewenst met 

minimaal B-niveau risicomanagement). 

 

Het bestuur stelt jaarlijks een opleidingsplan vast. Jaarlijks wordt er een zelfevaluatie 

gedaan (tweejaarlijks begeleid door een externe partij; recent in november 2019). Deze 

evaluaties worden serieus aangepakt en er wordt gezocht naar verbeterpunten die in de 

praktijk worden opgepakt en afgehandeld. Tevens worden jaarlijks een off-site 

georganiseerd gericht op verdieping ter zake van actuele onderwerpen, alsmede 

bespreking van punten uit de zelf-evaluatie. Voor (nieuwe) bestuursleden is een 

profielschets opgesteld (eisen voor geschiktheid en vereiste competenties). Bij de 

samenstelling van het bestuur stuurt het bestuur actief op diversiteit, kennis, gewenste 

competenties en ervaring voor de betreffende vacature in het bestuur. 

Het bestuur streeft ernaar zowel het beleggingsbeleid, als het nieuwe 

risicomanagementbeleid op kwalitatief hoog niveau uit te voeren (mede verankerd in de 

gekozen samenstelling van de beleggingscommissie en de Risk  commissie). Ook staat 

het bestuur open voor aanbevelingen van externen zoals de certificerend actuaris, de 

certificerend accountant, de VC en de sleutelfunctiehouders. 

Uit de stukken en de interviews komt het beeld naar voren dat een ieder de ruimte krijgt 

om zijn rol op te pakken. Het bestuur is ook bereid om daar waar nodig de taken te 

herverdelen danwel externe expertise in te schakelen waar nodig. Tevens wordt gekeken 

naar het verdere structureren van de besluitvorming door het bestuur door het gebruik 

van vaste voorleggers. 

 

Oordeel 

De VC is van mening dat binnen het bestuur de juiste houding en omgang met elkaar 

heerst om de bestuurlijke processen goed te laten verlopen. De zelfevaluaties hebben 

voldoende diepgang en het bestuur gaat ook op de juiste manier om met de 

verbeterpunten. Ook is het bestuur zich goed bewust van de mogelijke 

belangenconflicten voorvloeiend uit de verschillende rollen die bestuurders vervullen. 

 

Aanbevelingen 

Geen     
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4.10  Opvolging eerdere aanbevelingen intern toezicht 

 

Onderstaand worden de aanbevelingen van de visitatie in 2019 opeenvolgend 

benoemd samen met de (re)actie van het fonds. Dikgedrukt wordt vervolgens door 

de VC aangegeven of zij vindt dat de aanbevelingen naar haar oordeel naar behoren 

zijn opgevolgd 

 

Opvolging aanbevelingen uit 2018 

 

• [4.7/2018] De VC beveelt aan in het communicatieplan voor 2019 meer tot 

uitdrukking te brengen welke concrete maatregelen het bestuur zal treffen om 

het begrip van de UPO en het inzicht in het pensioeninkomen bij de deelnemers 

te verbeteren. Deze aanbeveling werd opgevolgd en is opgenomen in het 

communicatieplan 2020. Ook is er aandacht aan besteed in de Nieuwsbrieven. 

Afgerond  

 

• [4.7/2018] De vermelding van de actuele dekkingsgraad op de website. Nog niet 

opgevolgd.  

 

Opvolging aanbevelingen uit 2019 

 

• [4.1/2019] Aandacht blijven geven aan de druk op het bestuur en de afzonderlijke 

bestuursleden teneinde op een reële wijze invulling te kunnen blijven geven aan een 

kwalitatief goede invulling van de bestuurstaken. Daarmee rekening houdend met de 

extra verzwaring van de bestuurstaken vanuit IORP II. Een vertegenwoordiging van 

het bestuur is met de werkgever in gesprek over de toekomst van het pensioenfonds, 

en met name de Governance. Afgerond (doorlopend). 

 

• [4.3/2019] De eisen die worden gesteld aan het beloningsbeleid van de 

uitbestedingspartners nog eens te heroverwegen en aan te scherpen. In het 

beloningsbeleid een onderscheid aan te brengen tussen uitbestedingsbeleid en 

inkoopbeleid. Inmiddels is het beloningsbeleid van de uitbestedingspartners 

opgevraagd en geanalyseerd en tijdens de bestuursvergadering behandeld. 

Afgerond. 

 

• [4.3/2019] Toets het eigen beleggingsbeleid- en proces aan de sectorbevindingen die 

DNB doet in haar sectorbrief “On site beleggingsonderzoeken”. Het gestelde in de 

sectorbrief is in 2020 getoetst aan de werkwijze o.g.v. beleggingen van de BC/SPAN. 

Afgerond , de VC heeft wel nog een aantal nieuwe aanbevelingen (zie 4.3) 

mede gebaseerd op haar ervaringen met DNB beleggingsonderzoeken. 
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• [4.3/2019] Verdere versterking van het ESG beleid. Het ESG-beleid heeft de 

aandacht van de BC en staat op de lijst van aandachtspunten voor 2020. 

Grotendeels afgerond  

 

• [4.4/2019] Organiseer minimaal eenmaal per jaar een compliance-awareness 

bijeenkomst, Onder meer DNB benadrukt dat zij dit van pensioenfondsen minimaal 

één keer per jaar verwacht. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse off site. Afgerond 

(doorlopend). 

 

• [4.5/2019] Het volwassenheidsniveau van het IRM te beoordelen aan de hand van de 

normen die DNB hiertoe heeft geformuleerd. Het volwassenheidsniveau zal 

beoordeeld worden aan de hand van de DNB-normen. Afgerond  

 

• [4.5/2019] Formuleer de triggers die zouden kunnen leiden tot Eigen Risico 

Beoordeling buiten de verplichte ERB, die eenmaal per drie jaar moet worden gedaan. 

Het bestuur heeft naast de reeds bestaande triggers onderzocht in hoeverre hier 

nieuwe aan kunnen worden toegevoegd. Afgerond. 

 

• [4.5/2019] Toets of alle voor het fonds relevante risico’s ook gedekt worden door de 

scope van ISAE 3402-verklaringen van de uitbestedingspartners. Deze is uitgevoerd. 

Nog niet gebeurd, staat wel op de planning. 

 

• [4.6/2019] De VC raadt aan om voor het toekomstplan de verschillende stappen in de 

besluitvorming met de VO te doorlopen. Er is ieder kwartaal overleg met 

stakeholders. Indien er stappen worden genomen en de werkgever is akkoord, dan 

zal er concreet invulling gegeven worden aan dit punt. Uitgesteld door de 

omstandigheden. 

 

• [4.7/2019] Het VO zou advies moeten geven op het communicatie plan. Nog niet 

gebeurd voor plan 2021. 

 

• [4.7/2019] De VC raadt aan om telkens de mening van de leden van de VO te vragen 

bij het opstellen van de nieuwsbrieven. Dit gebeurt inmiddels standaard. Afgerond. 

 

• [4.7/2019] De VC raadt aan ook de actuele dekkingsgraad te vermelden op de 

website. Nog niet gebeurd. 

 

• [4.8/2019] Het bestuur legt verantwoording af over de naleving van de Code 

Pensioenfondsen (“de Code”) code pensioenfondsen in het jaarverslag. Het bestuur 

heeft de Code in 2019 herzien en zal hier in 2020 verdere invulling aan geven. 

Afgerond. 
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Oordeel 

Het Bestuur heeft de overgrote deel van VC aanbevelingen van 2019 opgepakt en 

afgerond of is dat voornemens op korte termijn te doen.  

 

Aanbeveling 

De VC verzoekt het Bestuur de verschillende aanbevelingen iets nadrukkelijker van 

elkaar te scheiden in het betreffende document waarin de aanbevelingen worden 

bijgehouden. waardoor concreter per onderscheiden aanbeveling aangegeven kan 

worden wat en hoe e.e.a. is opgepakt. 
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5. Samenvatting aanbevelingen 2020 
 

Aandacht blijven geven aan de druk op het bestuur en de afzonderlijke bestuursleden 

teneinde op een reële wijze invulling te kunnen blijven geven aan een kwalitatief goede 

invulling van de bestuurstaken. Daarmee rekening houdend met de extra verzwaring van 

de bestuurstaken vanuit IORP II en overige nieuwe wet- en regelgeving die op het fonds 

afkomt. 

 

Formele assurance verklaring vragen van de certificerend actuaris bij de transitie van 

RiskCo naar Dion.  

 

De VC beveelt aan om de rapportage van de zelfevaluatie in de vorm van een tabel te 

gieten in plaats van een uitgeschreven tekst. Dit zal de leesbaarheid vergroten en ook de 

mogelijkheid vergemakkelijken om van jaar tot jaar vergelijkingen te maken. 

 

De VC beveelt aan de notitie “Integriteitsbeleid” bij een volgende herziening mede te 

toetsen aan de hand van de DNB Good practice- Integriteitsrisico-analyse.  

 

Beoordeel de verschillende beleidsdocumenten (Beleggingsplan) of onderdelen 

inzake beleggingen (ABTN) nog eens op consistentie en logica, dit inclusief het  

ESG(-landen)beleid.  

 

Bekijk nog eens kritisch of de scheiding tussen eerstelijns verantwoordelijkheden 

(bestuur en beleggingscommissie) en tweedelijns verantwoordelijkheden 

(sleutelfunctiehouder/risicocommissie) zijn belegd conform de uitgangspunten zoals 

het fonds die zelf heeft geformuleerd. Pas desnoods die uitgangspunten aan mits niet 

strijdig met de eisen van DNB en IORP II.  

 

Definieer de triggers die moeten leiden tot een specifieke ERB.  

 

De VC beveelt aan dat de besluitvormingsdocumenten uit te breiden met een blok 

“Argumentatie”, waarin voor sponsor, actieve deelnemer, slaper en gepensioneerde de 

voor en tegens van een belangrijk besluit worden uitgeschreven. Daarmee zou dan nog 

explicieter worden vastgelegd dat voor elke groep de belangen ter tafel zijn gekomen, 

zijn afgewogen en vastgelegd.  

 

Ook beveelt de VC aan om het VO nog nadrukkelijker, maar vooral nog tijdiger mee te 

nemen in de besluitvorming. Dit kan vorm krijgen door het VO tijdig van een concept van 

het besluitvormingsdocument te voorzien. 
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De VC beveelt aan straks met Dion Pension Services te bezien, welke mogelijkheden zij 

hebben ten aanzien van het verder verbeteren van communicatie in brede zin, waarbij 

het Bestuur en het VO samen kunnen optrekken. 

 

Daarnaast beveelt de VC aan dat het VO het communicatieplan formeel accordeert. 

 

Wederom, beveelt de VC aan de website actueel te houden. 

 

Overweeg mede met het oog op de vele uitdagingen waar het fonds (overgang naar 

nieuwe pensioenuitvoerder, financiële positie, toekomstvisie) en de sector (nieuwe 

PensioenAkkoord)voor staan om een communicatiecommissie dan wel tijdelijke 

werkgroep in te richten eventueel met externe ondersteuning.   

 

De VC verzoekt het Bestuur de verschillende aanbevelingen iets nadrukkelijker van 

elkaar te scheiden in het betreffende document waarin de aanbevelingen worden 

bijgehouden. waardoor concreter per onderscheiden aanbeveling aangegeven kan 

worden wat en hoe e.e.a. is opgepakt. 
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Bijlage: Door het fonds verstrekte informatie  

 

Fondsdocumenten (meest recente versies) 

Statuten 

Pensioenreglement(en) 

ABTN (incl. crisisplan) 

Uitvoeringsovereenkomst 

Reglement verantwoordingsorgaan (VO) 

Reglement intern toezicht 

Reglementen commissies, zoals: 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bestuursleden en dagelijks bestuur 

Reglement klachten/geschillen 

Klokkenluidersregeling 

Gedragscode / integriteitsbeleid / incidentenregeling 

Beleggingsbeginselen 

Aftreedschema bestuur 

Beloningsbeleid 

Diversiteitsbeleid/evaluatie 

Business Continuity Plan 

 
Jaarstukken (2019) 

Jaarverslag / jaarrekening 

Accountantsrapport 

Rapport van de certificerend actuaris 

Actuarieel rapport (jaarwerk) 

Rapportage(s) compliance officer  
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Studies en plannen 

Geschiktheids- en opleidingsplan 

Verslag/plan zelfevaluatie bestuur  

Beleggingsplan / richtlijnen vermogensbeheer 

(Aanvangs)haalbaarheidstoets 

Herstelplan en evaluatie(s) herstelplan 

Risicomanagementbeleid: 

• handboek integraal risicomanagement 

• andere stukken/verslaglegging inzake IORPII 

 

 
Uitbesteding en monitoring 

Kwartaal-/maandrapportages administratie 

Rapportages  vermogensbeheerder(s) 

 

 
Communicatie 

Communicatieplan 

Voorbeeld UPO (deelnemer, gewezen deelnemer, gepensioneerde, gewezen partner) 

Nieuwsbrieven 

 
 

Notulen / correspondentie / adviezen 

Agenda's en notulen bestuursvergaderingen (incluief besluit en actielijst) 

Notulen commissievergaderingen 

Verslagen VO 

Correspondentie met DNB 

Correspondentie met de sponsor(s) 

Adviezen en rapportages van adviseurs 

Besluitvormingsdocumenten 

 
 

 


