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Tijdens de bestuursvergadering van 15 mei jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Concept rapport visitatiecommissie 
 
De visitatiecommissie (VC) houdt jaarlijks toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij het 

fonds. Ook kijkt de VC naar een adequate risicobeheersing en  evenwichtige belangenafweging door het 

bestuur. De praktische uitvoering van dit toezicht vindt plaats door het bestuderen van de opgestelde en 

behandelde beleidsrapporten, notulen van de vergaderingen van de diverse fondsorganen en door 

gesprekken met bestuur, uitvoeringsorganisatie en de accountant van het Fonds. 

 

In deze vergadering zijn de werkwijze van de VC en de bevindingen over het verslagjaar 2016 aan het 

bestuur toegelicht. De commissie stelt in algemene zin vast dat het bestuur, daarbij goed ondersteund 

door het Pensioenbureau, goed in staat is om de huidige taken en verantwoordelijkheden adequaat uit te 

voeren. Er is sprake van een goede en efficiënte samenwerking tussen de bestuursleden onderling en 

met het bureau. De lijnen zijn kort, het is een klein en goed ingewerkt team; een aantal bestuurders en 

leden van het bureau is al vele jaren betrokken bij het fonds en heeft de nodige kennis en expertise 

opgebouwd. De kracht van dit fonds zit in de gedrevenheid, kennis en het direct en efficiënt kunnen 

schakelen (mede vanwege het gering aantal betrokkenen). Dat aspect vormt tegelijkertijd op termijn een 

risico. Vandaar dat het bestuur er goed aan heeft gedaan een onderzoek te doen naar het bestaansrecht 

en de toekomstbestendigheid van het fonds op de lange termijn. Besturen is ook vooruitzien. Het bestuur 

heeft in het kader van deze toekomststudie geconcludeerd dat de continuïteit van het bestuur op termijn 

beter geborgd is met het aantrekken van twee externe deskundigen die naast de bestuursleden die vanuit 

eigen gelederen zijn benoemd. De continuïteit van het bestuur wordt hiermee naar de mening van de VC 

in belangrijke mate geborgd. 

De VC doet het bestuur een aantal aanbevelingen ten behoeve van verdere verbetering van procedures 

en processen.  

 

Op 1 juni 2016 legt de VC verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO) over de visitatie 2016. 

Het VO zal vervolgens een oordeel vormen over het functioneren van het bestuur. Zowel het VO als de 

VC stellen een verslag op dat, aangevuld met een reactie van het bestuur, wordt opgenomen in het 

jaarverslag van 2016. 

 

 

Zelfevaluatie bestuur 
 

Jaarlijks blikt het bestuur terug op het eigen functioneren in het achterliggende jaar. Het bespreekt hoe 

zaken zijn verlopen en welke verbeterpunten er zijn. Het afgelopen jaar was opnieuw een bewogen jaar. 

De maandelijkse agenda van het bestuur was steeds zeer goed gevuld met vele onderwerpen. Het 

bestuur heeft in 2016 elf keer vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur vier keer met het VO vergaderd en 

heeft het diverse adviesaanvragen ingediend bij het VO.  

 

 



   

In deze zelfevaluatie heeft het bestuur kritisch stilgestaan bij de (procedurele) behandeling van de 

belangrijkste onderwerpen. Het bestuur concludeert dat het, mede door een grote efficiëntie in het 

vergaderen en de enorme inzet van bestuursleden en medewerkers op het pensioenbureau alle 

onderwerpen naar wens en tijdig heeft kunnen afronden.  

 

 

Haalbaarheidstoets 
 
De risicohouding en ambitie van het Fonds worden medebepaald door het pensioenresultaat. Met de 

haalbaarheidstoets wordt bewaakt in hoeverre het Fonds in staat is op lange termijn zijn ambities te 

realiseren. Hiervoor zijn normen opgesteld. In editie nummer 14 van ons pensioenbulletin is dit 

onderwerp nader toegelicht. 

Uit de door onze actuaris uitgevoerde berekeningen blijkt dat ons Fonds nog steeds voldoet aan de 

normen voor de pensioenresultaten die het afgelopen jaar zijn vastgesteld op basis van de 

aanvangshaalbaarheidstoets. 

  

De haalbaarheidstoets wordt besproken met het VO (1 juni 2017) en met sociale partners (6 juli 2017). 

 
 
ISAE 3402-rapportages 
 
In de Pensioenwet is geregeld dat een pensioenuitvoerder bij uitbesteding van werkzaamheden dient 

zorg te dragen dat de partij waaraan werkzaamheden worden uitbesteed de wettelijke regels naleeft die 

voor die pensioenuitvoerder gelden. In verband met de door het Fonds uitbestede werkzaamheden op 

het gebied van vermogensbeheer (AXA IM), effectenbewaring (State Street) en het ontwikkelen van 

software voor onder meer onze deelnemersadministratie (Keylane), wordt jaarlijks de door hen geleverde 

ISAE-3402 rapportage geanalyseerd. ISAE 3402 is de internationale standaard voor rapportage over 

interne beheersing. In deze analyse worden de risico’s zoals die voor het Fondszijn gedefinieerd, getoetst 

aan de beheersmaatregelen van de partijen waaraan de werkzaamheden zijn uitbesteed.  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de beheersmaatregelen bij AXA IM en State Street voldoende zijn 

en dat -over het algemeen- deze maatregelen goed worden nageleefd. De door het Fonds gedefinieerde 

risico’s zijn hiermee voldoende afgedekt. 

 

 

Overige zaken 
 
Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn in deze vergadering ook nog besproken: 

- Het opnemen van een nieuwe beleggingscategorie ‘Nederlandse hypotheken’. 

- Vaststellen van een procedure datalekken. Onder datalek wordt verstaan de toegang tot of 

vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de 

bedoeling is van deze organisatie. 

- Stand van zaken rond de selectie twee externe bestuursleden 

- Het uitbesteden van het notuleren van de vergaderingen van de pensioenfondsorganen aan een 

extern notuleerbureau. 

 

 


