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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 18 februari 2020 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

 

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABtN) 
 

Het doel van deze nota is inzicht te geven in het beleid van het bestuur om de pensioenregeling te kunnen 

uitvoeren. Ook de organisatiestructuur, de interne controle, de wijze en voorwaarden waarop het bestuur 

werkzaamheden heeft uitbesteed, de financiële opzet van het fonds en de financiële sturingsmiddelen van 

het bestuur staan beschreven in de ABtN. Deze nota dient een actuele stand van het beleid weer te geven. 

Naar aanleiding van een aantal in 2019 doorgevoerde beleidswijzigingen is de ABtN aangepast. De 

belangrijkste (beleids)wijzigingen hadden betrekking op: de premiesystematiek, het toeslagenbeleid, het 

beleggingsbeleid, de opzet van de visitatiecommissie, de opslag voor toekomstige uitvoeringskosten in de 

Technische voorzieningen,de kostenopslag op de pensioenpremie en de verandering van 

uitvoeringsorganisatie. 

 
 

Functieprofiel bestuurslid 
 
In het geschiktheidsplan is het functieprofiel van bestuursleden beschreven. In het kader van de verder 

aangescherpte eisen heeft het bestuur de deskundigheidsgebieden verder in lijn gebracht met de eisen 

van DNB. Een belangrijke aanvulling is gedaan met het opnemen van een paragraaf over diversiteit. 

Uitgangspunt is dat de samenstelling van het bestuur voldoende diversiteit kent op het gebied van 

geslacht, leeftijd, kennis en competenties. 

 

 

Stappenplan bevordering diversiteit 
 
Om in de praktijk ook aan de onder functieprofiel bestuurslid genoemde diversiteit te kunnen voldoen, 

heeft het bestuur een stappenplan opgesteld waarin acties zijn benoemd. Met deze acties wordt getracht 

om meer continu aandacht te vragen voor diversiteit bij voordrachten door de voordragende partijen. Op 

deze manier kunnen voordragende partijen tijdig op zoek naar kandidaten die bijdragen aan de gewenste 

diversiteit binnen de diverse organen van het Fonds.  

 

Kalender toekomstige vacatures 
 
Er is een overzicht gemaakt van de functies die, op basis van het rooster van aftreden, in de komende 

drie jaar vrijkomen in het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de beleggingscommissie en de 

communicatiecommissie. Zo kunnen voordragende partijen tijdig worden verzocht om kandidaten te 

zoeken die voldoen aan het functieprofiel en het diversiteitsbeleid. 

 
 

Evaluatie werkzaamheden 2019 en gestelde doelen 
 
Het bestuur heeft besproken in welke mate het zijn belangrijkste beleidsdoelen heeft gerealiseerd in het 

achterliggende verslagjaar. De uitkomsten van deze evaluatie worden vervolgens nader beschreven in 

het jaarverslag 2019. 



   

 
 

Evaluatie uitbesteding werkzaamheden Pensioenbureau 
 
Het Pensioenbureau heeft volgens het gebruikelijke format geëvalueerd in hoeverre het heeft voldaan 

aan een correcte uitvoering van de uitbestedingsovereenkomst.  

 

Het jaar 2019 is voor het Pensioenbureau een druk maar ook een gedenkwaardig jaar geworden door het 

besluit van het bestuur om de pensioenadministratie met ingang van 1 januari 2020 uit te gaan besteden 

aan een externe pensioenuitvoeringsorganisatie (Appel Pensioenuitvoering B.V.). Dit besluit komt voort 

uit het feit dat er geen geschikte personele invulling kon worden gevonden voor de 2 vacatures voor de 

pensioenadministratie. Dit besluit heeft geleid tot extra werkzaamheden op het bureau die hun weerslag 

hebben gehad op de bestuursondersteuning. Daarnaast hebben de implementatiewerkzaamheden in 

AxyLife veel tijd gevergd. 

Door deze extra werkzaamheden én de personele onderbezetting heeft het Pensioenbureau de 

fondsorganen niet op alle gebieden volledig kunnen ondersteunen.  

 

Het bestuur oordeelt dat  het Pensioenbureau veel werk heeft verzet en goede kwaliteit heeft geleverd. 

Het bestuur vertrouwt op de effectiviteit van de ingezette verbeteracties op het gebied van uitbesteding 

van de pensioenadministratie en het aantrekken van een tweede senior beleidsadviseur. 

 
 

Realisatie ESG-beleid 
 
Vanuit het deelnemersonderzoek is gebleken dat de deelnemers het belangrijk vinden dat het bestuur in 

het beleggingsbeleid ook rekening houdt met maatschappelijk verantwoord beleggen. Bij de invulling van 

de beleggingsportefeuille krijgt naast de bestaande besluitvormingscriteria als rendement, risico en 

kosten, de ESG-invalshoek een belangrijke rol. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. 

Voor de daadwerkelijke realisatie van het ESG-beleid heeft de werkgroep een aanzet gemaakt in de vorm 

van een plan van aanpak en een eerste inventarisatie uitgevoerd van zaken die in onze portefeuille ten 

aanzien van de ESG-richtlijnen zouden kunnen worden verbeterd. 

 


