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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 22 juni 2021 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Jaarverslag 2020 

Het bestuur heeft het actuarieel rapport van de adviserend actuaris, het rapport van de certificerend 

actuaris en het accountantsverslag over 2020 besproken. Het bestuur heeft het jaarverslag over 2020 

vastgesteld. Een samenvatting van het jaarverslag is te lezen in het Pensioenbulletin van begin juli. Het 

volledige jaarverslag is te downloaden via de website van het fonds. 

 

Governance 
 

Rapportage sleutelfunctiehouder interne audit 

De sleutelfunctiehouder interne audit heeft zijn rapportage over het proces van de selectie van een 

nieuwe fiduciair manager gepresenteerd. Het bestuur heeft de rapportage vastgesteld en zal de 

aanbevelingen van de sleutelfunctiehouder in de toekomst opvolgen. 

 

Geschiktheidsbeleid 

Het bestuur heeft het geschiktheidsbeleid voor 2021-2023 vastgesteld. In het geschiktheidsbeleid wordt 

uiteengezet welke deskundigheden, competenties en professioneel gedrag van het bestuur worden 

verwacht. 

 

Beloningsbeleid raad van toezicht 

Het bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen over de beloningen voor de in te stellen raad van 

toezicht. Het verantwoordingsorgaan zal hierover haar advies geven op 1 oktober 2021.  

 

Aanvaardbaar kostenniveau 

Het bestuur heeft een aanvaardbaar kostenniveau in vergelijking met andere pensioenfondsen 

geformuleerd en een wijze hoe ze hiermee om zal gaan. Jaarlijks kijkt het bestuur (ook in het kader van 

het jaarwerk) kritisch naar alle kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de pensioenregeling en of 

het kostenniveau nog aanvaardbaar is. Naast de geformuleerde criteria kunnen er nog andere zaken 

zijn die de mening of het kostenniveau nog aanvaardbaar is kan veranderen. Het pensioenfonds 

vergelijkt zich hierbij met andere ondernemingspensioenfondsen van ongeveer dezelfde grootte 

(omvang vermogen, aantal deelnemers). 

 

Vermogensbeheer 

 
Stappenplan Maatschappelijk verantwoord beleggen  
Het Fonds heeft een nulmeting op maatschappelijk verantwoord beleggen gedaan en hieruit zijn een aantal 

actiepunten gekomen waar het bestuur mee aan de slag gaat in relatie tot het ESG-ambitieniveau. Meer 

informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen kunt u lezen via deze link. 

 

Risicomanagement 

 

Risicoanalyse IT- en uitbestedingsrisico fiduciair manager Kempen  



   

Het bestuur heeft de risicoanalyse op het gebied van het IT- en het uitbestedingsrisico bij de fiduciair 

manager Kempen onderzocht en de resultaten hiervan besproken. Wat betreft de uitkomst van de 

risicoanalyse is sprake van een acceptabel niveau. 


