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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 19 oktober 2021 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Governance 
 

Rapportages sleutelfunctiehouders 

Ieder half jaar rapporteren de sleutelfunctiehouders de bevindingen die zij doen op het gebied van 

actuarieel en risicobeheer. De sleutelfunctiehouder interne audit kijkt specifiek naar de door het Fonds 

doorlopen processen of deze goed zijn verlopen. Ook geven de sleutelfunctiehouders aanbevelingen. 

Het bestuur bespreekt vervolgens of en hoe zij opvolging geven aan de aanbevelingen. De doelstelling 

is dat de sleutelfunctiehouders het Fonds nog beter laten functioneren door de aanbevelingen. 

 

Processen bestuursbureau 

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur met diverse werkzaamheden zoals onder andere de 

voorbereiding van de (bestuurs)vergaderingen, het gereed maken van het jaarverslag en het opstellen 

van juridische en beleidsdocumenten. Van alle werkzaamheden die verricht worden door het 

bestuursbureau is een procesbeschrijving opgesteld. Door de uitbesteding van de administratieve 

werkzaamheden was het nodig om de procesbeschrijvingen te actualiseren. In de procesbeschrijvingen 

is opgenomen welke stappen er in een bepaalde werkzaamheid worden verricht, door wie deze worden 

verricht en wanneer deze gereed moeten zijn. Dit document geeft het bestuur een handvat om de 

integere bedrijfsvoering die zij voert, uit te kunnen voeren. 

 

Raad van toezicht per 1 november 2021 

Het Fonds heeft een Raad van toezicht ingesteld per 1 november 2021. Deze vervangt de 

visitatiecommissie die het Fonds ervoor had. De Raad van toezicht heeft naast de taken die de 

visitatiecommissie had een aantal goedkeurende rechten, zoals bij het jaarverslag. Het VO heeft een 

bindende voordracht gedaan voor de leden van de Raad van toezicht. Het bestuur heeft de leden van 

de visitatiecommissie benoemd als lid van de Raad van toezicht. Dit zijn Anton de Bekker, Lysanne van 

der Made en Dick Slob. Deze personen zijn voor toetsing voorgelegd aan DNB die haar goedkeuring 

nog moet geven.  

Samenhangend met deze wijziging zijn er ook een aantal fondsdocumenten aangepast, waaronder de 

statuten van het Fonds. 

 

Zelfevaluatie door het bestuur 

Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren. Een keer in de drie jaar wordt dit onder begeleiding 

van een externe deskundige gedaan, dat was dit jaar het geval. Deze heeft samen met het bestuur het 

functioneren besproken, waaronder de inrichting van het fonds, de vereiste deskundigheid en een 

aantal functies. Hierover heeft de deskundige een rapport uitgebracht met een aantal adviezen. Het 

bestuur heeft naar aanleiding hiervan acties geformuleerd waarmee zij de komende tijd aan de slag 

gaat.  

 

Financieel/Actuarieel 
 

Meerjarenbegroting 2022 

Het bestuur heeft de verwachte realisatie van de kosten ten opzichte van de begroting 2021 besproken: 

de kosten liggen binnen het budget. Daarnaast heeft het bestuur vooruit gekeken naar verwachte 

kosten voor de komende jaren die in de begroting zijn vastgelegd. Het bestuur heeft de begroting voor 



   

2022 vastgesteld. Er wordt verwacht dat de kosten komende drie jaar ongeveer op hetzelfde niveau 

zullen liggen als in 2020.  

 

Risicomanagement 
 

IRM-risicoanalyse 

IRM staat voor integraal risico management en heeft als doel een integere en beheerste bedrijfsvoering. 

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht deze te voeren. Het bestuur en bestuursbureau hebben middels 

een vragenlijst ingeschat op welk niveau zij op dit moment het risicomanagement voeren. Gemiddeld 

genomen zit dit op het niveau dat DNB vereist. Het bestuur heeft wel acties geformuleerd om het IRM 

nog verder te ontwikkelen. 

 

ESG-risicoanalyse 

Het Fonds heeft een ESG (Environment, Social, Governance) – beleid opgesteld waarin onze 

doelstellingen en randvoorwaarden zijn opgenomen voor maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Vanuit wet- en regelgeving zijn er vereisten waaraan dat beleid moet voldoen. ESG is een belangrijk 

onderwerp voor pensioenfondsen, vandaar dat het bestuur hier op het gebied van het 

risicomanagement speciaal aandacht aan besteedt. Alle mogelijke scenario’s van risico’s op ESG-

gebied zijn in kaart gebracht en geanalyseerd hoe het Fonds hierop scoort. Door middel van 

beheersmaatregelen wordt ervoor gezorgd dat risico’s verkleind worden totdat ze voor het bestuur 

acceptabel zijn. 

  


