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Preambule
Het functioneren van organisaties, in welke vorm dan ook, is gebaat bij goede governance1.
Goede governance vergroot de effectiviteit, legitimeert ten opzichte van de
belanghebbenden, en helpt excessen te voorkomen.
Goede governance krijgt gestalte in de juiste checks & balances tussen de functies bestuur,
verantwoording en intern toezicht. De VITP-Toezichtcode richt zich op de functie intern
toezicht.
De VITP-Toezichtcode is opgesteld door de Vereniging Intern Toezichthouders
Pensioensector (VITP). De VITP heeft deze Code getoetst aan de meningen en bevindingen
van diverse toonaangevende partijen in de pensioensector. Hij geeft de inzichten weer van
de leden van de VITP over wat goed intern toezicht bij pensioenfondsen op het niveau van
good practice inhoudt.
De VITP beoogt met deze Code een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van intern
toezicht bij pensioenfondsen en daarmee aan de kwaliteit van en het vertrouwen in
pensioenfondsen.
Deze Code is ‘principle based’, mede omdat de vormen (en frequentie) van de diverse intern
toezichtmodellen en de bestuursmodellen per pensioenfonds verschillen.
De VITP roept alle intern toezichthouders bij pensioenfondsen op de normen van de VITPToezichtcode toe te passen of in het jaarverslag deugdelijk gemotiveerd uiteen te zetten
waarom een norm niet (volledig) is toegepast ("pas toe of leg uit").
De VITP verwacht van haar leden dat zij deze Code toepassen en daar alleen van afwijken
indien daar naar hun oordeel gegronde redenen voor bestaan.
De VITP-Toezichtcode versie 1.0 is gebaseerd op de Pensioenwet zoals die luidt na
inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (inclusief lagere
regelgeving) en op de Code Pensioenfondsen van 6 september 2013 van de
Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. Vanuit de gedachte dat de wet veelal
minimumnormen stelt, hetgeen niet automatisch ook geldt als good practice, gaat deze
Code op onderdelen verder, of is specifieker dan de wet. Voor zover deze VITP-Toezichtcode
dat niet doet, gelden de normen uit de Pensioenwet (inclusief lagere regelgeving) en de
Code Pensioenfondsen als good practice. In geval van conflict gaan de wet en de Code
Pensioenfondsen voor boven de VITP-Toezichtcode.
De inzichten over wat goede governance inhoudt, zijn voortdurend in beweging.
Veranderende maatschappelijke opvattingen, opgedane ervaringen en voortschrijdend
inzicht dragen bij aan de verdere doorontwikkeling. Codes vormen een momentopname.
Deze VITP-Toezichtcode zal dan ook regelmatig aan de laatste inzichten op het gebied van
1

Het Nederlandse woord voor governance, "bestuur", heeft een dubbele betekenis, nl. zowel het functioneren
van de checks & balances tussen de functies bestuur, intern toezicht en verantwoording ("governance"), als
ook alleen de functie bestuur ("management"). In een code die voor een belangrijk deel gaat over de interactie
tussen de drie genoemde functies zou dat gemakkelijk tot verwarring kunnen leiden. Daarop gebruikt deze
VITP-Toezichtcode soms de term "governance" of "pension fund governance".
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governance en de wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen moeten worden
aangepast. De VITP zal daarvoor een Monitoringcommissie instellen. Deze commissie, die
periodiek verslag zal uitbrengen, heeft tevens tot taak om in kaart te brengen en te houden
hoe deze Code wordt nageleefd.
Deze VITP-Toezichtcode treedt in werking op 1 juli 2014.
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Inleiding
1. Algemeen
De Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid typeert
pensioenfondsen als arbeidsvoorwaardelijke financiële instellingen. Het
arbeidsvoorwaardelijke karakter verklaart de betrokkenheid van sociale partners bij de
governance van pensioenfondsen. Het karakter van financiële instelling verklaart de
bijzondere eisen ten aanzien van geschiktheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid die aan
beleidsbepalers van pensioenfondsen worden gesteld. Pension fund governance dankt zijn
eigenheid aan de combinatie van deze twee karakters.
2. Bestuursvormen2
Pensioenfondsen kunnen voor hun governance kiezen uit vijf bestuursmodellen3 die elk hun
eigen kenmerken hebben. Twee van deze bestuursmodellen zijn van het two-tier type
waarbij bestuur en toezicht in aparte organen zijn ondergebracht: het paritaire model en het
onafhankelijk model. Drie bestuursmodellen zijn conform het gemengd bestuursmodel ,
waarbij bestuur en toezicht in één orgaan zijn ondergebracht: het paritair gemengd model,
het onafhankelijk gemengd model en het omgekeerd gemengd model. Het gekozen model
bepaalt ook de manier waarop de belanghebbenden hun invloed in de governance van het
fonds kunnen uitoefenen.
3. Toezichtvormen
Afhankelijk van het gekozen bestuursmodel en de aard van het fonds hebben
pensioenfondsen één van de drie vormen van intern toezicht: een raad van toezicht ("RvT"),
niet-uitvoerende bestuurders ("NUB's") in een gemengd bestuursmodel, of een
visitatiecommissie ("VC").
Hoewel er grote overeenkomsten zijn tussen (de toezichthoudende taken van) deze drie
vormen van intern toezicht, zijn er ook belangrijke verschillen zoals in frequentie en mate
van betrokkenheid. Het toezicht door een RvT - een permanent orgaan van het fonds - kan
getypeerd worden als continu, zowel terug- als vooruitkijkend, en op afstand. Het toezicht
door NUB's is ook continu, zowel terug- als vooruitkijkend, maar van dichtbij, namelijk vanaf
de bestuurstafel zelf. Het toezicht van een VC is voornamelijk terugkijkend en bovendien een
momentopname. Deze verschillen komen op onderdelen in deze VITP-Toezichtcode terug.
Waar in de VITP-Toezichtcode wordt gesproken over interactie tussen bestuur en intern
toezicht wordt daarvoor in het geval van een gemengd bestuursmodel het uitvoerende deel
van het bestuur respectievelijk de NUB's bedoeld.

2

De wetgever gebruikt de term "gemengd bestuur" voor het bestuursmodel waarbij de functies bestuur en
toezicht in één orgaan zijn ondergebracht, internationaal een one-tier board genoemd. De uitdrukking two-tier
board staat voor het paritair en het onafhankelijk model zoals dat door de wetgever is benoemd.
3
Zie (als hulpmiddel) in bijlage 1 een schematisch overzicht van de bestuursmodellen.
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Hoofdstuk 1

Algemene thema's intern toezicht
1.1: Gedrag toezichthouders – moreel kompas
Intern toezichthouders handelen bij de uitoefening van hun functie integer en authentiek,
tonen betrokkenheid en zelfinzicht, treden aanspreekbaar en verbindend op, zijn bereid zich
kwetsbaar op te stellen en leggen moed en soberheid aan de dag.
Toelichting: Niet alle functievereisten zijn in formele regels of in codes te vatten. Van intern
toezichthouders in de pensioensector wordt verwacht dat zij zich laten leiden door hun
moreel kompas.
1.2: Functioneren governance
Het intern toezicht doet zijn werk vanuit het besef dat goede governance alleen tot stand
kan komen als alle betrokkenen binnen het fonds elkaars onderscheiden taken en rollen
begrijpen, respecteren en dat ook in de praktijk brengen.
Toelichting: Goede governance ziet op de juiste checks & balances tussen de functies bestuur,
verantwoording en intern toezicht. Goede governance kan alleen bestaan bij een
constructieve en kritische interactie tussen de betrokkenen binnen het fonds. Daarvoor is een
essentiële randvoorwaarde dat alle betrokkenen zich bewust zijn van hun rol en die van de
andere betrokkenen, en zich daar ook aan houden. Het intern toezicht heeft daar een open
oog voor.
1.3: Autonomie van het intern toezicht
Het intern toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. Het stelt zelf vast of het
voldoende handelingsvrijheid en perspectief heeft voor het adequaat uitoefenen van zijn
taak.
Toelichting: Intern toezicht kan geconfronteerd worden met omstandigheden die kunnen
nopen tot het neerleggen van zijn functie dan wel het teruggeven van de opdracht, zoals
bijvoorbeeld een aanhoudend onbevredigende informatievoorziening of gebrekkige
administratieve ondersteuning, onvoldoende medewerking van het bestuur, gerede twijfel
over integer handelen van het bestuur of aanhoudend onvoldoende 'in control' zijn van het
bestuur.
1.4: Belanghebbenden
Het intern toezicht richt zich bij de uitoefening van zijn functie te allen tijde op het belang
van het fonds en de belanghebbenden bij het fonds.
Toelichting: Onder belanghebbenden worden verstaan de deelnemers, gewezen deelnemers,
pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en de werkgever(s).
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1.5: Functioneren intern toezicht
Het intern toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en
slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere
bedrijfsvoering door het pensioenfonds.
1.6: Toegang tot informatie
Het intern toezicht maakt met het fonds afspraken voor een laagdrempelige en ruimhartige
informatievoorziening ten behoeve van het intern toezicht.
Toelichting: Voor een goede uitoefening van intern toezicht is goede toegang tot alle
relevante informatie van essentieel belang. Het intern toezicht bepaalt zelf welke informatie
voor de uitoefening van zijn taak relevant is.
Het begrip informatie omvat zowel documenten en bestanden als opvattingen van betrokken
personen.
1.7: Reikwijdte intern toezicht
Behalve de eigen beloning valt geen enkel onderwerp het fonds betreffende a priori buiten
de reikwijdte van het intern toezicht.
Toelichting: Omdat goede checks & balances een essentiële voorwaarde zijn voor goede
governance is het onwenselijk dat bepaalde onderwerpen op voorhand buiten de reikwijdte
van intern toezicht zouden kunnen vallen. De eigen beloning van het intern toezicht is daarop
de logische uitzondering.
Het intern toezicht respecteert het primaat van het bestuur ten aanzien van strategie, beleid,
organisatie en uitvoering, alsmede de vertegenwoordigende rol van het VO/BO namens de
belanghebbenden. Het intern toezicht onthoudt zich van commentaar op ondergeschikte
punten en het vermijdt doublures met het werk van de accountant en de actuaris.
1.8: Toewijding en professionaliteit, kennis en vaardigheden, beschikbare tijd
Intern toezichthouders oefenen hun functie toegewijd uit en zorgen er voor dat zij voor het
houden van toezicht gekwalificeerd ("geschikt") zijn. Intern toezichthouders zorgen er
daarom voor dat hun kennis en vaardigheden op het vereiste niveau blijven en dat zij
voldoende tijd hebben om hun functie naar behoren uit te oefenen.
Toelichting: Het houden van intern toezicht op een pensioenfonds is niet iets dat je "er even
bij doet". Als je het doet, moet je het goed doen. Intern toezicht is een functie die bepaalde
deskundigheden en vaardigheden vraagt. Wie die deskundigheden en vaardigheden niet
heeft, moet geen intern toezichthouder worden. Wie dat desondanks doet, riskeert - naast
een negatieve invloed op de kwaliteit van de governance en zijn4 reputatie - persoonlijke
aansprakelijkheid.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de intern toezichthouder om zijn kennis en
vaardigheden te allen tijde op het vereiste basis- of verdiepingsniveau te houden. Als de

4

Het spreekt voor een naar diversiteit strevend orgaan vanzelf dat het uit vrouwen en mannen zal zijn
samengesteld. De VITP-Toezichtcode gebruikt om toezichthouders aan te duiden uit efficiencyoverwegingen
alleen mannelijke voornaamwoorden. Daarmee worden altijd zowel vrouwen als mannen bedoeld.
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intern toezichthouder niet voldoende tijd kan vrijmaken om zijn functie naar behoren uit te
oefenen, moet hij deze niet aanvaarden c.q. neerleggen.
1.9: Disfunctioneren lid intern toezicht
In geval van het disfunctioneren van een lid van het intern toezicht, kunnen de overige leden
aan het benoemende orgaan vragen dit lid te schorsen of te ontslaan.
Toelichting: Indien blijkt dat een lid van het intern toezicht disfunctioneert wordt hiervoor
terstond een vergadering van het intern toezicht belegd en het disfunctioneren besproken. In
het geval er binnen een bepaalde overeengekomen termijn geen verbetering optreedt,
kunnen de overige leden tot schorsing overgaan, waarvan zij onverwijld het orgaan dat het
intern toezicht benoemt op de hoogte stellen. Ook kunnen de overige leden van het intern
toezicht ontslag van het disfunctionerende lid aanvragen.
1.10: Geheimhouding
Intern toezichthouders respecteren de vertrouwelijkheid van de informatie die zij in de
uitoefening van hun functie ontvangen.
1.11: Administratieve ondersteuning
Het intern toezicht maakt afspraken met het bestuur over een passende administratieve
ondersteuning.
1.12: Kosten intern toezicht
De kosten voor intern toezicht komen voor rekening van het fonds.
1.13: Voorzitter intern toezicht
De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het intern toezicht. Hij is
namens het intern toezicht het eerste aanspreekpunt in de communicatie.
Toelichting: De voorzitter ziet er op toe dat de leden tijdig alle informatie ontvangen die
nodig is voor een goede uitoefening van hun taak, dat er voldoende tijd is voor de
beraadslagingen en besluitvorming, dat de leden naar behoren functioneren en dat de
contacten met bestuur en VO of BO naar behoren verlopen.
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Hoofdstuk 2

Bemensing intern toezicht
2.1: Benoeming in persoon, op basis van profielschetsen
Bemensing van het intern toezicht vindt plaats door benoeming in persoon, op basis van een
collectieve en (daarop aansluitende) individuele profielschets waarin de vereiste
geschiktheid, verbijzonderd naar kennis, vaardigheden en gedrag, wordt beschreven.
In de profielschetsen wordt tevens aandacht besteed aan het tijdsbeslag dat met de functie
is gemoeid, aan de vereiste onafhankelijkheid en de beloning. Het intern toezicht ziet er op
toe dat bij de keuze van kandidaten wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling naar
(in elk geval) leeftijd en geslacht.
Toelichting: Elk lid van het intern toezicht wordt individueel in functie benoemd. Het opstellen
van profielschetsen bevordert dat er van te voren goed wordt nagedacht over de collectief en
individueel vereiste kwalificaties. Werving en selectie op basis van profielschetsen draagt bij
aan een transparant en ordelijk proces en vergroot aldus de kans op een bevredigende
uitkomst5. Werving via openbare media en met professionele assistentie kan daar ook aan
bijdragen.
Het tot benoeming bevoegde orgaan benoemt alleen kandidaten die aan de profielschets
voldoen en over goede, geverifieerde referenties beschikken. Daarnaast gaat het na of de te
benoemen kandidaat voldoende tijd beschikbaar heeft om de functie uit te oefenen.
Ook bij herbenoeming wordt de profielschets in acht genomen.
2.2: Onafhankelijkheid
De intern toezichthouder stelt zich onafhankelijk op.
Toelichting: De Nederlandsche Bank onderscheidt drie vormen van onafhankelijkheid.
Volgens die driedeling dient de intern toezichthouder formeel ("in state") en materieel ("in
mind") onafhankelijk te zijn, en ook niet de schijn van een (mogelijk) belangenconflict tegen
te hebben ("in appearance"). Naar de aard van hun functie zijn NUB's formeel ("in state" )
minder onafhankelijk dan leden van een RvT of een VC. NUB's zijn immers naast hun
toezichthoudende taak ook bestuurder. Dat brengt met zich mee dat NUB's er extra alert op
moeten zijn dat zij "in mind" en "in appearance" altijd onafhankelijk blijven.
2.3: Vereist niveau van kennis, vaardigheden en gedrag
Alle leden van het intern toezicht voldoen op alle deelgebieden van kennis en op alle
gevraagde vaardigheden en gedrag ten minste aan het voor intern toezichthouders vereiste
basisniveau A. Het collectief voldoet op alle deelgebieden van kennis en op alle gevraagde
vaardigheden ten minste aan het verdiepingsniveau B.
Toelichting:
Vanwege de doorgaans beperkte bezetting van toezichtorganen in de pensioensector is het
voor een goede oordeelsvorming noodzakelijk dat alle leden zich zelfstandig een oordeel
5

Zie (als hulpmiddel) in bijlage 2: "Basisprofiel Intern Toezicht pensioenfondsen voor selectie of toetsing van
geschiktheid van leden intern toezichtorgaan".
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kunnen vormen over de zaken die bij het fonds spelen. Voor een kwalitatief goed toezicht en
voldoende 'countervailing power' ten opzichte van specialisten elders bij het fonds of de
uitvoeringsorganisatie(s) is het noodzakelijk dat er op elk toezichtterrein ten minste één
toezichthouder is die voorkomende zaken op verdiepingsniveau (B) kan beoordelen en dat
met zijn medetoezichthouders kan delen. De bedoelde niveaus worden verder uitgewerkt in
de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie (2014).
2.4: Beloning
De beloning voor de leden van het intern toezicht wordt zo vastgesteld dat zij passend is
voor de kwaliteitseisen die aan de leden worden gesteld en voor een behoorlijke uitoefening
van hun taak. Intern toezichthouders ontvangen een vaste beloning per periode of bestede
tijdseenheid dan wel per visitatie. Vergoeding voor gemaakte onkosten kan onderdeel
uitmaken van de gemaakte afspraken.
Toelichting: De beloning van intern toezichthouders richt zich naar de regels voor een
beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in overeenstemming is met de doelstellingen van
het pensioenfonds en dat passend is gelet op de bedrijfstak, onderneming of beroepsgroep
waarvoor het fonds de pensioenregeling uitvoert. Er moeten ook afspraken worden gemaakt
over de eventuele vergoeding van onkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken is de
toegekende beloning van toezichthouders altijd exclusief BTW. Bonussen en daarmee
vergelijkbare beloningscomponenten zijn voor intern toezichthouders niet op hun plaats. Bij
vertrek uit hun functie ontvangen zij geen ontslagvergoeding.
2.5: Aansprakelijkheid
Tenzij dienaangaande reeds andere voorzieningen van kracht zijn, maakt het intern toezicht
afspraken met het fonds om de leden van het intern toezicht te beschermen tegen de
risico's van aansprakelijkstelling, anders dan vanwege opzet of grove schuld, en de daarmee
gemoeide juridische kosten.
Toelichting: Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld bestaan uit een verzekering of een
vrijwaring.
2.6: Continuïteit van intern toezicht
Het intern toezicht ziet er op toe dat de benoemingstermijnen en het rooster van aftreden
van leden van de RvT, een (permanente) VC en NUB’s zodanig worden vastgesteld dat de
continuïteit van intern toezicht niet in gevaar komt.
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Hoofdstuk 3

Opdracht en werkwijze intern toezicht
3.1: Opdracht en werkwijze algemeen
3.1.1: Opdracht intern toezicht
Het intern toezicht richt zich op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken in het pensioenfonds. Het intern toezicht ziet in ieder geval toe op adequate
risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.
Het intern toezicht vormt zich ook een oordeel over het functioneren van het bestuur.
3.1.2: Scope van intern toezicht
Het intern toezicht zorgt er voor dat in de uitoefening van het toezicht de taakopdracht in de
volle breedte wordt geadresseerd.
Toelichting: Het reglement/protocol van intern toezicht is een beschrijving in algemene en
abstracte termen. De jaarlijkse werkwijze, c.q. het plan van aanpak is daarentegen concreet
en van wezenlijk belang voor een goed gestructureerd intern toezicht. Zonder een
gestructureerde manier van werken bestaat het risico dat het intern toezicht bepaalde
aspecten van de wettelijke, statutaire of reglementaire taakopdracht verwaarloost of over
het hoofd ziet.
3.1.3: Begrijpen waar het om gaat
Het intern toezicht zorgt er voor dat het de doelstelling van het pensioenfonds, de manier
waarop het bestuur die wil realiseren, en de uitdagingen die het daarbij ontmoet, begrijpt.
Toelichting: Het intern toezicht kan zijn taak alleen naar behoren vervullen als het begrijpt
wat de uitvoering van de pensioenovereenkomst(en) inhoudt. Dat vormt immers het
bestaansrecht van het fonds (missie). Daarnaast moet het intern toezicht zich eigen maken
op welke wijze het bestuur de doelstelling probeert te realiseren (strategie, beleid), welke
dilemma's het bestuur daar bij tegenkomt en welke keuzes het bestuur dienaangaande heeft
gemaakt.
3.1.4: Begrijpen hoe het werkt
Het intern toezicht zorgt er voor dat het begrijpt hoe het fonds, de andere gremia binnen het
fonds, en de uitvoeringsorganisatie(s) werken.
Toelichting: Naast het "wat" is ook het "hoe" van een pensioenfonds belangrijk. Het "hoe"
betreft de keuzes die het bestuur heeft gemaakt ten aanzien van de inrichting van de
organisatie, uitbesteding, de controlemechanismen, de rapportages, maar ook de cultuur en
de stijl van het fonds.
3.1.5: Gesprekspartners
In de uitoefening van zijn toezichtstaak spreekt het intern toezicht ten minste met het
bestuur, het VO/BO en de directeur/fondsmanager. Het intern toezicht kan en, indien nodig
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voor een goede taakuitoefening, moet daarnaast ook met andere sleutelfunctionarissen
spreken 6.
Toelichting: Rapportages en documenten vormen een essentiële bron van informatie voor
intern toezicht. Gesprekken geven vaak inzichten die niet uit documenten te halen zijn en zijn
daarom minstens van even groot belang. De keuze met wie wel en wie niet te spreken dient
weloverwogen te worden gemaakt. Bedacht moet worden dat een gesprek met één persoon
vaak andere informatie oplevert dan een groepsgesprek.
3.1.6: Vertrouwelijkheid
Als met een gesprekspartner vertrouwelijkheid is afgesproken, zorgt het intern toezicht er
voor dat de verstrekte informatie niet op een tot de persoon herleidbare wijze wordt
gebruikt.

3.2: Opdracht en werkwijze Visitatiecommissie
3.2.1: Opdracht
Het bestuur geeft, gehoord het VO/BO en de VC, jaarlijks de opdracht aan de VC.
Toelichting: De wettelijke opdracht aan het intern toezicht ligt vast. Daarnaast kunnen zowel
het bestuur als het VO/BO en de VC zelf andere thema's aandragen waarvan zij het zinvol
vinden als de VC daar ook naar kijkt.
3.2.2: Inhoud opdracht
De opdracht omvat bevat ten minste die kernelementen7 die nodig zijn om de wettelijke
minimumtaak naar behoren uit te kunnen oefenen, alsmede de aanvullende thema’s die
met het bestuur zijn afgesproken. De opdracht wordt schriftelijk vastgelegd.
3.2.3: Verwachtingen
Bestuur en VC overleggen voor aanvang van de werkzaamheden van de VC over de
verwachtingen die het bestuur ten aanzien van de visitatie heeft.
Toelichting: Om te voorkomen dat gaande het proces van visitatie frictie ontstaat, of dat de
visitatie niet voldoet aan de verwachtingen, is het - onverlet de onafhankelijkheid van de VC belangrijk dat de verwachtingen over en weer vroeg in het proces worden afgestemd. Deze
afstemming betreft zowel de aanpak en de planning die de VC zal toepassen als de manier
waarop met de bevindingen van de VC zal worden omgegaan.

6
7

Zie (als hulpmiddel) in bijlage 4 een lijst met te spreken functionarissen.
Zie (als hulpmiddel) in bijlage 5 een lijst met kernelementen van de opdracht.
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3.3: Opdracht en werkwijze Raad van Toezicht
3.3.1: RvT en bestuur
De RvT komt zo vaak met het bestuur in vergadering bijeen als voor een gedegen uitoefening
van zijn functie noodzakelijk is. De agenda voor deze vergaderingen wordt in overleg
opgesteld. De vergaderingen worden door het fonds zodanig voorbereid dat de RvT
voldoende tijd heeft om zich grondig op de te bespreken onderwerpen voor te bereiden.
Daarnaast komt de RvT ook periodiek zonder het bestuur bijeen.
Toelichting: Om het continue en permanente karakter van het toezicht door de RvT inhoud te
geven, is het noodzakelijk dat RvT en bestuur elkaar regelmatig spreken. Minimaal één
bespreking per kwartaal is daarvoor wenselijk.
Daarnaast is het, met het oog op zijn toezichthoudende taak, van belang dat de RvT ook
periodiek zonder het bestuur bij elkaar komt.
3.3.2: Opdracht
De RvT stelt, gehoord het bestuur en het VO/BO, jaarlijks vast of hij zich, naast de wettelijke
minimumtaken, ook op aanvullende thema's zal richten.
Toelichting: Zowel het bestuur als het VO/BO kunnen aan het intern toezicht voorstellen om
extra aandacht aan bepaalde thema's te geven. Uiteraard kan het intern toezicht daar ook
zelf toe besluiten. De aanleiding daartoe kan uit allerlei bronnen komen zoals de specifieke
omstandigheden van het fonds, de actualiteit, en vingerwijzingen van de externe accountant
of actuaris. Verhoogde aandacht voor aanvullende thema's mag niet ten koste gaan van de
aandacht voor de wettelijke taken.
3.3.3: Verwachtingen
Bestuur en RvT overleggen tenminste eenmaal per jaar over de wederzijdse verwachtingen
ten aanzien van bijvoorbeeld aard, vorm, frequentie en uitkomsten van de samenwerking.
Toelichting: Goed intern toezicht functioneert op basis van gezag en overtuigingskracht.
Daarvoor is een vertrouwensrelatie met het bestuur van cruciaal belang. Verrassingen en
communicatiestoornissen kunnen die vertrouwensrelatie verstoren en moeten daarom zoveel
mogelijk vermeden worden. Een goede afstemming en evaluatie van de wederzijdse
verwachtingen kan daar een bijdrage aan leveren.

3.4: Opdracht en werkwijze NUB’s in een One-tier board
3.4.1: NUB’s en de uitvoerende bestuurleden
De NUB’s komen zo vaak met de uitvoerende bestuursleden in vergadering bijeen als voor
een gedegen uitoefening van hun functie noodzakelijk is. De agenda voor deze
vergaderingen wordt in overleg opgesteld. De vergaderingen worden door het fonds zodanig
voorbereid dat de NUB’s voldoende tijd hebben om zich grondig op de te bespreken
onderwerpen voor te bereiden. Daarnaast is het, met het oog op hun toezichthoudende
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taak, van belang dat de NUB's ook periodiek zonder de uitvoerende bestuursleden bij elkaar
komen.
Toelichting: De NUB's kunnen hun (bestuurlijke en) toezichthoudende taken alleen goed
uitoefenen als zij goed aangesloten blijven op de zaken die bij het fonds spelen. Daarvoor is
het noodzakelijk dat zij en het uitvoerende deel van het bestuur elkaar regelmatig spreken.
3.4.2: Opdracht
De NUB's stellen, gehoord het uitvoerend deel van het bestuur en het VO/BO, jaarlijks vast
of zij zich in hun toezichthoudende taak, naast de wettelijke minimumtaken, ook op
aanvullende thema's zullen richten.
3.4.3: Bestuurder en toezichthouder
NUB's onderscheiden hun bestuurlijke en toezichthoudende taken, zowel in hun plan van
aanpak en in hun rapportage.
Toelichting: NUB's zijn in de eerste plaats bestuurder en daarnaast ook toezichthouder en
adviseur. Om te voorkomen dat hun toezichthoudende taak verloren gaat in hun bestuurlijke
en adviserende taken maken zij daartussen nadrukkelijk onderscheid. Als toezichthouder
stellen zij zich onafhankelijk ten opzichte van de uitvoerende bestuurders op, ook als dat
betekent dat zij daarmee afstand nemen van eerder ingenomen standpunten.
3.4.4: Verwachtingen
De NUB's overleggen periodiek met de uitvoerende bestuursleden over de wederzijdse
verwachtingen ten aanzien van aard, vorm, frequentie en uitkomsten van de samenwerking
met betrekking tot de toezichthoudende taken van de NUB's.
Toelichting: Goed intern toezicht functioneert op basis van gezag en overtuigingskracht.
Daarvoor is een vertrouwensrelatie tussen de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders
van cruciaal belang. Verrassingen en communicatiestoornissen kunnen die
vertrouwensrelatie verstoren en moeten daarom zoveel mogelijk vermeden worden. Een
goede afstemming en evaluatie van de wederzijdse verwachtingen kan daar een bijdrage aan
leveren.
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Hoofdstuk 4

Overige taken RvT en NUB's
4.1: Overige taken Raad van Toezicht
4.1.1: Adviesfunctie
De RvT staat het bestuur met raad terzijde.
Toelichting: De RvT heeft tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
De RvT dient er daarbij voor te waken op de stoel van het bestuur te gaan zitten. De RvT
adviseert met inachtneming van de grenzen van zijn eigen deskundigheid. Het adviesrecht
van de RvT tast het bestuurlijke primaat van het bestuur niet aan. Daarmee houdt de RvT ook
zijn onafhankelijkheid. Bij het advies kan desgewenst ook het advies van derden worden
betrokken.
4.1.2: Goedkeuringsrechten
De RvT oefent zijn goedkeuringsrechten binnen de afgesproken termijnen en to the point
uit.
Toelichting: Voor een goede uitoefening van het goedkeuringsrecht is het noodzakelijk dat de
RvT tijdig over de desbetreffende stukken kan beschikken en dat de goed te keuren besluiten
goed worden beargumenteerd.
De RvT gebruikt zijn goedkeuringsrecht niet als drukmiddel om op niet-gerelateerde
onderwerpen zijn gelijk te halen.
4.1.3: Toetsing kandidaat-bestuurders aan de profielschets
De RvT toetst of kandidaat-bestuurders, die het bestuur voornemens is te benoemen, voldoen aan
de profielschets.

4.1.4: Opstellen profielschetsen RvT
De RvT stelt, gehoord het bestuur, collectieve en individuele profielschetsen vast voor de
(leden van de) RvT. De RvT vraagt daarover advies aan het VO of BO.
Toelichting: Bijlage 2 van de Code Pensioenfondsen geeft de taakverdeling aan bij de
opstelling van profielschetsen voor de RvT. Het bestuur heeft daarin geen rol. Met het oog op
de gewenste vertrouwensrelatie is het desalniettemin verstandig om het bestuur in de
gelegenheid te stellen zich er over uit te spreken.
4.1.5: Gehoord worden
Indien de RvT over voorgenomen besluiten van het bestuur wordt gehoord, reageert hij
daarop snel en 'to the point'.
4.1.6: Disfunctioneren bestuurders
Indien de RvT van oordeel is dat een of meer individuele bestuurders of de voorzitter
disfunctioneren, bespreekt hij dat primair met de (vice-)voorzitter(s) van het bestuur.
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Toelichting: Indien de RvT van mening is dat een of meer individuele bestuurders niet goed
functioneren, bespreekt hij dat met de voorzitter van het bestuur. In geval het de voorzitter
betreft, vindt de bespreking plaats met de vicevoorzitter(s). Als de bespreking onvoldoende,
of onvoldoende snel, resultaat oplevert, kan dat een indicatie zijn van disfunctioneren van het
bestuur als geheel.
4.1.7: Disfunctioneren bestuur
De RvT meldt disfunctioneren van het bestuur als geheel aan het VO of BO, aan de partij(en)
die bevoegd is (zijn) tot benoeming van (leden van) het bestuur en, zo nodig, aan De
Nederlandsche Bank.
Toelichting: Disfunctioneren van het bestuur als geheel meldt de RvT aan het VO of BO en
aan de partij(en) die bevoegd is (zijn) tot benoeming van (leden van) het bestuur. Voordat de
RvT daartoe overgaat, bespreekt de RvT zijn voornemen met het bestuur. Als dit
onvoldoende, of onvoldoende snel, resultaat oplevert, gaat de RvT over tot melding.
Melding aan De Nederlandsche Bank moet gezien worden als een ultimum remedium omdat
het de - voor een goed functioneren van de RvT essentiële - vertrouwensbasis tussen de RvT
en het bestuur meestal ernstig zal belasten.
4.1.8: Schorsings- en ontslagrecht
De RvT kan de bestuurders schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren.
Toelichting: Het spreekt vanzelf dat het hier een ultimum remedium betreft dat alleen zal worden
ingezet als minder verstrekkende maatregelen onvoldoende effect hebben gesorteerd of vanwege de
omstandigheden van het geval naar het oordeel van de RvT niet op hun plaats zijn. Het schorsings- en
ontslagrecht betreft zowel individuele bestuurders als het bestuur als geheel.

4.1.9: Documentatie
De RvT documenteert de overige taken die hij heeft verricht.
Toelichting: Om goed verantwoording af te kunnen leggen over de overige taken die de RvT
heeft verricht, en de wijze waarop hij dat heeft gedaan, legt de RvT dat vast.
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4.2: Overige taken NUB's
4.2.1: Opstellen profielschetsen uitvoerende bestuurders in het omgekeerd gemengd
model
De NUB's stellen, gehoord de uitvoerende bestuursleden, collectieve en individuele
profielschetsen vast voor de uitvoerende bestuurders.
Toelichting: In de profielschetsen wordt ingegaan op de vereiste geschiktheid van de
uitvoerende bestuursleden, verbijzonderd naar kennis, competenties en gedrag. In de
profielschetsen wordt tevens aandacht besteed aan het tijdsbeslag dat met de
(toezicht)functie is gemoeid en aan de gewenste diversiteit.
4.2.2: Opstellen profielschetsen NUB's in het paritair gemengd model
De NUB's stellen, gehoord het advies van het VO, collectieve en individuele profielschetsen
vast voor de NUB's.
4.2.3: Benoeming, schorsing en ontslag in het omgekeerd gemengd model
De NUB's benoemen de uitvoerende bestuursleden en, op voordracht van de uitvoerende
bestuursleden, de voorzitter. De NUB's kunnen een uitvoerend bestuurslid of, gehoord de
uitvoerende bestuursleden, de voorzitter schorsen. De NUB's kunnen een NUB schorsen. De
NUB's kunnen een uitvoerend bestuurslid, gehoord dat uitvoerende bestuurslid en de
overige uitvoerende bestuursleden, ontslaan. De NUB's kunnen de voorzitter, hem en de
uitvoerende bestuursleden gehoord, ontslaan.
Toelichting: De NUB's stellen zich bij benoeming op als goed werkgever en bewaken bij
schorsing of ontslag een faire en zorgvuldige procesgang.
4.2.4: Schorsing in het onafhankelijk gemengd model
De NUB's kunnen een uitvoerend bestuurslid of een NUB schorsen.
Toelichting: De NUB’s bewaken daarbij een faire en zorgvuldige procesgang.
4.2.5: Auditcommissie bij het omgekeerd gemengd model.
De NUB's stellen een auditcommissie in die in ieder geval is belast met toezicht op de
risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverschaffing door het
fonds.
4.2.6: Beloning uitvoerende bestuurders
De NUB's stellen de beloning vast van de uitvoerende bestuurders.
Toelichting: De NUB's richten zich daarbij naar de regels voor een beheerst en duurzaam
beloningsbeleid dat in overeenstemming is met de doelstellingen van het pensioenfonds en
dat passend is gelet op de bedrijfstak, onderneming of beroepsgroep waarvoor het fonds de
pensioenregeling uitvoert.
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4.2.7: Extra taken van de voorzitter in het omgekeerd gemengde model
De voorzitter van een omgekeerd gemengd bestuur bepaalt de agenda van het overleg van
de uitvoerende bestuursleden en de NUB's. Hij ziet toe op een goede samenstelling en het
functioneren van het bestuur en is namens het bestuur eerste aanspreekpunt voor het VO
over het functioneren van het bestuur.
Toelichting: De wetgever heeft de positie van de (onafhankelijke) voorzitter van het
omgekeerd gemengde bestuur extra willen versterken en hem daarom expliciet de hier
genoemde taken toegekend. Dat wil overigens niet zeggen dat bij andere bestuursvormen de
voorzitter deze taken niet zou hebben.
4.2.8: Documentatie
De NUB's documenteren de overige taken die zij hebben verricht.
Toelichting: Om goed verantwoording af te kunnen leggen over de overige taken die de
NUB's hebben verricht, en de wijze waarop zij dat hebben gedaan, leggen de NUB's dat vast.
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Hoofdstuk 5

Uitoefening intern toezicht
5.1: Het functioneren van de governance
Het intern toezicht vormt zich een oordeel over het functioneren van de governance bij het
fonds.
Toelichting: Het intern toezicht beoordeelt of het bestuur, het VO/BO en het intern toezicht
op een transparante wijze en met besef en respect voor een ieders rol met elkaar omgaan.
Het intern toezicht kan in voorkomend geval bij zijn oordeelsvorming ook de vraag betrekken
of het bij het desbetreffende fonds gekozen bestuursmodel goed functioneert.
5.2: Het functioneren van het bestuur
Het intern toezicht vormt zich een oordeel over het functioneren van het bestuur.
Toelichting:
Het intern toezicht kijkt daarbij o.a. naar:
a. de tijdigheid en de kwaliteit van de voorbereiding van bestuursvergaderingen door
het bestuursbureau (of bestuursondersteuning);
b. het verloop van de bestuursvergaderingen;
c. de afweging en kwaliteit van de besluitvorming;
d. de vastlegging van de afweging en de besluitvorming;
e. de follow-up van de besluitvorming.
Het intern toezicht vormt zich een oordeel:
f. of het bestuur opgewassen is tegen de inhoudelijke en organisatorische complexiteit
van het fonds;
g. over de 'countervailing power' van het bestuur jegens meer gespecialiseerde
gesprekspartners (zoals vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganisatie, het
bestuursbureau, consultants of vermogensbeheerders).
Het intern toezicht beziet ook:
h. of de stuurvariabelen die het bestuur hanteert, passen bij de strategie en het beleid
van het fonds;
i. of de rapportages goed aansluiten op die stuurvariabelen.
Het intern toezicht beoordeelt voorts of de commissiestructuur aansluit op de
besturingsfilosofie van het fonds.
Tenslotte vormt het intern toezicht zich een oordeel over de collegiale samenwerking tussen
de bestuurders, een evenwichtige taakverdeling binnen het bestuur en over het functioneren
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van de voorzitter, zowel in het bestuur zelf als (indien van toepassing) de commissies en het
dagelijks bestuur.
5.3: Het beleid van het bestuur
Het intern toezicht vormt zich een oordeel over het beleid van het bestuur.
Toelichting: Het intern toezicht kijkt daarbij naar de overwegingen die aan het beleid ten
grondslag liggen:
a. zijn de procedures, die de wet hieromtrent aangeeft, gevolgd;
b. heeft het bestuur zich voldoende ingespannen om van de vertegenwoordigers van
sociale partners duidelijkheid te verkrijgen over de doelstellingen en
beleidsuitgangspunten van het fonds, waaronder de risicohouding;
c. geeft de missie van het fonds deze doelstellingen en uitgangspunten voldoende weer;
d. is de strategie consistent met de missie van het fonds;
e. is het beleid consistent met de strategie, de financiële positie en de risicobereidheid
van het fonds;
f. en is de communicatie hierover een juiste reflectie hiervan?
5.4: De algemene gang van zaken in het fonds
Het intern toezicht beoordeelt of de algemene gang van zaken in het fonds voldoet aan de
eisen van een beheerste en integere bedrijfsvoering.
Toelichting: Een beheerste en integere bedrijfsvoering omvat in ieder geval:
a. een duidelijke en adequate organisatiestructuur;
b. een duidelijke en adequate verdeling van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden;
c. een adequate vastlegging van rechten en verplichtingen;
d. eenduidige rapportagelijnen;
e. een adequaat systeem van informatievoorziening en communicatie;
f. maatregelen om zeker te stellen dat het fonds te allen tijde in overeenstemming
handelt met geldende externe en interne regelgeving (compliance).
5.5: Adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging
Het intern toezicht beoordeelt altijd of de risicobeheersing adequaat en de
belangenafweging evenwichtig is.
Toelichting: Een goede risicobeheersing en een evenwichtige belangenafweging zijn twee
belangrijke pijlers van goed pensioenfondsbestuur.
Een adequate risicobeheersing bestaat uit:
a. een systematische risico-inventarisatie over het totale risicospectrum zoals dat voor
het fonds bestaat;
b. de onderkenning van de onderscheiden (bruto-)risico's die het fonds loopt;
c. een beoordeling of die risico's passen in de risicobereidheid van het fonds;
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d. indien en voor zover nodig, treffen van beheersingsmaatregelen om die bruto-risico's
zodanig te reduceren of te modelleren dat ze, als netto-risico's, passen binnen de
risicobereidheid van het fonds;
e. monitoring op basis van goede rapportages van de ontwikkeling van de risico's en van
het functioneren van de getroffen beheersingsmaatregelen;
f. periodieke herijking en opnieuw doorlopen van de stappen a tot en met f.
Een evenwichtige belangenafweging verdeelt de lusten en de lasten van het fonds,
daaronder begrepen de nog niet gerealiseerde lusten en lasten (risico's), op een eerlijke
manier tussen de verschillende groepen van belanghebbenden bij het fonds (deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en de
werkgever(s)). Omwille van de zuiverheid van de procedure en de daarover af te leggen
verantwoording verdient het aanbeveling de gemaakte afweging van de betrokken
(deel)belangen zoveel mogelijk te expliciteren en, waar mogelijk, te kwantificeren.
5.6: Communicatie
Het intern toezicht ziet toe op een transparante en begrijpelijke communicatie met alle
stakeholders.
5.7: Naleving Code Pensioenfondsen
Het intern toezicht betrekt de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.
Toelichting: Krachtens de Code Pensioenfondsen rapporteert het bestuur in het jaarverslag
over de naleving van de Code Pensioenfondsen. Het intern toezicht beoordeelt deze
rapportage en signaleert eventuele bevindingen. Voor zover de Code Pensioenfondsen
normen stelt voor het intern toezicht zelf, houdt het intern toezicht zich daar aan.
5.8: Cultuur en gedrag
Bij de uitoefening van zijn taak heeft het intern toezicht aandacht voor cultuur en gedrag.
Toelichting: Zogenaamde 'board room dynamics' (cultuur en gedrag aan de bestuurstafel)
zijn een belangrijke factor in het goede functioneren van de governance binnen een fonds. Zij
beïnvloeden het functioneren van het bestuur en hebben een uitstraling naar de rest van de
organisatie. Het is daarom noodzakelijk dat het intern toezicht daar een open oog voor heeft.
5.9: Opvolging eerdere bevindingen en aanbevelingen
Het intern toezicht beoordeelt de opvolging die het bestuur geeft aan eerdere bevindingen
en aanbevelingen van het intern toezicht en de termijn waarbinnen dit gebeurt.
Toelichting: Het bestuur zal in de regel een standpunt innemen over de bevindingen en
aanbevelingen van het intern toezicht. Het intern toezicht ziet er op toe dat het bestuur dit
inderdaad doet en volgt de follow-up die het bestuur er aan geeft. Aanbevelingen waaraan
het bestuur naar het oordeel van het intern toezicht ten onrechte of onvoldoende
weloverwogen geen opvolging geeft, komen terug in het nieuwe rapport. Het is overigens het
recht van het bestuur om, mits met redenen omkleed, te besluiten aan bepaalde bevindingen
en aanbevelingen van het intern toezicht geen opvolging te geven.
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Bijzondere aandacht vraagt de situatie dat het intern toezicht in zijn geheel nieuw aantreedt.
Een gesprek met de voorgangers over eerdere bevindingen en aanbevelingen ligt dan in de
rede.
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Hoofdstuk 6

Rapportages en bevindingen intern
toezicht
6.1: Dialoog met het bestuur
Het intern toezicht bespreekt zijn bevindingen in een dialoog met het bestuur.
Toelichting: Dialoog is effectiever dan het uitwisselen van documenten. Dat geldt ook voor de
interactie tussen bestuur en intern toezicht. Daarom stelt het intern toezicht zich op als
gesprekspartner van het bestuur. In dat gesprek stelt het intern toezicht zich kwetsbaar en
constructief, maar ook kritisch en onafhankelijk op. Het zoekt de confrontatie niet maar gaat
die ook niet uit de weg. Het intern toezicht wijkt niet voor oneigenlijke druk of dwang.
6.2: Te leveren output
Het intern toezicht levert jaarlijks ten minste de volgende output: een verslag aan het
bestuur, een verantwoording voor het VO of BO en de werkgever(s), en een tekst voor het
jaarverslag.
Toelichting:
a. Het intern toezicht brengt ten minste eenmaal per jaar een verslag of rapport uit aan
het bestuur waarin het in elk geval opneemt zijn werkwijze, de onderwerpen waarop
het zijn toezicht heeft gericht, het normenkader dat het daarbij heeft gehanteerd, de
bevindingen die het heeft, en (separaat) zijn eventuele aanbevelingen aan het
bestuur.
b. Het intern toezicht legt over de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden en over
zijn bevindingen verantwoording af aan het VO of BO en aan de werkgever(s).
c. Krachtens de Code Pensioenfondsen rapporteert het bestuur in het jaarverslag over
de naleving van de Code Pensioenfondsen. Het intern toezicht beoordeelt deze
rapportage en signaleert eventuele bevindingen.
d. Het intern toezicht rapporteert in zijn tekst voor het jaarverslag over de toepassing
van deze VITP-Toezichtcode.
e. In overleg met het bestuur kan het intern toezicht er voor kiezen het verslag aan het
bestuur, de verantwoording aan het VO/BO en/of de tekst voor het jaarverslag in één
document te combineren8.
f. Het intern toezicht snijdt zijn rapportages in toonzetting en inhoud toe op degenen
voor wie zij bedoeld zijn.
g. Het intern toezicht ziet toe dat in het jaarverslag ook de samenstelling van het intern
toezicht en de nevenfuncties van de leden van het intern toezicht worden vermeld.

8

Zie (als hulpmiddel) in bijlage 7 een voorbeeld indeling rapport intern toezicht.
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6.3: Overleg
Alvorens het verslag aan het bestuur en de tekst voor het jaarverslag vast te stellen, legt het
intern toezicht dat voor commentaar in concept voor aan het bestuur.
Toelichting: Om verrassingen en vermijdbare fouten te voorkomen verdient het aanbeveling
het verslag aan het bestuur en de tekst voor het jaarverslag van tevoren in concept met het
bestuur te bespreken. Het intern toezicht blijft echter verantwoordelijk voor het eindproduct
en bepaalt dus of en, zo ja, in hoeverre het eventuele commentaar van het bestuur wordt
overgenomen.
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Hoofdstuk 7

Zelfevaluatie en terugkoppeling
7.1: Zelfevaluatie
Het intern toezicht beziet zijn eigen functioneren eenmaal per jaar in een zelfevaluatie.
Toelichting: Het is een algemeen geaccepteerd principe dat het bijdraagt aan een goede
governance als organen van organisaties periodiek kritisch naar hun eigen functioneren
kijken. Dat geldt des te meer voor intern toezicht dat zelf niet direct onder toezicht staat.
Daarnaast vergroot periodieke zelfevaluatie de legitimatie.
Het intern toezicht legt het proces en de uitkomsten van de zelfevaluatie schriftelijk vast.
7.2: Inhoud zelfevaluatie
Bij zijn zelfevaluatie beziet het intern toezicht de wijze waarop het in het afgelopen jaar
heeft gefunctioneerd en de kwaliteit van het eigen functioneren. Het functioneren van de
voorzitter krijgt daarbij aparte aandacht.
Toelichting:
De essentie van zelfevaluatie wordt vaak samengevat in de vragen "Doen we de goede
dingen?" en "Doen we de dingen goed?"9. Daarmee wordt gedoeld op de wijze van
functioneren (het 'hoe') en de kwaliteit van functioneren (het 'wat'). Bij de zelfevaluatie
komen o.a. aan de orde of de geschiktheid en beschikbaarheid van de leden van het intern
toezicht op niveau en voldoende complementair is geweest, of zij zich individueel en collectief
voldoende onafhankelijk hebben opgesteld, of de onderlinge samenwerking goed is geweest,
of de voorzitter zijn rol naar behoren heeft vervuld en of de interactie met het bestuur en het
VO/BO goed is geweest.
7.3: Terugkoppeling
Het intern toezicht bespreekt die elementen uit de zelfevaluatie die raken aan de interactie
met het bestuur en het VO/BO met het desbetreffende orgaan.

9

Zie (als hulpmiddel) in bijlage 8 een "Handreiking voor zelfevaluatie".
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Bijlage 1: Bestuursmodellen
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Bijlage 2: Basisprofiel intern toezicht
1: Algemeen
a. academisch denkniveau
b. diversiteit: man/vrouw, etniciteit, jong/oud
c. laatste drie jaar niet betrokken geweest bij de beleidsbepaling van het fonds
d. onafhankelijk van de beloning
e. onafhankelijk 'in state', 'in mind' en 'in appearance'
f. operationele ervaring met het besturen van een organisatie
g. specifieke opleidingen i.v.m. de functie
h. voldoende beschikbaar
i. betrekt naleving van de Code Pensioenfondsen en de VITP-Toezichtcode in zijn taak
en rapporteert hierover in het jaarverslag
j. complementariteit, collegialiteit
2: Actuele kennis en ervaring met
a. governance
b. risicobeheer, inclusief interne beheersing
c. vermogensbeheer en beleggingen
d. asset en liability management
e. uitbesteden van werkzaamheden
f. financieel-technische en actuariële aspecten
g. relevante wet- en regelgeving
h. pensioenregelingen en –soorten
i. communicatie pensioenfonds
j. producten, diensten en werkterreinen pensioenfondsen
k. ICT
l. Administratieve organisatie
m. Besturen van een organisatie
3: Vaardigheden
a. analytisch vermogen
b. authentieke persoonlijkheid
c. betrokkenheid
d. besluitvaardigheid
e. communicatief vermogen
f. evenwichtig en consistente belangenafweging
g. helikopterzicht en heldere oordeelsvorming
h. leiderschap
i. omgaan met stakeholders
j. goede gesprekspartner voor het bestuur
k. toezichthouden
l. bijdrage aan effectief en slagvaardig functioneren van het fonds
m. bijdrage aan een beheerste en integere bedrijfsvoering
n. vermogen tot invloed uitoefenen op processen van besluitvorming
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4: Professioneel gedrag
a. gezag uitstralen/senioriteit
b. integer
c. kritische houding, waaronder kritisch doorvragen
d. naleven ethische waarden
e. onafhankelijk
f. onbesproken gedrag
g. onbevooroordeeld
h. reflectief
i. sensitief
j. discreet
k. gesprekspartner van het bestuur
l. jaarlijkse evaluatie, per drie jaar met externe
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Bijlage 3: voorbeeld op te vragen
documenten
Lijst van op te vragen documenten voor visitatie pensioenfonds
niet
bestaand
A.

Fondsdocumenten

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Statuten (en huishoudelijk reglement)
Pensioenreglement(en)
Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn)
Uitvoeringsovereenkomst/-reglement
Reglement Deelnemersraad
Reglement Verantwoordingsorgaan
Reglement Intern Toezicht / Visitatie
Reglementen commissies (indien bestaand), zoals:
beleggingscommissie
communicatiecommissie
pensioencommissie
auditcommissie
balansbeheercommissie
Reglement klachten/geschillen
Klokkenluidersregeling
Gedragscode
Beleggingsbeginselen
Verplichtstellingsbesluit

B.

Jaarstukken

1
2
3
4
5
6

Jaarverslag
Accountantsrapport
Managementletter
Actuarieel rapport
Rapportage waarmerkend actuaris
Rapportage compliance officer

C.

Studies en plannen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Deskundigheidsplan
Scholingsplan
Integriteitnota / plan
Verslag/Plan zelfevaluatie bestuur
Meerjarenplan / beleidsplan
Jaarplan
Beleggingsplan/Richtlijnen vermogensbeheer
ALM studie
Continuïteitsanalyse
Herstelpan
Risico analyse / risicoprofiel

D.

Uitbesteding en monitoring

1
2
3
4
5
6
7
8

Contract uitbesteding administratie (SLA)
Contract uitbesteding vermogensbeheer (SLA)
Contract uitbesteding bestuursondersteuning (SLA)
Kwartaal/maand rapportages administratie
Kwartaal/maand rapportages beleggingen/dekkinggraad
Managementrapportages bestuursbureau
Bestaande mandaatregelingen
Herverzekeringsovereenkomst(en)

E.

Communicatie

1
2
3
4
5
6

Communicatieplan
Startbrief / Stopbrief
Voorbeeld UPO
Brochures
Pensioenkrant o.d. / recente circulaires
Website

F.

Notulen / verslagen / correspondentie

1
2
3
4
5
6

Notulen bestuursvergaderingen
Notulen vergaderingen van commissies (zie A.8)
Notulen deelnemersraad
Notulen en rapporten verantwoordingsorgaan
Correspondentie met DNB
Correspondentie met AFM

G.

Voorbeelden

1

Vergaderset bestuursvergadering

a.
b.
c.
d.
e.

gebruiksdoel

B
A
C
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Toelichting op classificatie
A:
Check dat document er is
B:
Als A, maar op onderdelen
ook check op de inhoud
C:
Aanwezigheid en (vluchtige)
kennisneming geven indruk
over status fonds, bijv. over
proactiviteit, in control of
achterstallig onderhoud
D:
Meest bepalend voor
beoordeling van handelen
bestuur in afgelopen jaar

D
A
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
A
A
B
B

A
A
A
C
C
C
A
A

C
A
A
C
C
C

D
D
D
D
C
C

C

31

Bijlage 4: te spreken functionarissen
Het intern toezicht zal altijd minimaal met het bestuur spreken. Een mogelijke lijst van
overige gesprekspartners is:
Interne relaties
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

(Dagelijks) bestuur of uitvoerende bestuursleden
(Vice-)voorzittersoverleg
Bestuurscommissies
Beleggingscommissie inclusief eventuele externe adviseur
Verantwoordingsorgaan/Belanghebbendenorgaan
Directeur, manager van het fonds
Sleutelfunctionarissen Bestuursbureau
Risicomanager
Compliance Officer

Externe relaties
j.
k.
l.
m.
n.
o.

(Fiduciair) vermogensbeheerder
Externe accountant
Certificerende actuaris
Adviserende actuaris
Vertegenwoordiger(s) van de uitvoeringsorganisatie(s)
Toezichthouder bij DNB en/of AFM

Het gesprek met het bestuur of uitvoerende bestuursleden kan een collectief gesprek zijn
met de gehele groep of met een representatieve afvaardiging daarvan, dan wel een gesprek
met individuele bestuursleden of met respectievelijk de werkgeversbestuursleden en de
werknemersbestuursleden.
Ook kan het zinvol en praktisch zijn om een werkgevers- en werknemersvoorzitter
gezamenlijk te interviewen. Of een gesprek met dagelijks bestuur, uitvoerende bestuursleden
of voorzittersoverleg wenselijk is, zal mede afhangen van de taken en bevoegdheden en de
plaats van die gremia in de organisatie.
Met wie een interview wordt gehouden hangt sterk af van de inhoud van de opdracht en de
te behandelen thema’s. Een gesprek met de vermogensbeheerder zal relevant zijn indien
sprake is van een fiduciaire relatie en er dus ingezoomd kan worden op de bijzondere relatie
tussen het fonds en de vermogensbeheerder, met een toets op de interpretatie van de
opdracht en de wederzijdse verwachtingen.
Of een gesprek met de beleggingscommissie wenselijk is, hangt onder meer af van de aard
van de beleggingen en het mandaat van de commissie. Een gesprek mede met de eventuele
extern beleggingsadviseur hangt onder meer af van de rol en taken van die adviseur.
Een gesprek met de externe actuaris(sen) zal vooral zinvol zijn als er bijzondere inhoudelijke
informatie wenselijk is of als er behoefte is aan een toets op de verhouding tussen bestuur
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en deze partijen op de interpretatie van de opdracht en wederzijdse verwachtingen. Het
intern toezicht baseert het oordeel mede op de door de actuarissen geleverde rapporten,
uitmondend in een verklaring van de certificerend actuaris in het jaarverslag. Contacten van
het pensioenfonds met de adviserend en certificerend actuaris zullen een weerslag vinden in
de notulen van de bestuursvergaderingen. Hieruit kan door het intern toezicht een conclusie
worden getrokken. Bij mogelijke twijfels is het aan het intern toezicht om een - eventueel
telefonisch - gesprek met de actuaris(sen) te arrangeren om tot een nader oordeel te
komen. In het geval dat een interne actuaris functioneert, zal door het intern toezicht
vastgesteld kunnen en moeten worden dat de certificerend actuaris zelfstandig tot een
oordeel is gekomen, los van de eigen verantwoordelijkheden van de actuarissen in deze.
Voor wat betreft de externe accountant geldt dat het intern toezicht het oordeel mede
baseert op het door de externe accountant geleverde accountantsverslag en de
managementletter, uitmondend in de verklaring van de externe accountant bij de
jaarrekening als onderdeel van het jaarverslag. Overleggen van het bestuur met de externe
accountant zullen hun weerslag vinden in de verslagen van de bestuursvergadering. Het
intern toezicht kan zijn conclusies trekken op basis van het accountantsverslag en de
managementletter en de weergave van de discussie hierover met het bestuur vastgelegd in
de verslagen van de vergadering(en) waarin het accountantsverslag en de managementletter
zijn besproken. Het is aan te bevelen om als welkome aanvulling, na kennisneming van de
inhoud van de overgelegde formele documenten, een - eventueel telefonisch - gesprek met
de externe accountant te hebben. Dit kan nuttig zijn om een bevestiging te krijgen van het
uit de documenten gebleken beeld of juist om een nadere nuancering te vernemen die uit
de formele documenten niet blijkt. Een gesprek met de accountant is overigens zeker
wenselijk als er kennelijk wel een managementletter is, maar het bestuur deze niet aan het
intern toezicht beschikbaar wil stellen.
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Bijlage 5: Kernelementen behorend tot de
scope van het intern toezicht
1: Functioneren governance:
a. Zijn alle organen naar behoren ingericht en statutair verankerd?
b. Zijn de reglementen 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?
2: Functioneren bestuur:
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 bij minder assertieve leden daarbij? Concludeert hij duidelijk en vat hij
goed samen?
i. Bewaakt het bestuur de goede follow-up van zijn besluiten?
3: Beleid van het bestuur:
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 vastgesteld 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?
4: Algemene gang van zaken in het fonds:
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?
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g. Is de bestuursondersteuning op orde?
h. Zijn de uitbestedingsrelaties goed geregeld en bewaakt het bestuur de performance?
5: Adequate risicobeheersing:
a. Herijkt het bestuur periodiek de risicohouding van het fonds?
b. Vertaalt het bestuur die risicohouding consistent naar de verschillende
risicogebieden? Overziet het bestuur het gehele risicospectrum van het fonds?
c. Past het bestuur effectieve beheersingsmaatregelen toe om van bruto- naar
acceptabele netto-risico's te komen?
d. Bewaakt het bestuur de werking van deze beheersingsmaatregelen en de realisatie
van de risico's?
e. Herijkt het bestuur het risicobeleid regelmatig?
f. Is de bewaking van compliance met wet- en regelgeving goed belegd?
g. Denkt het bestuur na over de 'three lines of defense' (lijnmanagement, staf en
onafhankelijk assurance) en heeft het deze weloverwogen belegd?
6: Evenwichtige belangenafweging:
a. Richten alle bestuursleden zich naar het belang van het fonds als gehee l?
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 lasten (inclusief de risico's) en de lusten op een evenwichtige
manier over de deelgroepen van belanghebbenden en waakt het voor onbedoelde
overdrachten tussen generaties?
7: Transparante en begrijpelijk communicatie:
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 de 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?
8: Naleving Code Pensioenfondsen:
a. Past het bestuur de normen uit de Code Pensioenfondsen toe? Zo nee, heeft het
bestuur een weloverwogen besluit genomen om van een bepaalde norm af te
wijken?
b. Acht het intern toezicht de afwijkende keuze(s) van het bestuur plausibel?
c. Legt het bestuur in het jaarverslag verantwoording af over de naleving van de Code
Pensioenfondsen?
9: Cultuur en gedrag:
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?
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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'?
10: Opvolging eerder aanbevelingen intern toezicht:
a. Geeft het bestuur op een goede manier opvolging aan eerdere aanbevelingen van
het intern toezicht? Zo niet, doet het bestuur dat goed gemotiveerd en op een
transparante manier?
b. Legt het bestuur daarover verantwoording af aan het VO/BO en in het jaarverslag?
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Bijlage 6: Visie op ‘in control’ zijn
Voor intern toezicht organen (en DNB) is één van de belangrijke vragen of het bestuur
‘ in control is’. Deels blijkt dat uit gesprekken, maar een intern toezichtorgaan moet dat ook
aan acties kunnen toetsen.
Het uitwerken van een intern ‘in control’-statement door het bestuur vergemakkelijkt een
goede verantwoording aan belanghebbenden (en dus ook aan het intern toezicht).
Daarnaast draagt het bij aan bewustwording en signaleren van eventuele aandachts- en
verbeterpunten voor interne beheersing.
Hieronder volgen normen die van belang kunnen zijn voor het ‘in control’ zijn:
1: Missie, strategie en beleid
a. Het fonds weet waar het heen wil en er is een duidelijke (uitgeschreven)
toekomstvisie
b. Er wordt een SWOT-analyse toegepast
c. De regeling is op orde en stabiel
d. De premie is kostendekkend en de financiering is toekomstbestendig
e. Het bestuur heeft inzicht in mogelijke fondsspecifieke demografische ontwikkelingen
f. Het herstelplan (indien aanwezig) en het crisisplan zijn realistisch en haalbaar
2: Uitvoering en inrichting
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

De uitvoering is op orde, beheersbaar en wordt goed gemonitord
Er is een effectief ingevoerd integriteitsbeleid
Er is een adequate deskundigheidsbevordering
De bedrijfsvoering is doelmatige en efficiënt
Het besluitvormingsproces, inclusief evenwichtige belangenafweging, is adequaat
Het risicomanagement is volwassen en verankerd in de organisatie
De governance functioneert goed

3: Beleggingen
a. De beleggingsmandaten zijn op orde en in overeenstemming met de
beleggingsovertuigingen
b. De beleggingsrapportages zijn op orde en adequaat
c. Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is op orde
d. Er bestaat een goed onderbouwde risicohouding
e. De beleidsruimten zijn afgebakend
f. Er is een in de organisatie verankerd proces voor selectie, monitoring etc. van
vermogensbeheerders

37

4: Beheersing en stabiliteit
a. Er vindt integraal balansmanagement plaats
b. Het bestuur heeft inzicht in de effecten van (niet parallelle) verschuivingen van de
yieldcurves
c. Er is een analyse van de ontwikkeling en volatiliteit van de dekkingsgraad
d. Er worden periodiek gevoeligheidsanalyses en stresstesten uitgevoerd
5: Fondsdocumenten
a. Er bestaat een goede vastlegging van de inrichting van het pensioenfondsbestuur
(PFG-Handboek, AO/IC)
b. Er is een transparante uitvoeringsovereenkomst
c. De fondsdocumenten zijn adequaat en actueel
d. Er zijn goede overeenkomsten van uitbesteding
e. Er is een beleidsjaarplan en er vindt kostenbewaking plaats
f. Er is een Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen
g. Er zijn periodieke beleggingsrapportages
h. Het bestuur ontvangt rapportages over de pensioenuitvoering en over het
vermogensbeheer
i. Er is een actuele risicomatrix
6: Contacten en communicatie
a. Er zijn korte lijnen met de werkgever en deelnemers en kan er snel geschakeld
worden
b. Er is een duidelijke houding van sponsor en de sociale partners met goede
afbakening van de beleidsruimten
c. De communicatie is op orde met vastgelegd beleid, goede infrastructuur en adequate
toepassing
7: Externe factoren
a.
b.
c.
d.

Handelingen wetgever
Handelingen toezichthouder
Fiscale maatregelen
Economische ontwikkelingen
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Bijlage 7: voorbeeld indeling rapport
intern toezicht
1: Inleiding
1.1: Typering fonds, samenstelling organen
1.2: Typering intern toezicht, gevolgde benoemingsprocedure, bemensing (incl. verwijzing
naar personalia en nevenfuncties in jaarverslag indien van toepassing)
1.3: Typering functioneren governance (bij dit fonds)

2: Opdracht
2.1: Algemene opdracht
2.2: Eventuele specifieke aandachtspunten in het verslagjaar

3: Werkwijze intern toezicht
3.1: Beschrijving aanpak intern toezicht
3.2: Ondersteuning vanuit het fonds
3.3: Informatievoorziening zoals gelezen documenten en gevoerde gesprekken
3.4: Gehanteerd normenkader
3.5: Wijze waarop het rapport tot stand is gekomen
3.6: Eventuele bijzonderheden

4: Bevindingen
4.1: Opvolging eerdere aanbevelingen van intern toezicht
4.2: Observaties t.a.v. het functioneren van de governance
4.3: Observaties t.a.v. het functioneren van het bestuur
4.4: Observaties t.a.v. het beleid van het bestuur
4.5: Observaties t.a.v. risicomanagement
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4.6: Observaties t.a.v. evenwichtige belangenafweging
4.7: Eventuele overige observaties

5: Aanbevelingen

6: Datum en ondertekening
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Bijlage 8: Handreiking voor zelfevaluatie
De Voorbereiding
Maak enkele goed doordachte keuzes:
a. Wat voor soort evaluatie wilt u? U moet op het afgelopen jaar terug kijken, maar wilt
u daarbij extra aandacht voor specifieke thema’s, zoals de competenties van de RvT
in de toekomst of de relatie met het bestuur?
b. Stel de agenda samen. Niet elk jaar hoeft alles aan bod te komen. De agenda is
standaard in ieder geval als volgt opgebouwd:
 Doen we de dingen goed?
 Is aan de voorwaarden voldaan?
 Doen we de juiste dingen?
 Afronding en rapportage
De volgende hoofdstukken bieden een checklist om de standaardagenda verder in te vullen.
Eenmalige visitatiecommissies zullen uiteraard ook moeten terugblikken op hun
werkzaamheden. Vanwege hun incidentele karakter zullen zij nog selectiever uit de checklist
kunnen putten.
a. Voor welke begeleider en/of gespreksleider kiest u wanneer u tot externe
begeleiding hebt besloten?
b. Op welke dag en tijdstip en welke locatie evalueert u? Neem voldoende tijd en kies
voor een andere plek dan de gebruikelijke vergaderlocatie.
c. Bereid u goed voor, bijvoorbeeld met bilaterale gesprekken met voorzitter en/of
begeleider en/of vragenlijsten zoals deze.
d. Betrekt u alleen het intern toezicht bij de evaluatie? Of ook het bestuur en het
VO/BO? Zij moeten in ieder geval hun visie kunnen geven. Wat vonden zij van het
functioneren van het intern toezicht?
e. Is de eventuele ambtelijke ondersteuning bij de evaluatie aanwezig? En heeft zij een
rol bij het verwoorden van de evaluatie?
Invalshoek 1: Doen we de dingen goed?
Competenties en attitude
a. Missen we als geheel competenties? Zijn we voldoende complementair? Hebben we
voldoende kennis en kwaliteiten om beleidsonderdelen zoals risicomanagement, ICT
en communicatie goed te kunnen beoordelen?
b. Worden er in de toekomst andere competenties gevraagd?
c. Is iedereen voldoende aanwezig?
d. Hoe is de voorbereiding van iedereen? Besteedt iedereen voldoende tijd aan het
toezicht houden?
e. Neemt iedereen de rol van toezichthouder aan?
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Wij als groep
a. Is er chemie in de groep?
b. Zijn we voldoende kritisch en vasthoudend?
c. Zijn er processen in de groep die tot een onvoldoende kritische houding leiden, zoals:
 oude-jongens-krentenbrood sfeer,
 aansluiten bij de hoofdstroom ('group think'),
 non-interventiegedrag,
 tunnelvisie,
 gevoel dat de problemen zo complex zijn dat alternatieven toch niet
voorhanden zijn.
d. Hopen we soms dat problemen de volgende keer zonder aandacht van ons tot een
aanvaardbare omvang zijn terug gebracht?
e. Is er een rooster van aftreden en opvolging en, zo niet, moet dat er komen (voor een
RvT is dat noodzakelijk, voor VC's is dat minder strak geregeld)?
Manier van vergaderen
a. Doet de voorzitter het goed?
b. Kan alles gezegd worden?
c. Komt iedereen voldoende aan bod?
d. Zijn de kwaliteit van de discussies en de uitkomsten goed?
e. Is er balans tussen de controlefunctie en de adviesfunctie (Raad van Toezicht.)
f. Creëren we voldoende mogelijkheden voor reflectie?
Het bestuur
a. Indien van toepassing: Hoe gaan we om met werkgeversachtige zaken als benoemen,
beoordelen en belonen van bestuurders?
b. Leunen we te veel op in het verleden terecht gebleken vertrouwen in het bestuur?
Vergeten we dat in het verleden gerealiseerde resultaten geen garantie zijn...?
c. Blijven we, bijvoorbeeld om niet op de stoel van het bestuur te gaan zitten, te veel op
afstand?
d. Zijn de normen waaraan wij het functioneren van het bestuur toetsen voldoende
duidelijk?
e. Is het bestuur bij de vergaderingen, zijn er afspraken over aanwezigheid en hoe is
dan de rol van het bestuur tijdens de vergaderingen? Misschien te dominant?
f. Is het bestuur wel eens afwezig? Wat verandert dat aan de vergadering?
g. Zijn er momenten dat het bestuur beter niet aanwezig kan zijn?
h. Accepteert het bestuur onze kritische rol en hebben wij draagvlak gevonden voor
onze opmerkingen ?

Invalshoek 2: Is aan de voorwaarden voldaan?
Informatievoorziening
a. Zijn we in het algemeen tevreden met de informatie die we krijgen?
b. Hebben we toegang tot alle informatie en mensen binnen en buiten de organisatie
die wij wensen?
c. Zijn we in de informatievoorziening misschien te afhankelijk van het bestuur?
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d. Hebben wij voldoende inzicht in de minder goed meetbare onderwerpen?
e. Weten we waar de risico's zitten en kunnen we die voldoende beoordelen?
f. Hebben wij voldoende referentiekader om ons te kunnen focussen op de
onderwerpen waarop wij willen toezien?
g. Biedt de aangeboden informatie voldoende (objectief) inzicht in de vraagstukken en
geeft ze voldoende ruimte om een oordeel te vormen?
Ondersteuning
a. Is aan de voorwaarden voor goed vergaderen voldaan: agendastelling, toezending
van stukken, aanwezigheid, beschikbare tijd, plaats e.d.?
b. Zijn we tevreden met de geboden ondersteuning?
c. Zijn we tevreden over de verslaglegging van ons werk in o.a. de jaarverslaggeving?

Invalshoek 3: Doen we de juiste dingen?
Kern van de toezichtstaak
a. Hoe hebben wij onze (wettelijke) taken ingevuld
• Minimum opdracht?
• Invulling aanvullende punten uit de Code Pensioenfondsen en VITPToezichtcode?
• Uitwerking daarvan en eventueel aanvullende taken in reglement intern
toezicht?
• Nadere afspraken van jaar op jaar met het bestuur?
b. Hoe hebben wij de beoordeling van het functioneren van het bestuur uitgevoerd en
wat waren daarbij de aandachtspunten?
Hebben we voldoende inzicht gekregen in kernpunten zoals bijvoorbeeld (geen limitatieve
opsomming):
a. Het beleggingsbeleid en hebben wij voldoende kader om dat te wegen?
b. Het integrale balansbeleid?
c. De vraag hoe het bestuur met de belangen van alle stakeholders omgaat? Vinden we
dat het bestuur daarbij tot een evenwichtige belangenafweging is gekomen:
jong/oud, hoog/laag pensioen, actieven/slapers, premiebetaler/pensioengerechtigd?
d. De vraag of het bestuur, wanneer dat nodig is, voldoende aan de bel heeft getrokken
bij bijvoorbeeld de cao-partijen?
e. Het zicht op de fundamentele relatie tussen bestuur en uitvoerder? Weten we welke
posities het bestuur daarbij kiest? Denk aan de invloed op het strategisch beleid, het
functioneren van het SLA-instrument, aansprakelijkheid, invloed op keuzen van de
uitvoerders(top) en de te onderscheiden rollen als (mogelijk enige) klant en (deels)
eigenaar.
f. De processen die binnen het bestuur spelen? De besluitvormingsprocessen, maar ook
de manier waarop bestuursleden met elkaar omgaan. Durven wij daar dieper op door
te vragen?
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Toegevoegde waarde
a. Zijn we voldoende aangesloten op de strategische discussies, kunnen wij indien wij
dat wensen inbreng leveren en hebben wij dan de mogelijkheid tot dialoog?
b. Wat waren het afgelopen jaar de belangrijkste issues en welke rol/toegevoegde
waarde hebben wij er bij gespeeld?
c. Hebben wij het bestuur kunnen attenderen op andere (niet geagendeerde) punten
en wat was daarbij onze inbreng (proactief)?
d. Doet het bestuur iets met onze punten: zijn we effectief?

Afronding en rapportage
a. Leg de belangrijkste punten van bespreking en de getrokken conclusies goed vast
(voor intern gebruik).
b. Formuleer actiepunten.
c. Bespreek met het bestuur de uitkomsten die ook voor hem relevant zijn.
d. Geef een korte terugkoppeling aan het VO/BO in de vorm van de belangrijkste
inhoudelijke conclusies met de vraag hoe het VO/BO daar tegenover staat.
e. Zorg voor een melding in het jaarverslag.
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