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Inleiding 

. i 
Dit rapport is op basis van een startnotitie (zie bijlage I) opgesteld in opdracht van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) door Allen & Overy en Boer & Croon (zie bijlage II). 
Daartoe is door het Ministerie van SZW een begeleidingswerkgroep in het leven geroepen (zie bijlage 
III). Het rapport is tot stand gekomen na uitvoerig onderzoek (zie bijlage IV), diverse interviews, 
uitvoerig overleg en een studiedag op 30 juni 2004 (zie bijlage V). Zowel tijdens het overleg als de 
studiedag is de vraag aan de orde gekomen om aan te tonen waarom pension fund governance een 
hoge prioriteit verdient, en waarom het nodig zou zijn om naast het pensioenfondsbestuur nog een of 
meer organen te creeren voor toezicht en verantwoording. Op beide onderwerpen gaan wij hiema in. 
Over toezicht en verantwoording wordt thans reeds opgemerkt dat desgewenst toezicht en 
verantwoording ook kunnen worden geregeld zonder het instellen van extra organen (zie paragrafen 
1.3, 3.4 en 5.5). 

Bij het opstellen van onze aanbevelingen hebben wij veel steun kunnen ontlenen aan de in andere 
landen opgedane ervaringen (zie bijlage VI), mede gezien onze veronderstelling dat het wenselijk is 
om, daar waar mogelijk, voor de Nederlandse situatie aansluiting te vinden bij internationale 
ontwikkelingen. Om die reden hebben wij dan ook uitvoerig rekening gehouden met de OECD 
Guidelines waarnaar in dit rapport op diverse plaatsen zal worden verwezen. Voorts hebben wij lering 
getrokken uit governance codes in de culturele en gezondheidssector (zie bijlage VII). 

Onze opdracht beperkt zich tot pensioenfondsen. Wij hebben geen studie verricht naar de rechtstreeks 
verzekerde regelingen die op ruim 1.700.000 begunstigden van toepassing zijn2. Het aantal deelnemers 
in rechtstreeks verzekerde regelingen is ongeveer even groot als het aantal deelnemers van de kleine 
tot zeer kleine pensioenfondsen. Voor ons is dit een "blinde vlek" die blijft bestaan na ons onderzoek. 

Wij hebben deze aanbevelingen opgesteld na afzonderlijk overleg met delegaties van de drie 
pensioenkoepels, en vanzelfsprekend na kennisname van de Aanbevelingen van de Stichting voor 
Ondememingspensioenfondsen (OPF) van april 2004 en de ontwerp Code Pension Fund Governance 
van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) d.d. 2 juli 2004. Ook hebben wij overleg 
gevoerd met vertegenwoordigers van de sociale partners. Onze aanbevelingen zijn geen reactie op de 
OPF Aanbevelingen of de concept-VB Code. Wij rekenen het niet tot onze taak om een code voor te 
stellen, maar wij beogen wel een bijdrage te leveren aan de over pension fund governance te voeren 
discussie. 

De Staatssecretaris heeft gevraagd om ook aanbevelingen te doen betreffende pension fund 
governance. Deze aanbevelingen zijn geformuleerd als de benedengrens voor goede pension fund 
governance; vanzelfsprekend staat het de fondsen vrij om zelf de lat hoger te leggen. Hierbij 
presenteren wij deze aanbevelingen, steeds met een toelichting. Conform onze afspraken met de 
Staatssecretaris daaromtrent is bij ons onderzoek en gesprekken vertrouwelijkheid toegezegd. Wij 
doen geen aanbevelingen over onderwerpen die naar onze waarneming niet controversieel zijn. 

Bij het opstellen van dit rapport hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een uniforme terminologie (zie bijlage 0). 
Bron: PensioenmonitorPVK 2003. Ultimo 2002 ging het om 845.000 deelnemers, 672.000 slapers en 285.000 gepensioneerden. 
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Veel dank gaat uit naar alien die ons bij onze werkzaamheden hebben bijgestaan. Een lijst van 
personen die bereid waren om, veelal bij herhaling, deel te nemen aan door ons gevormde 
overlegstructuren en afzonderlijke interviews is eveneens opgenomen in bijlage III. Hun bijdragen zijn 
conform onze toezegging geanonimiseerd, zoals eveneens is geschied met betrekking tot de 
enquetegegevens en de door ons ontvangen stukken. De vele personen die daaraan hebben 
meegewerkt, zijn wij eveneens zeer erkentelijk. 

Zoals afgesproken zijn ons onderzoek, de analyses en de aanbevelingen geheel onafhankelijk tot stand 
gekomen. De verantwoordelijkheid voor dit rapport berust uitsluitend bij de opstellers ervan. 

Allen & Overy LLP Boer & Croon 
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1. Goede Pension Fund Governance is noodzakelijk 

1.1 Wat is pension fund governance 

Pension fund governance betreft ̂ orgvuldig bestuur, intern toe^cht, verantwoording, 

deskundigheid, openheid en communicatie. 

Pension fund governance is door ons afgebakend met de navolgende zes kernbegrippen: 

• 

• 

Zorgvuldig bestuur dat "in control" is en ge'informeerd besluiten neemt na afweging van 
alle factoren; 

Intern toezicht op het bestuur, de uitvoering van de pensioenregeling en het beleggen; 

Verantwoording aan belanghebbenden op basis van een dialoog omtrent beleid en 
uitvoering; 

• Deskundigheid van het bestuur, van de uitvoerders en degenen die belast zijn met het 
interne toezicht; 

• Openheid met betrekking tot besluitvorming, rapportage en resultaten; 

• Communicatie omtrent het vorenstaande met de belanghebbenden en de samenleving als 
geheel op een voor hen begrijpelijke wijze. 

Wij hebben buiten beschouwing gelaten een aantal onderwerpen die desgewenst eveneens tot 
pension fund governance kunnen worden gerekend en die al voorwerp zijn van regelingen 
door DNB/PVK, de OECD Guidelines en de EU Pensioenrichtlijn, zoals: 

• de gedragscode; 

• de integriteits- en deskundigheidstoetsen van bestuurders; 

• de interne controle en toezichtsystemen; 

• de risicospreiding; 

• de wijze van uitbesteding door pensioenfondsen; 

• het beleggingsbeleid. 
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1.2 De urgentie en de (politieke) verantwoording 

De wenselijkheid om thans aandacht tegeven aan pension fund governance wordt ook door de 
fondsen onderkend. De urgentie en de behoefte aan (publieke) verantwoording komt vooral van 
buiten. 

De drie pensioenkoepels hebben blijk gegeven van de noodzaak om op korte termijn te 
komen tot duidelijke regels met betrekking tot pension fund governance. Daarvan blijkt onder 
meer uit de Aanbevelingen van de OPF en de ontwerp-Code van VB3. Wij onderschrijven die 
noodzaak die blijkens uitlatingen vanuit de wetgever, de voormalige Staatssecretaris en de 
huidige Minister, en De Nederlandsche Bank (DNB/PVK) uitdrukkelijk ook door hen wordt 
gedeeld4. Uit ons onderzoek (bijlage IV, paragraaf 3) blijkt dat praktisch alle fondsen het nut 
van de aandacht voor pension fund governance onderschrijven en dat ruim 80% van de 
fondsen deze aandacht thans ook noodzakelijk vindt. Opmerkelijk is dat over het algemeen de 
fondsen zich zelf een goed rapportcijfer geven met betrekking tot pension fund governance; 
wel blijken de ondememingspensioenfondsen op dat punt iets meer terughoudend te zijn dan 
de bedrijfstakpensioenfondsen. Opvallend is dat het beeld dat door politici en buitenstaanders 
wordt geschetst over de kwaliteit van pension fund governance uiterst kritisch is. 

Op basis van het onderzoek, de gevoerde gesprekken en studie concluderen wij het 
navolgende: 

• Pensioenen zijn maatschappelijk en economisch zo belangrijk dat daaromtrent 
publieke verantwoording vereist is; 

• Door allerlei ontwikkclingen in de samenleving als geheel en meer in het bijzonder 
vanwege recente ontwikkelingen betreffende de dekkingsgraad van pensioenfondsen 
is blind vertrouwen ("trust me") niet meer aanwezig. Verwacht wordt dat 
pensioenfondsen aantonen dat zij het vertrouwen verdienen ("show me"); 

• Het Nederlandse pensioenstelsel geniet in beginsel waardering in brede kring. Wie 
verwacht dat de Nederlandse overheid het Nederlandse pensioensysteem verdedigt 
binnen Europa en dit fiscaal facilieert, accepteert ook dat publieke verantwoording 
wordt afgelegd. 

Het schort aan de publieke verantwoording en dat kan meer in het bijzonder gezegd worden 
van de communicatie door de meeste pensioenfondsen met de belanghebbenden en de 
samenleving in het algemeen.5 Omdat begrijpelijke communicatie nauw samenhangt met 
"verantwoording", een sleutelwoord voor goede pension fund governance, rekenen wij dit tot 
een belangrijk onderdeel van goede pension fund governance. 

Ook de Unie van Beroepspensioenfondsen heeft blijk gegeven dit onderwerp van belang te vinden. De Unie heeft geen eigen 
code in voorbereiding. 
In het Rapport, Fund Governance in Nederland, Bestuurlijke structuur en beleggingsstrategie bij de Nederlandse 
Pensioenfondsen, Peter Risseeuw en Jan ter Wengel, ESI-VU, Amsterdam, 2001, p. 1, werd de noodzaak tot een principieel 
debat over de kwestie wie er mee beslist over het beleid van de fondsen, en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren reeds 
onderstreept. 
Zie verder Bijlage IV, paragraaf 8. Zie tevens Koers bepalen; naar verdere professionalisering van de uitvoering van 
pensioenregelingen. Dit rapport is te raadplegen op de website van Boer & Croon: www.boercroon.nl. Uit hoofdstuk 2, figuur 6, 
blijkt dat meer dan 60% van alle pensioenfondsen en meer dan 70% van de grootste pensioenfondsen zich tamelijk of erge 
zorgen maken over de communicatie met de deelnemers. 

http://www.boercroon.nl
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Het economische succes van het Nederlandse pensioenfonds in vergelijking tot de regelingen 
in het buitenland schuilt voor een belangrijk deel in het element van risicospreiding dat in de 
pensioenwereld aangeduid wordt met de "intergenerationele solidariteit". Het 
beleggingsrisico wordt uitgesmeerd over alle deelnemers, die meerdere generaties beslaan. 
Door deze risicospreiding kan het beleggingsbeleid een hoger risicoprofiel accepteren, 
hetgeen leidt tot een hoger rendement. De prijs die het Nederlandse systeem betaalt voor het 
optimaal verzekeren van het collectief is de opoffering van de keuzevrijheid van het individu. 
De sleutel tot het succes van het systeem is dus de verplichting tot deelname in het fonds. Dit 
legt wel een druk op het fonds en dus op het bestuur: op een markt zonder concurrentie zijn 
de klachten het hardst. Deelnemers kunnen niet "met de voeten stemmen". Dit 
onvermijdelijke kenmerk van een pensioenfonds als dwangorganisatie moet leiden tot een 
verhoogde aandacht voor pension fund governance. 

Een extra reden voor deze verhoogde eis van zorgvuldigheid is nog gelegen in de 
complexiteit van de materie van pensioenen. Van de deelnemers kan niet verwacht worden 
dat zij, anders dan bij uitzondering, zich in deze materie bekwamen. Dit stelt grote eisen aan 
de deskundigheid van de pensioenfondsbestuurders en van de interne toezichthouder6. 

1.3 Het draait om toezicht en verantwoording 

In hoofdstuk 5 gaan wij nader in op het begrip toezicht en het begrip verantwoording. Dit zijn 
fundamentele noties; zij vormen de kem van onze aanbevelingen. Het gaat ons daarbij primair 
om de verbetering van de bestuurskwaliteit, om de legitimatie7 van de bestuursmacht door 
verantwoording af te leggen aan de belanghebbenden en om het vergroten van de 
inkoopmacht die het bestuur dient te hebben bij het afsluiten van uitbestedingscontracten met 
commerciele partijen. Deze drie onderwerpen hangen samen, maar zij kunnen niet onder een 
noemer worden gebracht. Bestuur, toezicht en verantwoording dienen niet alleen te worden 
onderscheiden, maar zij dienen bij voorkeur ook te worden opgedragen aan verschillende 
organen. Vervolgens doen wij aanbevelingen over toezicht en verantwoording. Gezien het 
grote belang van deze onderwerpen gaan wij thans reeds in op de noodzaak van afzonderlijk 
toezicht en afzonderlijke verantwoording. 

Bij verantwoording aan de belanghebbenden gaat het om het herstel van vertrouwen en het 
behoud daarvan. Wij kunnen niet heen om een aantal recente ontwikkelingen die dit 
vertrouwen hebben ondermijnd, gedeeltelijk buiten de rechtstreekse verantwoordelijkheid van 
de pensioenfondsbesturen. Deze situatie dient spoedig te worden geadresseerd om te 
voorkomen dat deze doorslaat in de richting van wantrouwen. Het afleggen van 
verantwoording, in dialoog, is een stap die door een aantal pensioenfondsen reeds is gemaakt 
en die spoedig navolging verdient door alle pensioenfondsen, ook de zeer kleine. Wij wijzen 
op het risico dat anders, naar onze inschatting, maatregelen zijn te verwachten van de zijde 
van de wetgever. 

Intern toezicht op het bestuur heeft een hele andere functie8. Wie de eindverantwoordelijkheid 
draagt voor de uitvoering is van nature geneigd om actuele problemen als eerste op te lossen, 
eventueel met het doen van concessies ten koste van de toekomst. Dit verschijnsel is bepaald 
niet specifiek voor pensioenfondsbesturen; het is een verschijnsel dat zich ook voordoet bij 
commerciele ondememingen en ook bij de overheid. Een afzonderlijke interne 

In dit rapport wordt het begrip toezicht uitsluitend gebruikt voor een orgaan dat is ingesteld voor een specifiek pensioenfonds en 
dat deel uitmaakt van de interne organisatie van het betreffende pensioenfonds. De publieke toezichthouder, voorheen de PVK, 
wordt aangeduid metDNB/PVK (prudentieel toezicht). 
Zie paragraaf 5.3 en paragraaf 5.4 omtrent het aldaar kort besproken agency-probleem. Zie ook mr R.H. Maatman, Het 
pensioenfonds als vermogensbeheerder, Kluwer, Deventer, 2004, ISBN 90 130 1751 7. Zie ook de in deze publicatie vermelde 
verwijzingen naar literatuur omtrent de agency-theorie. 
Vanzelfsprekend vindt er ook thans toezicht plaats op de pensioenfondsbesturen, maar naast het exteme toezicht van DNB/PVK 
is dit toezicht niet geformaliseerd. Het vindt plaats door middel van de correctiemechanismen in de relatie die de 
pensioenfondsbestuurders hebben met de sociale partners. 
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toezichthouder, meer op afstand van het dagelijks gebeuren, kijkt naar de problemen door een 
meer afstandelijke andere bril. De interne toezichthouder zou ook geen deel moeten uitmaken 
van het groepsproces waarbinnen het operationele bestuur functioneert. 

De toezichthouder dient, in het kort, kritische vragen te stellen, toe te zien op de handhaving 
van het (lange termijn) beleid, toe te zien op de goede relatie met de stakeholders, en ook toe 
te zien op het goed functioneren van het bestuur. Goed toezicht verhoogt de kwaliteit van het 
bestuur en vermindert het risico van ongelukken. Het verhogen van de bestuurskwaliteit 
draagt vanzelfsprekend ook bij tot het herstel van het vertrouwen bij de belanghebbenden. 
Daarnaast ontstaat daardoor ook de mogelijkheid om te komen tot een meer duidelijke 
afbakening tussen de taken van de externe toezichthouder (DNB/PVK) en de interne 
toezichthouder. Naar onze waarneming is de bemoeienis van de externe toezichthouder met 
betrekking tot onderwerpen die liggen op het gebied van pension fund governance uitgedijd 
bij gebrek aan een interne toezichthouder binnen de fondsen. DNB/PVK heeft reeds 
aanzienlijke invloed doen gelden op de governance van pensioenfondsen. Wij menen dat de 
pensioenwereld deze onderwerpen bij wijze van zelfregulering meer effectief zelf tot een 
oplossing kan brengen (zie paragraaf 3.2) en dat de externe toezichthouder voor deze 
onderwerpen meer afstand zou kunnen houden. Een vergelijking met de financiele 
instellingen (zoals banken en verzekeringsmaatschappijen) dringt zich op. Zij kennen een 
interne toezichthouder in de vorm van een raad van commissarissen; ook zij hebben 
DNB/PVK als externe toezichthouder. 

Voor toezicht (zie paragrafen 5.2 en 5.5) kan een raad van toezicht worden gevormd, 
vergelijkbaar met een raad van commissarissen bij kapitaalvennootschappen, maar ook is het 
mogelijk om binnen het bestaande pensioenfondsbestuur een onderscheid te maken tussen de 
in het bestuur op te nemen professionals, die dan het dagelijks bestuur vormen, waarna het 
toezicht specifiek wordt uitgeoefend door de thans zittende bestuursleden (algemeen bestuur) 
(zie paragraaf 5.5 en bijlage VIII). Dit vergt een herschikking en nieuwe invulling van taken 
binnen het bestaande pensioenfondsbestuur, maar een nieuw orgaan is dan niet nodig (maar 
wel mogelijk). 

Ook voor de verantwoording (zie paragrafen 5.3 en 5.5) is het niet nodig (maar wel mogelijk) 
om een college van belanghebbenden te vormen, zoals wordt voorgesteld in de concept-VB 
Code (zie paragraaf 5.4). Goede verantwoording kan ook worden afgelegd aan de bestaande 
Deelnemersraad (zie bijlage IX), die met een of meer vertegenwoordigers van de 
werkgever(s) jaarlijks in vergadering bijeenkomt (de Algemene Vergadering van 
Belanghebbenden ("AvB")) en die zou kunnen worden vergeleken met de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") bij kapitaalvennootschappen. Opnieuw wordt geen 
nieuw orgaan gecreeerd, maar kan worden volstaan met een herschikking van de bestaande 
structuur. 

In paragraaf 4.2 wordt uitvoerig ingegaan op de pariteit tussen werkgever(s) en werknemers. 
Wij bepleiten een handhaving van deze pariteit. Om die reden hebben wij bij onze voorstellen 
voor het verantwoordingsorgaan (of een AvB) opnieuw gestreefd naar het handhaven van 
deze pariteit. 

Wij hebben ook acht geslagen op de kosten en tijd die gepaard gaan met goede pension fund 
governance. Wij verwachten dat deze kosten relatief bescheiden zijn, mits de desbetreffende 
pensioenfondsen deze nieuwe kosten zorgvuldig beheersen. Verantwoording en toezicht 
vragen ongetwijfeld meer tijd van het bestuur en van de uitvoeringsorganisatie, en ook de 
verhoogde deskundigheid en communicatie vergen tijd en kosten. Deze tijd en kosten zijn dan 
wel een factor om mee rekening te houden, maar zij zijn welbesteed wanneer daardoor de 
kans verkleind wordt dat fouten of wellicht zelfs calamiteiten ontstaan. Van calamiteiten is 
ons niet gebleken, maar dat sluit niet uit dat deze wel kunnen ontstaan in de Nederlandse 
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pensioenwereld. De put moet niet gedempt worden nadat het kalf al verdronken is. Wij 
houden het overigens ook voor goed mogelijk dat een verbeterde pension fund governance 
leidt tot een meer efficiente wijze van besturen en tot een verhoogd rendement van de 
fondsen9. Beter bestuur, beter toezicht, meer verantwoording, alles gepaard gaande met meer 
deskundigheid, zou zeer wel kunnen leiden tot een verbeterde prestatie van het fonds. De 
belangrijkste horde zit ons inziens echter niet in deze tijd en kosten, maar in de bereidheid om 
met de belanghebbenden en nun vertegenwoordigers in een georganiseerde dialoog te treden. 

Deze dialoog is een onmiskenbaar en onmisbaar element van de intergenerationele solidariteit 
die het kenmerk is van de Nederlandse pensioenfondsen. Pension fund governance betekent 
ons inziens zeker niet dat de belanghebbenden de verantwoordelijkheid van het bestuur 
overnemen, maar het bestuur moet wel de wensen van de belanghebbenden willen kennen, in 
de besluitvorming betrekken en op de invulling daarvan aanspreekbaar zijn. Bij een aantal 
pensioenfondsen is daarvan reeds sprake. Wat wij nastreven is een geordend proces naar een 
verbetering van pension fund governance, aldus dat binnen enkele jaren alle pensioenfondsen 
aan de minimum eisen zullen voldoen. 

Zie ook bijlage VT, paragraaf 6.3 en bijlage VII. In Canada werd eind jaren negentig al een directe link gelegd tussen pension 
fund governance en de resultaten van een fonds. 

10 
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2. Grote onderlinge verschillen 

Een code die geen rekening houdt met de grote onderlinge varieteit en met de kleine 
pensioenfondsen kan ertoe leiden dat vele werkgevers %ullen overgaan tot rechtstreeks 
ver^ekerde regelingen. 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt onder meer'0: 

• Circa 75 fondsen beheren 85% van het totale beheerd Nederlandse pensioenvermogen 
en bedienen 90% van alle gezamenlijke deelnemers; 

• De circa 700 resterende fondsen zijn klein tot zeer klein (met minder dan 10.000 
actieve deelnemers en gepensioneerden). Zij beheren gezamenlijk 15% van het totale 
belegde Nederlandse pensioenvermogen en bedienen 10% van de gezamenlijke 
deelnemers; 

• De kleine en zeer kleine pensioenfondsen zijn in overgrote mate ondernemings-
pensioenfondsen; 

• Meer dan 40% van de pensioenfondsen besteedt alle taken uit; alle andere 
pensioenfondsen besteden een of meer taken uit ; 

• De kleine ondernemingspensioenfondsen werken voornamelijk met een eigen 
organisatie, vaak met medewerkers in dienst van de werkgever; de middelgrote 
ondernemingspensioenfondsen maken relatief veel gebruik van een juridisch 
verzelfstandigdeuitvoeringsorganisatie; 

• Het aantal medewerkers op voltijdsbasis in dienst van eigen uitvoeringsorganisaties 
bij pensioenfondsen met minder dan 10.000 actieve deelnemers en gepensioneerden 
is in het algemeen zeer klein (zie bijlage IV, figuur 4.3). Door de kleine omvang zijn 
de uitvoeringsorganisaties vaak kwetsbaar in termen van bemensing (bijvoorbeeld in 
het geval van vertrek van sleutelfunctionarissen, onderlinge vervangbaarheid, 
ontwikkeling van kennis) en de kwaliteit van processen (te denken valt aan het vier 
ogen-principe op de strikte scheiding van taken en verantwoordelijkheden). Dit knelt 
temeer omdat bij uitvoering van pensioenregelingen vele specialismen een rol spelen 
(juridische, actuariele, financiele, IT-, pensioen- en beleggingskennis); 

• Aan de kwaliteit van de uitbestedingscontracten, zowel met betrekking tot de 
pensioenadministratie (bijlage IV, figuur 4.5) en met betrekking tot het 
vermogensbeheer (bijlage IV, figuur 4.7) ontbreekt veel. Belangrijke onderwerpen 
zoals boeteclausules, prestatiecriteria, opzeggingsregelingen en regels met betrekking 
tot gescheiden bestanden, blijken in veel gevallen niet of slecht geregeld te zijn. De 
grote fondsen blijken relatief meer professioneel uit te besteden dan de kleine 
fondsen. 

Zie paragraaf 2.1 van bijlage IV. 
Zie bijlage IV, figuur 4.2. Dit zijn fondsen die de uitvoering geheel hebben uitbesteed aan een externe pensioenadministrateur. 
Echter, ook fondsen met een eigen uitvoeringsorganisatie (al dan niet met medewerkers van de werkgever) en juridisch 
verzelfstandige uitvoeringsorganisaties besteden vaak een deel van hun pensioenadministratie of vermogensbeheertaken uit. Zie 
in dit verband bijlage IV, figuur 4.4 (uitbesteding pensioenadministratie) en 4.6 (uitbesteding vermogensbeheer). 
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De vorenstaande conclusies laten zien dat er een groot verschil bestaat tussen enerzijds de 
kleine en zeer kleine pensioenfondsen (met minder dan 10.000 actieve deelnemers en 
gepensioneerden) en anderzijds de middelgrote, grote en zeer grote pensioenfondsen. Dat 
verschil komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop de pensioenfondsen worden bestuurd en 
waarop de medezeggenschap vorm heeft gekregen. De bestuurssamenstelling en 
medezeggenschap is ook wezenlijk verschillend geregeld voor ondernemingspensioenfondsen 
en bedrijfstakpensioenfondsen. Bij ondernemingspensioenfondsen is de rol van de werkgever 
in het bestuur vanzelfsprekend meer direct merkbaar en soms ook dominant. De verkiezing 
van de werknemersleden bij ondernemingspensioenfondsen en bij bedrijfstakpensioenfondsen 
laat een grote varieteit van oplossingen zien. Vanwege de complexiteit geven wij in bijlage 
VII een samenvatting van de juridische regeling van de besturing en medezeggenschap bij de 
verschillende soorten pensioenfondsen. 

Pensioenfondsen zijn taakorganisaties. Zij voeren zeer verschillende pensioenregelingen uit, 
en ook de cultuur verschilt per pensioenfonds. Het spreekt vanzelf dat de verschillen ook sterk 
worden bepaald door de samenstelling van de begunstigden, met name de mate waarin de 
vergrijzing zich heeft voltrokken. Ook is natuurlijk niet elke werkgever even genereus. De 
onderlinge verschillen zijn dus groot, en de daaraan ten grondslag liggende oorzaken hebben 
een lange termijn karakter. 

Een code die slechts binnen het bereik ligt van de relatief kleine groep van circa 75 
middelgrote en (zeer) grote pensioenfondsen, en die niet aansluit bij de werkelijkheid van de 
circa 700 kleine tot zeer kleine pensioenfondsen, laat de problematiek van de pension fund 
governance in belangrijke mate liggen. Een code die niet aanspreekt en niet aansluit op de 
realiteit van die talrijke kleinere pensioenfondsen, zal in de praktijk ook niet of nagenoeg niet 
worden nageleefd. Deze kleine tot zeer kleine pensioenfondsen vervullen wel een belangrijke 
functie voor het midden- en kleinbedrijf. Een code die met hen geen rekening houdt, zou wel 
eens een impuls kunnen vormen voor werkgevers om niet langer een actieve bijdrage te 
leveren aan het instandhouden van een eigen pensioenfonds, en om over te gaan tot een 
rechtstreeks verzekerde regeling of, nog fundamenteler, tot een DC-regeling (zie paragraaf 
4.2). In de Inleiding wezen wij reeds op de "blinde vlek" die met betrekking tot pension fund 
governance bestaat bij de rechtstreeks verzekerde regeling. 
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3. Het kader van de te voeren discussie 

3.1 De Pensioenwet en het Tweede Convenant Medezeggenschap 

De PSW en het Tweede Convenant bieden voldoende ruimte voor goede pension fund 

governance. 

Wij zijn uitgegaan van de huidige Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) en van onderdelen 
van de Pensioenwet waarvoor een breed draagvlak lijkt te bestaan. Voor wat betreft de 
beroepspensioenfondsen hebben wij gekeken naar de toekomstige Wet verplichte 
beroepspensioenregeling (zie ook bijlage IX). Voorts houden wij rekening met het Tweede 
Convenant betreffende de medezeggenschap (zie bijlage IX) van februari 2003, dat loopt tot 1 
juli 2007 en dat voor 1 juli 2005 zal worden geevalueerd. 

Uit onderzoek in andere sectoren in binnen- en buitenland blijkt dat zelfregulering de beste 
resultaten oplevert (zie bijlage VII). 

Wanneer de aanbevelingen in dit rapport opgevolgd worden, zouden deze voldoende moeten 
zijn om de Minister, de wetgever of DNB/PVK ervan te weerhouden zelf initiatieven te 
nemen, althans tot het tijdstip waarop eind 2007 de ontwikkelingen ten aanzien van pension 
fund governance zijn geevalueerd. Gezien de zeer grote varieteit van de pensioenfondsen en 
de belangrijke taak die de sociale partners daarbij hebben, zou het verstandig zijn als ook de 
wetgever een grote terughoudendheid betracht, ook waar het betreft eventuele wijzigingen 
met betrekking tot de medezeggenschap van gepensioneerden c.q. de Deelnemersraad. 

Wij zijn ons bewust van de belangrijke gevolgen die een mogelijke overstap naar een 
"defined contribution" regeling kan hebben voor de invulling van het begrip belanghebbenden 
en de invloed die de invoering van IAS 19 kan hebben op de bereidheid van werkgevers om 
"defined benefit" regelingen in tact te laten. Wij gaan ervan uit dat voorlopig de DB-
regelingen of hybride-regelingen de overhand zullen houden. Onze aanbevelingen zullen 
echter zoveel mogelijk toekomstbestendig moeten zijn. Binnen dit krachtenveld zal verstandig 
moeten worden omgegaan met voorstellen voor pension fund governance. Tot nu toe heeft het 
stelsel van pariteit in de bestuurssamenstelling, zoals ook te continueren in de Pensioenwet, 
gezorgd voor het juiste evenwicht tussen de sociale partners en wij zouden in de uitwerking 
van voorstellen met betrekking tot het interne toezicht op het bestuur en de verantwoording 
door het bestuur, dit stelsel overeind willen houden. 

3.2 Zelfregulering leidt tot een beter resultaat 

Zelfregulering is nodig vanwege de grote varieteit van pensioenfondsen, de dynamiek van 

de veranderingen en de eigen verantwoordelijkbeid die de sociale partners hebben bij het 

totstandkomen van pensioenregelingen. 

Pension fund governance moet weliswaar passen binnen een bepaald wettelijk kader, maar de 
primaire verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de sociale partners, de pensioenfondsen zelf 
en de belanghebbenden, en niet bij de wetgever of DNB/PVK. Voor de Minister, de wetgever 
of DNB/PVK ligt hier eerst een taak als zou blijken dat binnen een nader te bespreken termijn 
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de zelfregulering die wij bepleiten niet het beoogde effect heeft gehad. Tot dat moment 
zouden zowel de Minister, de wetgever als DNB/PVK op dit punt grote terughoudendheid 
moeten betrachten. 

Zelfregulering geniet de voorkeur boven een wettelijke regeling omdat daarmee recht wordt 
gedaan aan de volgende factoren die bepalend zijn voor goede regels ter zake. 

• Pensioenfondsen kennen een groot aantal verschijningvormen. Die verschijningsvormen 
zijn veelal een afspiegeling van de wijze waarop in de desbetreffende bedrijfstak, 
onderneming of beroepsgroep afspraken zijn gemaakt omtrent de arbeidvoorwaarde 
pensioen (zie hoofdstuk 2). De verscheidenheid onder de pensioenfondsen is aanzienlijk 
groter dan onder de beursvennootschappen, waarop de Nederlandse Corporate 
Governance Code van toepassing is. Deze grote verscheidenheid is een gegeven. Een 
uniforme, wettelijke regeling voor dit onderwerp lijkt dan ook nauwelijks mogelijk; 

• De Pensioen- en spaarfondsenwet wordt binnen afzienbare termijn vervangen door een 
Pensioenwet. Het wettelijk kader waarbinnen pensioenfondsen functioneren wordt 
derhalve op bepaalde punten gewijzigd, hetgeen reeds om die reden vraagt om een 
flexibele aanpak van het onderwerp pension fund governance; 

• Pension fund governance is onderhevig aan de dynamiek van de veranderingen waaraan 
de pensioenfondsen onderhevig zijn, vergelijkbaar met corporate governance voor 
kapitaalvennootschappen. Complexe onderwerpen als defined benefit/defined 
contribution en eindloon-/ middelloonregelingen, de vergrijzing, het nieuwe Financiele 
Toetsingskader, IAS en het nieuwe stelsel voor VUT en prepensioen, zullen zeker hun 
invloed doen gelden op de wijze waarop pensioenfondsen in de loop van de jaren moeten 
worden bestuurd. Deze veranderingen zouden in alle geleidelijkheid moeten kunnen 
worden doorgevoerd, zonder wetswijziging. 

Om deze reden stellen wij voor dat de sociale partners over een op te stellen code een 
convenant sluiten (zie paragraaf 3.5) waarin tevens rekening wordt gehouden met de wijze 
waarop de op te stellen code binnen overzienbare termijn zal dienen te worden aangepast aan 
opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen. 

3.3 Vrijblijvendheid is de vijand van zelfregulering 

De Code krijgt een wettelijke verankering engeeft door het "pas-toe of leg-uit"principe 
ruimte aan onderlinge verschillen. 

Zelfregulering gaat echter niet gepaard met vrijblijvendheid. In tegendeel, elke 
belanghebbende bij elk pensioenfonds in Nederland heeft aanspraak op een vergelijkbaar 
hoog niveau van pension fund governance, ongeacht de aard, het type of de omvang van het 
pensioenfonds. Om die reden bevelen wij aan dat door de sociale partners op overzienbare 
termijn, voor het einde van het jaar 2004, een plan van aanpak wordt opgesteld voor een code 
die door alle pensioenfondsen ultimo 2007 zou moeten zijn geimplementeerd, met wellicht 
een wat latere invoerdatum voor de kleine en zeer kleine fondsen (zie paragraaf 3.5). 
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Krachtens een in de Pensioenwet op te nemen bepaling zou de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de code verplicht van toepassing kunnen verklaren op alle pensioenfondsen 
in Nederland. Zodra de code aldus op alle pensioenfondsen van toepassing is, hebben zij 
krachtens deze wetsbepaling de verplichting om, conform het principe "pas-toe of leg-uit", in 
het jaarverslag gemotiveerd aan te geven hoe zij de code hebben gei'mplementeerd en van 
welke best practice bepalingen zij zijn afgeweken12. 

Wij geven de voorkeur aan een code met een opbouw die in Nederland vergelijkbaar is met 
de Tabaksblat Code. Aldus kunnen algemene Principes worden geformuleerd waar alle 
fondsen zich aan moeten houden, en die vervolgens uitgewerkt worden in meer gedetailleerde 
Best Practice bepalingen waar fondsen desgewenst van kunnen afwijken. 

In het jaarverslag wordt uitleg gegeven over de mate waarin de code is geimplementeerd, en 
de bij het pensioenfonds betrokken werkgever(s) en werknemers(-organisaties) stellen 
vervolgens jaarlijks voor elk pensioenfonds vast of daarmee wordt voldaan aan de 
verantwoordings-plicht. Dit laatst bedoelde proces vindt plaats onder toezicht van de in de 
Stichting van de Arbeid samenwerkende sociale partners, die daaromtrent een convenant 
sluiten (zie paragraaf 3.5). Tot dit convenant behoort een nadrukkelijke afspraak omtrent de 
evaluatie van de implementatie van de code(s) binnen twee jaar nadien (voor eind 2007). 
Eerst wanneer dan zou blijken dat de code(s) onvoldoende navolging heeft gevonden, zou er 
plaats kunnen zijn voor optreden van de Minister, de wetgever of DNB/PVK. 

3.4 Niet de vorm, ma sir de inhoud 

De varieteit van pensioenfondsen vraagt om ruimte voor verschillende modellen voor 
toe^cht en verantwoording, steeds op basis van de^elfde principes. 

Tijdens de studiedag op 30 juni 2004 (bijlage V) hebben wij gewezen op de wenselijkheid dat 
alle pensioenfondsen voorzien in een afzonderlijk intern toezicht en een vorm van 
verantwoording aan de belanghebbenden. Toezicht en verantwoording kunnen verschillende 
vormen aannemen. 

De door ons op de studiedag gepresenteerde opties waren bedoeld om duidelijk te maken dat, 
gezien de zeer grote varieteit van verschijningsvormen, binnen de pensioenwereld er 
vermoedelijk gewerkt moet worden aan verschillende manieren om invulling te geven aan 
toezicht en verantwoording. 

Wij bevelen dan ook aan dat de door sociale partners op te stellen code ruimte geeft aan de 
diverse structuren en ontwikkelingen binnen het pensioenveld. Deze structuren en 
ontwikkelingen zijn niet uitsluitend te herleiden tot de vraag of er sprake is van een 
ondernemings-pensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds of een beroepspensioenfonds. 
Zoals is aangetoond, is de omvang van het pensioenfonds van groter belang. 

In alle gevallen zullen van de code de onderliggende principes hetzelfde zijn, maar, om 
tegemoet te komen aan de grote varieteit van pensioenfondsen, adviseren wij dat de code 
verschillende opties biedt, met name voor de vorm die wordt gegeven aan bestuur, 
verantwoording en toezicht (zie hoofdstuk 5). Per pensioenfonds kunnen dan keuzes gemaakt 
worden met betrekking tot de toe te passen bepalingen. De keuzes die gemaakt moeten 

Vergelijk ook de ontwikkelingen op dit punt in Canada, bijlage VI, paragrafen 6.3 en 6.4. 
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worden betreffen dan enerzijds de structuur die wordt gekozen voor, en de samenstelling van, 
bestuur, toezicht en verantwoording van het desbetreffende fonds en anderzijds de wijze 
waarop door deze organen nun taken worden vervuld. Deze keuzes moeten in het jaarverslag 
worden toegelicht conform het "pas-toe of leg-uit" beginsel en daaromtrent moet ook 
verantwoording worden afgelegd13. De Tabaksblat Code heeft weliswaar nog maar een korte 
historie, maar daaraan kan wel worden ontleend dat het beginsel van "pas-toe of leg-uit" 
effectief is. Een apart hoofdstuk in het jaarverslag voorziet in de mogelijkheid om als 
belanghebbende zich een beeld te vormen van de wijze waarop de keuzes zijn gemaakt en de 
daarbij gebruikte argumentatie. Door de verplichting die dit meebrengt voor het 
pensioenfondsbestuur om deze argumentatie in het jaarverslag op te nemen, kan daaromtrent 
een zinvolle dialoog worden gevoerd in de Algemene Vergadering van Belanghebbenden. Het 
bestuur kan de gemaakte keuzes dan ook nader toelichten en de belanghebbenden kunnen 
vervolgens aangeven of zij daarin wijzigingen zouden willen zien aangebracht. De grote 
institutionele beleggers, waaronder de Nederlandse pensioenfondsen, hebben de toepassing 
van dit 'pas-toe of leg-uit" beginsel krachtig bepleit voor kapitaalvennootschappen. Het zou 
onwaarachtig zijn wanneer deze pensioenfondsen vervolgens zichzelf aan de werking van dit 
beginsel zouden willen onttrekken. Wij menen dat de eerder genoemde keuzes periodiek 
opnieuw moeten worden gemaakt, om te beoordelen of vanwege de gewijzigde 
omstandigheden er aanleiding is om op eerder gemaakte keuzes terug te komen. Ook op dat 
punt is verantwoording noodzakelijk. 

3.5 Het proces van discussie en implementatie 

Een goedgeordendproces kan ertoe leiden dat alle pensioenfondsen binnen enkele jaren 

voldoen aan de minimum-eisen. Voor kleine pensioenfondsen (met minder dan 10.000 

actieve deelnemers en gepensioneerden) kan eventueel meer ruimte worden geboden voor 

de implementatie. 

Het proces volgens welke discussie en implementatie omtrent pension fund governance 
plaatsvindt, verdient veel aandacht. 

Zelfregulering veronderstelt een code die voldoet aan hoge eisen van pension fund 
governance. Onze voorkeur gaat uit naar een code14. Wanneer de onderlinge verschillen 
tussen de zeer grote en de zeer kleine pensioenfondsen of tussen de 
bedrijfstakpensioenfondsen, de ondernemings-pensioenfondsen en de 
beroepspensioenfondsen echter te groot zijn om in dit stadium te komen tot een code, lijkt het 
niettemin goed mogelijk om enerzijds een code op te stellen voor pensioenfondsen die groot 
zijn en anderzijds die klein zijn (met minder dan 10.000 actieve deelnemers en 
gepensioneerden) zonder afbreuk te doen aan het uitgangspunt dat elke belanghebbende bij 
elk pensioenfonds in Nederland aanspraak moet kunnen maken op een vergelijkbaar hoog 
niveau van pension fund governance, ongeacht de aard, het type of de omvang van het 
pensioenfonds (zie paragraaf 3.2). Voor aparte codes per pensioenkoepel zien wij geen 
aanleiding. Op het gebied van pension fund governance zijn er grote overeenkomsten tussen 
de grote bedrijfstakpensioenfondsen en de grote ondememingspensioenfondsen. Een 
gezamenlijk optreden, met een gezamenlijke normstelling en zelfregulering, verhoogt de 
geloofwaardigheid in de richting van de belanghebbenden, de Minister, de wetgever en de 
externe toezichthouder. Een gezamenlijke code voor alle Nederlandse pensioenfondsen 

Zie Aanbevelingen OPF, 23 en 24 en concept-VB Code, preambule, punt 9-11 en principe 1 en 1.2 en 1.3. 
Zie ook de discussie in Canada, bijlage VI, paragraaf 6.4. 
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verhoogt deze geloofwaardigheid nog verder; een iets uitgestelde implementatie door de 
kleine en zeer kleine pensioenfondsen doet daaraan nauwelijks af. 

Het proces om te komen tot een code en om deze te implementeren moet hoogwaardig zijn, 
en binnen een overzienbare termijn voltooid zijn. Wij bevelen aan dat iets meer tijd wordt 
geboden aan de pensioenfondsen voor het opstellen en implementeren van hun code dan aan 
de beursvennootschappen werd toegestaan voor het opstellen van de Tabaksblat Code en haar 
implementatie. Aan de Tabaksblat Code gingen aanbevelingen van de Commissie Peters 
vooraf en de onderlinge verschillen in de bestuurlijke situatie tussen de Nederlandse 
beursvennootschappen zijn aanzienlijk kleiner dan tussen de Nederlandse pensioenfondsen. 

Alles afwegende stellen wij voor dat althans de grotere en grote pensioenfondsen een code 
implementeren uiterlijk op 31 december 2007, en dat wellicht voor de kleine en zeer kleine 
pensioenfondsen (met minder dan 10.000 actieve deelnemers en gepensioneerden) een extra 
jaar wordt geboden voor de implementatie. Daaraan voorafgaand zou, onder het toeziend oog 
van de Minister, een convenant kunnen worden gesloten tussen de sociale partners en CSO, 
ondersteund door de drie pensioenkoepels, over de wijze waarop dit proces vorm krijgt. 

In de Pensioenwet zou dan aan de Minister de bevoegdheid kunnen worden gegeven om deze 
code van toepassing te verklaren op alle Nederlandse pensioenfondsen, met als gevolg dat alle 
fondsbesturen gehouden zijn om, met inachtneming van het 'pas-toe of leg-uit" beginsel, de 
code te implementeren in de eigen statuten en reglementen en in de afspraken met derden (zie 
paragraaf 4.5). 
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4. Het bestuur 

4.1 Het doel van het pensioenfonds 

Een pensioenfonds heeft geen eigen, op %ich staand belang. Alles staat ten dienste van 

het belang van de belanghebbenden. 

Pensioenfondsen worden opgericht ter uitvoering van een collectieve pensioenregeling, de 
pensioentoezegging door (een) werkgever(s) aan de werknemers. Een pensioenfonds heeft 
dus (anders dan wel wordt aangenomen voor een kapitaalvennootschap die een onderneming 
drijft) geen eigen, op zich zelfstaand belang. 

"Uit de PSW en uit depositie van het pensioenfonds als fiduciaris volgt mijns inziens dat zijn 
activiteiten primair moeten bijdragen aan het financiele belang van de begunstigden. De 
continui'teit van de rechtspersoon c.q. de werkorganisatie dient ondergeschikt te worden 
gemaakt aan die doelstelling".'5 

Het gros van de pensioenfondsen gebruikt de rechtsvorm van de stichting (zie bijlage VIII). 
Het gebruik van de aparte rechtspersoon heeft een privaatrechtelijke reden. Het doel is 
immers vermogens-afzondering, zodanig dat de pensioenvoorziening beschermd wordt tegen 
een eventueel faillissement van de werkgever16. 

De stichting is de meest "kale" rechtspersoon die het Nederlandse recht kent. Het is een 
zelfstandig drager van rechten en plichten, en het kan juridisch volstaan met een enkel orgaan, 
het bestuur17. Voor het overige is de inrichting van de stichting praktisch vormvrij, zij het dat 
een ledenverbod geldt. Dit ledenverbod is echter niet ingegeven om redenen die inherent zijn 
aan de rechtsvorm van een stichting, maar slechts ter afbakening van rechtspersonen als de 
vereniging, de cooperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. 

Het publieke debat over pension fund governance is ingegeven door een behoefte aan 
medezeggenschap, de wens om betrokken te zijn bij de besluitvorming en door een 
toegenomen behoefte aan verantwoording door degenen die de besluiten nemen ten opzichte 
van degene wiens belang daardoor wordt geraakt. 

Zie Maatman, pag. 165. 
De stichting is niet gekozen omdat dit de beste rechtsvorm was voor een organisatie. Strikt genomen is er zelfs geen organisatie 
nodig. De oorsprong van het pensioenfonds moet volgens Maatman worden gezocht in de Romeinsrechtelijke fimdatio, de 
grondvorm van de stichting, en niet de societas, de grondvorm van alle overige rechtspersonen in het Nederlandse recht. In 
Anglo-Amerikaanse "common law"- landen gebruikt men de rechtsfiguur van de trust, die ook in essentie een contract is en geen 
vennootschap. 
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de problematiek van pension fund governance een wezenlijk andere is dan die van 
corporate governance. Het gaat hier niet om de machtsverdeling tussen de verschillende organen die bij een organisatie zijn 
betrokken. Hier speelt echter wel de voorvraag of bepaalde belanghebbenden bij de organisatie betrokken moeten worden, en zo 
ja, in welke vorm. 
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4.2 De pariteit 

IK 

19 

De pariteit tussen werkgever(s) en werknemers draagt bij aan het systeem van 

(gematigde) defined benefit. 

Als gezegd vormt het pensioenfonds geen doel op zich, maar is het uitsluitend opgericht ter 
uitvoering van een pensioenregeling; het is een taak-organisatie (zie hoofdstuk 2). De vraag 
ligt dan voor de hand in hoeverre de aard van de pensioenregeling (mede) bepaalt welke 
organisatievorm het meest geschikt is voor de uitvoering ervan. Pensioenregelingen 
wereldwijd kunnen worden onderscheiden in defined benefit-regelingen (niet de hoogte van 
de pensioenpremie, maar de pensioenuitbetaling is gefixeerd) en defined contribution-
regelingen (niet de pensioenuitbetaling, maar de pensioenpremie is gefixeerd). In een DC-
regeling draagt de begunstigde de risico's, terwijl dit bij een DB-regeling niet het geval is. Het 
betreft hier risico's van een zeer verschillende aard: het beleggingsrisico, het lang leven-risico, 
het inflatierisico. Met name de laatste risicofactor heeft grote invloed op de indexatie. 

Bij wie het beleggingsrisico in een DB-regeling dan wel ligt is niet helemaal duidelijk. Het 
beleggingsrisico ligt in eerste instantie natuurlijk bij het pensioenfonds, maar de vraag is wat 
er gebeurt indien het fonds ontoereikende middelen heeft. Omgekeerd is het de vraag of de 
werkgever dan ook aanspraak kan maken op een eventueel surplus. Onder meer in de Anglo-
Amerikaanse wereld gaat men ervan uit dat bij een DB-regeling het beleggingsrisico (tekort 
en overschot) ligt bij de sponsor van het plan (de werkgever), terwijl bij een DC-regeling het 
beleggingsrisico ligt bij de begunstigde'8. In Nederland is dit beeld meer diffuus. De 
werkgever beperkt zijn aansprakelijkheid voor tekorten in zijn financierings-overeenkomst 
met het fonds. De juridische gehoudenheid van de werkgever om tekorten te dragen is dus 
beperkt. Ook economisch (ondanks de veronderstellingen achter IAS 19) is het bepaald niet 
zo dat het risico feitelijk uitsiuitend door de werkgever wordt gedragen: in geval van een 
tekort zal het merendeel van de herstelplannen een beperking van de indexatie voorschrijven 
en eventueel zelfs overgaan tot een korting op de aanspraken van de begunstigden. Zodoende 
wordt in Nederland, ook bij DB-regelingen, het economisch risico door betrokkenen gedeeld 
(en in zoverre kan men zich afvragen hoe "defined" de toegezegde "benefit" voor 
pensioengerechtigden is, indien een belangrijk deel van de toezegging, t.w. de indexatie en 
daarmee de welvaarts-Avaardevastheid van hun pensioen, juist niet vaststaat maar 
voorwaardelijk is)19. 

Dit probleem is opgelost met de pariteit tussen werkgevers en werknemers in het bestuur van 
een bedrijfstak- en ondememingspensioenfonds. De pariteit reflecteert de economische 
risicoverdeling tussen betalers enbegunstigden, uitgaande van het in Nederland meest 
voorkomende pensioensysteem van (gematigde) defined benefit (waarbij de matiging kan 
bestaan uit de aftopping van de bijdrageplicht van de werkgever en de voorwaardelijke 
indexatie van de pensioentoezegging). Zolang die pensioenregeling in grote lijnen gelijk 
blijft, is er geen economische rechtvaardiging om de pariteit ter discussie te stellen. Indien 
men zou overstappen naar een DC-regeling, leidt dit tot een herformulering van het belang 

Besley, Prat: "Pension fund governance and the choice between defined benefit and defined contribution plans", 4 juni 2003 
Het belang van deze beschouwing is niet zozeer juridisch als wel economisch. Degene die het beleggingsrisico draagt, heeft een 
groter belang bij een juist beleggingsbeleid; hij zal zich dit meer aantrekken en voor de best mogelijke uitvoering waken. Het 
resultaat is, dat het beleggingsbeleid objectief beter zal zijn indien het onder zijn controle wordt gebracht, beter dan in het geval 
dat het onder controle zou komen van degene die het ultieme beleggingsrisico niet draagt. Omgekeerd kan men niet vragen van 
iemand die geen invloed heeft op het beleggingsbeleid, om wel het beleggingsrisico te dragen. Dit groeit pas uit tot een probleem 
indien de betalers een andere groep vormen dan de ontvangers. 
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van de werkgever bij een bestuurszetel, terwijl een DB-regeling betekent dat juist de 
begunstigden minder belang hebben bij een vertegenwoordiging in het bestuur. 

4.3 Het bestuur als fiduciaris van de belanghebbenden 

20 
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Periodiek legt het bestuur in een dialoog met de belanghebbenden verantwoording af 
over hetgevoerde beleid. 

Het bestuur van het pensioenfonds staat centraal in de vorming van het beleid, de 
implementatie daarvan, het besturen van het pensioenfonds en het beleggen van de 
toevertrouwde middelen. Het bestuur vormt het centrum van de macht over het 
pensioenfonds. Deze macht wordt uitsluitend ten behoeve van de belanghebbenden 
uitgeoefend (artikel 5 lid 4 PSW)20. Anders gezegd: het pensioenfonds heeft geen eigen 
belang21. Dit verschijnsel wordt wel aangeduid als een fiduciaire relatie, in belangrijke mate 
gelijkend op de Anglo-Amerikaanse trust22'23. In het onlangs verschenen proefschrift van mr 
R.H. Maatman is deze fiduciaire relatie nader in kaart gebracht24. 

Het bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid, die onder meer tot uitdrukking komt in de 
Pensioenwet neergelegde verhouding tussen enerzijds de sociale partners en anderzijds het 
pensioenfonds dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pensioenregeling. Wij 
menen dat dit uitgangspunt van de Pensioenwet reeds thans door de pensioenfondsen zou 
moeten worden aangemerkt als een hoeksteen van goede pension fund governance. 

De gezamenlijke belanghebbenden kunnen ook gezien worden als de opdrachtgevers van het 
pensioenfondsbestuur. Het bestuur van het pensioenfonds staat voor het belang van alle 
belanghebbenden en dus niet alleen van de belanghebbenden die het recht hebben om 
bestuursleden te benoemen: de werkgevers en werknemers (en in een relatief beperkt aantal 
gevallen de gepensioneerden). De door de werkgever(s), werknemers (en 
ouderenorganisaties) benoemde bestuursleden zitten niet in het bestuur als 
vertegenwoordigers van de benoemende instantie. 

Zij zijn als bestuurders door het enkele feit van hun benoeming "onafhankelijk" geworden 
(vgl. artikel 5, lid 4 PSW). Vanaf dat moment ontstaat hun verantwoordingsplicht, en de 
plicht om het belang van alle belanghebbenden te dienen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat een wezenlijke dialoog met belanghebbenden over de bepaling 
van hun belang bij de door het bestuur te nemen beslissingen maar op bescheiden schaal 
voorkomt.25 Wij zijn van mening dat het bestuur de plicht heeft om actief deze dialoog na te 
streven. Om te voorkomen dat deze dialoog een vrijblijvend karakter krijgt, dient de op te 
stellen code in een procedure te voorzien voor deze dialoog, met de mogelijkheid om bij het 
ontbreken van effectieve implementatie daarvan een voorziening bij de rechter te vragen. 

Deze bepaling wordt nader uitgelegd in de inleiding van bijlage IX. Zie ook concept-VB Code, principe 2.2. 
Deze regel wijkt af van de op kapitaalvennootschappen toepasselijke regel; zij kennen wel een eigen belang. Zie ook Maatman, 
p. 186,nt.41. 
Zie ook de paragrafen 5, 6, 7, 8 en 9 van bijlage VI over trustregels in de Verenigde Staten, Canada, Australie, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk. 
Zie concept-VB Code, preambule, punt 8. 
Wij zijn Mr Maatman zeer erkentelijk voor de inzage die hij voor de promotiedatum heeft gegeven in zijn proefschrift. Dat heeft 
ons veel onderzoek bespaard. 
Zie wat betreft de thans bestaande vormen van medezeggenschap Bijlage IV, paragraaf 7. 
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4.4 Verhoogde zorgplicht 

De verhoogde ^orgplicht stelt extra eisen aan bestuur, toe^cht en verantwoording. 

De wet26 vergt van het pensioenfondsbestuur een zorgvuldige uitvoering van de opdracht. 
Maatman geeft aan deze zorgplicht een extra inhoud door daarop normen van toepassing te 
verklaren die zijn ontleend aan de effectenrechtelijke zorgplicht. Een professionele 
effecteninstelling heeft immers een verhoogde zorgplicht in de verhouding met een niet-
deskundige opdrachtgever. Deze verhoogde zorgplicht leidt tot extra eisen, vooral in de mate 
van de gestrengheid in de naleving van de normen betreffende bestuur (hoofdstuk 4) en 
toezicht en verantwoording (hoofdstuk 5). 

4.5 Andere beleidsbepalers 

26 
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De code kan ook slaan op onderwerpen betreffende de beleidsvoorbereiding en beleids
uitvoering, ook door (commerciele) uitvoeringsorganisaties en adviseurs. 

Beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling en beleidsuitvoering zijn theoretisch te 
onderscheiden, maar lopen in werkelijkheid in elkaar over en vormen ook een continuum: 
beleidsuitvoering leidt tot nieuwe beleidsvoorbereiding. In werkelijkheid is het onderscheid 
moeilijk aan te brengen. Wanneer beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering geheel of 
gedeeltelijk zijn opgedragen aan een (verzelfstandigde) uitvoeringsorganisatie of aan een 
derde (uitbesteding), dan zijn deze organisaties aan te merken als medebeleidsbepalend27. De 
code kan derhalve onderwerpen regelen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op 
werkzaamheden die worden verricht door een uitvoeringsorganisatie of anderen, waar onder 
mede begrepen worden adviseurs, accountants en actuarisser28. In de met deze partijen te 
maken afspraken dient het pensioenfonds contractueel vast te leggen dat zij rechtstreeks 
gehouden zijn de desbetreffende bepalingen in de code na te leven op de wijze als in deze 
afspraken wordt bepaald. Daaromtrent wordt vervolgens in het jaarverslag uitleg gegeven. Dit 
is een belangrijk onderwerp, met name als de beleidsvoorbereidende of uitvoerende taken zijn 
uitbesteed. In die gevallen wordt de relatie gebruikelijk contractueel vastgelegd met gebruik 
van service level agreements (SLA's). Goede pension fund governance brengt mee dat deze 
SLA's voorzien in een hoge mate van bei'nvloeding en toetsing door het bestuur en dat het 
bestuur ook in kan grijpen c.q. sancties kan treffen wanneer aan de gestelde eisen/benchmarks 
door de uitvoeringsorganisatie niet wordt voldaan29. Veel pensioenfondsbesturen blijken zich 
voor de onderhandeling van deze SLA's te laten ondersteunen door gespecialiseerde 
adviseurs. 
Dit verschijnsel wordt toegejuicht, mits het bestuur niet geheel of gedeeltelijk van deze 
adviseurs afhankelijk wordt. ° Ook het toezicht op de naleving wordt soms aan derden 

Artikel 7:401 BW. 
Zie ook bijlage VI, paragrafen 8 en 9 over de opvattingen hierover in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. 
Anders: concept-VB Code, 1.1. 
Zie ook de aanbevelingen uit het Myners Report, bijlage VI, paragraaf 4. 
Myners zegt over de relatie met investment consultants het volgende: "The review believes that advice alone is an inadequate 
basis for decision-making, if trustees are not in a position critically to examine the information on which this is based", p. 7. 

21 



Pension Fund Governance 

toevertrouwd; goede pension fund governance brengt mee dat het bestuur ook echt de 
deskundigheid heeft om deze toezichthoudende derden af te rekenen op hun prestatie31'32. 

Dit onderwerp is in de concept-VB Code en de OPF-aanbevelingen onderbelicht gebleven. 
Wij bevelen aan dat de op te stellen code rekening houden met de noodzaak dat het bestuur 
materieel, en niet alleen formed, verantwoordelijk is voor het beleid, inclusief 
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, in al haar stadia en facetten. Overwogen zou 
kunnen worden dat door een werkgroep33 een of meer typen SLA's in model worden 
ontworpen, voorzien van de nodige minimumeisen. 

4.6 Bestuurssamenstelling 

4.6.1 Onafhankelijkheid 

De bestuurders opereren onafhankelijk van hun achterban. Zij dienen in beginsel niet 

rechtstreeks bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden betrokken te t<ijn. 

Als gesteld is het pensioenfonds een taakorganisatie. Het doel daarvan is het 
administreren van de rechten en het maximeren van de beleggingsresultaten in het 
belang van de belanghebbenden. De logica van de pariteit tussen werkgevers en 
werknemers ligt in de aard van de pensioenregeling, te weten een 
arbeidsvoorwaardelijke regeling die tot stand komt tussen werkgever(s) en 
werknemers. Die regeling vergt een economische risicoverdeling onder de 
belanghebbenden. De wetgever gaat er met de pariteit derhalve van uit dat het bestuur 
zich richt naar het belang van de achterliggende doelgroep (werkgevers en 
werknemers). Door iedere doelgroep de helft van de stemmen te geven, heeft de 
wetgever sociale partners veroordeeld tot het vinden van onderlinge 
overeenstemming34. 

De eis van onafhankelijkheid van het bestuur kan men zien als tegemoetkoming voor 
het democratisch deficit van de pariteit. De werknemersleden vertegenwoordigen niet 
alleen de vakbondsleden of actieve deelnemers, maar ook de niet-aangesloten 
actieven en gewezen deelnemers. Tenzij gepensioneerden in het bestuur zijn 
benoemd, hebben de laatstgenoemden echter geen formele relatie met "hun" 
bestuursleden omdat zij geen invloed hebben op de benoeming. Dit democratisch 
tekort kan men oplossen door van bestuursleden te eisen dat zij onafhankelijk dienen 
te zijn van de doelgroep die hen heeft benoemd. Daarmee wordt de band met de 
achterban geheel doorgeknipt, ten gunste van degenen aan werknemerszijde die 
buiten de boot vielen, maar ten laste van de werkgevers: indien de werkgeverszetel 
wordt bezet door een onafhankelijke verliest de werkgever zijn belangenbehartiger. 

32 
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Zie ook art. 6 Beleidsregels uitbesteding pensioenfondsen en art. 5 Beleidsregels beleidsbepaling en toetsing pensioenfondsen. 
Zie Aanbevelingen OPF, 16. 
Deze werkgroep zou bijvoorbeeld onder verantwoordelijkheid van VB en/of OPF kunnen worden ingesteld. 
Dit systeem is onder druk gekomen door de uitvoering ervan. De bestuursverkiezing geschiedt veelal getrapt, soms via 
vakbonden en verenigingen van werkgevers (bij bpf-en). De representativiteit van vakbonden is in de afgelopen jaren gedaald. 
Bovendien voelen de gepensioneerden zich soms in het geheel niet vertegenwoordigd door vakbonden (alhoewel vakbonden daar 
wel voor open staan). In theorie zou dit geen probleem hoeven zijn. Bijvoorbeeld: bij een indexatiebeslissing zijn de belangen 
van actieven, slapers en gepensioneerden hetzelfde: bij de eersten wordt een aanspraak gekort en bij de laatsten een uitkering, 
maar economised leveren alien gelijkelijk in. In de praktijk levert het echter wel een probleem op, omdat een korting van een 
uitkering direct in de portemonnee gevoeld wordt, terwijl de korting van een aanspraak pas in de toekomst speelt. Dit leidt ertoe 
dat de betrokkenheid van gepensioneerden bij dergelijke beslissingen groter is dan de werknemers. Maar de gepensioneerden 
hebben in de praktijk geen invloed op de bestuursbenoeming. 
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Streng doorgeredeneerd leidt een strikte onafhankelijkheidseis tot ondergraving van 
de logica van de pariteit. De soep wordt echter minder heet gegeten dan zij wordt 
opgediend. Als hiervoor gezegd betekent de pariteit dat het bestuur veroordeeld wordt 
tot het vinden van onderlinge overeenstemming. Een akkoord kan alleen bereikt 
worden indien partijen hun onderlinge meningsverschillen oplossen, en zich dus op 
een zekere afstand van hun achterban opstellen. Vermoedelijk stelt de concept-VB 
Code om die reden niet dat bestuurders onafhankelijk moeten "zijn", maar 
onafhankelijk moeten "opereren"35. 

Uit ons onderzoek blijkt (bijlage IV, paragraaf 5.6) dat een groot aantal bestuursleden 
direct of indirect betrokken is bij CAO-onderhandelingen. Bij bedrijfstak
pensioenfondsen is de betrokkenheid van bestuurders bij CAO-onderhandelingen 
aanzienlijk groter dan bij ondernemingspensioenfondsen. Wij zouden dan ook willen 
bepleiten dat de pensioenfondsbestuurders slechts in beperkte mate rechtstreeks 
betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaardenoverleg en de totstandkoming van CAO's, 
en dat de directieleden van de werkgever(s) en het hoofd van de met de 
arbeidsvoorwaarden belaste afdeling van de werkgever(s) bij voorkeur geen 
voorzitter zouden moeten zijn van het bestuur of het toezichthoudend orgaan.36 

Meer in het algemeen geldt dat de leden van het bestuur en het toezichthoudend 
orgaan geen functies mogen bekleden, die zelfs maar de schijn van 
belangentegenstelling meebrengen.37 Mede om die reden moeten nevenfuncties38 in 
het jaarverslag vermeld worden. Uit ons onderzoek blijkt (bijlage IV, paragraaf 8.3) 
dat ruim 70% van de fondsen geen informatie geeft over nevenfuncties van 
bestuurders. Ook zouden wij willen bepleiten dat een lid van het bestuur niet binnen 
de arbeidsorganisatie in een rechtstreekse hierarchische relatie staat tot een ander 
bestuurslid van het pensioenfonds.39 

Om de onafhankelijkheid van de bestuursleden benoemd door de werkgever(s) en de 
personen werkzaam in de uitvoeringsorganisatie te bevorderen, zal de werkgever 
jegens het pensioenfonds daaromtrent toezeggingen moeten doen in de opdrachtbrief. 
40 

Vanzelfsprekend dient elk pensioenfonds zorg te dragen voor een regeling voor het 
geval een bestuurslid een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang 
van de gezamenlijke belanghebbenden. 

Uit ons onderzoek blijkt dat een aanzienlijk aantal pensioenfondsen niet voldoet aan 
de wettelijk verplichte gedragscode, die onder meer voorziet in het voorkomen van 
belangenconflicten. Bij kleine en zeer kleine ondernemingspensioenfondsen blijken 
compliance officers te ontbrekeri41. 

Zie concept-VB Code, onder andere principe 2.3 en Aanbevelingen OPF, onder andere I. 
Zie concept-VB Code, 2.3.10. 
Blijkens het onderzoek bleken bij een aantal OPF'en leden van de directie van de werkgever lid van het bestuur van het fonds te 
zijn, zie Bijlage IV, paragraaf 5.1. 
Hieronder zijn te verstaan alle functies die volt ijds of in deeltijd worden vervuld en die redelijkerwijs van belang kunnen zijn 
voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurder of toezichthouder. 
Zie concept-VB Code, 2.1.2. 
Zie Aanbevelingen OPF, 2. 
Zie bijlage IV, paragraaf 5.6. 
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4.6.2 Bestuurskwaliteit en deskundigheid 

Deskundigheidseisen brengen mee dat het bestuur dejuiste vragen kan stellen op alle 

relevante gebieden. Daartoe wordt een profieI opgesteld, waaruit blijkt dat kennis en 

ervaring betreffende het besturen van organisaties, financien en beleggen ^waarwegen. 

Omtrent de wenselijkheid dat de bestuurskwaliteit en de deskundigheid van het 
bestuur wordt verhoogd, bestaat naar onze waarneming brede overeenstemming.42 Elk 
bestuurslid dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het beleid te kunnen 
beoordelen, eventueel na een inwerkperiode.43 

Uit ons onderzoek blijkt (bijlage IV, paragraaf 6.2) dat algemeen van belang wordt 
geacht het volgen van cursussen, maar dat middelgrote en kleine pensioenfondsen 
relatief weinig doen aan permanente educatie. 

In de thans gevoerde discussie over deskundigheid blijft onderbelicht de 
wenselijkheid dat het bestuur niet alleen beschikt over voldoende kennis, maar ook 

44 

over: 

• bestuurservaring45; 

• financiele deskundigheid; 

• kennis en ervaring met betrekking tot beleggingen; 

• pensioenkennis. 
Het deskundigheidsplan, zoals elk pensioenfonds dat sinds eind 2000 dient op te 
stellen op grond van de Regeling beleidsregels beleidsbepaling en toetsing, is voor 
pension fund governance te vrijblijvend. 

In ons onderzoek is herhaaldelijk de tegenwerping naar voren gekomen dat een 
bestuur zelf minder over inhoudelijke deskundigheid t.a.v. pensioenbeheer en 
beleggingen hoeft te beschikken naarmate meer wordt uitbesteed. Wat je niet zelf 
hoeft te doen, hoef je ook niet zelf te kunnen. Daartegenover staat echter dat de 
belanghebbenden de opdracht tot het uitvoering van de pensioentoezegging niet 
hebben gegeven aan die uitbestedingsorganisatie, maar aan het fonds zelf. Het fonds 
geeft die opdracht bij uitbesteding niet door; zij blijft zelf ten opzichte van de 
opdrachtgevers gehouden tot een behoorlijke vervulling van de opdracht. 

In 2001 stelde Risseeuw vast dat bij de helft van de kleine fondsen, bij bijna veertig procent van de middelgrote fondsen en bij 
bijna dertig procent van de grote fondsen de benoeming van de voorgedragen bestuurders werd geaccepteerd zonder dat de 
deskundigheid van deze bestuurders was getoetst, Risseeuw p. 13. 
Zie concept-VB Code, principe 2.3 en Aanbevelingen OPF, 11. 
Myners zegt over de deskundigheid van trustees het volgende: "(76) First, the level of expertise of pension fund trustees is 
clearly key to the effectiveness of investment decision-making. The trust structure places them at the heart of pension fund 
decision-making, yet there is no legal requirement for them to develop the skills they need to carry out their investment duties. 
They are only expected to show the skill and prudence of an 'ordinary man of business'. (77) The review therefore proposes that 
there should be a legal requirement that, where trustees are taking a decision, they should be able to take it with the skill and 
prudence of someone familiar with the issues concerned, as in the US. If trustees do not feel that they possess such a level of skill 
and care, then they should either take steps to acquire it, or delegate the decision to a person or organisation who they believe 
does", p. 14. 
Bestuurservaring is minder van belang als het fonds alle taken heeft uitbesteed. 
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Indien het bestuur de taken vervolgens uitbesteedt, doet dit aan haar 
verantwoordelijkheid niet af. Tot zover bestaat er consensus: uitbesteding doet aan de 
verantwoordelijkheid niet af. 

Het verschil van mening ontstaat bij de vraag of het bestuur aan de 
verantwoordelijkheid nog wel invulling kan geven indien het deskundigheid ontbeert. 
Onze reactie op die vraag is dat een bestuur dat de werkzaamheden heeft uitbesteed, 
de deskundigheid moet bezitten van een kritische afhemer, dus dat het in staat is de 
kwaliteit van de geleverde dienst in verhouding tot de prijs die daarvoor wordt 
betaald te beoordelen. Het bestuur moet in staat zijn overzicht te houden over het 
proces, zonder dat zij het proces zelf hoeft te kunnen uitvoeren. Zij moet kritische 
vragen kunnen stellen over de geleverde dienst, waar maar mogelijk een toets 
aanbrengen door middel van een vergelijking van de resultaten met die van andere, 
vergelijkbare fondsen ("benchmarking") en zonodig ingrijpen. Daarbij moet zij 
adviseurs inschakelen voor gebieden waar zij expertise ontbeert46. In de 
contractsverhouding staan partijen tegenover elkaar en in deze belangentegenstelling 
moet het bestuur zijn eigen mannetje kunnen staan. 

Kennis en ervaring op deze drie gebieden valt nu nog niet in voldoende mate te 
verkrijgen. Dit legt een zware claim op de selectie van nieuwe bestuursleden die 
immers reeds voor hun benoeming over de kennis en ervaring op deze drie gebieden 
moeten beschikken. Bij voorkeur beschikt het bestuur over ten minste twee financiele 
experts, die aantoonbare kennis en ervaring hebben op het gebied van financien en 
accounting47. 

De benoemende instanties, werkgevers en werknemers, onder mede-
verantwoordelijkheid van het bestuur, stellen om die reden een profiel op, te 
publiceren in het jaarverslag, waaruit blijkt hoe het bestuur naar behoren zou moeten 
worden samengesteld, en nemen daarbij in aanmerking dat deze drie en andere 
aspecten in voldoende mate in het bestuur vertegenwoordigd moeten zijn.48 Nieuwe 
benoemingen worden aan dit profiel getoetst49. Wanneer werkgevers of werknemers 
uit eigen kring deze deskundigheid niet kunnen rekruteren, dient te worden getracht 
om deze deskundigheid binnen het bestuur te halen door de benoeming van derden. 
Op dit onderwerp komen wij nog terug in paragraaf 4.6.5, onder meer waar het betreft 
de deskundigheid van het Dagelijks Bestuur van het pensioenfonds. 

Maar zij moet ook de adviseurs kritisch kunnen beoordelen. Het gaat veelal om hoogst complexe onderwerpen en het bestuur kan 
niet volstaan met een verwijzing naar de vooronderstelde deskundigheid van deze adviseurs. 
Zie bijlage VI, paragrafen 8 en 9, inzake de eisen die in Ierland en het Verenigd Koninkrijk gesteld worden aan de deskundigheid 
en opleiding van trustees. Zie ook concept-VB Code, 2.3.3-2.3.5. 
Zie concept-VB Code, 2.3.1. en Aanbevelingen OPF, 11. 
Blijkens het onderzoek wordt thans slechts bij eenderde van de fondsen gebruik gemaakt van een profielschets, zie Bijlage IV, 
paragraaf5.1. 
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4.6.3 Functioneren van het bestuur 

Tenminste eenmaalperjaar dient het functioneren van het bestuur aan de orde te 

komen. 

De in paragraaf 4.6.2 bedoelde deskundigheid en ervaring garanderen niet dat het 
bestuur ook goed functioneert. Dat kan afhankelijk zijn van diverse andere factoren, 
waaronder de wijze waarop aan het bestuur leiding wordt gegeven door de voorzitter 
en de vice-voorzitter, het functioneren van de bestuurscommissies (zie paragraaf 
4.6.6), de interactie tussen de bestuursleden onderling, de deskundigheid van en de 
interactie met de directie, het Dagelijks Bestuur en de uitvoeringsorganisaties, en de 
verhouding tussen het bestuur en de belanghebbenden. Uit ons onderzoek blijkt 
(bijlage IV, paragraaf 5.4) dat slechts een op de tien fondsen de bestuurders 
individueel op hun functioneren beoordeelt en dat slechts bij 30% van de fondsen het 
bestuur zichzelf als geheel beoordeelt. Ook de OPF beveelt in haar Aanbevelingen 
aan dat fondsen voorzien in een deugdelijke procedure bij disfunctioneren van een 
bestuurslid.50 Op dit moment kent minder dan een kwart van de fondsen een 
dergelijke procedure. Wij bevelen aan dat deze factoren ten minste eenmaal per jaar 
aan de orde komen in een intern bestuursoverleg en in een overleg met de 
afzonderlijke bestuursleden. Vervolgens zal dit leiden tot een korte verantwoording 
daaromtrent in het bestuursverslag, dat onderdeel is van het jaarverslag5'. 

De statuten dienen erin te voorzien dat bij disfunctioneren een bestuurder door de 
meerderheid van het bestuur kan worden ontslagen.52 

4.6.4 Zittingsduur 

Een periodieke doorstroming van de bestuursleden bevordert hetgoed functioneren. 

Uit ons onderzoek blijkt (bijlage IV, paragraaf 5.1) dat de bestuurders veelal voor 
onbepaalde tijd worden benoemd. Wij wijzen op de onwenselijkheid dat een 
bestuurslid voor onbepaalde tijd of onbeperkt herbenoembaar is. Een rooster van 
gefaseerd aftreden bevordert de continui'teit in de bestuurssamenstelling en een goed 
functioneren van het bestuur.53 Bij het opstellen van dit rooster van aftreden wordt 
vanzelfsprekend rekening gehouden met het profiel als bedoeld in paragraaf 4.6.2. 

so 
Jl 

52 

53 

Zie Aanbevelingen OPF, 8. 
Zie de paragrafen 4,6.4 en 7.3 van bijlage VT inzake de aanbevelingen op dit punt in Canada, Australie en hetMyners Report. 
Zie ook concept-VB Code, 2.2.7 en Aanbevelingen OPF, 22. 
Zie concept-VB Code, 2.3.5 en Aanbevelingen OPF, 8. 
Zie concept-VB Code, 2.3.2 en 2.3.5 en Aanbevelingen OPF, 7. 
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4.6.5 De voorzitter/Dagelijks Bestuur 

Met een Dagelijks Bestuur bestaande uit deskundige professionals is de rest van het 
bestuur het toezichthoudend orgaan. De voorzitter en de vice-voorzitter nemen een 
belangrijke plaats in. Voor het goed functioneren van het bestuur kan het van belang 
zijn dat een onafhankelijke, exteme bestuursvoorzitter wordt aangetrokken, 
desgewenst zonder stemrecht. Wettelijk gezien is dit reeds mogelijk zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de pariteit. 

Een groot aantal pensioenfondsen kent een Dagelijks Bestuur, bestaande uit enkele 
leden van het bestuur. Uit ons onderzoek blijkt (bijlage IV, paragraaf 5.2) dat meer 
dan de helft van de pensioenfondsen een Dagelijks Bestuur kent. 

Dat is meer in het bijzonder het geval bij ondememingspensioenfondsen. Wij hebben 
daarbij geen functioned onderscheid gezien tussen de taken die zijn opgedragen aan 
het Dagelijks Bestuur en de rest van het bestuur. Hier kan aansluiting gezocht worden 
bij de reeds bestaande praktijk. De operationele bestuurstaak zou moeten liggen bij 
het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur zou dan, meer op afstand, het toezicht 
op het Dagelijks Bestuur kunnen uitoefenen (zie ook paragraaf 5.5). In dat geval moet 
het Dagelijks Bestuur wel beschikken over een verhoogde mate van deskundigheid. 
In dat geval bevelen wij aan om het Dagelijks Bestuur samen te stellen uit 
professionals die vanwege hun specifieke deskundigheid in het (dagelijks) bestuur 
zijn benoemd. Vanzelfsprekend wordt in dat geval de honorering van deze Dagelijks 
Bestuursleden daarop aangepast. 

In die situatie ontraden wij om de voorzitter van het bestuur deel te laten uitmaken 
van het Dagelijks Bestuur. De voorzitter van het bestuur geeft dan immers leiding aan 
het totale bestuur en ziet erop toe dat de toezichthoudende bestuursleden zich een 
eigen, zelfstandig oordeel kunnen blijven vormen over de aan de orde komende 
zaken. 

4.6.6 Commissies 

Een beleggingscommissie en een audit commissie tgjn van belang voor de goede 

voorbereiding of uitvoering van bestuursbesluiten. 

Op aanzienlijke schaal blijkt gebruik te worden gemaakt van beleggingscommissies. 
Uit ons onderzoek blijkt (bijlage IV, figuur 5.7) dat ondernemingspensioenfondsen op 
een grotere schaal beleggingscommissies hebben geihstalleerd dan bedrijfstak- en 
beroepspensioenfondsen. Voorts blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de 
omvang van een fonds en de mate waarin zij een beleggingscommissie hebben 
ingesteld. Audit commissies komen aanzienlijk minder voor. Gezien het grote belang 
van goede beheersings- en controlesystemen en financiele rapportages, zien wij dit 
als een tekortkoming. Wij bevelen aan dat het bestuur van het pensioenfonds54, 
ongeacht de omvang van het bestuur, beschikt over de navolgende 
bestuurscommissies:55 

54 

55 
Voor een beleggingscommissie ontbreekt vermoedelijk de noodzaak wanneer een fonds volledig herverzekerd is. 
Zie concept-VB Code, 2.2.8. 
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• een beleggingsadviescommissie c.q. een beleggingscommissie ; 

• een audit commissie. 

De taken van de beleggingsadviescommissie, beleggingscommissie en de audit 
commissie hebben wij omschreven in bijlage X. 

Deze commissies kunnen worden samengesteld uit personen die bijzondere 
deskundigheid bezitten omtrent de genoemde onderwerpen, waaronder ten minste een 
bestuurslid. Het verdient de voorkeur dat externe deskundigen aan de werkzaamheden 
van deze commissie kunnen deelnemen. De commissies brengen omtrent hun 
werkzaamheden verslag uit in het jaarverslag. 

Uit het onderzoek blijkt (bijlage IV, paragraaf 5.5) dat een derde van de externe 
deskundigen in beleggingscommissies werkzaam is bij commerciele 
beleggingsinstellingen en dat in meer dan de helft van de gevallen tevens 
medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zitting hebben in de beleggings
commissie. Wij wijzen op het grote risico van belangenverstrengeling en op de 
ongewenste schijn dat de beleggingscommissie niet uitsluitend de belangen van de 
belanghebbenden dient. Om deze reden zullen bestuurscommissies in hun reglement 
een regeling moeten opnemen die voorziet in geval leden van de commissie een 
tegenstrijdig belang hebben. 

Teneinde een ongewenste machtsvorming binnen het bestuur te voorkomen, valt het 
voorzitterschap van deze commissies niet samen met het voorzitterschap van het 
bestuur. In geval een Dagelijks Bestuur wordt gevormd, wordt in elke commissie ten 
minste een lid van het Dagelijks Bestuur benoemd die over de desbetreffende 
deskundigheid beschikt, naast een ander lid van het bestuur (die niet deel uitmaakt 
van het Dagelijks Bestuur). 

4.6.7 Honorering 

De honorering van de bestuurders en van de leden van het toe^ichthoudend orgaan 
verdient aandacht, ge^ien de gevergde deskundigheid en in^et. 

De omstandigheden waaronder de leden van het bestuur worden benoemd zijn per 
pensioenfonds heel verschillend. Dit staat een algemene uitspraak over honorering in 
de weg57. Wij bepleiten dat de bestuursleden, maar ook de leden van het 
toezichthoudend orgaan, een honorering ontvangen die in een goede verhouding staat 
tot de bijzondere verantwoordelijkheid en de inzet die van hen wordt gevraagd58. 
Deze verantwoordelijkheid en inzet kunnen aanzienlijk uitstijgen boven hetgeen 
binnen de normale werkkring van de betrokken bestuurders wordt gevraagd. In die 
gevallen is een extra honorering noodzakelijk. Dat geldt a fortiori voor 
deskundigen/professionals die van buiten zijn aangetrokken om deel te nemen in het 

Myners zegt voor zowel defined benefit als defined contribution schemes het volgende: 'It is good practice for trustee boards to 
have an investment subcommittee to provide appropriate focus", Proposed principles, p. 148 en 150. 
Zie concept-VB Code, 2.3.12 en Aanbevelingen OPF, 10. 
Risseeuw beargumenteert dat bestuurders belangrijke keuzes moeten maken, en daarop tevens aanspreekbaar moeten zijn. Bij die 
verantwoordelijkheid hoort een passende financiele vergoeding, Risseeuw, p. 13. 
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bestuur als onafhankelijk voorzitter, als lid van een van de commissies van het 
bestuur of als leden van het dagelijks bestuur. 

De honorering dient te worden vastgesteld door het bestuur, in overleg met het 
toezichthoudend orgaan, en onder goedkeuring door het vertegenwoordigend orgaan. 

Voor de omvang van de honorering zouden wij voor de bestuursleden en de leden van 
het toezichthoudend orgaan die hun taak in deeltijd vervullen willen verwijzen naar 
de honorering van commissarissen van kapitaalvennootschappen. 

De honorering van de bestuurders en van de leden van het toezichthoudend orgaan 
wordt vermeld in het jaarverslag59. 

4.7 De bepaling van het dagelijks beleid 

De personen diefeitelijk het dagelijks beleid bepalen en geen lid %j/n van het bestuur 
voldoen aan alle eisen die ook aan bestuursleden worden gesteld, ook als die personen 
deel uitmaken van een (vert^elfstandigde) uitvoeringsorganisatie of een commerciele 
opdrachtnemer. 

Het dagelijks beleid is ook beleid, en het op juiste wijze voorbereiden, vaststellen en 
uitvoeren van beleid (ook dagelijks beleid) is een centraal thema van pension fund 
governance. Verwezen wordt naar artikel 2, lid 3, Beleidsregels beleidsbepaling en toetsing 
pensioenfondsen60. 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.5 bevelen wij aan dat het dagelijks beleid dat is toevertrouwd 
aan uitvoeringsorganisaties deel uitmaakt van de op te stellen pension fund governance 
code(s) en dat de daaruit voorvloeiende eisen die worden gesteld aan bestuursleden ook 
dienen te worden gesteld aan de personen die binnen deze uitvoeringsorganisaties feitelijk het 
dagelijks beleid vaststellen6'. 

Blijkens het onderzoek wordt de beloning van bestuurders bij minder dan de helft van de fondsen vermeld in het jaarverslag, zie 
Bijlage IV, paragraaf 8.6. 
Artikel 2 Bepaling van het beleid 
1. Het bepalen van het beleid van een fonds geschiedt door het statutaire bestuur van het fonds. 
2. De bepaling van het dagelijks beleid dient te geschieden door tenminste twee personen van het statutair bestuur van het fonds. 
3. In afwijking van het tweede lid kan de bepaling van het dagelijks beleid plaatsvinden door andere personen of instellingen dan 
leden van het statutair bestuur mits het fonds beschikt over een gedetailleerde vastlegging van de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de desbetreffende personen en instellingen. Bij toepassing van de vorige volzin blijft het fonds 
gehouden het dagelijks beleid door tenminste twee personen te doen bepalen. 
4. Het staat het fonds vrij de diverse aandachtsgebieden voor het bepalen van het dagelijks beleid over meerdere personen te 
verdelen zolang bij de bepaling van het dagelijks beleid per afzonderlijk deelgebied tenminste twee personen betrokken zijn. 
Anders: concept-VB Code, 1.1. 
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4.8 Klokkenluider-regeling 

Een klokkenluider-regeling is onmisbaar voor het handhaven van de integriteit van het 

fonds. 

Wij bepleiten een klokkenluider-regeling62 die in belangrijke mate overeenstemt met het 
daartoe opgestelde reglement van de Stichting van de Arbeid. Aldus wordt voorzien in de 
mogelijkheid voor werknemers van het pensioenfonds om, zonder het risico van represaille, 
bestuurlijke en administratieve tekortkomingen te melden. De verantwoordelijkheid voor de 
klokkenluiderregeling berust in laatste instantie bij de audit committee63. 

62 Zie concept-VB Code, 2.2.11. 
Zie de Whistleblowersregeling in Ierland (bijlage VT, paragraaf 8.5). 

30 



Pension Fund Governance 

5. Toezicht en verantwoording 

5.1 Begripsvorming 

Toe^icht en verantwoording %ijn te onderscheiden begrippen met een eigen inhoud. 

Als gesteld in paragraaf 1.3 zijn verantwoording en toezicht fundamenteel voor goede pension 
LL j 64, 65 

fund governance 

Wij kiezen voor de volgende uitgangspunten: 

• Geen goed bestuur zonder toezicht66 

• Geen goede belangenbehartiging zonder verantwoording 
De begrippen (intern) toezicht en (interne) verantwoording zijn niet nieuw. In wetgeving, 
rechtspraak, vakliteratuur en in andere governance regels hebben deze begrippen inhoud 
gekregen. Wij kiezen voor aansluiting bij deze begripsvorming omdat pension fund 
governance geen andere begripsvorming vergt. Net als in alle andere gevallen waar (intern) 
toezicht en (interne) verantwoording wordt verlangd geldt dat voor pensioenfondsen. Anders 
gezegd: pensioenfondsen zijn niet zo bijzonder dat een andere begripsvorming nodig is. 

Wij zullen deze begrippen uitvoerig bespreken in de paragrafen 5.2 en 5.3. Nadien gaan wij in 
op de wijze waarop deze begrippen inhoud hebben gekregen in de OPF-Aanbevelingen en de 
concept-VB Code (zie ook paragraaf 5.4). In paragraaf 5.5 doen wij onze aanbevelingen 
omtrent de wijze waarop toezicht en verantwoording bij pensioenfondsen vorm kunnen 
krijgen. 

Ook Risseeuw maakt onderscheid tussen verantwoording en toezicht, zie Risseeuw, p. 10 en 11. Hij concludeert tevens dat "het 
gebrek aan checks and balances in de structuur en dagelijkse praktijk van de fondsen maakt dat ongelukken op de loer liggen", p. 
16. 
Zie ook OECD Guidelines for Pension Fund Governance, toelichting bij guideline 2: "2. Governing body - Every pension fund 
should have a governing body or administrator vested with the power to administer the pension fund and who is ultimately 
responsible for ensuring the adherence to the terms of the arrangement and the protection of the best interest of plan members 
and beneficiaries. The responsibilities of the governing body should be consistent with the overriding objective of a pension fund 
which is to serve as a secure source of retirement income. The governing body should not be able to completely absolve itself of 
its responsibilities by delegating certain functions to external service providers. For instance, the governing body should retain 
the responsibility for monitoring and oversight of those service providers. Pension funds are controlled by a governing body or 
administrator that is responsible for the operation and oversight of the pension fund. The governing body may also be responsible 
for other (or indeed all) aspects of the administration of a pension plan. This governing body or administrator may be a person, a 
committee or committees of persons, or a legal entity. In some cases, it may be appropriate to split the operational and oversight 
responsibilities between different committees. Hence, a separate supervisory board or oversight committee may be established 
whose main functions are the selection and oversight of the executive board. The supervisory board may have other 
responsibilities, and may for example appoint the external monitors (auditor) of the pension fund. The supervisory board may 
form part of the internal governance structure of the pension entity or it may be established externally. Its members may be 
elected by the plan sponsor and plan/fund members. In pension funds established in the corporate form, the general meeting of 
plan/fund members also exerts some oversight functions." 
Aan toezicht bestaat vermoedelijk geen behoefte wanneer een pensioenfonds alle taken voor langere duur heeft uitbesteed. 
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5.2 Het begrip toezicht 

Toetgcht vergt deskundigheid en ervaring. Het toe^jchthoudend orgaan is mede-

verantwoordelijk voor het beleid en de jaarrekening. 

Het begrip "toezicht" is in het rechtspersonenrecht het sterkst tot ontwikkeling gekomen in 
wetgeving, rechtspraak en literatuur betreffende de commissaris van een 
kapitaalvennootschap. Buitendien komt dezelfde functie tot uitdrukking bij raden van toezicht 
die worden ingesteld bij (cooperatieve) verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en 
stichtingen. In alle gevallen komt het toezicht neer op de navolgende elementen: ( 

• 

De zorg voor een goede samenstelling van het bestuur, een evenwichtige 
leeftijdsopbouw binnen het bestuur en de zorg voor de vervulling van de bestuurlijke 
taak in de toekomst; 

Het toezien op de goede verhouding tussen het bestuur en de diverse 
belanghebbenden; 

• Het adviseren omtrent het door het bestuur te voeren beleid. Het advies ter zake aan 
het bestuur is niet vrijblijvend. Het bestuur moet dit advies in beginsel ontvangen met 
de bereidheid om het op te volgen; 

• Het toezien op het verwezenlijken van het beleid zoals het bestuur dit in overleg met 
de toezichthouder heeft vastgesteld; 

• Door medeondertekening van de jaarrekening het nemen van verantwoordelijkheid 
voor het toezicht op de administratieve organisatie, de controle en de 
beheersingsmeetsystemen, de verslaggeving en de relatie met de accountant en de 
actuaris; 

• De interne toezichthouder dient de aan haar toezicht onderhevige bestuursbesluiten 
niet alleen inhoudelijk te toetsen, maar ook te toetsen op de zorgvuldige wijze van 
totstandkoming. 

"De vervulling van de commissariele taak en de uitoefening van de daarbij behorende 
bevoegdheden veronderstellen kermis van de onderwerpen waarop deze taak en 
bevoegdheden betrekking hebben"67. Juist deze kennis en de bijbehorende bestuurlijke 
ervaring zijn nodig voor de goede vervulling van de toezichthoudende taak. De 
toezichthouder moet in staat zijn om weerwerk te bieden aan het bestuur en om het bestuur 
kritisch te kunnen volgen. Daarvoor is een mate van deskundigheid nodig die niet aanwezig 
mag worden verondersteld bij degenen die plaatsnemen in een vertegenwoordigend orgaan. 
De toezichthoudende taak zou moeten worden uitgeoefend door mensen die zelf bestuurder 
zijn geweest van een pensioenfonds, een commerciele of een financiele instelling, waardoor 
zij over de noodzakelijke expertise beschikken die nodig is om met een relatieve bescheiden 
inzet van tijd toch toezicht en advies aan te kunnen bieden dat het bestuur scherp houdt, en zo 
nodig het bestuur corrigeert. 

Blanco Fernandez (1993), p. 85. 

v 
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Het bestuur dient de toezichthouder tijdig informatie omtrent alle onderwerpen die voor de 
uitoefening van haar taak van belang kunnen zijn te verstrekken, en de raad van toezicht dient 
toezicht te houden op deze informatie. Wanneer de toezichthouder redelijkerwijs moet 
vermoeden dat zij onvoldoende is gei'nformeerd, dient zij terstond maatregelen te treffen. Dat 
veronderstelt een mate van deskundigheid en ervaring met bestuurlijke processen die hoge 
eisen stellen aan de samenstelling van de raad van toezicht. 

De interne toezichthouder is voor zijn toezichthoudende taak verantwoordelijk en 
aansprakelijk. Hij moet optreden wanneer het bestuur niet aan de gestelde maatstaven voldoet, 
afhankelijk van de omstandigheden. 

5.3 Het begrip verantwoording 

Verantwoording vergt een actieve dialoog met de belanghebbenden. De belanghebbenden 
vertegenwoordigen daarbijprimair hun eigen belang. 

Het begrip "verantwoording" is niet alleen in het recht betreffende kapitaalvennootschappen 
uitgewerkt ten aanzien van de aandeelhoudersvergadering, maar ook in het verenigingenrecht 
(ten aanzien van de ledenvergadering) en meer in het algemeen in het recht betreffende de 
"opdracht"68 en in het recht betreffende personenvennootschappen. 

Verantwoording afleggen betekent in eerste instantie het geven van rekening en 
verantwoording: het uitbrengen van verslag omtrent het gevoerde beheer over de 
toevertrouwde middelen6 . 

Maar verantwoording betekent meer, met name in de voor pensioenfondsen kenmerkende 
fiduciaire verhouding tussen het bestuur en de belanghebbenden (zie paragraaf 4.3). Onder die 
omstandigheden dient het bestuur zich actief te vergewissen van het belang van alle 
belanghebbenden, en om afweging van de eventueel onderling strijdige belangen voor de 
belanghebbenden inzichtelijk te maken. 

Artikel 401 van boek 7 BW. 
Zie ook OECD Guidelines for Pension Fund Governance, toelichting bij guideline 7 accountability: "7. Accountability 
The governing body should be accountable to the pension plan members and beneficiaries and the competent authorities. The 
governing body may also be accountable to the plan sponsor to an extent commensurate with its responsibility as benefit 
provider. In order to guarantee the accountability of the governing body, this should be liable for its actions. Accountability over 
governance functions is particularly important in order to allow the supervisory authority and the plan members and beneficiaries 
to discipline the governing body or seek other means of redress in case of mismanagement. The governing body may also be 
accountable to the plan sponsor to an extent commensurate with its responsibilities as a benefit provider. In order to guarantee the 
accountability of the governing body, this should be liable for its actions. Such liability may include in some instances personal 
financial responsibility. In such cases, insurance of this liability can strengthen the ability of the pension fund to recover losses in 
case of mismanagement. 
The accountability of the governing body also requires: 
- regular meetings of the governing body; 
- diffusion of decision-making power in the governing body (for example, a requirement fordecisions to be taken on a majority 
basis); 
- appropriate disclosure of the decisions reached in these meetings to plan members and beneficiaries; 
- reporting of information about the operation of the pension fund to the supervisory authorities; 
- transparent selection mechanisms for the members of the governing body (including the possibility of appointments of 
representatives of plan members and beneficiaries through a fair selection system) 
- appropriate succession planning processes. 
Disclosure to plan members and beneficiaries may be required for decisions that could have a material impact on future pension 
benefits, such as a change in the investment policy. In order to reduce the administrative burden on the governing body, 
disclosure could be made on a regular basis, for example, once a year, rather than after every meeting of the governing body 
[...]". 
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Dit verantwoordingsproces dient te geschieden in een dialoog. Gezien de zeer grote aantallen 
belanghebbenden bij pensioenfondsen, zal daar in de meeste gevallen voor nodig zijn dat een 
vertegenwoordigend orgaan wordt gevormd. De vergadering van belanghebbenden, of van het 
vertegenwoordigend orgaan, dient primair gericht te zijn op het behartigen van hun eigen 
belang. Zij zijn geen toezichthouder, en zij behoeven derhalve niet onafhankelijk te zijn en in 
beginsel ook niet te beschikken over de mate van deskundigheid die nodig is voor goed 
toezicht.70 Wat de belanghebbenden moeten doen is kennis nemen van het bestuursbeleid en 
uitdrukking geven aan hun wensen daaromtrent. Wij bepleiten verantwoording in de meest 
transparante vorm, zoals dit bij kapitaalvennootschappen geschiedt op de algemene 
vergadering van aandeelhouders. In beginsel behoeven ook aandeelhouders zich niet het 
belang van mede-aandeelhouders aan te trekken; zij spreken namens zichzelf. Dat geldt ook 
voor de belanghebbenden die deelnemen aan een belanghebbendenvergadering of die als 
vertegenwoordiger deelnemen in een vertegenwoordigend orgaan. Zij spreken namens 
zichzelf, of namens hen die aan een verkiezing hebben bijgedragen. Aldus wordt ook 
voorkomen dat een nieuw agency-probleem ontstaat71. 

Uit het vorenstaande blijkt dat een Deelnemersraad een goed startpunt kan zijn voor het 
creeren van een vertegenwoordigend orgaan, mits het belang van de werkgever(s) op 
gelijkwaardige wijze in het vertegenwoordigend orgaan tot uitdrukking komt. Anders gezegd: 
een vertegenwoordiging van de werkgever, in vergadering bijeen met een op zorgvuldige 
wijze samengestelde Deelnemersraad72, vormt tezamen een goed vertegenwoordigend orgaan. 

Wij wijzen op de mogelijkheid om een "rechtstreekse volksraadpleging" te organiseren in de 
vorm van een Deelnemersvergadering. Dit is vanzelfsprekend praktisch niet goed mogelijk bij 
een grotere onderneming, werkzaam op locaties die relatief ver uiteen zijn gelegen. 

5.4 Toezicht en verantwoording in de OPF Aanbevelingen/Concept-VB Code 

ii 

71 

Toe^cht en verantwoording dienen bij voorkeur te worden opgedragen aan verschillende 
organen. Een samenval daarvan gaat ten koste van het deskundige toe^icht. 

Zoals blijkt uit het vorenstaande onderscheiden wij toezicht en verantwoording. Wij menen 
dat het samenvallen van deze functies in een orgaan vermoedelijk in belangrijke mate ten 
koste zal gaan van de toezichtfunctie73. 

De vraag is gesteld waarom toezicht en verantwoording niet in een lichaam kunnen worden 
ondergebracht zoals dat toch ook geschiedt in het Nederlandse parlement (die in deze 
beeldspraak dan fungeert ten opzichte van de regering als het bestuur over Nederland). Deze 
vergelijking miskent de werkelijkheid. Op de regering wordt kritisch toezicht uitgeoefend 
door de Algemene Rekenkamer (ten aanzien van de uitgaven), de Raad van State (ten aanzien 
van beleid en wetgeving), door vaste Kamercommissies en inderdaad in laatste instantie door 
het parlement. De Eerste Kamer heeft de verdienste van het houden van toezicht op de 
Tweede Kamer, die onvermijdelijk te maken heeft met de waan van de dag. Voorts kunnen 
bestuursbesluiten op hun rechtmatigheid worden getoetst door diverse nationale en Europese 

Zie concept-VB Code,principe 3.3. 
Zie paragraaf 1.3. 
Derhalve een Deelnemersraad die een afspiegeling vormt van de begunstigden; zie ook bijlage DC, paragraaf 3 e.v. 
Ambachtsheer en Ezra maken een vergelijkbaar onderscheid tussen beleidsbepalers die tevens het toezicht uitoefenen en de 
directie die het beleid uitvoert. K.P. Ambachtsheer en D.D. Ezra, Pension Fund Excellence, John Willey & Sons, 1998. 
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gerechtelijke instanties. Dit in het kort samengevatte politieke systeem met checks en 
balances voorziet inderdaad in talrijke vormen van toezicht en verantwoording gelieerd aan, 
of onderdeel van het parlement. In theorie is het best denkbaar dat een dergelijk toezicht ook 
zal worden uitgeoefend door vertegenwoordigers van belanghebbenden bij pensioenfondsen, 
maar dat vergt dan wel een zeer vergaande mate van deskundigheid, een grote mate van 
betrokkenheid en een fors beslag op de tijd. Niet valt in te zien waarom voor pensioenfondsen 
een dergelijk hoogst complexe systeem van checks en balances zou moeten worden 
opgetrokken, terwijl binnen het commerciele bedrijfsleven en diverse grote stichtingen en 
verenigingen binnen Nederland toezicht en verantwoording op een eenvoudiger, meer 
transparante wijze wordt geregeld. Wij hebben bij het laatste aansluiting gezocht. 

In de concept-VB Code wordt toezicht en verantwoording opgedragen aan het college van 
belanghebbenden74. Ter ondersteuning van dit voorstel wordt een vergelijking met de 
aandeelhoudersvergadering van een niet-beursgenoteerde kapitaalvennootschap gemaakt. 
Deze vergelijking is niet juist. In de meeste van die gevallen dat bij niet-beursgenoteerde 
vennootschappen het toezicht wordt uitgeoefend door de aandeelhoudersvergadering (omdat 
een raad van commissarissen ontbreekt) is er sprake van een of meer grootaandeelhouders die 
rechtstreeks in die hoedanigheid toezicht uitoefenen, ook buiten de 
aandeelhoudersvergadering om. Het betreft hier veelal familievennootschappen of joint 
ventures, die hun kracht ontlenen aan het verminderde agency probleem omdat de 
rechtstreeks belanghebbenden (de familie of de grootaandeelhouders) dicht op het bestuur 
zitten. Dat is met het zeer grote aantal belanghebbenden bij pensioenfondsen praktisch niet 
goed mogelijk. 

5.5 Aanbevelingen over toezicht en verantwoording 

Toetgcht en verantwoordingfunctioneren het beste als ^/ een vorm krijgen die past bij 

de karakteristiek van het fonds. Enige varieteit in vormgeving lijkt wenselijk. 

Blijkens ons onderzoek (bijlage IV, paragraaf 5.2) wordt door vrijwel alle besturen onderkend 
dat hun primaire activiteit is het houden van toezicht op de uitvoering van de 
pensioenregeling hetzij door een (verzelfstandigde) uitvoeringsorganisatie, hetzij door derden. 
Ook Maatman wijst erop dat het rechtstreeks dragen van de verantwoordelijkheid voor een 
uitvoeringsorganisatie bezwaarlijk is als de bestuurders van het pensioenfonds geen 
professionals zijn en de bestuurstaak als nevenfunctie in deeltijd vervullen75. "Als de 
bestuurder van een pensioenfonds zou inbrengen dat hij de facto een non-executive rol 
vervult, dan legt hij daarmee een zwakte bloot in de bestuurstructuur van het pensioenfonds: 
de materiele werkelijkheid sluit niet aan bij de formele verantwoordelijkheid"76. Maatman 
komt aldus tot de conclusie dat het orgaan dat formed verantwoordelijk is voor de leiding van 
het pensioenfonds de facto daar ook de leiding over moet geven77. 

Uit ons onderzoek (bijlage IV, paragraaf 5.5) blijkt voorts dat nagenoeg 1/3 van de 
pensioenfondsen een directie kent. Ruim de helft van deze fondsen heeft de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een directiestatuut vastgelegd. 

Zie concept-VB Code, Preambule punt 6 
Maatman, paragraaf 6.9.2. 
Maatman verwijst ook naar anderen die dit constateerden: paragraaf 6.9.2, voetnoot 124. 
Maatman, paragraaf 6.9.3. 
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Op basis van het vorenstaande kan gemakkelijk de conclusie worden bereikt dat het bestuur 
van de meeste pensioenfondsen praktisch de taak vervult van de interne toezichthouder en dat 
in een groot aantal gevallen het dagelijkse beleid aan derden (directie of een dienstverlenende 
organisatie) wordt overgelaten. 

Met de pariteit als uitgangspunt (zie paragraaf 4.2) bevelen wij aan dat een toezichthoudend 
orgaan en een vertegenwoordigend orgaan eveneens voldoen aan de eis van de paritaire 
samenstelling, althans een paritaire stemverhouding tussen de werkgever(s) en de 
begunstigden, alsmede aan de eis dat het toezichthoudend orgaan wordt samengesteld op 
basis van een voorafgaand opgesteld profiel. Deze complexiteit bij de benoeming komt op 
gelijke wijze voor bij de benoeming van de bestuursleden (zie paragraaf 4.6.2, laatste alinea). 

Door de paritaire samenstelling van het bestuursorgaan, het toezichthoudend orgaan en het 
vertegenwoordigend orgaan, rijst de vraag of dit alles niet een schijnvertoning is. Het zijn 
immers dezelfde partijen die tot benoeming overgaan van de mensen die van deze organen 
deel uitmaken. Wij delen deze zorg niet omdat wij ervan uitgaan dat de benoemende partijen 
goed zullen blijven onderscheiden welke functies door elk van de drie organen vervuld 
moeten worden en met het benoemingsbeleid de juiste onderlinge verhouding tussen deze 
organen zullen weten te realiseren. Ook de deskundigheidseisen zijn voor elk van deze drie 
organen verschillend. 

Op de studiedag hebben wij tot uitdrukking gebracht "dat er meer wegen naar Rome leiden" 
(zie ook paragraaf 3.4). De diversiteit onder de pensioenfondsen is zeer groot en het opstellen 
van een model voor verantwoording en toezicht voor alle pensioenfondsen is derhalve niet 
opportuun. Wij bepleiten een bescheiden diversiteit om zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan de specifieke kenmerken van de onderling zeer verschillende pensioenfondsen. De op de 
studiedag kort besproken modellen voor toezicht en verantwoording vormden slechts een 
illustratie van het vorenstaande beginsel. De toen veelgehoorde klacht dat de aandacht teveel 
was gericht op modellen en te weinig op de wenselijkheid van toezicht en verantwoording, 
gaat voorbij aan het door ons gesignaleerde probleem dat vermoedelijk de pensioensector te 
gevarieerd is om te volstaan met slechts een model. 

Voortschrijdend inzicht over toezicht en verantwoording heeft geleid tot een aanpassing van 
de op de studiedag besproken modellen. Wij hebben deze opgenomen in bijlage XI: 
"Varianten voor toezicht en verantwoording". 

De noodzakelijkheid van toezicht en van verantwoording is hiervoor aangegeven. De vorm 
die dit moet krijgen behoeft nader overleg tussen alle betrokkenen. Een te grote varieteit is 
onwenselijk, omdat daardoor verwarring ontstaat en "best practice" verwaterd. Maar enige 
varieteit sluit aan op de situatie in de praktijk en is ons inziens daarom onontkoombaar. 

Toezicht 

De aan het commissariaat bij kapitaalvennootschappen ontleende normen zijn ook van 
toepassing op vennootschappen die de toezichthoudende taak hebben ondergebracht binnen 
het bestuur. Met name in het Verenigd Koninkrijk kent het bestuur een one tier board", 
bestaande uit 'executives" en 'non-executives" die "independent" zijn. De non-executives 
vervullen in beginsel dezelfde taak als de raad van commissarissen doet in het Nederlandse 
systeem van een 'two tier board". Bij de Engelse one tier board is de voorzitter van het 
bestuur (chairman) in de regel een van de non-executive leden van de board; de voorzitter van 
de executives wordt wel aangeduid als de chief executive officer. Hoewel de one tier board bij 
Nederlandse beursfondsen weinig voorkomt, is de discussie daarover in voile gang en de 
geoorloofdheid daarvan wordt thans algemeen bevestigd. In bijlage VIII wordt nader 
toegelicht dat deze one tier structuur ook mogelijk is voor stichtingen, en meer in het 

L 
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bijzonder voor pensioenfondsen. De eindverantwoordelijkheid voor het bestuur blijft ook in 
deze structuur bij het bestuur, zelfs al is binnen het bestuur een taakverdeling aangebracht 
tussen het Dagelijks Bestuur, bestaande uit professionals, en een Algemeen Bestuur, dat 
primair de taak heeft om op het Dagelijks Bestuur toezicht te houden. De invoering van deze 
one tier structuur zou op twee wijzen kunnen geschieden: 

a. In het geval een pensioenfonds beschikt over een eigen directie en een 
bestuursondersteunend apparaat (hier wordt dus niet onder begrepen een externe 
uitvoeringsorganisatie), zou overwogen kunnen worden om de directie, desgewenst 
aangevuld met een of meer externe professionele bestuurders die tot het bestuur 
toetreden, deel te laten uitmaken van het Dagelijks Bestuur (executives). De overige 
leden van het bestuur zouden dan de functie kunnen innemen van de non-executives, 
waaronder de voorzitter van het bestuur78; of 

b. Twee of meer externe professionele bestuurders worden benoemd tot leden van het 
bestuur van het pensioenfonds om het Dagelijks Bestuur. te vormen. Deze externe 
professionele bestuurders zullen een dienstverband aangaan met het pensioenfonds. 
De omvang van hun werkzaamheden zal vanzelfsprekend afhangen van de aard en 
omvang van het pensioenfonds. Een aanstelling in deeltijd kan onder omstandigheden 
voor de kleinere pensioenfondsen een oplossing bieden om toch de gewenste 
deskundigheid binnenhuis te verkrijgen en de noodzakelijke onderhandelingskracht in 
de relatie tot de externe uitvoeringsorganisatie(s). In verband met het laatste zullen de 
desbetreffende professionals niet direct of indirect een belang mogen hebben bij deze 
uitvoeringsorganisaties, daarmee een dienstverband hebben of daarmee een 
bestuurlijke of werknemersrelatie hebben of hebben gehad gedurende een nader te 
bepalen voorafgaande periode79. Alle andere, zittende bestuursleden vormen tezamen 
de non-executives, waaronder de voorzitter80. 

Onder de PSW en de Pensioenwet kan dit zonder bezwaar worden gerealiseerd door de 
professionele bestuurders geen stemrecht toe te kennen.81 

De toezichtfunctie kan vanzelfsprekend ook worden uitgeoefend door de benoeming van een 
raad van toezicht. Ook is het mogelijk om het huidige paritaire bestuur te verheffen tot het 
toezichthoudend orgaan en om de leden van de directie van het pensioenfonds te benoemen 
tot het nieuwe bestuur (dit model is ook wel genoemd: het uitzak-model). Om in dit model de 
pariteit in de besluitvorming te handhaven, moet de eindverantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming hier gelegd worden bij de Raad van Toezicht. Inhoudelijk is dit niet veel 
anders dan bij de andere modellen. Dit model valt onder de huidige wetgeving alleen te 
realiseren als de nieuw te benoemen bestuursleden op paritaire wijze worden benoemd 
conform artikel 6 PSW. Dit is niet aannemelijk. 

In alle gevallen dient het toezichthoudend orgaan te beschikken over de noodzakelijke 
deskundigheid om op alle onderdelen van het bestuur toezicht te kunnen houden en over de 
tijd om daar periodiek met het bestuur over te kunnen overleggen. Aan de leden van het 
toezichthoudend orgaan zijn dezelfde eisen, als bedoeld in hoofdstuk 4, te stellen als aan de 
leden van het bestuur. 

n 
10 
SI 

Wij zien niet in waarom in ditone tier besruursmodel de rol van de sociale partners wordt teruggedrongen, zoals gesteld in de 
concept-VB Code, Preambule punt 7 en Hoofdstuk 3. 
Vergelijk in dit opzicht de in de Tabaksblat Code uitgewerkte normen omtrent onafhankelijkheid. 
Zie de modellen als opgenomen in bijlage XI. 
Zie bijlage IX. De Pensioenwet zou voor dit bestuursmodel (de one tier board) wel een ondersteunende bepaling kunnen 
bevatten, waardoor het aan de statuten van het fonds wordt overgelaten of en in welke mate de professionele bestuurders 
stemrecht wordt toegekend. 

37 



Pension Fund Governance 

Als gesteld, menen wij dat deze taak niet goed te verenigen valt met de taken die een 
vertegenwoordigend orgaan c.q. een college van belanghebbenden zich primair moet 
aantrekken. 

Verantwoording 

De consultatie kan vorm krijgen door het instellen van een college van belanghebbenden, 
zoals voorgesteld in de concept-VB Code. Meer in het bijzonder voor kleinere 
pensioenfondsen zou gezocht kunnen worden naar alternatieven die minder 
institutionalisering vergen maar niettemin toch voorzien in een adequate verantwoording. 
Gedacht kan worden aan: 

a. Een jaarlijkse gezamenlijke vergadering van de Deelnemersraad82 met een of meer 
vertegenwoordigers van de werkgever(s) (de Deelnemersraad en de werkgever(s) 
beschikken elk over de helft van de stemmen) komt ten minste eenmaal per jaar in 
vergadering bijeen (de Algemene Vergadering van Belanghebbenden). Het is aan te 
bevelen om aan deze AvB enkele extra bevoegdheden te verlenen, onder meer 
betreffende het recht van decharge (zie bijlage XII) en eventueel het recht om bij een 
bepaalde gekwalificeerde meerderheid het bestuur van het pensioenfonds te ontslaan; 
of 

b. Als geen Deelnemersraad is ingesteld, kan voor zeer kleine pensioenfondsen een 
Deelnemersvergadering bijeen worden geroepen. In dat geval dient deze vergadering 
wel voldoende representatief te zijn voor alle belanghebbenden83. Deze 
Deelnemersvergadering kan dan met een of meer vertegenwoordigers van de 
werkgevers ten minste eenmaal per jaar bijeenkomen als een AvB. De 
Deelnemersvergadering, voorzien van vaste voorzitter en secretaris, kan als ware 
sprake van een "rechtstreekse volksraadpleging" door het pensioenfondsbestuur 
worden geconsulteerd. Terwille van de representativiteit zou de Deelnemers
vergadering minimaal moeten worden bijgewoond door een quorum (bijvoorbeeld 50 
personen of een minimum van 10% van de begunstigden). Wordt dit quorum niet 
gehaald, dan zal het pensioenfonds moeten overgaan tot het instellen van een 
vertegenwoordigend orgaan dat een vaste samenstelling heeft, bijvoorbeeld een 
Deelnemersraad aangevuld met vertegenwoordigers van de werkgever(s). In beide 
gevallen, Deelnemersvergadering of een vast samengesteld orgaan, dient het 
stemrecht gelijkelijk te zijn verdeeld over enerzijds de vertegenwoordigers van de 
werkgever(s) en anderzijds (de vertegenwoordigers van) de begunstigden. 

De Deelnemersraad is hier uitsluitend om pragmatische reden gebruikt als een representatie 
van de begunstigden. Vanzelfsprekend kan ook een andere vorm van representatie worden 
gebruikt, mits deze een redelijke afspiegeling vormt van de begunstigden van het 
pensioenfonds. 

Beide alternatieven zouden verder dienen te worden uitgewerkt. Wij sluiten niet uit dat er ook 
andere mogelijkheden van consultatie bestaan die een gelijkwaardig effect opleveren. 
Vanzelfsprekend moet ervoor gewaakt worden dat deze consultatie een plichtpleging wordt 
zonder wezenlijke inhoud en daarmee voorbijschiet aan het doel. 

De huidige regeling inzake de Deelnemersraad is nader uitgewerkt in bijlage EX, paragraaf 3 e.v. 
Zie over het functioneren van Deelnemersraden en Deelnemersvergaderingen, Bijlage IV, paragrafen 7.2 en 7.3. 
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5.6 Bevoegdheden van het interne toezichthoudend orgaan en van het vertegenwoordigend 
orgaan 

De bevoegdheden van het toe^chthoudend orgaan verschillen van die van het 

vertegenwoordigend orgaan omdat de taken verschillend t^jn. Het bestuur blijft het 

centrum van de macht over het fonds. Het vertegenwoordigend orgaan legitimeert det^e 

macht. 

Toezicht en verantwoording mogen vanzelfsprekend niet tandeloos zijn. Voor een goede 
afbakening van de bevoegdheden van het toezichthoudend orgaan en het vertegenwoordigend 
orgaan zal van geval tot geval een afweging moeten worden gemaakt, maar er moet voor 
worden gewaakt dat in het ontbreken van voldoende bevoegdheden slechts de schijn van 
toezicht en verantwoording wordt opgeroepen. 

(a) Voor het toezichthoudend orgaan zal ten minste nodig zijn: 

recht op informatie; 

gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur; 

regelmatig gestructureerd overleg met het bestuur; 

goedkeuring van alle belangrijke bestuursbesluiten; 

betrokkenheid bij het aanstellen, beoordelen, belonen en ontslaan van het 
bestuur; 

ten minste tweemaal per jaar overleg met de externe actuaris en de externe 
accountant; 

overleg over alle belangrijke vormen van uitbesteding; 

overleg over het beleggingsbeleid en eventuele vormen van herverzekering; 

toezicht op de verhouding tussen het bestuur en alle stakeholders; 

toezicht op de relatie met de publieke toezichthouder; 

toezicht op de naleving door het bestuur van de wet- en regelgeving; 

toezicht op de administratieve organisatie, het interne controle- en 
beheersingssysteem en de interne verslaglegging; 
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mede-verantwoordelijkheid voor de jaarrekening en de financiele 
verantwoording, waarvan blijkt door het mede-ondertekenen van de 
jaarstukken; / 

• 

• 

• 

betrokkenheid bij het beleid betreffende de verantwoording en de 
communicatie; 

betrokkenheid bij het systeem voor het behandelen en oplossen van klachten 
en geschillen; 

verslag van de werkzaamheden van het toezichthoudend orgaan in het 
jaarverslag. 

(b) De bevoegdheden van het vertegenwoordigend orgaan zouden in belangrijke mate 
kunnen worden geent op de bevoegdheden die thans zijn toegekend aan de 
Deelnemersraad84. De Deelnemersraad moet overigens niet met het 
vertegenwoordigend orgaan worden verward, omdat in het vertegenwoordigend 
orgaan immers ook de werkgever(s) vertegenwoordigd is(zijn). De begunstigden 
kunnen ook op een andere wijze in het vertegenwoordigend orgaan vertegenwoordigd 
worden dan door de Deelnemersraad of de Deelnemersvergadering. Wij hebben 
echter met de samenstelling van het vertegenwoordigend orgaan om uitsluitend 
praktische redenen aansluiting gezocht bij het bestaan van de Deelnemersraad, die 
immers reeds een representatie is van de begunstigden. Wij zouden ervoor willen 
waken om het vertegenwoordigend orgaan meer bevoegdheden te verlenen dan nodig 
is voor een goede representatie van de belangen van de belanghebbenden. Met name 
moet ervoor worden gewaakt dat het vertegenwoordigend orgaan bevoegdheden 
verkrijgt die afbreuk doen aan het uitgangspunt dat het bestuur het machtscentrum is 
van het pensioenfonds en dat het toezichthoudend orgaan daar in eerste instantie 
toezicht op uitoefent of, direct of indirect, een inbreuk vormt op het Tweede 
Convenant (zie bijlage IX). Anders gezegd: het vertegenwoordigend orgaan moet niet 
op de stoel van het bestuur en de interne toezichthouder plaatsnemen. 

Vanzelfsprekend moet het toezichthoudend orgaan ook verantwoording afleggen aan 
het vertegenwoordigend orgaan voor het gehouden toezicht. 

Ook het vertegenwoordigend orgaan heeft recht op informatie teneinde zijn functie te 
kunnen uitoefenen. 

De specifieke bevoegdheden die het vertegenwoordigend orgaan ons inziens krijgt 
betreffen: 

• periodiek overleg met de externe accountant en de externe actuaris; 

• het recht om de jaarlijks door het bestuur en het toezichthoudend orgaan 
vastgestelde jaarrekening in de laatste instantie goed te keuren; 

Zie bijlage IX, paragraaf 3 e.v. 

V 
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• het recht om op basis van het jaarverslag aan het bestuur en het 
toezichthoudend orgaan decharge te verlenen (zie bijlage XII); 

• het recht van enquete bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te 
Amsterdam (zie bijlage XII)85. 

Ook het vertegenwoordigend orgaan brengt jaarlijks een verslag uit, op te nemen in 
het jaarverslag. 

Wanneer het vertegenwoordigend orgaan niet een vaste samenstelling heeft, maar de 
vorm aanneemt van een Deelnemersvergadering, dan is deze Deelnemersvergadering 
in ieder geval voorzien van een vaste voorzitter, die door de vergadering wordt 
gekozen en ten minste enkele jaren in functie blijft. 

Het vertegenwoordigend orgaan zal zich moeten realiseren dat beleggingsresultaten 
alleen kunnen worden beoordeeld met een beleggingshorizon op lange termijn. 
Alleen het lange termijn perspectief maakt het mogelijk om risico te kunnen nemen 
om een rendement te maken op de beleggingen die nodig is om te voldoen aan de 
verplichtingen van het fonds (zie paragraaf 1.2). 

Eventueel ook: het recht om, als ultimum remedium, leden van het bestuur of de raad van toezicht vcor te dragen voor ontslag, 
mils voldaan is aan de te stellen quorum- en meerderheidsvereisten. Dit onderwerp is controversieel en ligt ook verschillend voor 
bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen. Van het recht om het bestuur te kunnen ontslaan gaat zeker 
symbolische werking uit, maar de vraag rijst of niet veel effectiever gebruik kan worden gemaakt van het recht van enquete. De 
Ondernemingskamer heeft immers ook de bevoegdheid om bestuurders te ontslaan of te schorsen, maar dit recht wordt alleen 
uitgeoefend in het kader van de enqueteprocedure, en derhalve na gedegen onderzoek. Bovendien rijst de vraag of het 
ontslagrecht door de Algemene Vergadering van Belanghebbenden wel past bij het door ons gekozen uitgangspunt dat de code 
niet direct of indirect een inbreuk mag vormen op het Tweede Convenant. 
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6. Uitvoering en besteding 

De uitbestedingsrelatie verdient meer aandacht. Certificering, standaardSEA's en 

standaard management-overeenkomsten en periodieke verslaglegging ^r/'n dringend 

geboden. De Code is daarop van toepassing. 

Maatman gaat ervan uit dat idealiter een pensioenfonds zelfadministrerend is, ter beperking 
van belangenconflicten86. Hij herkent evenwel de voordelen van uitbesteding. Hij noemt 
onder meer de volgende voordelen van uitbesteding87: 

• uitbesteding geeft flexibiliteit; 

• een commerciele opdrachtnemer staat bloot aan de "tucht van de markt"; dit kan 
zowel bijdragen aan betere beleggingsprestaties als aan een objectieve beoordeling 
daarvan; 

• de beleggingsexpertise is een schaars goed op wereldniveau. 

Uit ons onderzoek blijkt dat slechts een zeer beperkt aantal pensioensfondsen een substantieel 
deel van haar werkzaamheden zelf uitvoert. Uitbesteding is meer regel dan uitzondering. Uit 
ons onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de pensioenfondsen alle taken heeft uitbesteed 
(bijlage IV, figuur 4.2) en dat overigens vrijwel steeds een of meer taken zijn uitbesteed 
(bijlage IV, paragraaf 4.3). Mede om deze reden bepleiten wij een vergroting van de 
inkoopmacht van het bestuur (zie paragraaf 1.3). Deze inkoopmacht moet dan niet alleen 
betrekking hebben op de uitbestedingsovereenkomsten, maar ook op de beleggingsmandaten 
en op de overeenkomsten met adviseurs, inclusief de met de externe accountant en actuaris te 
maken afspraken. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 blijkt de uitbestedingsovereenkomst in 
een zeer aanzienlijk aantal gevallen onvoldoende waarborgen te bieden (bijlage IV, paragraaf 
4.3). Wij bepleiten een grondige evaluatie van de uitbesteding door pensioenfondsen, op basis 
van de navolgende principes. Deze principes worden gei'ncorporeerd in de pension fund 
governance code. 

Te denken valt aan de volgende principes: 

• De commerciele opdrachtnemer dient gecertificeerd te zijn, en aldus te voldoen aan 
hoge eisen van interne controle en beheersing en verantwoording; 

• De dienstverleningsovereenkomst dient te voldoen aan de minimumeisen van 
standaard SLA's, eventueel op te stellen onder verantwoordelijkheid van de 
pensioenkoepels; 

• Vermogensbeheerders dienen zich te conformeren aan de aanbevelingen van 
bijvoorbeeld SCGOP hieromtrent. Ook adviseurs, waaronder de externe actuaris en 
de externe accountant, dienen te voldoen aan minimumeisen, neer te leggen in daartoe 
op te stellen standaardovereenkomsten, eventueel onder verantwoordelijkheid van de 
koepels; 

Maatman, p. 114 ennoot 140. 
Maatman, p. 110 
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• De belangrijkste commerciele opdrachtnemers en adviseurs dienen periodiek verslag 
uit te brengen van de verrichte werkzaamheden. Het gaat bij deze verslaglegging 
primair om het creeren van de mogelijkheid om de werkzaamheden van de 
opdrachtnemer of adviseur te kunnen "monitoren" zodat bestuur en toezichthouder in 
staat zijn om de 'key performance indicators" ook effectief te toetsen, en om zonodig 
in te grijpen. Dit verslag dient vervolgens door het bestuur schriftelijk te worden 
beoordeeld. Het verslag en de beoordeling worden ter beschikking gesteld van het 
toezichthoudend orgaan (zie hoofdstuk 5). 

Het vorenstaande laat vanzelfsprekend onverlet de noodzaak van het bestuur om zelf over de 
deskundigheid te beschikken, die nodig is om de volledige verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen voor alle uitbestedingsrelaties, de evaluatie daarvan en het afdwingen van de 
naleving.88 

Zie concept-VB Code, principe 5.1 en Aanbevelingen OPF, 15. 
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7. Beleggingen 

••I 

92 

Een beleggingsstatuut vormt de kern van het beleggingsbeleid. 

Het beleggingsbeleid stelt hoge eisen aan de deskundigheid binnen het bestuur, inclusief de 
beleggingscommissie. Als het bestuur beleggingen uitbesteedt, dient het bestuur wel zelf over 
de deskundigheid te beschikken om de aan te wijzen managers te beoordelen, de resultaten te 
toetsen en om desgewenst in te grijpen. Als die deskundigheid niet structureel binnen het 
bestuur aanwezig is, ook niet met behulp van de beleggingscommissie, dan dient het bestuur 
de pensioenregeling te herverzekeren89. 

De op te stellen code dient te voorzien in de belangrijkste uitgangspunten voor het 
beleggingsbeleid, dat per pensioenfonds wordt uitgewerkt in een beleggingsstatuut.90'9I Het 
beleggingsstatuut dient op de website te worden geplaatst. Afwijkingen van het 
beleggingsstatuut dienen tot uitdrukking te komen in het jaarverslag. 

Voorts is van belang dat het fonds zich verantwoordt over de wijze waarop de beleggingen 
worden beheerd.92 Dat geldt in het bijzonder de wijze waarop het stemrecht is uitgeoefend op 
de door het fonds gehouden aandelen. Mede om die reden zouden bijvoorbeeld de door 
SCGOP voorgestelde bepalingen moeten worden opgenomen in de custody overeenkomst en 
in de vermogensbeheerovereenkomst. 

Zie ook bijlage VI, paragrafen 4 en 7.3, inzake op dit punt geldende aanbevelingen uit het Myners Report en de in Australig 
geldende best practices. 
Zie in deze zin tevens Myners, p. 149 en 151, proposed principles: defined benefit pension schemes, principle lOen proposed 
principles: defined contribution pension schemes, principle 11 : "Trustees should publish their Statement of Investment 
Principles and the results of their monitoring of advisers and managers and send them annually to members of the fund. The 
Statement should explain why a fund has decided to depart from any of these principles." 
Zie concept-VB Code, 5.3.1 en Pensioenrichtlijn overweging 24 en artikel 12. 
Zie Handboek Corporate Governance SCGOP, p. 31: "Er is toenemende aandacht voor de wijze waarop bestuur en directie van 
pensioenfondsen aan deelnemers verslag doen over de wijze waarop zij het pensioenfonds besturen. Corporate governance en 
pension fund governance raken elkaar wanneer pensioenfondsen verantwoording afleggen over hun beleggingsbeleid. Steeds 
meer besturen van pensioenfondsen stellen gedragscodes op die dienen als verantwoording van hun beleggingsbeleid. Onderdeel 
van die verantwoording vormt conform de Nederlandse corporate governance code het beleid ten aanzien van corporate 
governance. Het formuleren en uitvoeren van een eigen governance beleid kan gezien worden als onderdeel van de manier 
waarop een pensioenfonds wordt bestuurd. Corporate governance en pension fund governance zijn dus nauw met elkaar 
verbonden." 
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8. Herverzekering 

Ook bij volledige herver^ekering dient het bestuur goed toe te %jen op alle aspecten van 

de uitvoering. 

Herverzekering ontslaat het bestuur van het pensioenfonds niet van een goede pension fund 
governance. Wel kan het bestuur door herverzekering voorzien in een tekort aan 
deskundigheid binnen het pensioenfondsbestuur. 

Herverzekering kent vele vormen. Elk vorm stelt zijn eigen eisen aan pension fund 
governance. Dit onderwerp behoeft uitvoerige nadere overweging en uiteindelijk regeling in 
de op te stellen code. 

De keuze van de herverzekeraar verdient in ieder geval bijzondere zorg. Pensioenverzekeraars 
en -administrateurs moeten bij hun service-verlening aan bepaalde randvoorwaarden voldoen, 
waarvan blijkt door certificering op de wijze zoals andere professionele 
uitvoeringsorganisaties dat al doen, bijvoorbeeld op basis van SAS70. Deze aanbeveling werd 
al in 2003 gedaan naar aanleiding van de pensioenenquete die door Hewitt en Boer & Croon 
indertijd is uitgevoerd93. 

Wij menen dat dit onderwerp van groot belang is voor de vele kleinere pensioenfondsen. De 
interne toezichthouder ziet erop toe dat herverzekeringen aan de hoogste eisen voldoen. 

Koers bepalen; naar verdere professionalisering van de uitvoering van pensioenregelingen. Dit rapport is te raadplegen op de 
website van Boer & Croon: www.boercroon.nl. 
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9. Externe verslaglegging en communicatie 

9.1 Verantwoording jegens belanghebbenden en samenleving 

'IS 

"Trust me" wordt "show me". Begrijpelijke verslaggeving vormt een essentiele schakel in 

de vertrouwensrelatie. 

Goede pension fund governance berust op vertrouwen in het bestuur, en het toezicht daarop. 
Wij constateren een gewijzigde houding van de belanghebbenden en van de maatschappij als 
geheel: "trust me" is vervangen door "show me". Het bestuur wint dit vertrouwen door blijk te 
geven van haar verantwoord bestuur. Primair geschiedt dit door de externe verslaglegging. De 
externe verslaglegging door het bestuur, het toezichthoudend orgaan en het 
vertegenwoordigend orgaan, heeft onder meer ten doel: 

• transparantie van de pensioenorganisatie jegens alle belanghebbenden; 

• verantwoording jegens alle belanghebbenden; 

• verantwoording jegens de samenleving als geheel. 

Uit ons onderzoek blijkt dat de verslaglegging in veel gevallen ernstig tekort schiet en niet 
voldoet aan de drie hiervoor genoemde doeleinden94. Wij stellen voor dat alle 
pensioenfondsen hun jaarverslag plaatsen op de website van het pensioenfonds95 of van de 
desbetreffende werkgever of van de pensioenkoepel, en dat zij op alle gedrukte stukken 
kenbaar maken welke website te raadplegen is96. Uit ons onderzoek blijkt (bijlage IV, 
paragraaf 8.6) dat zowel de inhoud van het jaarverslag als de websites nog veel aandacht 
verdienen. Voorts wordt het jaarverslag ook in hard copy beschikbaar gesteld aan de 
belanghebbenden, voorzover daar redelijkerwijs behoefte aan bestaat'7. 

Voorts bevelen wij aan dat het pensioenfonds op de desbetreffende website zonodig 
tussentijds verslag doet van de belangrijkste ontwikkelingen en besluiten98. 

Gezien de complexiteit van de pensioenregelingen en de regelgeving streven pensioenfondsen 
maximaal na dat de desbetreffende teksten ook leiden tot een goede communicatie. Ook 
wordt gedacht aan een populaire versie van belangrijke onderdelen van het jaarverslag en van 
de pensioenregeling. Uit ons onderzoek blijkt (bijlage IV, paragraaf 8.4) dat slechts 45% van 
de fondsen een populaire versie van het jaarverslag opstelt. Wij menen dat de daarmee 
gemoeid gaande kosten onvermijdelijk zijn in het kader van goede pension fund governance. 

Zo blijkt dat informatie over afbakening van taken en verantwoordelijkheden, de verhouding tussen uitvoeringskosten en 
beleggingsresultaten en nevenfuncties en beloningen van bestuurders in veel gevallen niet aan de belanghebbenden wordt 
verstrekt, zie Bijlage IV, paragrafen 8.1, 8.2 en 8.3. 
Onder fondsen met een website verstaan wij tevens fondsen waarvoor de genoemde informatie is opgenomen op een apart deel 
van de website van de (externe) pensioenadministrateur of de verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie. 
Blijkens het onderzoek verspreidt slechts de helft van de pensioenfondsen het jaarverslag pro-actief, zie Bijlage IV, paragraaf 
8.4. Uit Bijlage IV, paragraaf 8.6, blijkt onder andere dat fondsen in veel gevallen stukken als statuten en het reglement van de 
Deelnemersraad niet op hun website hebben geplaatst. Zie concept-VB Code, principe 4.1 en Aanbevelingen OPF, 18 en tevens 
Pensioenrichtlijn, artikel 11, lid 2. 
Zie bijlage VT, paragraaf 5.3, inzake de informatieverplichtingen op dit punt in de Verenigde Staten. 
Zie concept-VB Code, 4.1.1 -4.1.4 en Aanbevelingen OPF, 19 en 20. 
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9.2 Jaarverslag 

Het jaarverslag is hetprimaire middel voor de verantwoording door het bestuur en het 

toe^ichthoudend orgaan. Nadere regels voor het jaarverslag van pensioenfondsen %ijn 

dringend gewenst. 

Het jaarverslag dient aan hoge eisen te voldoen, zowel naar vormgeving, inhoud als 
toegankelijk taalgebruik. Wij menen dat de Pensioenwet over dit onderwerp een specifieke 
regeling zou moeten bevatten, die mogelijkerwijs deel zal gaan uitmaken van titel 9, boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek. Als suggesties geven wij mee dat: 

• Duidelijkheid wordt verschaft over de organisatiestructuur en de 
verantwoordelijkheden van de organen van het pensioenfonds; 

• Een adequate beschrijving van de afspraken die gemaakt zijn met de uitvoerings-
organisatie(s); 

• Een beschrijving van de interne controle- en beheersingssystemen; 

• Een toekomstgerichte weergave van de rechten en verplichtingen van het fonds; 

• Een opgave wanneer en op welke wijze de deelnemers, inclusief de slapers, zijn 
geihformeerd over hun aanspraken. 

Wij hebben niet getracht om daarvoor een uitgewerkt voorstel te doen; dit is veeleer de taak 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wel hebben wij het accountantskantoor 
PricewaterhouseCoopers bereid gevonden om in bijlage XIII een voorstel te formuleren over 
de vorm en de inhoud die een jaarverslag van een pensioenfonds heeft om aan de gewenste 
verantwoordingsplicht te voldoen. Wij zijn PricewaterhouseCoopers, in het bijzonder 
mevrouw drs. S. Barendregt-Roojers RA, de heer M. van Ginkel RA en de heer mr W.J.J. 
Koeleman MBA, zeer erkentelijk voor hun bijdrage. 
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10. De financiele verantwoording en - rapportage / externe accountant en 
actuaris 

10.1 Financiele verantwoording en - rapportage 

De administratieve organisatie, de risicobeheersings- en verantwoordingssystemen en de 

interne rapportage stellen de hoogste eisen aan het bestuur, de dagelijkse leiding de 

interne toe^chthouder en aan de externe accountant. Het jaarverslag maakt melding 

van de periodieke evaluatie van de%e systemen. 

De administratieve organisatie, het risicobeheersings- en verantwoordingssysteem en de 
interne rapportage dienen aan de hoogste eisen te voldoen99. Deze eisen zijn vast te leggen in 
de code. Over de naleving daarvan dient de externe accountant periodiek verslag uit te 
brengen aan de audit commissie, die in aanwezigheid van de externe accountant daarover 
overlegt met de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en voor de verbetering 
van de systemen. In het jaarverslag wordt over deze onderwerpen met mstemming van de 
externe accountant gerapporteerd. 

10.2 Controle versus niet-controle werkzaamheden 

Het op grote schaal uitbesteden van de interne actuariele en accountantsfuncties aan 
respectievelijk de externe actuaris of accountant brengt de onafhankelijkheid van 
laatstgenoemden in gevaar. Alle niet-controle of niet-certificeringswerk^aamheden van de 
externe accountant of externe actuaris behoeven de goedkeuring van de audit commissie. 

De in het pensioenland gevoerde discussie over de onafhankelijkheid van de actuaris en de 
accountant heeft een lange voorgeschiedenis bij beursvennootschappen. De hoofdstukken 6 
en 7 van de concept-VB Code geven uitdrukking aan deze discussie en aan de noodzaak om 
hieromtrent strikte regels te formuleren. Met in achtneming van het navolgende stemmen wij 
in met de daarin neergelegde normen. 

Wij hebben onder ogen gezien het bezwaar dat vooral door de kleinere 
ondernemingspensioenfondsen wordt gemaakt tegen de strikte scheiding tussen enerzijds de 
controlerende accountant en de certificerende actuaris en anderzijds de interne, veelal 
adviserende werkzaamheden van deze accountant of actuaris of van hun kantoorgenoten. Wij 
zijn voorstander van een strikte scheiding van deze werkzaamheden, maar daarop kan ons 
inziens een uitzondering worden gemaakt wanneer de bezoldiging van en de 
opdrachtverlening tot het uitvoeren van beperkte niet-controlerende c.q. niet-certificerende 
werkzaamheden worden goedgekeurd door het bestuur, op voordracht van de audit commissie 
en met volledige vermelding daarvan in het jaarverslag. 

Zie ook bijlage VI, paragrafen 6.4 en 7.3 inzake de in Canada en Australia gehanteerde best practices. 
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Het volledig uitbesteden van de interne actuariele en accountantsfuncties aan respectievelijk 
de externe certificerende actuaris of accountant brengt de onafhankelijkheid van 
laatstgenoemde tevens in gevaar. 

Ook menen wij dat de externe accountant en de externe actuaris geen deel mogen uitmaken 
van eenzelfde organisatie. 
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