
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met genoegen hebben we als Monitoringcommissie geconstateerd dat uit ons recente 

onderzoek betreffende de nul-toets1  blijkt dat de sector al een heel eind op streek is met de 

elementen uit de Code. De presentatie van het onderzoek heeft positieve reacties 

opgeleverd. Verschillende fondsen hebben laten weten serieus bezig te zijn met de 

implementatie van de normen uit de Code Pensioenfondsen. Wel hebben sommige fondsen 

ons gevraagd welke mate van inhoudelijke diepgang vereist is bij de behandeling van de 

Code in hun jaarverslag over 2014.  

 

Velen zullen hiermee al vergevorderd zijn. De Commissie heeft geen richtlijnen 

uitgevaardigd voor het verslag over 2014.  Echter, voor die fondsen die hierover nog vragen 

hadden, hebben we hieronder de belangrijkste punten bij de wijze van rapporteren door 

pensioenfondsen over de Code op een rijtje gezet. 

 

Daarnaast maken we graag van deze gelegenheid gebruik om u te informeren over ons werk 

dit jaar. 

 

Wat moet er in het jaarverslag? 

1. Paragraaf 1.3 van de Code geeft aan dat het ‘pas toe of leg uit’-beginsel betekent dat 

een pensioenfonds de normen van de Code toepast of in het jaarverslag motiveert 

waarom het een norm niet (volledig) toepast. 
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 Nul-toets Code Pensioenfondsen, 10 februari 2015 

Aan alle pensioenfondsbesturen  

  

  

  

  

  

  

  

KENMERK: B/15/9374/MH DATUM: 24 maart 2015 

ONDERWERP: Toelichting n.a.v. nul-toets 

 

 

Geachte mevrouw, heer, 



 
Er bestaat dus in de Code geen verplichting om alle normen afzonderlijk te bespreken. 

Rapportage over afwijkingen is wel verplicht. U kunt echter besluiten om de motivering 

van de afwijking van normen te beperken tot de reden van afwijking. En voor de nadere 

motivering hiervan te verwijzen naar de website van het fonds. De vorm hiervan is vrij2.  

 

2. Norm 21 geeft aan dat het bestuur in het jaarverslag rapporteert over de naleving van de 

Code. Dat betekent dat in elk geval op algemeen niveau/in een algemene tekst 

gerapporteerd wordt over wat er gedaan is met de normen van de Code. 

 

3. Voor een beperkt aantal andere onderwerpen bepaalt de Code specifiek dat rapportage 

in het jaarverslag verplicht is (zie bijlage). 

 

4. Voor de volledigheid zijn in de bijlage ook de onderwerpen opgenomen waarover op 

grond van de Pensioenwet in het jaarverslag gerapporteerd moet worden, voor zover de 

Code hiermee overlapt. 

 

Hoe is naleving verankerd? 

In norm 15 is in zijn algemeenheid bepaald dat het intern toezicht de naleving van de Code 

bij zijn taak betrekt. Naleving van de Code betekent dat alle organen binnen het 

pensioenfonds hun verantwoordelijkheid nemen en hierover met elkaar en anderen de 

dialoog opzoeken. De nadruk ligt op de dialoog van het bestuur met de raad van toezicht en 

het verantwoordingsorgaan dan wel belanghebbendenorgaan. 

 

De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde, zo bepaalt artikel 104, tweede lid 

Pensioenwet. In norm 16 wordt dit nader uitgewerkt door de raad van toezicht op te dragen 

zich als gesprekspartner van het bestuur op te stellen. In norm 22 wordt expliciet bepaald 

dat het bestuur de dialoog met het verantwoordingsorgaan dan wel belanghebbendenorgaan 

aangaat bij het afleggen van verantwoording. 

 

Wat gaat de Monitoringcommissie doen? 

De Monitoringcommissie selecteert binnenkort een onderzoeksinstituut om de naleving van 

de Code in de jaarverslagen over 2014 te onderzoeken en nodigt in 2015 de sector uit om in 

gesprek te gaan. Ook gaan we bezoeken aan pensioenfondsen arrangeren. 
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 Conform de Handreiking Code Pensioenfondsen, Pensioenfederatie, 26 februari 2014,  pag.6, ad norm 21 



 
In september/oktober 2015 zullen we – op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar 

de naleving in 2014 -  aanbevelingen doen over de wijze van rapporteren over de Code in 

het jaarverslag over 2015. 

 

Wij hopen u met bovenstaande meer duidelijkheid te verschaffen over de invulling van onze 

taak het komende jaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

drs. Margot Scheltema 

Voorzitter Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen 

  



 

Bijlage 

Toelichting bij 3 

Onderwerpen waarvoor de Code specifiek bepaalt dat rapportage in het jaarverslag verplicht 

is. 

 

Norm 18 

- Heldere beschrijving van missie, visie en strategie 

- Of en in hoeverre gestelde doelen bereikt zijn 

 

Norm 20 

- Kosten van de uitvoering van de pensioenregeling 

 

Norm 21 

- Naleving van de gedragscode  

- Evaluatie van het functioneren van het bestuur 

 

Norm 41 

- Afhandeling van klachten en de veranderingen in regelingen of processen die daaruit 

voortvloeien 

 

Toelichting bij 4 

Onderwerpen waarover op grond van de Pensioenwet in het jaarverslag gerapporteerd moet 

worden. 

 

Artikel 107 Pensioenwet (in relatie tot norm 66) 

- Beoordeling in hoeverre diversiteitsdoelstellingen zijn gehaald.  

 

Artikel 135 Pensioenwet (in relatie tot norm 27) 

- Op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, 

mensenrechten en sociale verhoudingen. 

 

 

 

 

 


