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WOORD VOORAF 

 

Voor u ligt het onderzoeksrapport naar de naleving van de Code Pensioenfondsen over boekjaar 

2016 en naar de standpunten over en ervaringen met de Code Pensioenfondsen van pensioenfonds-

bestuurders in 2017. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Monitoringcommissie Code Pen-

sioenfondsen door onderzoekers verbonden aan de Erasmus School of Law.  

 

Het onderzoek is gebaseerd op (I) een onderzoek naar de mate van (en toelichting op de) naleving 

van de Code Pensioenfondsen over het boekjaar 2016 aan de hand van openbaar beschikbare infor-

matie en (II) een meting van de visie op en ervaring met de Code Pensioenfondsen onder pensioen-

fondsbestuurders door middel van een online enquête. 

 

Wij verwachten met dit onderzoeksrapport een bijdrage te leveren aan de door de Monitoringcom-

missie begin 2018 uit te brengen rapportage naar aanleiding van haar monitoring van (de naleving 

van) de Code Pensioenfondsen. 

 

 

Rotterdam, 12 januari 2018 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

 

Mr. Dr. J.G.C.M. Galle 

Mr. Drs. K.H. Boonzaaijer 

Mr. M.E. Nobel  
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1. Inleiding 

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (hierna: de commissie) wenst ter onderbouwing 

van de door haar begin 2018 uit te brengen monitoringrapportage een onderzoek naar de naleving 

van en standpunten over de Code Pensioenfondsen (hierna: de Code). Dit onderzoek bestaat uit een 

meting van de mate van (en toelichting op de) naleving van de Code over boekjaar 2016 (Onderdeel 

I) en een meting van de visie op en ervaringen met de Code onder pensioenfondsbestuurders (hierna: 

bestuurders) (Onderdeel II). Naast de uitgevraagde onderdelen zal de commissie zelf diverse ge-

sprekken en rondetafelbijeenkomsten houden, onder andere om de standpunten over en ervaringen 

met de Code van bestuurders met die van intern toezichthouders te vergelijken (Onderdeel III). In 

het onderhavige onderzoeksrapport worden de uitkomsten van onderdelen I en II gepresenteerd. De 

uitkomsten van dit onderzoek dragen bij aan de door de commissie uit te brengen monitoringrap-

portage. 

Figuur 1: Verdeling van het onderzoek 

Onderdeel I Onderdeel II Onderdeel III 

Onderzoek naar de mate van (en 

toelichting op de) naleving van de 

Code over boekjaar 2016. 

Meting van de visie op en ervaring 

met de Code onder bestuurders. 

Mondelinge input vanuit de 

sector (o.a. intern toezicht-

houders). 

Onderzoeksmethode: Deskre-

search jaarrapporten boekjaar 

2016. 

Onderzoeksmethode: 

Online enquête onder bestuur-

ders. 

Onderzoeksmethode: 

Gesprekken en rondetafelbij-

eenkomsten. 

Onderzoeksrapport Erasmus School of Law met integratie tussen I 

en II. 

Uit te voeren door de commis-

sie. 

Monitoringrapportage van de commissie.  

 

De opzet van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 en 3 geven een korte beschrijving van de Code en 

van de bestuursmodellen in de pensioensector. Deel I, dat het onderzoek naar de naleving over boek-

jaar 2016 bevat start in hoofdstuk 4 met een uiteenzetting van de onderzoeksmethode en gaat tevens 

in op de afbakening van dit onderzoeksdeel. Hoofdstuk 5 beschrijft de onderzoekspopulatie. Hoofd-

stuk 6 presenteert de onderzoeksresultaten van Onderdeel I en in hoofdstuk 7 worden deze vergele-

ken met het eerdere nalevingsonderzoek over boekjaar 2014.1 Hoofdstuk 8 behandelt voorbeelden 

van good en bad practices van rapportages over de 10% minst nageleefde rapportagenormen.  

Deel II, het onderzoek onder bestuurders naar hun standpunten over en ervaringen met de Code 

bevat (Onderdeel II), start in hoofdstuk 9 met een beschrijving van de onderzoeksmethode. Hoofd-

stuk 10 gaat in op de onderzoekspopulatie. Hoofdstuk 11 presenteert de resultaten.  

Deel III integreert de onderzoeksdelen I en II. Het start in hoofdstuk 12 met de deelconclusies van 

het jaarrapportenonderzoek. Hoofdstuk 13 bevat de deelconclusies op basis van de online enquête 

onder bestuurders. Beide hoofdstukken gaan in op vergelijkingen tussen de onderzoeksdelen. 

                                                             

1 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016. 
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2. Code Pensioenfondsen 

 
De Code Pensioenfondsen is per 1 juli 2014 in werking getreden. Daarmee verving de Code de Prin-

cipes voor goed pensioenfondsbestuur gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid in 2005. De 

Code is wettelijk verankerd en is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid 

in het kader van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.2 De Code benadrukt het belang van 

goed pensioenfondsbestuur waarbij pensioenfondsen hun functioneren verder verbeteren én inzich-

telijker maken. Het doel van de Code is ‘dat belanghebbenden er vertrouwen in hebben dat de pensi-

oenfondsen het aan hen toevertrouwde geld goed beheren en de belangen van alle betrokkenen even-

wichtig afwegen’.3 De normen in de Code zijn een aanvulling op wet- en regelgeving en mogen wor-

den nageleefd volgens het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel: een pensioenfonds moet een norm ófwel toe-

passen ófwel in het jaarrapport motiveren waarom het een norm niet (volledig) toepast.4 

De naleving van de Code wordt jaarlijks gemonitord door de Monitoringcommissie Code Pensioen-

fondsen. De voorzitter en leden van de commissie worden benoemd door de Pensioenfederatie en de 

Stichting van de Arbeid.5 

In de afgelopen jaren is de Code op enkele punten gewijzigd. Zo is per 1 maart 2016 de Ombudsman 

Pensioenen onder de werking van de Code gebracht, zodat de toegang tot de Ombudsman Pensioenen 

voor een ieder is vastgelegd. Met deze wijziging is bovendien vastgelegd dat de kosten ten behoeve 

van de Ombudsman Pensioenen, evenals de kosten van de commissie, door de hele pensioensector 

worden gedragen.  

Tevens heeft per 1 januari 2017 een wijziging in de Code plaatsgevonden die ziet op het besluit om 

de Stichting Zelfregulering Pensioenfondsen vanaf 1 januari de incasso bij de pensioenfondsen te la-

ten uitvoeren ten behoeve van de financiering van de Ombudsman Pensioenen en de commissie. 

Daarnaast vallen de in 2016 ontstane algemene pensioenfondsen door een kleine tekstuele wijziging 

nu ook onder de toepassing van de Code. 

Bovenstaande wijzigingen van de Code zijn in december 2016 gepubliceerd in de nieuwe integrale 

versie van de Code.6 Daarnaast is de wettelijke verankering aangepast, zodat desbetreffend wetsar-

tikel verwijst naar de laatste versie van de Code.7 Al met al zijn de wijzigingen voornamelijk van tech-

nische aard en zijn er geen inhoudelijke veranderingen in de aan pensioenfondsbesturen gestelde 

eisen. 

                                                             

2 Art. 33 lid 2 Pensioenwet (hierna: Pw) jo. art. 11 Besluit uitvoering Pw en Wet verplichte beroepspensioen-
regeling. 
3 Code Pensioenfondsen, p. 6.  
4 Code Pensioenfondsen, p. 12-13. 
5 Art. 3 Gezamenlijk besluit van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, houdende instelling van 
de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. 
6 http://mcpf.nl/technische-aanpassingen-in-de-code-pensioenfondsen-doorgevoerd/. Geraadpleegd op 10-
10-2017. 
7 Art. 33 lid 2 Pw jo. art. 11 Besluit uitvoering Pw en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 
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3. Bestuursmodellen in de pensioensector 

Binnen de pensioensector bestaan vijf verschillende type bestuursmodellen. Een pensioenfondsbe-

stuur kan paritair, onafhankelijk of gemengd zijn, waarbij het gemengde bestuur – ook wel een one 

tier board genoemd, met uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders – kan bestaan uit een paritair 

gemengd, een onafhankelijk gemengd of een omgekeerd gemengd bestuur. Figuur 2 geeft een sche-

matisch overzicht. Hieronder volgt een korte beschrijving.8 

 
Figuur 2: Schematisch overzicht bestuursmodellen pensioensector 

 

 

                                                             

8 Zie voor een meer uitvoerige uiteenzetting, ook van de visitatiecommissie en het belanghebbenden- en ver-
antwoordingsorgaan: K.H. Boonzaaijer, J.G.C.M. Galle & K. van Middelaar, Intern toezicht in de pensioensector. 
Regelgeving en praktijk in transitie, Den Haag: Boom Juridisch, Den Haag 2017, p. 41-52; J.G.C.M. Galle & K.H. 
Boonzaaijer, ‘Intern toezicht pensioensector beweegt met zijn code mee naar governance op maat, maar 
ruimte voor verbetering blijft’, in: M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. Van Ees & M. Kaptein (red.), Jaarboek Cor-
porate Governance 2017-2018, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 131-145. Zie daarnaast voor een uitvoerige 
bespreking van de implicaties voor de pensioensector van het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechts-
personen (WBTR): A.G.H. Klaassen, ‘Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de pensi-
oensector’, TvOB 2017, afl. 6, p. 211-220. 
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Bij het paritaire bestuursmodel maken vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensi-

oengerechtigden deel uit van het bestuur en zijn maximaal twee bestuursleden onafhankelijk. Daarbij 

mogen maximaal twee onafhankelijke bestuurders in het bestuur plaatsnemen. Het intern toezicht 

wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht (hierna: RvT)9 of een visitatiecommissie. Het bestuur 

en het intern toezicht leggen verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (hierna: VO) waarin 

vertegenwoordigers van werknemers, pensioengerechtigden en eventueel werkgevers zitten. 

Het onafhankelijk bestuur bestaat volledig uit onafhankelijke bestuurders die geen directe vertegen-

woordigers mogen zijn van belanghebbenden bij het pensioenfonds. Het intern toezicht wordt net 

als bij het paritaire bestuursmodel uitgeoefend door een RvT10 of een visitatiecommissie. Aangezien 

belanghebbenden geen deel uitmaken van het bestuur zelf, zijn bestuur en intern toezicht ‘onder-

worpen’ aan het belanghebbendenorgaan (hierna: BO) dat aanzienlijk ruimere bevoegdheden heeft 

dan het VO. Zo is het BO volgens de Code bevoegd tot benoeming en ontslag van bestuursleden en 

leden van het intern toezicht (zie bijlage 2 van de Code). 

Bij het gemengde model zitten in hetzelfde bestuur zowel uitvoerend als niet-uitvoerend bestuurders 

(one-tier) waarbij drie varianten mogelijk zijn. Bij het paritair gemengd bestuur en het onafhankelijk 

gemengd bestuur is het bestuur op dezelfde wijze samengesteld als bij de respectievelijke varianten 

in het two-tier model. De niet-uitvoerend bestuurders zijn in deze twee varianten geen belangheb-

benden van het pensioenfonds. In het omgekeerd gemengde bestuursmodel zijn de uitvoerend be-

stuurders onafhankelijk en bestaan de niet-uitvoerend bestuurders uit belanghebbenden van het 

pensioenfonds. De voorzitter moet wel onafhankelijk zijn. Bij het omgekeerd gemengde en paritair 

gemengde bestuursmodel is sprake van een VO, bij het onafhankelijk gemengde bestuursmodel van 

een BO.  

                                                             

9 Verplicht bij een algemeen pensioenfonds ex art. 103 lid 3 Pw, bij een bedrijfstakpensioenfonds (tenzij het 
bedrijfstakpensioenfonds volledig is verzekerd bij een verzekeraar) ex art. 103 lid 1 Pw en bij een onderne-
mingspensioenfonds indien het ondernemingspensioenfonds een beheerd vermogen heeft van meer dan € 1 
miljard (tenzij het ondernemingspensioenfonds volledig is verzekerd bij een verzekeraar) ex art. I sub K Ver-
zamelwet pensioenen 2017 (Stb. 2017, 525) waarbij art. 103 lid 2 Pw is gewijzigd. 
10 Zie vorige voetnoot. 
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Deel I – Meting naleving Code Pensioenfondsen boekjaar 2016  

Deel I – Meting naleving Code Pensioenfondsen 

boekjaar 2016 
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4. Onderzoeksmethode en afbakening 

 

4.1 Onderzoeksmethode nalevingsrapportage 2016 

Het onderzoek naar de mate van (en toelichting op) de naleving van de Code is uitgevoerd door een 

inhoudsanalyse11 van het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel in het jaarrapport over 2016 en/of op de web-

site van de in dit onderzoek betrokken pensioenfondsen. De Code bestaat uit 83 normen waarvan 7 

normen rapportage over de naleving van deze normen in het jaarrapport vereisen.12 Daarnaast is er 

één norm die expliciet vastlegging in de gedragscode vereist en één norm die expliciet rapportage in 

de statuten vereist.13 Zoals hierna nog wordt toegelicht (zie paragraaf 4.2), worden deze negen nor-

men ‘rapportagenormen’ genoemd.14 Tevens zijn er negen normen waarbij de Code vastlegging ver-

eist, zonder te specificeren op welke plaats deze vastlegging is gewenst.15 Deze normen zijn te her-

kennen aan bewoordingen als ‘legt vast’, ‘stelt op’, ‘evalueert’, ‘zorgt voor’ en ‘maakt melding van’. 

Deze negen normen worden vastleggingsnormen genoemd, waarbij wordt onderscheiden tussen 

openbare en niet-openbare vastleggingsnormen (zie nader paragraaf 4.2).16 Ook omvat de Code 65 

normen waarvoor geen rapportage- of vastleggingsvereisten gelden, de zogenaamde gedragsnormen 

(zie nader paragraaf 4.2).17  

Uit bovenstaande verdeling van type normen blijkt dat toepassing van de Code niet altijd verant-

woording van de Code in het jaarrapport vereist. De Code mag immers worden nageleefd volgens het 

‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel: een pensioenfonds moet een norm ófwel toepassen ófwel in het jaarrap-

port motiveren waarom het een norm niet (volledig) toepast.18 Het is daarom mogelijk dat een pen-

sioenfonds voldoet aan een gedragsnorm maar hiervan geen melding maakt in het jaarrapport. 

Daarom wordt in een dergelijk geval impliciete toepassing verondersteld. Het is echter ook mogelijk 

dat een pensioenfonds niet voldoet aan één of meerdere gedragsnormen maar hierover geen uitleg 

geeft in het jaarrapport. Dit kan niet door middel van analyse van jaarrapporten of openbaar beschik-

bare informatie worden vastgesteld. Dit geldt zowel voor gedragsnormen als voor vastleggingsnor-

men waarbij sprake is van door het fonds intern te gebruiken informatie. 

Ten aanzien van de normen waarbij rapportage (respectievelijk vastlegging) in het jaarrapport, de 

gedragscode of de statuten wordt vereist – de zogenoemde rapportagenormen – is vastgesteld of de 

pensioenfondsen daaraan al dan niet voldoen. Daartoe is gebruik gemaakt van een wetenschappelijk 

                                                             

11 De inhoudsanalyse is uitgevoerd door gebruik te maken van zoektermen. Deze zijn weergegeven in Bijlage 
3. 
12 Het betreft de normen 18, 19, 20, 21, 27, 41 en 66. 
13 Het betreft respectievelijk de normen 73 en 46.  
14 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 5. 
15 Het betreft de normen 3.2, 8, 24, 31, 44, 47, 49, 54 en 75. 
16 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 6. 
17 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 6. 
18 Code Pensioenfondsen, p. 12-13. 
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onderbouwde inhoudsanalyse19, ook functionele tekstanalyse genoemd, van de jaarrapporten 2016 

en andere relevante documenten. 

Ten aanzien van de normen waarbij vastlegging op een openbare plaats wordt vereist, de zoge-

noemde openbare vastleggingsnormen, is door middel van een inhoudsanalyse van openbare bron-

nen (hierna aangeduid als onderzoeksobject) vastgesteld of het pensioenfonds voldoet aan deze nor-

men.  

Object van dit onderzoek is openbaar beschikbare informatie te vinden in het jaarrapport over boek-

jaar 2016, de statuten, de gedragscode en informatie over de naleving van de Code op de website van 

de pensioenfondsen. Met de term ‘jaarrapport’ wordt bedoeld het geheel van uitgebrachte jaarrap-

portage over 2016 bestaande uit het bestuursverslag20, de jaarrekening21 en overige gegevens22 als-

mede de niet wettelijk verplichte gegevens in het jaarrapport.  

In overleg met de commissie is besloten alle jaarrapporten van pensioenfondsen welke uiterlijk op 

25 september 2017 openbaar beschikbaar waren mee te nemen in het onderzoek.  

Tabel 1 toont de vindplaats van de onderzochte openbare informatie. Bij 189 fondsen is informatie 

uit zowel het jaarrapport als van de website gebruikt. Bij 16 fondsen waren aanvullende documenten 

op de website niet beschikbaar. Ten aanzien van 80 fondsen is de gedragscode inhoudelijk onder-

zocht, bij de overige 125 fondsen was de gedragscode niet openbaar beschikbaar. 46 fondsen stellen 

hun klokkenluidersregeling openbaar beschikbaar, in deze gevallen is de klokkenluidersregeling in-

houdelijk onderzocht. 175 statuten zijn inhoudelijk onderzocht; de overige 30 statuten zijn niet op 

de website van het desbetreffende pensioenfonds beschikbaar en waren daarom geen onderdeel van 

de onderzochte informatie. 

Tabel 1. Plaats van informatie over Code Pensioenfondsen 

Informatie opgenomen in: 
Totaal 
aantal 

% 

Jaarrapport en website 189 92% 

Alleen in jaarrapport 16 8% 

Gedragscode 80 39% 

Klokkenluidersregeling 46 22% 

Statuten 175 85% 

* Het totaal aantal onderzochte fondsen is 205. 

 

                                                             

19 K. Krippendorff, Content Analysis. An Introduction to its Methodology, Thousand Oaks: Sage Publications Inc. 
2004; J.G.C.M. Galle, Consensus on the comply or explain principle within the EU corporate governance frame-
work: legal and empirical research, Deventer: Kluwer 2012. 
20 Art. 2:391 BW. 
21 Art. 2:361 BW. 
22 Art. 2:392 BW. 
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4.2 Type normen 

De Code bestaat uit vier type normen, te weten rapportagenormen, openbare vastleggingsnormen, 

niet-openbare vastleggingsnormen en gedragsnormen. Het onderscheid naar type norm is van be-

lang bij de interpretatie van de nalevingsscore. Door eenzelfde indeling te hanteren als in het nale-

vingsonderzoek van boekjaar 201423 kunnen de resultaten van boekjaar 2016 worden vergeleken 

met boekjaar 2014. Bijlage 2 bevat een overzicht van de indeling naar type norm van alle normen en 

subnormen. 

Rapportagenormen schrijven rapportage over het desbetreffende onderwerp voor op een speci-

fieke openbare plek: het jaarrapport, de statuten of de gedragscode. Deze specifieke plaats is vermeld 

in de desbetreffende bepalingen van de Code of in de Pensioenwet. Er is sprake van naleving van deze 

normen als het pensioenfonds op de voorgeschreven plaats daadwerkelijk rapporteert. Indien deze 

voorgeschreven plaats niet via de website beschikbaar is24, is naleving of afwijking in het kader van 

dit onderzoek niet vastgesteld. Een voorbeeld van een rapportagenorm is norm 18. 

 

Openbare en niet-openbare vastleggingsnormen schrijven vastlegging van het desbetreffende 

onderwerp voor, zonder de plek van de vastlegging te bepalen.25 Niet-openbare vastleggingsnormen 

kunnen worden onderscheiden van openbare vastleggingsnormen doordat bij niet-openbare vast-

leggingsnormen sprake is van door het fonds intern te gebruiken informatie. Een voorbeeld van der-

gelijke informatie is norm 3.2.  

 

Openbare vastleggingsnormen daarentegen verwijzen naar informatie die vaak wel openbaar wordt 

gemaakt.26 Een voorbeeld van dergelijke informatie is norm 44.1.  

 

Naleving van openbare vastleggingsnormen kan enkel worden vastgesteld voor zover de informatie 

openbaar is gemaakt op de onderzochte vindplaatsen (statuten, gedragscode en het openbare ge-

deelte van de website). Omwille van het karakter van niet-openbare vastleggingsnormen kan nale-

ving niet worden vastgesteld. 

                                                             

23 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 4-7. 
24 Het betreft dan de gedragscode (norm 73) of de statuten (norm 46). 
25 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 5. 
26 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 5, waar wordt gespro-
ken over informatie waarvan het aannemelijk is dat deze op een openbare plek vindbaar is. 

Norm 18 Het bestuur beschrijft in het jaarverslag helder en duidelijk de missie, visie en strate-

gie van het pensioenfonds. Ook beschrijft het bestuur hierin of en in hoeverre het pensioenfonds 

de gestelde doelen heeft bereikt. 

Norm 3.2 Ook zorgt het [bestuur] voor een heldere en gedocumenteerde beleids- en verant-

woordingscyclus. 

Norm 44.1 Het bestuur legt duidelijk vast bij wie en op welke wijze degenen die financieel af-

hankelijk zijn van het fonds, hierover kunnen rapporteren. 
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Gedragsnormen hebben betrekking op het handelen – oftewel het gedrag – van (organen binnen) 

het pensioenfonds en schrijven geen rapportage of vastlegging voor. Uit het ‘pas-toe-of-leg-uit’-be-

ginsel volgt dat pensioenfondsen afwijkingen van gedragsnormen moeten rapporteren. Wanneer het 

pensioenfonds niet rapporteert over naleving van de norm wordt impliciete naleving verondersteld. 

Hiermee wordt bedoeld dat naleving wordt verondersteld maar niet is waargenomen. Een voorbeeld 

van een gedragsnorm is norm 1. 

 

 

4.3 Gehanteerde begrippen 

Pensioenfondsen mogen de Code naleven volgens het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel. De Code schrijft 

daarover: ‘Dit betekent dat een pensioenfonds de normen van de Code toepast of in het jaarrapport 

motiveert waarom het een norm niet (volledig) toepast. Afwijken van de norm is dus mogelijk, als 

daar een goede reden voor is.’27 

Toepassing 

Om te spreken van toepassing dient onderscheid te worden gemaakt tussen de eerder genoemde 

type normen: rapportagenormen, openbare en niet-openbare vastleggingsnormen en gedragsnor-

men. 

Gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen vereisen geen vastlegging in openbare pensi-

oenfondsdocumenten. Bij dit type normen wordt ingevolge het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel veron-

dersteld dat een norm wordt toegepast, als pensioenfondsen niet rapporteren af te wijken van de 

norm. Dit is aangemerkt als ‘impliciete toepassing’. Wanneer pensioenfondsen expliciet rapporteren 

dat zij aan de norm voldoen, is eveneens sprake van toepassing. Dit is aangemerkt als ‘gerapporteerd 

voldaan’. 

Rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen vereisen vastlegging in specifieke respectieve-

lijk niet-specifieke, openbare pensioenfondsdocumenten. Hierdoor kan toepassing door middel van 

inhoudelijke toetsing worden vastgesteld. De norm is dan ‘gerealiseerd’, wat kwalificeert als ‘geble-

ken toepassing’. Slechts in enkele gevallen waarin bepaalde pensioenfondsdocumenten niet open-

baar zijn28 (bijvoorbeeld omdat de desbetreffende informatie door middel van gerichte e-mails of 

andere vormen van communicatie ‘openbaar’ is gemaakt), kan sprake zijn van impliciete toepas-

sing.29 

  

                                                             

27 Paragraaf 1.3 Code Pensioenfondsen. 
28 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 5-6. 
29 Normen 46 en 75. 

Norm 1 Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds als ‘goed huisva-

der’ (m/v) de pensioenregeling uit: de regeling in ontvangst nemen, aanvaarden en beheren, de 

gelden beleggen, de pensioenen uitkeren en belanghebbenden informeren. Het bestuur heeft 

altijd de eindverantwoordelijkheid en de regie over alle werkzaamheden van het fonds. 
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Naleving 

De Code wordt nageleefd als sprake is van toepassing van de norm. Er is ook sprake van naleving als 

de norm niet wordt toegepast maar ingevolge het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel gemotiveerd van een 

norm is afgeweken (zie volgende paragraaf).  

Hierna volgt een uitleg per type norm van de situaties waarin gesproken wordt van naleving. 

Rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen kunnen inhoudelijk worden gecontroleerd. 

Deze normen vereisen namelijk rapportage in het jaarrapport of op een openbare plaats. Er is dan 

ook sprake van naleving wanneer inhoudelijk is vastgesteld dat een pensioenfonds de norm toepast. 

Daarnaast geldt dat sprake is van naleving bij een gemotiveerde afwijking. 

Gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen kunnen niet inhoudelijk worden gecontro-

leerd. De norm is nageleefd als sprake is van toepassing. Daarnaast geldt dat sprake is van naleving 

bij een gemotiveerde afwijking. 

Afwijking 

Een pensioenfonds wijkt af van de Code wanneer het zelf expliciet rapporteert in het jaarrapport dat 

het afwijkt. Een gerapporteerde afwijking staat niet zonder meer gelijk aan naleving van de Code 

omdat een pensioenfonds de Code alleen naleeft wanneer de afwijking gemotiveerd is. Er is sprake 

van gemotiveerde afwijking wanneer het pensioenfonds bewust een eigen beleid voert en de vol-

gende drie cumulatieve elementen omschrijft:  

1. het pensioenfonds rapporteert zelf dat het afwijkt; 

2. het pensioenfonds geeft een reden van een alternatieve keuze; en  

3. het pensioenfonds licht de overweging voor zijn alternatieve keuze toe.30 

Het enkel benoemen van een afwijking is dus niet voldoende om te spreken van een gemotiveerde 

afwijking. Tevens is het benoemen van een alternatief beleid of alternatieve interpretatie van de 

norm niet voldoende om te spreken van een gemotiveerde afwijking. Enkel in het geval het pensioen-

fonds zijn alternatieve keuze toelicht, is sprake van gemotiveerde afwijking. 

Overige gerapporteerde afwijkingen worden niet gezien als naleving en zijn gecategoriseerd als ‘be-

lofte’, ‘geen uitleg’ of ‘andere redenen’. Er is sprake van een belofte als het pensioenfonds een toezeg-

ging doet om in de nabije toekomst te gaan voldoen. Hiervan is sprake als een pensioenfonds aangeeft 

hoe het gaat voldoen en binnen welke termijn dit gerealiseerd moet zijn. De categorie ‘geen uitleg’ 

ziet op de gevallen waarbij pensioenfondsen slechts aangeven niet te voldoen maar daarbij niet ver-

klaren waarom dat het geval is. De categorie ‘andere redenen’ ziet op alle overige gevallen. Een veel-

voorkomende andere reden is dat een pensioenfonds de norm niet van toepassing verklaart op zijn 

situatie. Dit gaat bijvoorbeeld over normen die zien op de werking van een BO waarbij een fonds 

rapporteert geen BO te hebben.  

 

                                                             

30 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 4. Om de resultaten 
van boekjaar 2016 te kunnen vergelijken met boekjaar 2014 zijn dezelfde criteria gebruikt. 
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4.4 Toetsingskader en terminologie 

De manier van toetsing van toepassing en naleving verschilt per categorie normen. In deze paragraaf 

worden het toetsingskader en de bijbehorende categorieën van resultaten nader toegelicht. 

Gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen 

Gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen vereisen geen vastlegging in openbare pensi-

oenfondsdocumenten. De toepassing van dit type normen kon derhalve uitsluitend in feitelijke zin 

worden geconstateerd als pensioenfondsen hierover – eigener beweging en onverplicht – expliciet 

rapporteren. Van toepassing is sprake als het pensioenfonds de norm benoemt en daar zelf een nale-

vingsoordeel bij geeft. De meeste pensioenfondsen rapporteren evenwel niet op deze vrijwillige basis 

(en behoeven zulks ingevolge de Code ook niet te doen). In die gevallen wordt toepassing veronder-

steld (‘impliciete toepassing’). Van naleving is sprake bij expliciete of impliciete toepassing en bij ge-

motiveerde afwijking. Het toetsingskader voor dit type normen wordt weergegeven in Figuur 1.  

Figuur 1: Toetsingskader gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen 

 

* Alle onderstreepte termen zijn gebruikt als nalevingsclassificatie in de figuren in hoofdstuk 6. De af-

wijkingen in de categorie ‘niet voldaan’ zijn eveneens geclassificeerd zoals weergegeven in Figuur 1, 

maar omwille van de leesbaarheid niet afzonderlijk opgenomen in de figuren. De zes categorieën uit de 

laatste kolom zijn allen opgenomen in de tabel met het totaaloverzicht, zie Bijlage 5. 

Als een pensioenfonds niet expliciet over de naleving van de norm rapporteert, is ingevolge het ‘pas-

toe-of-leg-uit’-beginsel toepassing verondersteld. Dit is aangemerkt als ‘impliciete toepassing’. Als 

het pensioenfonds wel expliciet rapporteert en schrijft aan de norm te voldoen, is dit aangemerkt als 

‘gerapporteerd voldaan’. Als het pensioenfonds een afwijking aangeeft, is vervolgens gekeken naar 

het type afwijking. Als het pensioenfonds gemotiveerd eigen beleid voert ten opzichte van de norm, 
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is sprake van een ‘gemotiveerde afwijking’, oftewel een explain. Als sprake is van een ‘belofte’ tot 

naleving, als uitleg ontbreekt (‘geen uitleg’) of in overige gevallen (‘anders/overig’), is niet aan de 

norm voldaan. 

Rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen 

Rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen vereisen inhoudelijke rapportage over de 

norm. Daarom is in de relevante pensioenfondsdocumenten inhoudelijk gekeken naar de naleving 

van dit type normen. Het toetsingskader voor dit type normen wordt weergegeven in Figuur 2.  

De onderzochte pensioenfondsdocumenten verschillen per norm. Als de norm rapportage door het 

bestuur vraagt, is alleen het bestuursverslag van het jaarrapport gecontroleerd. Indien een norm 

vastlegging in een specifiek pensioenfondsdocument vraagt, zoals de gedragscode of statuten, is al-

leen dat document onderzocht voor de toetsing van toepassing en naleving. Openbare vastleggings-

normen vereisen geen rapportage op een specifieke plek, zodat bij dit type normen alle openbare 

pensioenfondsdocumenten zijn onderzocht. Deze documenten zijn het jaarrapport, de website, de 

klokkenluidersregeling, de gedragscode en de statuten. 

Figuur 2: Toetsingskader rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen 

 

* Alle onderstreepte termen zijn gebruikt als nalevingsclassificatie in de figuren in hoofdstuk 6. De af-

wijkingen zijn eveneens geclassificeerd zoals weergegeven in Figuur 2, maar omwille van de leesbaar-

heid niet afzonderlijk opgenomen in de figuren. De tien verschillende categorieën uit de laatste kolom 

zijn allen opgenomen in de tabel met het totaaloverzicht, zie Bijlage 5. 
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Bij het beoordelen van de naleving is eerst gekeken of het pensioenfonds expliciet rapporteert over 

de norm (een dergelijke rapportage is in de methodiek van de Code niet verplicht tenzij niet sprake 

is van toepassing – dan moet immers worden uitgelegd (explain)). Er is sprake van expliciete rappor-

tage als het pensioenfonds de norm in het jaarrapport noemt en daar zelf een nalevingsoordeel bij 

geeft. Uit deze toets volgen drie mogelijke uitkomsten: ‘niet gerapporteerd’ (als het pensioenfonds 

niet expliciet rapporteert over de naleving van de norm), ‘gerapporteerde afwijking’ (als het pensi-

oenfonds de norm in het jaarrapport noemt en meldt daarvan af te wijken) en ‘gerapporteerd’ (als 

het pensioenfonds expliciet rapporteert over de naleving van de norm). 

Als het pensioenfonds niet expliciet rapporteert over de naleving van de norm (aangemerkt als ‘niet 

gerapporteerd’) is desondanks inhoudelijk getoetst op basis van de relevante pensioenfondsdocu-

menten. Uit deze toets volgen vier mogelijke uitkomsten: ‘wel gerealiseerd’ (als het pensioenfonds 

de norm naleeft), ‘niet gerealiseerd’ (als het pensioenfonds de norm niet naleeft), ‘deels gerealiseerd’ 

(als het pensioenfonds de norm slechts gedeeltelijk naleeft) en ‘impliciete toepassing’ (als de beno-

digde pensioenfondsdocumenten niet openbaar zijn). De uitkomst ‘impliciete toepassing’ is overi-

gens alleen mogelijk bij rapportagenorm 46 (rapportage in de statuten) en rapportagenorm 73 (rap-

portage in de gedragscode), namelijk als de statuten of gedragscode niet via de website beschikbaar 

zijn. In dat geval kon, gelet op in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunt dat alleen via de website 

beschikbare documenten worden bestudeerd, namelijk niet in feitelijke zin worden geconstateerd of 

van naleving sprake is. 

Als het pensioenfonds rapporteert dat het afwijkt van de norm, is sprake van een ‘gerapporteerde 

afwijking’. In die gevallen is vervolgens gekeken naar het type afwijking. Als het pensioenfonds een 

gemotiveerd eigen beleid voert ten opzicht van de norm is sprake van een gemotiveerde afwijking, 

oftewel een explain, en is dus sprake van naleving van het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel. Als sprake is 

van een ‘belofte’ tot naleving, als uitleg ontbreekt (‘geen uitleg’) of in overige gevallen (‘anders/ove-

rig’), is geen sprake van naleving. 

Als het pensioenfonds expliciet rapporteert over de naleving van de norm en geen afwijking aangeeft, 

is inhoudelijk gecontroleerd of het pensioenfonds daadwerkelijk voldoet aan de norm. Uit deze toets 

volgen drie mogelijke uitkomsten: ‘gerealiseerd’ (als het pensioenfonds de norm naleeft), ‘niet gere-

aliseerd’ (als het pensioenfonds de norm niet of slechts gedeeltelijk naleeft) en ‘impliciete toepassing’ 

(als de benodigde pensioenfondsdocumenten niet openbaar zijn). De uitkomst ‘impliciete toepassing’ 

is ook in dit geval alleen mogelijk bij rapportagenorm 46 (rapportage in de statuten) en rapportage-

norm 73 (rapportage in de gedragscode), namelijk als de statuten of gedragscode niet via de website 

beschikbaar zijn. 

De uitkomsten ‘niet gerapporteerd, wel gerealiseerd’ en ‘gerapporteerd en gerealiseerd’ kwalificeren 

tezamen als ‘gebleken toepassing’. 
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5. Onderzoekspopulatie 

 

De onderzoekspopulatie bestaat uit 205 pensioenfondsen. Al deze pensioenfondsen hebben op uiter-

lijk 25 september 2017 het jaarrapport over het boekjaar 2016 openbaar gemaakt. In het kalender-

jaar 2016 waren volgens DNB 253 pensioenfondsen operationeel of in liquidatie.31 Van deze 253 pen-

sioenfondsen maken 48 fondsen geen onderdeel uit van de steekproef.32 De onderzoekspopulatie be-

staat uit 194 actieve fondsen en 11 pensioenfondsen in liquidatie. De pensioenfondsen in liquidatie 

hebben ondanks hun liquidatiestatus het jaarrapport over 2016 beschikbaar gesteld en zijn daarom 

onderdeel van de onderzoekspopulatie. Figuur 1 geeft dit schematisch weer.  

Figuur 1. Onderzoekspopulatie 

 

 

De figuren 2 en 3 laten zien in hoeverre de steekproef representatief is voor de pensioensector. De 

steekproef van 205 onderzochte pensioenfondsen blijkt een goede afspiegeling van de totaalpopula-

tie van Nederlandse pensioenfondsen, zowel naar type pensioenfonds als naar omvang van de tech-

nische voorziening.  

  

                                                             

31 Zie Bijlage 1. 
32 De redenen waarom deze 48 pensioenfondsen geen onderdeel uitmaken van de steekproef zijn als volgt: 1 
pensioenfonds werd dubbel vermeld in het DNB register. 2 pensioenfondsen zijn voorafgaand aan het kalen-
derjaar 2016 geliquideerd. 19 fondsen hebben waarschijnlijk geen jaarrapport gepubliceerd omdat ze in li-
quidatie waren. 3 fondsen maken deel uit van een multi-OPF die maar 1 jaarrapport heeft gepubliceerd. Bij 2 
fondsen was het jaarrapport alleen na inloggen beschikbaar. 9 fondsen hebben hun jaarrapport alsnog gepu-
bliceerd, maar na de deadline van 25 september 2017. Van 12 fondsen is niet duidelijk waarom zij het jaar-
rapport (nog) niet openbaar hebben gemaakt. 
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Figuur 2: Steekproef naar fondstype 

 
* Vijf fondsen die onderdeel zijn van een multi-OPF, zijn meegenomen onder OPF. De totaalpopulatie van DNB bevatte twee 

fondsen die reeds geliquideerd waren. 

 

Figuur 3: Steekproef naar fondsgrootte 

 
* Bepaald naar omvang van de technische voorziening. GK1: kleiner dan 100 miljoen; GK2: tussen 100 miljoen en 1 miljard; 

GK3: tussen 1 miljard en 5 miljard; GK4: tussen 5 miljard en 10 miljard; GK5: groter dan 10 miljard. Van de totaalpopulatie kon 

van 233 van de 253 pensioenfondsen de classificering worden bepaald, van de steekproef kon dit bij alle 203 pensioenfondsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

6

4

10

8

63

58

2 172

135

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaalpopulatie (N=253)

Steekproef (N=205)

APF Beroepspensioenfonds BPF Geliquideerd OPF

35

24

130

117

44

41

12

11

12

12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (N=253)

Steekproef (N=205)

GK1 GK2 GK3 GK4 GK5



 

   23 

6. Onderzoeksresultaten analyse jaarrapporten 

 

6.1 Inleiding 

De volgende paragrafen presenteren de resultaten van het onderzoek naar de mate van (toelichting 

op de) naleving van de Code over het boekjaar 2016. Allereerst schetst paragraaf 6.2 een algemeen 

beeld van de mate waarin pensioenfondsen rapporteren over de naleving van de Code. Vervolgens 

wordt in paragraaf 6.3 en 6.4 per thema uit de Code weergegeven in welke mate pensioenfondsen 

rapporteren over de naleving van de Code. Opvallendheden en afwijkingen worden per thema be-

sproken. 

De Code is opgebouwd uit 19 thema’s. Tabel 1 geeft een overzicht van de onderverdeling van de Code. 

Paragraaf 6.3 en 6.4 omschrijven de naleving van de normen binnen de verschillende thema’s. Per 

thema worden de nalevingsresultaten gepresenteerd en de daaruit voortvloeiende bevindingen be-

schreven.  

Tabel 1. Thema’s Code Pensioenfondsen 

Thema nummer Thema Normen 

Algemene thema’s 

1 Taken en werkwijze bestuur  1-9 

2  Taak en werkwijze belanghebbendenorgaan  10-13 

3  Taken en werkwijze intern toezicht  14-16 

4  Verantwoording afleggen  17-22 

5  Integraal risicomanagement  23-24 

6  Communicatie en transparantie  25-26 

7  Verantwoord beleggen  27-29 

8  Uitvoering, uitbesteding en kosten  30-37 

9  Rol accountant en actuaris  38-39 

10  Klachten en geschillen  40-1 

11 Melding onregelmatigheden  42-44 

Inrichting en organisatie 

1 Benoeming, ontslag en schorsing  45-47 

2 Geschiktheid  48-58 

3  Stemverhoudingen  59 

4 Zittingsduur en herbenoeming  60-64 

5 Diversiteit  65-71 

6 Integer handelen  72-76 

7 Beloningsbeleid  77-81 

8 Compliance  82-83 
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6.2 Algemene bevindingen  

Het gemiddelde nalevingspercentage over het totaal van alle normen is 92,6%. Een overzicht met alle 

nalevingspercentages per (sub)norm uit de Code is opgenomen in Bijlage 5. 

24 van de 106 (sub-)normen worden voor 100% nageleefd.33 23 van deze 24 normen hebben het 

karakter van gedragsnorm en 1 norm heeft het karakter van een niet-openbare vastleggingsnorm. 

Ingevolge het karakter van de normen en het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel wordt naleving veronder-

steld als een pensioenfonds niet rapporteert over een afwijking. In gemiddeld 89,8% van de gevallen 

is sprake van impliciete toepassing, waarbij de naleving niet inhoudelijk is gecontroleerd. Fondsen 

rapporteren gemiddeld over 9,1% van de subnormen te voldoen aan de norm. In 1,1% van de geval-

len is sprake van een gemotiveerde afwijking.  

Van alle normen die inhoudelijk zijn getoetst, wordt norm 20 het meest nageleefd met 99,0% en norm 

31.2 het minst nageleefd met 34,1% 

Alle fondsen uit de steekproef van 205 pensioenfondsen rapporteren expliciet over de naleving van 

de Code. De vindplaats van informatie over de naleving verschilt: 196 fondsen schrijven over de na-

leving in het corporate governance hoofdstuk of een apart hoofdstuk van het jaarrapport en 9 fondsen 

maken doorlopend in het jaarrapport melding van de naleving van de Code. Van 175 fondsen is een 

deel van de informatie op de website gevonden. 

200 fondsen beschrijven in het kader van de Code aan de hand van het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel 

welke normen wel of niet worden nageleefd. Dit bekent dat 200 fondsen zelf aangeven te voldoen 

aan bepaalde normen en af te wijken van andere normen. 4 fondsen gaan enkel in algemene zin in op 

de naleving van de Code zonder expliciet melding te maken van de naleving van verscheidene nor-

men. 1 fonds geeft aan nog geen verslag te kunnen uitbrengen over de naleving van de Code in ver-

band met het ontbreken van de benodigde documenten.  

7 pensioenfondsen rapporteren dat zij aan alle normen uit de Code voldoen. 24 fondsen (11,7%) be-

spreken alle 83 normen van de Code waarmee zij meer informatie verstrekken dan het ‘pas-toe-of-

leg-uit’- beginsel van hen vraagt. 173 fondsen rapporteren, in overeenstemming met het ‘pas-toe-of-

leg-uit’-beginsel, over de mate van naleving van specifieke normen uit de Code. 1 pensioenfonds rap-

porteert over de Code zonder daarbij een conclusie te geven over de mate van naleving van de Code.34  

  

                                                             

33 Normen: 1.1, 1.2, 5, 7, 8, 14, 17, 30.1, 32, 37, 38, 40, 41.1, 45, 52, 59, 61, 73.2, 74, 76, 79.1, 79.2, 80, 83. 
34 ‘Het bestuur besteedt veel aandacht aan de navolging van de Code Pensioenfondsen, aan de 
professionalisering van de pensioenorganisatie en aan zelfevaluatie.’ 
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6.3 Naleving Algemene thema’s 

 

6.3.1 Algemeen thema: Taken en werkwijze bestuur 

De normen die zien op de taken en werkwijze van het bestuur hebben uitsluitend het karakter van 

niet openbare vastleggingsnormen en gedragsnormen. Dit betekent dat het pensioenfonds geen ver-

plichting heeft om verantwoording af te leggen over de naleving van deze normen in het jaarrapport. 

Enkel in het geval een pensioenfonds afwijkt van een gedragsnorm dient het ingevolge het ‘pas-toe-

of-leg-uit’-beginsel uitleg te geven over deze afwijking in het jaarrapport en/of de website.  

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van naleving van de normen binnen dit thema is onderzocht 

of het pensioenfonds in het jaarrapport of op de website rapporteert over de mate waarin het deze 

normen toepast en uitleg geeft daar waar het fonds afwijkt van de normen binnen dit thema.  

Figuur 1: Naleving taken en werkwijze bestuur 

 

Figuur 1 geeft de individuele nalevingspercentages weer van de normen binnen het thema Taken en 

werkwijze bestuur. Gemiddeld rapporteert 9,6% van de fondsen expliciet dat zij de normen binnen 

dit thema naleven. Omdat het thema enkel uit gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen 

bestaat, is niet inhoudelijk beoordeeld of de veronderstelde nalevingsscore van 99,0% feitelijk juist 

is.  
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Opvallend is dat 8,7% van de fondsen rapporteert af te wijken van norm 4. Uit de inhoudsanalyse van 

de gerapporteerde afwijkingen is gebleken dat 6 van de 205 fondsen de norm niet naleven. Een fonds 

dat een afwijking aangeeft leeft een gedragsnorm na als het in de pensioenfondsdocumenten een ge-

motiveerd eigen beleid ten opzichte van de norm beschrijft (zie paragraaf 4.4). 6 fondsen voldoen 

niet aan dit vereiste en doen in plaats daarvan een belofte tot naleving (4 fondsen) of geven geen 

uitleg of andere redenen (2 fondsen). 12 fondsen leven de norm wel na en voeren een eigen beleid 

ten opzichte van deze norm, waarbij reeds bestaande korte lijnen met de betrokken personen veel-

vuldig als reden wordt aangevoerd. 

Een opmerkelijke constatering is dat twee pensioenfondsen exact dezelfde tekst in betreffende jaar-

rapport hebben opgenomen t.a.v. de afwijking van norm 4.35 

 

6.3.2 Algemeen thema: Taak en werkwijze belanghebbendenorgaan 

De normen die zien op de taken en werkwijze van het belanghebbendenorgaan hebben uitsluitend het 

karakter van gedragsnormen. De gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen dit thema is 

92,8%. Hierbij is verondersteld dat 87,7% van de pensioenfondsen de normen naleven zonder daar-

over expliciet te rapporteren. Inhoudelijke controle van deze nalevingsscore is omwille van het ka-

rakter van gedragsnormen niet uitgevoerd. Opvallend is het vrij constante percentage van 7,3% dat 

gerapporteerd afwijkt.  

 

Figuur 2: Naleving taken en werkwijze belanghebbendenorgaan 

 

 

 

                                                             

35 ‘Er is geen aparte noodprocedure opgesteld, anders dan voor het geval van een crisissituatie. De lijnen tussen 
bestuursleden en uitvoerders zijn zo kort dat in een noodsituatie direct contact vanzelfsprekend is en snelle be-
sluitvorming kan worden afgestemd.’ 

14

15

15

15

15

180

180

180

179

180

11

10

10

11

10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10g

11g

12.1g

12.2g

13g

Verdeling onderzochte fondsen

N
o

rm

Niet voldaan Gemotiveerde  afwijking (explain) Impliciete toepassing Gerapporteerd voldaan

Normen 10 t/m 13 Deze normen zien op de taken en verantwoordelijkheden van het belang-

hebbendenorgaan. 

 



 

   27 

Uit de inhoudsanalyse van de gerapporteerde afwijkingen is gebleken dat de pensioenfondsen die 

afwijken de normen niet van toepassing verklaren. Het gekozen bestuursmodel van deze fondsen 

kent namelijk geen BO. Deze fondsen kunnen vanwege het type bestuursmodel per definitie niet vol-

doen aan de normen binnen het thema. 

 

6.3.3 Algemeen thema: Taken en werkwijze intern toezicht 

De normen die zien op de taken en werkwijze van het intern toezicht hebben uitsluitend het karakter 

van gedragsnormen. De gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen dit thema is 99,0%. Hier-

bij is verondersteld dat 89,9% van de pensioenfondsen de normen naleeft zonder hierover te rap-

porteren, waardoor sprake is van impliciete toepassing. Inhoudelijke controle van deze nalevings-

score is omwille van het karakter van de gedragsnormen niet uitgevoerd.  

Figuur 3: Naleving taken en werkwijze intern toezicht 

 

 

Uit de inhoudsanalyse van de gerapporteerde afwijkingen is gebleken dat 5 fondsen norm 16 niet 

naleven. De afwijking ziet op het type bestuursmodel waarvoor is gekozen. Desbetreffende fondsen 

kennen geen RvT en verklaren de norm dan ook niet van toepassing – zij kunnen per definitie niet 

voldoen aan de norm. 

 

6.3.4 Algemeen thema: Verantwoording afleggen 

De gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen het thema Verantwoording afleggen is 85,8%. 

Figuur 4 geeft de naleving weer van de gedragsnormen binnen dit thema. Norm 17 (geven van inzicht 

in beleid, besluitvormingsprocedures, besluiten en realisatie van beleid) is door alle pensioenfond-

sen nageleefd. Norm 22 (dialoog met VO/BO bij afleggen verantwoording) is door nagenoeg alle pen-

sioenfondsen nageleefd. 
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Figuur 4: Naleving verantwoording afleggen - gedragsnormen 

 

Onder het thema Verantwoording afleggen vallen bovendien 7 rapportage(sub)normen. De normen 

18.1; 18.2; 19.1; 20; 21.1; en 21.2 vereisen rapportage in het jaarrapport. Bij het toetsen van deze 

(sub)normen is dan ook uitsluitend het jaarrapport onderzoeksobject. Figuur 5 toont de resultaten. 

Figuur 5: Naleving verantwoording afleggen - rapportagenormen 

 

 

Van toepassing van norm 18.1 is sprake als het pensioenfonds de missie, visie en strategie beschrijft 

in het jaarrapport. Van 145 pensioenfondsen is vastgesteld dat zij de norm toepassen. Het gebleken 

toepassingspercentage van norm 18.1 is daarmee 70,7%.  

6 fondsen rapporteren af te wijken van norm 18.1. Uit de inhoudsanalyse van de afwijkingen is ge-

bleken dat 5 van de 6 afwijkingen beloftes zijn om in de nabije toekomst te voldoen. Deze fondsen 

leven de norm niet na.  

35 fondsen leven norm 18.1 gedeeltelijk na. Deze fondsen beschrijven één of meerdere elementen 

(missie, visie, strategie) niet of onvolledig. 

2

186

186

19

17

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17g

22g

Verdeling onderzochte fondsen

N
o

rm

Niet voldaan Gemotiveerde  afwijking (explain) Impliciete toepassing Gerapporteerd voldaan

3

3

7

1

4

1

16

29

2

3

4

30

35

17

55

11

12

4

6

5

1

1

2

4

6

117

129

125

169

179

160

137

28

22

15

20

24

21

27

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18.1r

18.2r

19.1r

19.2r

20r

21.1r

21.2r

Verdeling onderzochte fondsen

N
o

rm

Gerapporteerd, niet gerealiseerd Niet gerapporteerd, niet gerealiseerd

Niet gerapporteerd, deels gerealiseerd Gerapporteerde afwijking

Niet gerapporteerd, wel gerealiseerd Gerapporteerd en gerealiseerd

Norm 18.1 Het bestuur beschrijft in het jaarverslag helder en duidelijk de missie, visie en stra-

tegie van het pensioenfonds. 
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Opmerkelijk is dat 16 fondsen de norm niet toepassen, zonder een afwijking te rapporteren en daar-

bij uitleg te geven. Deze fondsen voldoen derhalve bij deze norm niet aan het ‘pas-toe-of-leg-uit’-be-

ginsel dat de Code voorschrijft. 3 andere fondsen rapporteren in het jaarrapport expliciet de normen 

toe te passen terwijl uit de inhoudsanalyse blijkt dat zij niet of slechts gedeeltelijk toepassen.  

Het percentage pensioenfondsen dat de norm niet naleeft (29,3%) is opvallend wanneer dit wordt 

vergeleken met het percentage gerapporteerde afwijkingen (2,9%) van norm 3.1. Norm 3.1 schrijft 

het opstellen van een missie, visie en strategie voor. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het 

noemenswaardige verschil. Ten eerste is het mogelijk dat fondsen hun missie, visie en strategie wel 

opstellen maar niet openbaar maken in het jaarrapport. De tweede mogelijke verklaring zou kunnen 

zijn dat fondsen in strijd met het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel nalaten bij norm 3.1 te rapporteren over 

een afwijking.  

 

Om van toepassing van norm 18.2 te kunnen spreken dient het pensioenfonds de doelstellingen te 

beschrijven en de mate waarin deze doelen zijn gehaald. De beschrijving moet ten minste een ge-

deelte van de volgende elementen bevatten: 

 het fonds beoogt pensioenen uit te keren aan zijn deelnemers, al dan niet gespecificeerd naar 

pensioenuitkering op de korte en op de lange termijn; 

 de manier waarop het fonds ervoor zorgt dat de pensioenen worden uitgekeerd, in casu de 

beleggingsstrategie/beleggingsbeleid/verdeling portefeuille van het fonds; of 

 het betrekken van/inspraak geven aan belanghebbenden bij het gevoerde beleid.36 

 

Het gebleken toepassingspercentage van norm 18.2 is 73,7%. 

3 fondsen rapporteren in het jaarrapport expliciet dat zij de norm toepassen terwijl uit de inhouds-

analyse van de bestuursverslagen blijkt dat zij de norm niet toepassen. 

Uit de inhoudsanalyse van de gerapporteerde afwijkingen is gebleken dat de meeste fondsen die af-

wijken van deze norm, niet omschrijven in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Het doel, uitke-

ren van pensioen aan pensioengerechtigden, wordt veelal omschreven (norm 18.1) zonder toe te 

lichten in welke mate het doel is behaald (norm 18.2). 

 

Om van toepassing van norm 19.1. te kunnen spreken, dienen de volgende elementen te worden be-

schreven: 

                                                             

36 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 45-46. 

Norm 18.2 Ook beschrijft het bestuur [in het bestuursverslag] of en in hoeverre de gestelde 

doelen zijn bereikt. 

Norm 19.1 Het bestuur legt verantwoording af over het beleid dat het voert, de gerealiseerde 

uitkomsten van dit beleid en de beleidskeuzes die het eventueel voor de toekomst maakt. Het 

bestuur weegt daarbij de verschillende belangen af van de groepen die bij het pensioenfonds 

betrokken zijn. 
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 het beleggingsbeleid/beleidsdekkingsgraad; en 

 het communicatiebeleid; en 

 het beleid t.a.v. maatschappelijk verantwoord beleggen/ondernemen; en 

 goed pensioenfondsbestuur (governance)/goed bestuur/deskundigheidsbevordering en be-

stuurlijke effectiviteit.37 

 

Opvallend is dat 55 van de 205 pensioenfondsen de norm slechts gedeeltelijk toepassen. Veelal be-

schrijven pensioenfondsen het gevoerde beleid in 2016 zonder de 4 elementen van norm 19.1 na-

drukkelijk te benoemen. Vaak ontbreekt de beschrijving van goed pensioenfondsbestuur. Het enkel 

benoemen van de governance structuur is niet voldoende om te spreken over verantwoording van 

het gevoerde beleid ten aanzien van goed pensioenfondsbestuur.  

7 fondsen rapporteren de norm toe te passen terwijl uit de inhoudsanalyse blijkt dat zij niet aan alle 

vier de criteria voldoen.  

 

Voor subnorm 19.2 is het jaarrapport onderzoeksobject. De bij de inhoudsanalyse geconstateerde 

afwijkingen komen veelal voor daar waar pensioenfondsen de risico’s in algemene termen beschrij-

ven zonder onderscheid te maken tussen korte en lange termijn of verschillende belanghebbenden.  

 

Er is sprake van toepassing van norm 20 als het pensioenfonds de kosten van de uitvoering van de 

pensioenregeling numeriek weergeeft. Voor norm 20 is het jaarrapport onderzoeksobject. Het aantal 

pensioenfondsen dat deze norm naleeft is 99,5%. 2 pensioenfondsen rapporteren dat zij afwijken 

van de norm. 1 fonds doet een belofte tot naleving vanwege recente oprichting van het fonds en 1 

fonds leeft de norm niet na door een andere uitleg te geven, zijnde de voorgenomen liquidatie.  

 

Het gebleken toepassingspercentage van norm 21.1 is 88,3%. Van 12 fondsen is gebleken dat zij norm 

21.1 gedeeltelijk toepassen. Een veel voorkomende tekortkoming in de toepassing is het ontbreken 

van rapportage over de naleving van de gedragscode.38 4 pensioenfondsen rapporteren expliciet de 

norm toe te passen, terwijl uit de inhoudsanalyse blijkt dat zij de norm niet of slechts gedeeltelijk 

toepassen. Van deze 4 fondsen refereren 2 fondsen in het bestuursverslag naar een andere paragraaf 

van het jaarrapport waarin vervolgens de bespreking van de naleving ontbreekt.  

                                                             

37 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 46. 
38 10 van de 12 pensioenfondsen die gedeeltelijk afwijken van de norm rapporteren enkel over de Code maar 
niet over de gedragscode.  

Norm 19.2 Ook geeft het bestuur inzicht in de risico's van de belanghebbende op korte en lange 

termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau. 

Norm 20 Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de kosten van de uitvoering van de 

pensioenregeling.  

 

Norm 21.1 Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de naleving van de gedragscode en 

deze Code.  
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Het gebleken toepassingspercentage van norm 21.2 is 80,0%. Bij de inhoudsanalyse is gebleken dat 

30 fondsen norm 21.2 niet toepassen zonder daarbij uitleg te geven. Deze fondsen rapporteren niet 

of een evaluatie heeft plaatsgevonden. 

 

6.3.5 Algemeen thema: Integraal risicomanagement 

Het gemiddelde nalevingspercentage van de normen binnen het thema Integraal risicomanagement 

is 85,4%. Het thema bestaat uit 1 openbare vastleggingsnorm en 1 gedragsnorm.  

Figuur 6: Integraal risicomanagement - gedragsnorm 

 

 

7 pensioenfondsen geven aan norm 23 niet toe te passen waarvan 5 fondsen een belofte rapporteren 

en 1 fonds een andere reden aanvoert. 1 van deze 7 fondsen wijkt gemotiveerd af omdat het een eigen 

beleid heeft, waarin het risicomanagement o.a. wordt ingevuld door bij elk bestuursbesluit een risico-

verantwoordingsrapportage op te nemen. Dit fonds voldoet daarmee aan het ‘pas-toe-of-leg-uit’-be-

ginsel. 

Figuur 7: Integraal risicomanagement – openbare vastleggingsnorm 

 

 

De naleving van de openbare vastleggingsnorm 24 is vastgesteld door rapportage van risicoafwegin-

gen te observeren in het jaarrapport en/of op de website van het fonds. Er is sprake van toepassing 
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Norm 21.2 Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de evaluatie van het functioneren 

van het bestuur. 

 

Norm 23 Het bestuur bevordert en borgt een cultuur waarin risicobewustzijn vanzelfsprekend 

is. Ook zorgt het ervoor dat het integrale risicomanagement adequaat georganiseerd is. 

Norm 24 Het bestuur houdt expliciet rekening met risico’s en risicobeheersing bij het bepalen 

van beleid en het nemen van besluiten. Deze risicoafweging legt het bestuur vast. 
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van norm 24 wanneer het fonds de risico’s vastlegt en beschrijft met de daaraan ten grondslag lig-

gende afwegingen. Het enkel noemen van de risico’s is onvoldoende om te spreken van toepassing 

van de norm. Van een risicoafweging is sprake wanneer het fonds de risicoacceptatie relateert aan 

het door het fonds vast gestelde risicoambitieniveau (risk-appetite). 

6 fondsen rapporteren afwijkingen van norm 24 zonder een gemotiveerd eigen beleid te voeren en 

voldoen daarmee niet aan de Code. Deze fondsen schrijven wel aandacht te hebben voor de risicobe-

heersing maar leggen de risicoafweging niet vast. Zij geven aan dit in hun rapportage over 2017 wel 

te kunnen vastleggen. 1 fonds rapporteert expliciet dat het de norm toepast, maar blijkt bij de in-

houdsanalyse niet (volledig) te voldoen. Dit fonds lijkt de norm anders te interpreteren. Desbetref-

fend fonds focust op het 'vastleggen' en lijkt te veronderstellen dat hieraan geen openbaarheid gege-

ven hoeft te worden. Het fonds rapporteert niet over de risicoafweging in het jaarrapport maar geeft 

aan dat de risicoafwegingen in de notulen worden vastgelegd. Tot slot is opvallend dat 44 fondsen de 

norm niet toepassen zonder te rapporteren dat zij afwijken. 

 

6.3.6 Algemeen thema: Communicatie en transparantie 

De normen die zien op communicatie en transparantie hebben uitsluitend het karakter van gedrags-

normen. De gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen dit thema is 96,3%. Figuur 8 toont de 

resultaten per norm. 

Figuur 8: Communicatie en transparantie

 

 

Opvallend is dat 24 van de 205 pensioenfondsen rapporteren af te wijken van norm 26. Uit de in-

houdsanalyse van de gerapporteerde afwijkingen is gebleken dat bij 15 afwijkingen sprake is van een 

belofte tot naleving, bij 1 afwijking geen uitleg wordt gegeven en dat 5 fondsen andere redenen rap-

porteren. Van deze laatste 5 geven 4 pensioenfondsen aan dat zij geen effectiviteitsmeting van de 

ingezette communicatiemiddelen hebben uitgevoerd vanwege de fase waarin het fonds zich bevindt. 

Hiermee doelen de fondsen op een naderende liquidatie of fusie. Deze 15 fondsen voldoen met dit 

type uitleg niet aan het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel. 3 fondsen voldoen daaraan wel omdat zij eigen 

beleid als reden van afwijking aangeven en daarmee gemotiveerd afwijken. 
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Norm 26 Het bestuur meet hoe effectief de ingezette communicatiemiddelen zijn. Dit doet het 

periodiek, maar ten minste elke drie jaar. 
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6.3.7 Algemeen thema: Verantwoord beleggen 

Het thema Verantwoord beleggen bestaat uit 1 openbare vastleggingsnorm en 2 gedragsnormen. De 

gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen dit thema is 95,3%. 

Figuur 9: Verantwoord beleggen - rapportagenorm 

 

 

 

De toepassing van rapportagenorm 27 is vastgesteld door het jaarrapport en de website te onder-

zoeken. Het gebleken toepassingspercentage van norm 27 is 89,3%. Van 11 fondsen is gebleken dat 

zij norm 27 niet naleven. Deze fondsen rapporteren niet over een afwijking ten aanzien van deze 

norm; 1 fonds rapporteert juist dat het wel naleeft. 7 fondsen rapporteren af te wijken van de norm. 

2 van deze 7 fondsen leven de norm wel na door gemotiveerd eigen beleid te voeren. Van de overige 

5 fondsen doen er 4 een belofte tot nakoming in de nabije toekomst. 

 

Figuur 10: Verantwoord beleggen - gedragsnormen 
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Norm 27 Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent verantwoord beleggen vast en zorgt er-

voor dat deze beschikbaar zijn voor belanghebbenden. Hierbij houdt het bestuur ook rekening 

met goed ondernemingsbestuur. 

Norm 29 Het bestuur zorgt ervoor dat er onder belanghebbenden draagvlak bestaat voor de 

keuzes over verantwoord beleggen. 
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8 fondsen rapporteren af te wijken van norm 29, waarbij in 4 gevallen beloftes tot nakoming worden 

gedaan. Daarnaast geven 3 fondsen overige redenen aan zoals een aanstaande fusie/liquidatie van 

het fonds. Van die 3 fondsen geeft 1 pensioenfonds aan in 2017 verdergaande mogelijkheden te gaan 

onderzoeken ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen, rekening houdende met de 

omvang van het fonds. 1 fonds wijkt gemotiveerd af door te rapporteren over eigen beleid ten aan-

zien van deze norm en leeft de norm daarmee na. 

 

6.3.8 Algemeen thema: Uitvoering, uitbesteding en kosten 

Het thema Uitvoering, uitbesteding en kosten bestaat uit openbare vastleggingsnormen en gedrags-

normen. De gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen dit thema is 87,3%. Figuur 11 toont 

de resultaten voor wat betreft de gedragsnormen. 

Figuur 11: Uitvoering, uitbesteding en kosten - gedragsnormen 

 

 

5 van de 8 fondsen die rapporteren af te wijken van norm 34, voldoen niet aan het ‘pas-toe-of-leg-

uit’-beginsel. 3 afwijkingen zien op een belofte tot nakoming, 1 fonds geeft geen uitleg en 1 fonds 

geeft een andere verklaring, namelijk dat het fonds te klein is om druk te kunnen uitoefenen op de 

uitvoerder. 3 fondsen leven de norm wel na door gemotiveerd eigen beleid te voeren. 
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Norm 34 Het bestuur zorgt ervoor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken worden 

uitbesteed, niet aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor het fonds aanvaardbaar is. Om 

dit te bereiken maakt het bestuur dit onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of ver-

lengen van de uitbestedingsovereenkomst of – indien van toepassing – via zijn aandeelhouders-

positie. 
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8 fondsen rapporteren af te wijken van norm 36, waarbij 3 fondsen een belofte doen in de toekomst 

te gaan naleven en 2 fondsen geen uitleg geven voor de afwijking. 3 fondsen leven de norm ingevolge 

het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel na door eigen beleid ten aanzien van norm 36 te voeren. 1 van deze 

fondsen geeft aan de norm niet toe te passen omdat medewerkers van dienstverleners worden aan-

gemerkt als verbonden personen van het pensioenfonds en daarmee van de eigen klokkenluidersre-

geling van het pensioenfonds gebruik kunnen maken. De andere fondsen geven aan dat een klokken-

luidersregeling geen deel van de afspraken met de dienstverleners is. 

Figuur 12 toont de toont de resultaten van het nalevingsonderzoek voor wat betreft de openbare 

vastleggingsnormen binnen het thema Uitvoering, uitbesteding en kosten.  

Figuur 12: Uitvoering, uitbesteding en kosten – openbare vastleggingsnormen  

 

De toepassing van de openbare vastleggingsnormen 31.1 en 31.2 is onderzocht door het jaarrapport 

en de website van het betreffende pensioenfonds te analyseren. Normen 31.1 en 31.2 kennen het 

laagste nalevingspercentage van alle normen met respectievelijk 34,6% en 34,1%. 

 

Bij norm 31.1 is het opvallend dat 9 fondsen rapporteren de norm toe te passen, terwijl uit de in-

houdsanalyse volgt dat zij dat niet (volledig) doen. 5 van deze fondsen rapporteren de norm toe te 

passen maar vermelden niets over de uitvoeringskeuze in hun openbare documenten. 2 fondsen ver-

wijzen voor hun overwegingen naar andere, niet-openbare pensioenfondsdocumenten en de overige 

2 leggen slechts de uiteindelijke keuze vast. 

67 fondsen passen vastleggingsnorm 31.1 slechts gedeeltelijk toe, veelal omdat de uiteindelijke 

keuze wel openbaar is maar de overwegingen missen. 57 fondsen passen de norm niet toe omdat 

zowel de eindkeuze als de overwegingen niet openbaar beschikbaar zijn.  

9

10

57

65

67

59

2

2

60

60

10

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

31.1VO

31.2VO

Verdeling onderzochte fondsen

N
o

rm

Gerapporteerd, niet gerealiseerd Niet gerapporteerd, niet gerealiseerd
Niet gerapporteerd, deels gerealiseerd Gerapporteerde afwijking
Niet gerapporteerd, wel gerealiseerd Gerapporteerd en gerealiseerd

Norm 36 Het bestuur bevordert dat de dienstverleners een klokkenluidersregeling hebben. 

Met een klokkenluidersregeling kunnen degenen die financieel afhankelijk zijn van de dienst-

verlener, zonder gevaar voor hun positie rapporteren over onregelmatigheden binnen de on-

derneming. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, van operationele en van finan-

ciële aard. 

Norm 31.1 Het bestuur legt vast voor welke wijze van uitvoering hij heeft gekozen en welke 

overwegingen daaraan ten grondslag liggen. 
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De naleving van norm 31.2 ligt met 34,2% nog iets lager dan van norm 31.1 omdat een fonds alleen 

kan voldoen aan de eis van openbaarmaking van norm 31.2 als de uitvoeringskeuze van norm 31.1 

is besproken. Er zijn 10 fondsen waarbij een afwijking is geconstateerd terwijl zij expliciet rapporte-

ren de norm wel toe te passen. Verder passen 59 fondsen de norm slechts gedeeltelijk toe omdat zij 

slechts een deel van de informatie openbaar hebben gemaakt voor belanghebbenden. 65 fondsen 

leven de norm in zijn geheel niet na, althans is de informatie niet beschikbaar in de voor onderzoek 

toegankelijke pensioenfondsdocumenten en is ook niet gerapporteerd dat van de norm wordt afge-

weken. 

 

6.3.9 Algemeen thema: Rol accountant en actuaris 

De normen binnen het thema Rol van de accountant en actuaris hebben uitsluitend het karakter van 

gedragsnormen. De gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen dit thema is 97,6%. 

Figuur 13: Rol accountant en actuaris - gedragsnormen 

 

16 fondsen rapporteren af te wijken van norm 39. Daarvan leven 6 fondsen de norm na door een 

eigen beleid te voeren rondom de evaluatie van de accountant en actuaris. Deze fondsen geven aan 

dat de evaluatie wel periodiek wordt gedaan, maar dat de vierjaarlijkse interval die norm 39 voor-

schrijft geen deel van het beleid van het fonds is. 4 van de 6 fondsen die een eigen beleid voeren geven 

aan geen vast kader te hebben waarin de evaluatie wordt uitgevoerd en besproken. De overige 9 

gerapporteerde afwijkingen zien op een belofte dat in de toekomst zal worden nagekomen, wat niet 

als naleving kwalificeert. 
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Norm 31.2 Het bestuur zorgt er ook voor dat deze informatie beschikbaar is voor de belangheb-

benden. 
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6.3.10 Algemeen thema: Klachten en geschillen 

De gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen het thema Klachten en geschillen is 95,0%. Het 

thema bestaat uit 2 gedragsnormen en 1 subnorm met het karakter van een rapportagenorm. 

Figuur 14: Klachten en geschillen – gedragsnormen 

 

 

Het is opvallend dat 31 van de 205 fondsen expliciet rapporteren dat zij over een adequate interne 

klachten- en geschillenprocedure beschikken en daarmee norm 41.1 naleven terwijl dit, gezien het 

karakter van de norm, niet van hen wordt gevraagd. Daarnaast wordt bij 173 fondsen verondersteld 

dat zij over dergelijke procedure beschikken aangezien zij niet rapporteren over afwijking van de 

norm.  

Figuur 15: Klachten en geschillen - rapportagenorm 

 

 

Norm 41.2 schrijft het bestuursverslag voor als plaats van de rapportage. Indien een ander orgaan 

dan het bestuur rapporteert over de afhandeling van klachten is geen sprake van naleving. Norm 41.2 

vereist immers expliciete rapportage door het bestuur. Indien in het bestuursverslag wordt beschre-

ven dat er een klachten- en geschillenregeling is, zonder dat wordt gerapporteerd over de afhande-

ling van klachten wordt gedeeltelijke toepassing van de norm verondersteld.  

In de jaarrapporten van 21 fondsen is geconstateerd dat zij afwijken van norm 41.2 zonder dat zij de 

afwijking motiveren. 3 fondsen rapporteren expliciet norm 41.2 toe te passen, terwijl bij de inhouds-

analyse is geconstateerd dat zij in het jaarrapport niet rapporteren over de afhandeling van klachten. 
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Norm 41.1 Het bestuurt zorgt voor een adequate interne klachten- en geschillenprocedure die 

voor belanghebbenden eenvoudig toegankelijk is.  

Norm 41.2 In het jaarverslag rapporteert het bestuur over de afhandeling van klachten en de 

veranderingen in regelingen of processen die daaruit voortvloeien. 
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6 fondsen passen de norm gedeeltelijk toe en 2 fondsen rapporteren af te wijken. 1 van deze 2 fond-

sen leeft de norm na door een eigen beleid te voeren; het andere fonds belooft naleving in de toe-

komst.  

Uit vergelijking van de nalevingsresultaten van norm 41.1 met die van norm 41.2 blijkt dat ten minste 

173 fondsen van de 204 fondsen die de norm expliciet of impliciet toepassen, daadwerkelijk beschik-

ken over een interne klachten- en geschillenprocedure nu zij conform norm 41.2 rapporteren over 

de afhandeling van klachten- en geschillen.  

 

6.3.11 Algemeen thema: Melding onregelmatigheden 

De gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen het thema Melding onregelmatigheden is 

89,4%. Het thema bestaat uit 3 gedragsnormen en 1 openbare vastleggingsnorm. Figuur 16 toont de 

nalevingsresultaten van de gedragsnormen. 

Figuur 16: Melding onregelmatigheden - gedragsnormen 

 

 

8 pensioenfondsen rapporteren af te wijken van norm 43. 6 van de 8 pensioenfondsen geven aan 

geen financieel afhankelijken te kennen en kunnen dus per definitie niet aan de norm voldoen. 1 

fonds geeft aan dat het opstellen van een klokkenluidersregeling geen prioriteit heeft gehad en dat 

deze in 2017 zal worden opgesteld, wat kwalificeert als een belofte tot naleving. 1 fonds geeft een 

gemotiveerd eigen beleid namelijk dat de bestuursleden in dienst zijn van de werkgever. De werkge-

ver heeft een eigen klokkenluidersregeling waardoor het fonds bewust geen klokkenluidersregeling 

heeft. Dit fonds geeft met deze toelichting een gemotiveerde afwijking. 
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Norm 43 Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds, 

zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden binnen het pensi-

oenfonds. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, van operationele en van financiële 

aard. 
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Figuur 17: Melding onregelmatigheden – openbare vastleggingsnorm 

 

 

De mate van naleving van de openbare vastleggingsnorm 44.1 is onderzocht met exclusieve gebruik-

making van openbare pensioenfondsdocumenten. Er is sprake van toepassing van norm 44.1 indien 

uit die openbare bronnen blijkt dat een klokkenluidersregeling voor belanghebbenden is opgesteld. 

Indien in het jaarrapport wordt verwezen naar een openbare versie van de klokkenluidersregeling 

op de website, maar de klokkenluidersregeling daar niet beschikbaar is, is geen sprake van toepas-

sing van de norm. Van 70 fondsen is geen informatie over een klokkenluidersregeling gevonden in 

het jaarrapport, op de website, in de gedragscode of in de statuten. Deze fondsen beschikken enkel 

intern over een klokkenluidersregeling of hebben geen klokkenluidersregeling. In strijd met het ‘pas-

toe-of-leg-uit’-beginsel verklaren zij niet waarom zij de norm niet toepassen.  
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Norm 44.1 Het bestuur legt duidelijk vast bij wie en op welke wijze degenen die financieel af-

hankelijk zijn van het fonds, hierover kunnen rapporteren.  
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6.4 Naleving Inrichting en organisatie 

 

6.4.1 Inrichting en organisatie: Benoeming, ontslag en schorsing 

De normen 45 tot en met 47 zien op de omgang met benoeming, ontslag en schorsing. De gemiddelde 

nalevingsscore van de normen binnen dit thema is 97,7%. Het thema bestaat uit 1 gedragsnorm, 1 

niet-openbare vastleggingsnorm en 1 rapportagenorm. 

Figuur 18: Benoeming, ontslag en schorsing – gedragsnorm en niet-openbare vastleggings-

norm 

 

 

Opmerkelijk is dat in artikel 28c Besluit uitvoering Pensioenwet en norm 4.1.8 VITP-Toezichtcode is 

vastgelegd dat de RvT van een fonds de bestuurders kan schorsen of ontslaan wegens disfunctione-

ren. Deze discrepantie met de Code is hoogstwaarschijnlijk ontstaan gedurende de parlementaire 

behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. 39 Bij de indiening van het Wetsvoor-

stel versterking bestuur pensioenfondsen is besloten dat partijen in het veld de procedure van be-

noeming en ontslag van bestuurders uitwerken. De totstandkoming van de procedure heeft zijn uit-

werking gevonden in norm 45 van de Code. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste 

Kamer gaf een groot aantal fracties aan van mening te zijn dat de RvT te weinig doorzettingsmacht 

had. Zo bezat de RvT geen bevoegdheid om bestuurders te ontslaan bij disfunctioneren en had de 

RvT geen invloed op benoemingen. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van artikel 28c lid 1 Besluit 

uitvoering Pensioenwet, waarna norm 45 uit de Code niet is aangepast. Het ligt daarom voor de hand 

dat met regelmaat van norm 45 wordt afgeweken. 

In de 29 gerapporteerde afwijkingen wordt bovenstaande discrepantie tussen wet en de Code echter 

niet expliciet benoemd. De afwijkingen zien in 22 van de 29 gevallen op het gedeelte van norm 45 dat 

                                                             

39 K.H. Boonzaaijer, J.G.C.M. Galle & K. van Middelaar, Intern toezicht in de pensioensector. Regelgeving en prak-
tijk in transitie, Den Haag: Boom Juridisch, Den Haag 2017, p. 79. 
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Norm 45 Benoeming en ontslag worden uitgevoerd door belanghebbenden, zo mogelijk door 

het orgaan zelf, met betrokkenheid van een ander orgaan van het pensioenfonds. Een bestuurs-

lid wordt benoemd en ontslagen door het bestuur, na het horen van de raad van toezicht over de 

procedure. Een lid van de raad van toezicht of visitatiecommissie wordt benoemd door het be-

stuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en wordt ontslagen door het be-

stuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. 



 

   41 

voorschrijft dat het VO een bindende voordracht doet voor benoeming van een lid van de RvT of 

visitatiecommissie en een bindend advies geeft ten aanzien van ontslag van leden van deze organen. 

De 22 fondsen rapporteren hier allen gemotiveerd eigen beleid, waarmee sprake is van naleving van 

de norm. 

Betreffend gedeelte van norm 45 geeft overigens meer bevoegdheden aan het VO dan de wetgever 

doet in art. 115a lid 33 onder b en c PW. De wettekst bepaalt dat het VO in de gelegenheid wordt 

gesteld om advies uit te brengen over diverse onderwerpen, maar vermeldt daarbij niet dat het een 

bindende voordracht of een bindend advies betreft. Wel bepaalt lid 5 van art. 115a PW dat het advies 

van het VO op een zodanig tijdstip wordt gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de be-

wuste besluiten. 

1 fonds rapporteert dat de statuten bepalen dat leden van het intern toezichtsorgaan allen worden 

gekozen door het VO omdat het bestuur dit zuiverder acht dan als het zijn eigen toezicht regelt. Dit 

fonds leeft de norm ook na omdat er sprake is van gemotiveerd eigen beleid. 

4 fondsen wijken af van het gedeelte van norm 45 dat voorschrijft dat een bestuurslid wordt be-

noemd en ontslagen door het bestuur na het horen van de RvT over de procedure. De verklaringen 

die de fondsen hiervoor geven, lopen uiteen: bij 1 fonds wordt het bestuur benoemd door de cao-

partijen, 1 fonds vermeldt dat het geen RvT heeft en dat daardoor ook geen rol is weggelegd voor de 

RvT bij benoeming en ontslag van bestuursleden en 2 fondsen geven aan dat benoeming van be-

stuursleden is belegd bij het bestuur van de beroepsvereniging (beroepspensioenfonds). Ook deze 

fondsen leven de norm na door gemotiveerd af te wijken. 

1 fonds wijkt af van het gedeelte dat voorschrijft dat benoeming en ontslag worden uitgevoerd door 

belanghebbenden, zo mogelijk door het orgaan zelf, met betrokkenheid van een ander orgaan van 

het pensioenfonds. Het fonds vermeldt dat het de inrichting, samenstelling en het functioneren van 

het intern toezicht ziet als expliciete verantwoordelijkheid van het bestuur.  

1 fonds geeft aan de norm niet toe te passen omdat de organen bij oprichting anders gevormd zijn 

dan in de normale situatie. 

Figuur 19: Benoeming, ontslag en schorsing – rapportagenorm 

 

 

Om naleving van norm 46 te toetsen, zijn de statuten op de website van het pensioenfonds geraad-

pleegd. Indien op de website geen statuten zijn gevonden, is naleving van de norm niet getoetst en is 
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Norm 46 Het bestuur zorgt ervoor dat in de statuten een schorsingsprocedure is vastgelegd. 



 

   42 

naleving verondersteld (‘impliciete toepassing’).40 Hiervan was sprake bij 15 fondsen. 6 fondsen rap-

porteren de norm niet toe te passen omdat de statuten van deze fondsen geen schorsingsprocedure 

bevatten. 3 van deze 6 fondsen rapporteren gemotiveerd eigen beleid waarmee de norm wordt na-

geleefd. De overige 3 fondsen doen de belofte in de toekomst te zullen nakomen of geven geen of 

andere redenen en leven de norm dus niet na. 

9 fondsen rapporteren geen afwijking van norm 46 maar hebben geen schorsingsprocedure in de 

statuten vastgelegd. Van deze 9 fondsen is geconstateerd dat zij in strijd met het ‘pas-toe-of-leg-uit’-

beginsel afwijken van norm 46 zonder daarover te rapporteren. 

 

6.4.2 Inrichting en organisatie: Geschiktheid 

De normen 48 tot en met 58 zien op de geschiktheid van de leden van bestuur, het intern toezicht, het 

VO en het BO. De gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen dit thema is 96,7%. Het thema 

bestaat uit gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen. Figuur 20 toont de nalevingsre-

sultaten per (sub)norm. 

Figuur 20: Geschiktheid 

 

                                                             

40 In de Code is geen norm opgenomen die het publiceren van de statuten op de website voorschrijft. 
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In vergelijking met de andere normen binnen het thema is het aantal gerapporteerde afwijkingen bij 

subnorm 51.2 groot. Het betreft hier 20 fondsen die rapporteren af te wijken. 12 van deze 20 fondsen 

leven de norm na door conform het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel gemotiveerd eigen beleid te voeren. 

6 van deze 12 fondsen noemen de kosten van het betrekken van een derde partij als reden om af te 

wijken. 8 van de 20 fondsen leven de norm niet na omdat zij geen eigen beleid voeren, maar een 

belofte doen of geen of andere redenen geven. 4 van deze 8 fondsen betrekken een recente aanpas-

sing in organisatiemodel of aanstaande liquidatie/fusie in hun motivering.  

 

6.4.3 Inrichting en organisatie: Stemverhoudingen 

 

Norm 59 ziet op de stemverhoudingen binnen het bestuur. Het betreft een gedragsnorm. De nale-

vingsscore van deze norm is 99,5%. 

Figuur 21: Stemverhouding 

 

11 fondsen rapporteren af te wijken van norm 59. 10 van deze fondsen leven de norm in overeen-

stemming het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel na en voeren een gemotiveerd eigen beleid. Het afwij-

kende beleid ziet in het geval van 6 fondsen op het niet toekennen van stemrecht aan een onafhan-

kelijk bestuurslid.41 4 fondsen kennen gewogen stemverhoudingen aan hun bestuurders toe, om 

recht te doen aan een gelijkwaardige verdeling van het stemrecht van de geledingen (de vertegen-

woordigers van de werkgevers, werknemers of pensioengerechtigden). 1 fonds leeft de norm niet na 

omdat dit fonds wijziging van bestuursmodel noemt als reden om de norm niet toe te passen. 

 

 

                                                             

41 Met onafhankelijk bestuurslid wordt bedoeld een bestuurslid dat niet op voordracht van of als vertegen-
woordiger van een belanghebbende plaatsneemt in het bestuur. 
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Norm 51.2 Bij het evalueren van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individu-

ele bestuursleden betrekt het bestuur één keer in de twee jaar een derde partij. 

Norm 59: Ieder bestuurslid heeft stemrecht. 
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6.4.4 Inrichting en organisatie: Zittingsduur en herbenoeming 

De normen 60 tot en met 64 zien op de zittingsduur en herbenoeming. De gemiddelde nalevingsscore 

van de normen binnen dit thema is 97,1%. Het thema bestaat uitsluitend uit gedragsnormen. Figuur 

22 presenteert de nalevingsresultaten. 

Figuur 22: Zittingsduur en herbenoeming 

 

 

64 fondsen rapporteren af te wijken van norm 60. Daarvan leven 51 fondsen de norm na door gemo-

tiveerd eigen beleid te voeren. Beleid dat vaak wordt genoemd is de bewuste keuze van het fonds de 

zittingsduur niet te begrenzen om de continuïteit van het bestuur te waarborgen. Kleine pensioen-

fondsen rapporteren dat vanwege de relatief kleine achterban de continuïteit van het bestuur in ge-

vaar kan komen. Andere fondsen houden de mogelijkheid tot het verlengen van de zittingsduur van 

bestuursleden liever als optie open voor ‘bijzondere gevallen’. De 13 fondsen die de norm niet nale-

ven, geven geen uitleg (3 fondsen), doen een belofte dat zij in de nabije toekomst zullen gaan naleven 

(4 fondsen) of geven andere redenen op (7 fondsen). 
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Norm 60 De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal vier jaar. Een bestuurslid kan maxi-

maal twee keer worden herbenoemd.  
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6.4.5 Inrichting en organisatie: Diversiteit 

De normen 65 tot en met 71 zien op diversiteit. De gemiddelde nalevingsscore van de normen binnen 

dit thema is 76,0%. Het thema omvat 8 gedragsnormen en 2 rapportagenormen. Figuur 23 toont de 

nalevingsresultaten van de 8 gedragsnormen. 

Figuur 23: Diversiteit - gedragsnormen 

 

Veel fondsen rapporteren dat zij op het punt van diversiteit afwijken en noemen daarbij expliciet de 

normen 65-71. In die gevallen is een expliciete afwijking van alle normen binnen het thema geno-

teerd. In veel gevallen stellen fondsen dat zij afwijken van de normen 65-71 omdat er geen vrouwen 

en jongeren in het bestuur zitten. Het lijkt erop dat fondsen daarbij alleen een uitleg voor afwijking 

van de normen 67 en 68 beogen te geven. Deze wijze van rapportage brengt het risico met zich dat 

een norm ten onrechte als ‘niet nageleefd’ wordt beschouwd, omdat er geen of verkeerde uitleg is 

gegeven bij de afwijking. 

In de gevallen waarin het pensioenfonds rapporteert dat het afwijkt op het punt van diversiteit, zon-

der specifieke normen te noemen, maar wel aangeeft dat de afwijking ziet op de samenstelling van 

het bestuur naar geslacht en leeftijd, dan is alleen een expliciete – door het fonds aangegeven – afwij-

king van de normen 67 en 68 genoteerd.  

 

In totaal rapporteren 94 fondsen dat zij afwijken van norm 67. 24 van de 94 fondsen leven de norm 

conform het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel na door een gemotiveerd eigen beleid te voeren. Een uitleg 

waarin geschiktheid boven diversiteit wordt gesteld is gepercipieerd als ‘eigen beleid’ van het pensi-

oenfonds en was een veelvoorkomende uitleg. Het fonds heeft hier een keuze gemaakt voor eigen 

beleid dat het op de langere termijn hanteert en het verantwoordt deze keuze. 

15

27

35

70

95

16

12

9

9

29

18

24

32

9

6

6

164

106

116

85

63

166

170

174

17

44

36

27

15

15

17

16

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65G

66.2G

66.4G

67G

68G

69G

70G

71G

Verdeling onderzochte fondsen

N
o

rm

Niet voldaan Gemotiveerde  afwijking (explain) Impliciete toepassing Gerapporteerd voldaan

Norm 67: In het bestuur, het VO of het BO zitten ten minste één man en één vrouw. 
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De overige 70 fondsen geven geen uitleg of een uitleg die niet kwalificeert als naleving omdat het 

fonds niet gemotiveerd aangeeft wat het eigen beleid is. 32 fondsen wijken af van norm 67 en geven 

hiervoor uitleg in de categorie ‘andere redenen’. Onder deze categorie wordt onder andere verstaan: 

een geringe beschikbaarheid van kandidaten, weinig belangstelling of een ondervertegenwoordiging 

van vrouwen in desbetreffende sector. Hierbij heeft het fonds geen keuze gemaakt voor eigen beleid 

op de langere termijn, maar noemt het redenen waarom de norm op de korte termijn niet kon worden 

nageleefd. Indien het pensioenfonds expliciet benoemt dat het in 2016 nog niet is gelukt om een vrou-

welijke bestuurder te vinden dan is dat gepercipieerd als een ‘belofte’. 19 fondsen doen dit type be-

lofte. 18 fondsen geven geen uitleg over het afwijken van norm 67 en rapporteren uitsluitend dat zij 

norm 67 niet toepassen.  

 

Norm 68 kent 127 gerapporteerde afwijkingen. Daarvan geven 32 fondsen een gemotiveerd eigen 

beleid aan waarmee sprake is van naleving. In deze categorie valt onder andere een uitleg waarin 

geschiktheid boven diversiteit wordt gesteld. Het fonds heeft hier een keuze gemaakt voor eigen be-

leid dat het op de langere termijn hanteert en het verantwoordt deze keuze. 

95 fondsen voldoen niet aan norm 68 door geen uitleg te geven of een uitleg te geven die niet kwali-

ficeert als naleving. 35 van deze fondsen geven uitleg die valt in de categorie ‘overig’. Onder deze 

categorie is onder andere gerekend: een geringe beschikbaarheid van kandidaten, weinig belang-

stelling of een ondervertegenwoordiging van leden jonger dan 40 jaar in desbetreffende sector. Hier-

bij heeft het fonds geen keuze gemaakt voor eigen beleid op de langere termijn, maar noemt het re-

denen waarom de norm op de korte termijn niet kon worden nageleefd. Indien het pensioenfonds 

expliciet benoemt dat het in 2016 nog niet is gelukt om een bestuurder jonger dan 40 jaar te vinden 

dan is dat gepercipieerd als een ‘belofte’. 20 fondsen doen dit type belofte. 40 fondsen geven geen 

uitleg over het afwijken van norm 68 en rapporteren uitsluitend dat zij norm 68 niet toepassen. 

Figuur 24: Diversiteit - rapportagenormen 

 

De naleving van rapportagenormen 66.1 en 66.3 is onderzocht door middel van het doorzoeken van 

het jaarrapport en de website van het pensioenfonds. Wanneer het pensioenfonds rapporteert dat 

het afwijkt van norm 66 zonder dit nader te specificeren, dan is genoteerd dat het fonds afwijkt van 

alle subnormen van norm 66.  
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Norm 68 In het bestuur, het VO of het BO zitten ten minste één lid boven en één lid onder de 

veertig jaar. 
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12 fondsen rapporteren expliciet norm 66.1 toe te passen, terwijl bij de inhoudsanalyse is geconsta-

teerd dat het fonds de norm niet toepast. Gebleken is dat fondsen wel het voornemen omschrijven 

om diversiteit binnen de fondsorganen te vergroten maar daarbij geen concrete stappen vastleggen. 

Hierdoor leven de 12 fondsen, ondanks het tonen van goede wil, norm 66.1 niet na. 

49 fondsen rapporteren niet over concrete stappen ter bevordering van de diversiteit binnen de 

fondsorganen. Deze fondsen voldoen niet aan het rapportagevereiste dat uit de norm voortvloeit 

waardoor geen sprake is van toepassing van de norm. 

Bij 20 fondsen wordt gerapporteerd over het bevorderen van de diversiteit binnen de fondsorganen, 

maar ontbreekt een plan van aanpak en/of een termijn van realisatie, waardoor sprake is van gedeel-

telijke toepassing. 

65 fondsen rapporteren een afwijking van norm 66.1. Daarvan leven 33 fondsen de norm na door 

een gemotiveerd eigen beleid te voeren. Een veelvoorkomende uitleg in deze categorie is dat fondsen 

bij het ontstaan van een vacature geschiktheid boven diversiteit laten prevaleren. 

De overige 32 fondsen waarbij een afwijking is gerapporteerd, leven de norm niet na. 6 fondsen geven 

geen uitleg, 16 fondsen geven andere redenen en 10 fondsen doen een belofte tot naleving. De belof-

tecategorie is vaak gemotiveerd door het standpunt dat diversiteit een belangrijk uitgangspunt is 

maar nog niet is vastgelegd in een concreet plan met bijbehorende stappen.  

Ten aanzien van 59 fondsen is vastgesteld dat norm 66.1 wordt toegepast, waarvan 24 fondsen ook 

zelf expliciet hebben gerapporteerd de norm toe te passen.  

 

11 fondsen rapporteren expliciet dat norm 66.3 wordt toegepast, terwijl uit de inhoudsanalyse blijkt 

dat hiervan geen sprake is. In deze gevallen ontbreekt de beoordeling van de mate waarin de doelen 

zijn behaald. 55 fondsen rapporteren niet over de mate waarin de doelen zijn behaald. Deze fondsen 

voldoen niet aan het rapportagevereiste dat deze norm met zich brengt. 9 fondsen rapporteren geen 

afwijking van norm 66.3 maar passen de norm niet volledig toe. Daarmee leven deze 75 fondsen de 

norm niet na conform het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel, aangezien toepassing en uitleg (gedeeltelijk) 

ontbreken. 

46 fondsen rapporteren af te wijken van norm 66.3. 19 van deze fondsen leven de norm na door 

gemotiveerd eigen beleid te voeren. Hiervan is sprake als het fonds bewust geen diversiteitsbeleid 

opstelt omdat het aangeeft andere doelen zoals continuïteit of geschiktheid belangrijker te vinden. 

Als een fonds hiervoor kiest, kan het de gestelde doelen ook niet evalueren. De overige 27 fondsen 

rapporteren wel een afwijking, maar leven de norm niet na. 13 fondsen geven geen uitleg, 3 fondsen 

doen een belofte tot nakoming en 10 fondsen geven andere redenen. De meeste van de fondsen die 

Norm 66.1 Het bestuur stelt – in overleg met het desbetreffende orgaan – concrete stappen vast 

om te bevorderen dat fondsorganen divers worden samengesteld. Ook geeft het bestuur aan hoe 

en binnen welke termijn het van plan is om de gewenste diversiteit in leeftijd en geslacht te rea-

liseren.  

Norm 66.3 Jaarlijks beoordeelt het bestuur in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. 
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een belofte doen, schrijven diversiteit een belangrijk uitgangspunt te vinden maar dit nog niet vast 

te leggen in een concreet plan met bijbehorende stappen. Fondsen geven veelal aan bij het ontstaan 

van een vacature, bij gelijke geschiktheid van de kandidaten, prioriteit te geven aan diversiteit binnen 

het bestuur. 

Van 84 fondsen is vastgesteld dat zij norm 66.3 toepassen. Het aantal fondsen dat norm 66.3 toepast 

is groter dan het aantal dat norm 66.1 toepast. Dit kan worden verwacht nu norm 66.1 meer gede-

tailleerde rapportage vraagt dan norm 66.3. Feitelijke rapportage van de samenstelling van fondsor-

ganen en hoe deze samenstelling zich verhoudt tot het gestelde doel (norm 66.3) vergt minder uit-

weiding dan het omschrijven van concrete stappen om het gestelde doel te behalen (norm 66.1). 

 

6.4.6 Inrichting en organisatie: Integer handelen 

De normen 72 tot en met 76 zien op integer handelen. De gemiddelde nalevingsscore van de normen 

binnen dit thema is 94,7%. Het thema bevat 1 openbare vastleggingsnorm (norm 75), 1 rapportage-

norm (norm 73.3) en enkele gedragsnormen. Figuur 25 toont de nalevingsresultaten van de gedrags-

normen en figuur 26 van de openbare vastleggingsnorm en de rapportagenorm. 

Figuur 25: Integer handelen - gedragsnormen 

 

De normen 73.2 (ondertekening verklaring gedragsregels), 74 (directe melding van tegenstrijdige 

belangen) en 76 (verbod dubbel lidmaatschap organen pensioenfonds) worden door alle pensioen-

fondsen nageleefd. De normen 72 (integer handelen) en 73.1 (ondertekening gedragscode) worden 

door nagenoeg alle pensioenfondsen nageleefd. Er zijn geen significante afwijkingen geconstateerd.  
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Figuur 26: Integer handelen – rapportage- en vastleggingsnormen 

 

 

Om de mate van toepassing van deze norm te toetsen is de gedragscode, wanneer beschikbaar, ge-

raadpleegd op de website van het pensioenfonds. Indien er geen gedragscode op de website is ge-

vonden, is toepassing van de norm niet getoetst. In die gevallen is toepassing verondersteld (‘impli-

ciete toepassing’). De Code kent immers geen norm die het publiceren van de gedragscode op de 

website voorschrijft. Deze impliciete toepassing lijkt na analyse van norm 73.1 en 73.2 

gerechtvaardigd, aangezien fondsen niet rapporteren af te wijken van deze normen. Ingevolge het 

‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel kan worden verondersteld dat fondsen een afwijking zouden 

rapporteren als zij geen gedragscode hebben. 

 

De toepassing van norm 75, een openbare vastleggingsnorm, is onderzocht door het jaarrapport en 

de website van het pensioenfonds te doorzoeken. Er is sprake van toepassing van deze norm indien 

de nevenfuncties van de bestuursleden aan de compliance officer worden gemeld. Deze vastleggings-

norm kent een relatief hoog nalevingspercentage van 72,7%. 
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Norm 73.3 Op het overtreden van de gedragscode staan sancties. Deze staan in de gedragscode.  

Norm 75 Een (mede)beleidsbepaler meldt het voornemen een nevenfunctie te aanvaarden of 

voort te zetten aan de compliance officer. Het maakt hiervoor niet uit of de nevenfunctie betaald 

of onbetaald is. 
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6.4.7 Inrichting en organisatie: Beloningsbeleid 

Normen 77 tot en met 81 zien op het beloningsbeleid. De gemiddelde nalevingsscore van de normen 

binnen dit thema is 99,6%. Het thema bestaat uitsluitend uit gedragsnormen.  

Figuur 27: beloningsbeleid - gedragsnormen 

 

Norm 80 (beloning intern toezicht verhindert niet een kritische opstelling) wordt door alle pensi-

oenfondsen nageleefd. De normen 77 (beheerst en duurzaam beloningsbeleid), 78 (verhouding be-

loning en verantwoordelijkheid), 79 (terughoudendheid in prestatiegerelateerde beloningen) en 81 

(geen of passende ontslagvergoeding) worden door nagenoeg alle pensioenfondsen nageleefd. Er zijn 

geen significante afwijkingen geconstateerd.  

 

6.4.8 Inrichting en organisatie: Compliance 

De normen 82 (kennis wet- en regelgeving) en 83 (naleving wet- en regelgeving) zien op het thema 

compliance. Beide normen zijn gedragsnormen. De gemiddelde nalevingsscore binnen dit thema is 

99,8%. Figuur 28 toont de nalevingsresultaten per norm. 

Figuur 28: Compliance 

 

  

3

1

1

2

2

2

181

186

185

185

187

184

19

18

18

18

18

20

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

77G

78G

79.1G

79.2G

80G

81G

Verdeling onderzochte fondsen

N
o

rm

Niet voldaan Gemotiveerde  afwijking (explain) Impliciete toepassing Gerapporteerd voldaan

1 187

187

17

18

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

82G

83G

Verdeling onderzochte fondsen

N
o

rm

Niet voldaan Gemotiveerde  afwijking (explain) Impliciete toepassing Gerapporteerd voldaan



 

   51 

6.5 Resultaten per grootteklasse 

In deze paragraaf wordt de nalevingsanalyse naar grootteklasse weergegeven. Er bestaan 5 grootte-

klassen waarbij een fonds wordt ingedeeld op grond van de grootte van de technische voorziening. 

De technische voorziening staat voor het vermogen dat op basis van voorschriften uit wet- en regel-

geving wordt berekend zodat pensioenen ook zoveel mogelijk daadwerkelijk kunnen worden uitge-

keerd. GK1: kleiner dan 100 miljoen; GK2: tussen 100 miljoen en 1 miljard; GK3: tussen 1 miljard en 

5 miljard; GK4: tussen 5 miljard en 10 miljard; GK5: groter dan 10 miljard. 

In de analyse is wederom onderscheid gemaakt tussen de verschillende type normen. Figuur 29 toont 

de resultaten per grootteklasse van de gemiddelde score van alle gedrags- en niet-openbare vastleg-

gingsnormen. Uit figuur 29 blijkt dat de mate van naleving van gedragsnormen en niet-openbare 

vastleggingsnormen tussen de grootteklasse nauwelijks verschilt. Er is slechts een kleine toename 

van expliciet gerapporteerde toepassing tot en met grootteklasse 4, waarna fondsen in grootteklasse 

5 iets minder vaak toepassing rapporteren.  

 

Figuur 29: Verdeling nalevingscategorieën gedragsnormen en niet-openbare vastleggings-

normen per grootteklasse

 

 

Het verschil in naleving tussen de grootteklassen is meer aanwezig bij rapportagenormen, zoals 

weergegeven in figuur 30. Ook bij dit type normen leven grotere fondsen tot en met GK4 steeds beter 

na, waarna de naleving door fondsen in GK5 weer iets minder is. Fondsen in GK1 rapporteren minder 

vaak expliciet toepassing dan de overige grootteklassen.42 Daarnaast valt op dat kleinere fondsen 

gemiddeld meer afwijkingen rapporteren dan grotere fondsen. 

                                                             

42 Expliciete rapportage van toepassing wordt niet voorgeschreven door de Code. Ingevolge het ‘pas-toe-of-
leg-uit’-beginsel is enkel de rapportage van niet toegepaste normen voorgeschreven. 
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Figuur 30: Verdeling nalevingscategorieën rapportagenormen per grootteklasse

 

 

Figuur 31 geeft de naleving weer van openbare vastleggingsnormen. Ook bij dit type normen leven 

grotere fondsen tot en met GK4 steeds beter na, waarna fondsen in GK5 de normen iets minder vaak 

naleven dan fondsen in GK4. Tussen de overige grootteklassen is slechts een klein verschil in naleving 

zichtbaar. 

 

Figuur 31: Verdeling nalevingscategorieën openbare vastleggingsnormen per grootteklasse

 

 

In figuur 32 worden de nalevingsresultaten van het thema Diversiteit (normen 65 tot en met 71) 

weergegeven. Dit thema kent het hoogste percentage gerapporteerde afwijking. Uit figuur 32 blijkt 

dat de algemene tendens niet wordt doorbroken: ook binnen dit thema leven grotere fondsen tot en 

met GK4 steeds beter na, waarna fondsen in GK5 de normen iets minder vaak naleven dan fondsen 

in GK4. 
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Figuur 32: Verdeling nalevingscategorieën binnen het thema diversiteit per grootteklasse 
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7. Vergelijking tussen boekjaar 2014 en boekjaar 2016 

 

7.1 Inleiding 

In de onderstaande paragrafen wordt de naleving van de Code in het boekjaar 2016 vergeleken met 

de naleving in het boekjaar 2014. Het rapport Naleving Code Pensioenfondsen; Meting over boekjaar 

201443 is gebruikt als basis voor de vergelijking. Bij onderstaande vergelijking is de onderzoekspo-

pulatie van het door SEO uitgevoerde onderzoek aangevuld met 23 jaarrapporten boekjaar 2014 

welke ten tijde van het onderzoek door SEO nog niet beschikbaar waren. Door SEO gemaakte opera-

tionele keuzes zijn voor zover mogelijk afgeleid uit het voorgenoemde onderzoeksrapport. Alle toe-

passings- en nalevingspercentages van de boekjaren 2014 en 2016 worden weergegeven in respec-

tievelijk Bijlage 6 en 5. De wijzigingspercentages in de onderstaande paragrafen zijn berekend op 

basis van de vergelijking van de nalevingspercentages in boekjaar 2016 met die in boekjaar 2014 en 

zijn weergegeven in procentpunt. 

 

7.2 Algemene bevindingen 

In 2014 bleek vaak sprake van impliciete toepassing. Impliciete toepassing betekent dat een fonds 

geen afwijking heeft gerapporteerd en ook niet expliciet rapporteert dat de norm wordt toegepast, 

waardoor toepassing van de norm is verondersteld. Ingevolge het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel hoeft 

het fonds immers niet te rapporteren wanneer het de norm wél toepast.  

In 2016 daalt bij 66 van de 106 normen het percentage impliciete toepassing. In het geval van ge-

dragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen is de daling van impliciete naleving terug te vin-

den in een stijging van de categorieën ‘niet voldaan’, ‘gemotiveerde afwijking’ en ‘gerapporteerd vol-

daan’. In het geval van rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen is de daling van impli-

ciete naleving terug te vinden in een stijging van de categorieën: 

- gerapporteerd, niet gerealiseerd; 

- niet gerapporteerd, niet gerealiseerd; 

- niet gerapporteerd, deels gerealiseerd; 

- gerapporteerde afwijking; 

- niet gerapporteerd, wel gerealiseerd; en 

- gerapporteerd en gerealiseerd. 

Uit de analyse van de verschillen tussen 2014 en 2016 per nalevingscategorie blijkt dat de verschui-

ving van ‘impliciete toepassing’ naar ‘gerapporteerd voldaan’ en ‘gerapporteerd en gerealiseerd’ veel 

voorkomt. Van de 66 fondsen waarbij het percentage impliciete toepassing is afgenomen (met ge-

middeld 8%-punt), is namelijk bij 65 fondsen de categorie expliciete rapportage (‘gerapporteerd vol-

daan’ en ‘gerapporteerd en gerealiseerd’) gestegen (met gemiddeld 4%-punt). Dit impliceert dat deze 

fondsen over boekjaar 2016 uitvoeriger rapporteren dan het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel vereist. 

                                                             

43 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016. 
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7.3 Algemene thema’s 

Taken en werkwijze bestuur  

In 2014 was het gemiddelde nalevingspercentage van de normen binnen het thema Taken en werk-

wijze bestuur (normen 1-9) 97,3%. In 2016 is het gemiddelde nalevingspercentage hoger, namelijk 

99,0%. In 2014 kende norm 1.1 het hoogste nalevingspercentage binnen dit thema. Ook in 2016 be-

hoort norm 1.1 tot de drie best nageleefde normen binnen dit thema, tezamen met norm 1.2 en norm 

8.44 In 2014 werd norm 3.1 het minst nageleefd met 88,8%. In 2014 rapporteerde 10,3% van de fond-

sen dat zij afwijken van deze norm met de belofte in de toekomst te zullen voldoen. In 2016 blijken 

deze beloftes grotendeels gerealiseerd nu het nalevingspercentage is gestegen van 88,8% in 2014 

naar 97,1% in 2016. In 2016 doet nog slechts 2,4% van de fondsen een belofte tot naleving in de 

toekomst. 

In het nalevingsonderzoek over boekjaar 2014 is geconstateerd dat de in norm 4 gevraagde nood-

procedure nog niet door alle fondsen was uitgewerkt. 7,1% van de fondsen deed in 2014 de belofte 

de noodprocedure in de nabije toekomst uit te werken. Deze beloftes zijn grotendeels verwezenlijkt 

nu het nalevingspercentage met 3,2%-punt is toegenomen en het percentage fondsen dat in 2016 

een belofte doet met 1,1%-punt is afgenomen. 

Taak en werkwijze belanghebbendenorgaan 

In 2014 zijn de normen binnen het thema Taak en werkwijze belanghebbendenorgaan (normen 10-

13) niet op naleving getoetst. Een vergelijking met 2016 is dan ook niet mogelijk. 

Taken en werkwijze intern toezicht  

Evenals in 2014 is het gemiddelde nalevingspercentage van de normen binnen het thema Taken en 

werkwijze intern toezicht (normen 14-16) ook in 2016 99,0%. Noemenswaardig is de verschuiving 

van impliciete rapportage in 2014 naar expliciete rapportage in 2016 met 2,8%. 

Verantwoording afleggen 

Het gemiddelde nalevingspercentage van de normen binnen het thema Verantwoording afleggen 

(normen 17-22) was in 2014 79,4%. In 2016 is dit gestegen naar 85,8%. In 2014 werden binnen dit 

thema de normen 18.1, 18.2 en 19.1 het minst nageleefd. Zo omschreven fondsen hun missie, visie 

en strategie onvolledig (norm 18.1), ontbrak vaak een omschrijving van de behaalde doelen (norm 

18.2) en werd niet voldoende expliciet verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid (norm 

19.1).  

In 2016 is het nalevingspercentage van norm 18.1 gestegen met 17,3%-punt. Een deel van de stijging 

kan worden verklaard door fondsen die in 2014 een belofte tot naleving deden (9,0%) en de belofte 

intussen zijn nagekomen. In 2016 belooft 2,5% van de fondsen norm 18.1 in de toekomst na te leven.  

Het nalevingspercentage van norm 18.2 is toegenomen met 22,0%-punt. De behaalde doelen worden 

in 2016 vaker omschreven in het bestuursverslag. De toename in de naleving lijkt niet te zijn ontstaan 

door waargemaakte beloftes aangezien het percentage fondsen dat een belofte doet nauwelijks is 

veranderd. Een mogelijke verklaring van de toename in de naleving is dat fondsen meer aandacht 

                                                             

44 Deze drie normen kennen allen een nalevingspercentage van 100%. 
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hebben voor het vastleggen van de naleving van de Code. Norm 18.2 is concreet geformuleerd waar-

door naleving gemakkelijk kan worden gerealiseerd.  

 

De normen 19.1 en 21.1 worden beide ongeveer 9%-punt beter nageleefd. Ondanks de verbeterde 

naleving blijft norm 19.1 in beide boekjaren de minst nageleefde norm binnen het thema.  

Integraal risicomanagement 

Binnen het thema Integraal risicomanagement (normen 23-24) is de gemiddelde naleving van de nor-

men 23 en 24 afgenomen van 92,7% in 2014 naar 85,4% in 2016. De daling van het gemiddelde na-

levingspercentage binnen dit thema is toe te schrijven aan een 17,5%-punt afname in de naleving van 

norm 24 – een openbare vastleggingsnorm. Een mogelijke verklaring voor de daling is een verschil 

in toetsingsmethode van openbare vastleggingsnormen. Dit kan echter niet worden vastgesteld aan-

gezien een methodologische vergelijking niet mogelijk is. De operationele keuze ten aanzien van de 

toetsing van norm 24 over boekjaar 2014 is namelijk niet openbaar. 

Communicatie en transparantie 

Het gemiddelde nalevingspercentage binnen het thema Communicatie en transparantie (normen 25-

26) is licht gedaald met 0,6%-punt. Bij de normen 25.2, 25.3 en 26 is sprake van een vergelijkbaar 

resultaat als bij veel andere normen: omdat vaker expliciet wordt gerapporteerd, neemt het percen-

tage impliciete toepassing af. Bij norm 25.1 is de verandering in de naleving tegengesteld: het per-

centage impliciete toepassing is gestegen met 6,7%-punt ten opzichte van 2014. In 2016 rapporteren 

minder fondsen expliciet over het hebben van een adequaat communicatiebeleid. 

Verantwoord beleggen 

De gemiddelde naleving van de normen binnen het thema Verantwoord beleggen (normen 27-29) 

stijgt met 2,5%-punt naar 95,3%. De stijging wordt verklaard door een sterk verbeterde naleving van 

norm 27 (+9,2%-punt). Fondsen leggen bovendien steeds vaker expliciet vast (+12,2%-punt) dat zij 

voldoen aan het vereiste om overwegingen omtrent maatschappelijk verantwoord beleggen vast te 

leggen. 

Uitvoering, uitbesteding en kosten 

Het thema Uitvoering, uitbesteding en kosten (normen 30-37) kent de grootste daling in naleving met 

een gemiddelde afname van 9,9%-punt. In 2014 was norm 36 de minst nageleefde norm binnen het 

thema met een nalevingspercentage van 92,4%. In 2016 zijn de normen 31.1 en 31.2 – die ingaan op 

de uitvoeringskeuze en de vastlegging van de overwegingen welke daaraan ten grondslag liggen – de 

minst nageleefde normen binnen het thema én van de gehele Code. In 2016 is de gebleken toepassing 

van norm 31.1 – een openbare vastleggingsnorm – gedaald met 56,2%-punt. Deze daling wijst op een 

verschil in toetsingsmethode. Dit kan echter niet worden vastgesteld nu een methodologische verge-

lijking niet mogelijk is. De operationele keuze ten aanzien van de toetsing van norm 31.1 over boek-

jaar 2014 is namelijk niet openbaar. 

Bij norm 31.2 – eveneens een openbare vastleggingsnorm – is het aantal fondsen waarbij sprake is 

van gebleken toepassing met 18,7%-punt gestegen. Het percentage impliciete toepassing is echter 

afgenomen met 78,5%-punt. Ook deze grote afwijking suggereert een verschil in toetsing. De afname 

van het aantal fondsen waarbij impliciete toepassing is verondersteld, duidt op een meer inhoude-
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lijke toetsing van norm 31.2 in het onderzoek over boekjaar 2016. Inhoudelijke toetsing is verant-

woord omdat norm 31.2 concrete rapportage vereist. Een hoog percentage impliciete toepassing ligt 

bij de toetsing van deze norm dan ook niet voor de hand. 

Rol accountant en actuaris 

Het gemiddelde nalevingspercentage van de normen binnen het thema Rol accountant en actuaris 

(normen 38-39) is met 0,4%-punt gedaald. Vooral opvallend is dat in 2016 meer fondsen expliciet 

rapporteren over de normen 38 en 39 (+5,2%-punt respectievelijk +2,5%-punt). 

Klachten en geschillen 

Ook bij het thema Klachten en geschillen (normen 40-41) is sprake van een opvallend verschil. Binnen 

dit thema werd norm 41.2 in 2014 het minst nageleefd met een nalevingspercentage van 79,7%. In 

2016 is de naleving van deze norm met 5,2%-punt toegenomen. Dit wijst erop dat fondsen in 2016 

meer aandacht schenken aan de rapportage in het bestuursverslag over de afhandeling van klachten 

en de veranderingen in regelingen of processen die daaruit voortvloeien. 

Melding onregelmatigheden  

Het gemiddelde nalevingspercentage van de normen binnen het thema Melding onregelmatigheden 

(normen 42-44) is met 3,5%-punt afgenomen tot 89,4%. De daling is toe te wijzen aan een daling van 

27,1%-punt in de naleving van norm 44.1 In 2014 had norm 44.1 met 90% het laagste nalevingsper-

centage binnen het thema, in 2016 is dat norm 44.1 met 62,9%.  

Uit de inhoudsanalyse van norm 44.1 blijkt dat de naleving is gedaald met 27,1%-punt. De gebleken 

toepassing is met 39,4%-punt gestegen terwijl de impliciete toepassing is gedaald met 66,7%-punt. 

Deze wisselwerking duidt op een meer inhoudelijke controle van deze norm. Inhoudelijke toetsing is 

verantwoord omdat norm 44.1 openbare vastlegging vereist. Een hoog percentage impliciete toepas-

sing ligt bij de toetsing van deze norm dan ook niet voor de hand. 

De overige normen binnen dit thema worden allen in 2016 beter nageleefd dan in 2014. Tegelijkertijd 

neemt het percentage van gedane beloftes af. Norm 42 wordt vaker nageleefd (+2,7%-punt) en er is 

een daling van 1,8%-punt vastgesteld in het aantal beloftes dat fondsen in de toekomst zullen gaan 

voldoen. Norm 43 kent een daling in beloftes van 5,8%-punt tegenover een stijging in naleving van 

4,7%-punt. Norm 44.2 wordt 5,7%-punt vaker nageleefd terwijl er 5,4%-punt minder beloftes wor-

den gedaan. Hieruit lijkt te volgen dat fondsen hun beloftes hebben waargemaakt. 
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7.4 Inrichting en organisatie 

Benoeming, ontslag en schorsing 

Het nalevingspercentage van het thema Benoeming, ontslag en schorsing (normen 45-47) is 97,7% in 

2016, een stijging van 3,7%-punt ten opzichte van 2014. Opvallend is een stijging in de gebleken 

toepassing bij norm 46 van 11,5%-punt tegenover een daling van impliciete toepassing van 16,4%-

punt. De oorzaak van deze verandering is niet vast te stellen. Het relatief hoge percentage impliciete 

toepassing in 2014 (23,7%) zou voor een gedeelte kunnen bestaan uit daadwerkelijke toepassing 

van de norm. 

Geschiktheid 

De gemiddelde naleving binnen het thema Geschiktheid (normen 48-58) is met 1,7%-punt gedaald. 

In 2014 was norm 51.1 de minst nageleefde norm met een nalevingspercentage van 94,7%. In 2016 

is dit norm 57 met een nalevingspercentage van 94,6%. Opvallend is ook dat het aantal fondsen dat 

expliciet rapporteert over de naleving van de normen binnen dit thema met 2,1%-punt is toegeno-

men. 

Stemverhoudingen 

Het thema Stemverhoudingen bestaat alleen uit norm 59. De naleving van deze norm is met 1,8%-

punt gestegen tot 100%. Er zijn geen noemenswaardige veranderingen in de naleving van deze norm. 

Zittingsduur en herbenoeming 

Ondanks een gemiddelde toename van 2,5%-punt van expliciet gerapporteerde naleving binnen het 

thema Zittingsduur en herbenoeming (normen 60-65), worden de normen binnen dit thema in 2016 

gemiddeld 1,1%-punt minder nageleefd dan in 2014. Opvallend is dat het aantal fondsen dat gemo-

tiveerd afwijkt van norm 62 met 5,8%-punt is afgenomen.  

Diversiteit 

De gemiddelde naleving van de normen binnen het thema Diversiteit (normen 66-71) is van 81,8% 

gedaald naar 76,0%. Norm 66.1 is in beide boekjaren de minst nageleefde norm binnen het thema – 

en in 2014 van de gehele Code – met een nalevingspercentage rond de 45%. In 2016 is de naleving 

van norm 66.3 (50,2%), norm 67 (66,3%) en norm 68 (53,7%) ook laag. 

Norm 66.3 wordt in 2016 11,4%-punt minder vaak nageleefd. De daling is te verklaren doordat het 

aantal fondsen dat de normen gebleken toepast, is afgenomen met 31,0%-punt. Deze daling wordt 

deels gecompenseerd door een stijging in expliciete rapportage over deze norm van 18,0%-punt. 

Gedragsnormen 67 en 68 zien een scherpe daling in het nalevingspercentage. Deze normen vereisen 

diversiteit in geslacht en leeftijd in de verschillende organen van het fonds. Norm 67 wordt 17,5%-

punt minder vaak nageleefd. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van het 

aantal gemotiveerde afwijkingen met 12,5%-punt en door een daling van de toepassing van de norm 

met 5,0%-punt. Fondsen lijken het minder belangrijk te vinden het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel toe 

te passen op deze norm dan in 2014. Norm 68 wordt 18,7%-punt minder nageleefd. Deze afname 

wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van het aantal gemotiveerde afwijkingen met 4,5%-

punt en een daling van het toepassingspercentage met 15,0%-punt.  

  



 

   59 

Integer handelen 

De normen binnen het thema Integer handelen (normen 72-76) worden gemiddeld 3,0%-punt min-

der nageleefd dan in 2014 waarbij de verschillen voornamelijk worden veroorzaakt door de normen 

73.3 en 75. Norm 73.3 wordt 6,5%-punt minder nageleefd omdat de daling van impliciete toepassing 

van 15,7%-punt niet wordt gecompenseerd door de stijging in gebleken toepassing, die ‘slechts’ 

8,4%-punt bedraagt. Norm 75 wordt in 2016 15,7%-punt minder nageleefd dan in 2014. Ook is er 

een sterke verschuiving van impliciete toepassing (-55,3%-punt) naar gebleken toepassing (+35,0%-

punt). Norm 75 vereist openbare vastlegging. Dat vraagt inhoudelijke toetsing en een hoog percen-

tage impliciete toepassing ligt daarbij niet voor de hand. 

Beloningsbeleid 

De gemiddelde naleving van de normen binnen het thema Beloningsbeleid (normen 77-81) neemt 

met 0,5%-punt toe. Noemenswaardig is dat het aantal fondsen dat expliciet rapporteert te voldoen 

aan de normen met 5,7%-punt is gestegen. Deze stijging staat tegenover een daling van 4,7%-punt 

van impliciete toepassing. Fondsen rapporteren vaker expliciet over de toepassing van de normen 

binnen het thema. 

Compliance 

Vergelijkbaar met het thema Beloningsbeleid is het gemiddelde nalevingspercentage binnen het 

thema Compliance (normen 82-83) nauwelijks veranderd; er is sprake van een stijging van 0,2%-

punt. Ook binnen dit thema verschuift de gemiddelde naleving van impliciet (-4,7%-punt) naar ex-

pliciet (+4,9%-punt). 
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8. Good en bad practices 

 

8.1 Inleiding 

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de rapportage over de naleving van de Code bij alle pensi-

oenfondsen onderdeel is van het jaarrapport. Van bepaalde normen wordt relatief vaak afgeweken. 

In de navolgende paragrafen worden voorbeelden gegeven van good en bad practices van rapportage 

over rapportagenormen waarbij het afwijkingspercentage hoger is dan 10%. Deze beide practices 

kunnen ten doel dienen pensioenfondsbestuurders handvaten toe te reiken bij het rapporteren over 

rapportagenormen. Alle voorbeelden zijn gebaseerd op openbare jaarrapporten en zijn geanonimi-

seerd en op enkele plaatsen geparafraseerd. 

8.2 Norm 18.1  

Rapportagenorm 18.1 is onderdeel van het thema Verantwoording afleggen. Een voorbeeld van een 

goede verantwoording van norm 18.1 wordt hieronder gegeven. Onderstaande rapportage is als 

goed beoordeeld omdat de drie elementen missie, visie en strategie helder en volledig worden om-

schreven. 

Norm 18.1 Bestuur beschrijft helder en duidelijk de missie, visie en strategie. 

 

Voorbeeld van een good practice van norm 18.1 

Missie 

Het pensioenfonds heeft als missie het, als goed huisvader, uitvoeren van de pensioenregeling, zoals deze 

tussen sociale partners is overeengekomen. Het bestuur voert hiertoe een solide financieel beleid, dat in 

overeenstemming is met wet- en regelgeving. Streven is om op de pensioenaanspraken en pensioenrech-

ten, indien mogelijk, toeslagen te verlenen. Het vermogen dat bestemd is tot het doen van pensioenuitke-

ringen wordt op efficiënte en kosteneffectieve wijze beheerd. Risico's worden adequaat gemanaged; de 

premie, het risico en de kosten moeten met elkaar in balans zijn. 

 

Visie 

Het doel, dat voortvloeit uit de missie, is om een optimaal pensioenresultaat voor de deelnemers van het 

pensioenfonds te bereiken. 

 

Het bestuur hanteert de volgende algemene beginselen: 

- Het beleggingsbeleid is afgestemd op bescherming van nominale aanspraken met een redelijke 

kans op toeslagverlening. 

- De uitvoering gebeurt efficiënt en tegen lage kosten. 

- Betrokkenheid van deelnemers is van groot belang voor het behoud van draagvlak. Goede commu-

nicatie en medezeggenschap staan hoog in het vaandel. 

- Het bestuur draagt zorg voor voortdurende ontwikkeling van de eigen kennis en vaardigheden. 

- Het bestuur sluit de mogelijkheden van samenwerking met andere pensioenfondsen op diverse 

gebieden niet uit, zolang dit de belangen van de deelnemers ten goede komt. 
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Een pensioenfonds wordt geconfronteerd met risico's. Risicomanagement is van het grootste belang en het 

bestuur hanteert voor de beheersing van de risico’s de volgende uitgangspunten: 

- Risicobeheersing is een integraal onderdeel van de besturing en monitoring op uitvoering van de 

activiteiten van het pensioenfonds.  

- Financiële en niet-financiële risico’s worden, gezien kans en impact, daar waar mogelijk en wense-

lijk beheerst. 

- De risico’s die in de regeling aanwezig zijn worden zo evenwichtig mogelijk aan alle belangheb-

benden toegedeeld. 

 

Het pensioenfonds belegt en neemt beleggingsrisico in het belang van de deelnemers. Het bestuur is van 

mening dat beleggingsrisico, gemiddeld genomen, op de lange termijn beloond wordt met een positief ren-

dement en noodzakelijk is om een optimaal pensioenresultaat te realiseren. 

Het pensioenfonds belegt prudent, dat wil zeggen: 

- neemt alleen risico's die het begrijpt en beheerst; 

- kiest beleggingen die kostenefficiënt zijn van opzet; 

- handelt inzichtelijk, begrijpelijk, uitlegbaar en transparant. 

 

Strategie 

De strategie van het pensioenfonds is uitgewerkt in plannen en nota's (fondsdocumenten), die jaarlijkse 

worden herzien. Het betreft: 

- het jaarplan; 

- het beleggingsplan; 

- het communicatieplan; 

- de actuariële en bedrijfstechnische nota. 

 

Het pensioenfonds beoogt zowel de deelnemers als de aangesloten werkgevers te helpen om de juiste keu-

zes op pensioengebied te maken. Het pensioenfonds geeft de deelnemers een helder inzicht in hun pensi-

oensituatie en helpt hen op weg met de persoonlijke financiële planning. Het pensioenfonds ondersteunt 

de aangesloten werkgever bij de zorgplicht voor zijn werknemers. 

 

Er is sprake van incomplete verantwoording van norm 18.1 wanneer een rapportage niet expliciet 

invulling geeft aan de missie, visie en strategie van het fonds. Het enkel noemen van het bestaan van 

een missie, visie en/of strategie geeft onvoldoende inzicht om te kunnen spreken van verantwoor-

ding van deze norm.  

Voorbeeld van een bad practice van norm 18.1 

Het pensioenfonds heeft een missie, visie en strategie.  

Ook in gevallen waarbij enkel een of twee onderdelen van deze norm zijn omschreven, is sprake van 

incomplete verantwoording van de norm. 

Voorbeeld van een bad practice van norm 18.1 

Naast het statutaire doel kent het fonds een missie, visie en strategie waarmee het fonds invulling geeft aan 

artikel 102a Pensioenwet. 

De missie luidt: “….” 
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8.3 Norm 18.2 

Rapportagenorm 18.2 is onderdeel van het thema Verantwoording afleggen. Een voorbeeld van een 

goede verantwoording van norm 18.2 wordt hieronder weergegeven. Onderstaande rapportage is 

als goed beoordeeld omdat het pensioenfonds de twee componenten van norm 18.2 invult door te 

beschrijven of het pensioenfonds de door het fonds gestelde doelen heeft bereikt en concrete invul-

ling geeft aan de mate waarin het fonds deze doelen heeft bereikt.  

 

Voorbeeld van een good practice van norm 18.2 

Evaluatie gestelde doelen  

Het algemene uitgangspunt van het te voeren beleid is om de pensioenregeling, inclusief het toeslagbeleid, 

onder een breed scala van omstandigheden na te komen tegen beheersbare kosten. Daarnaast dient het 

Fonds te allen tijde te voldoen aan de wet- en regelgeving.  

Deze doelen heeft het bestuur in 2016 als volgt gerealiseerd:  

• Op basis van een aanvullende ALM/nFTK-studie heeft het bestuur de kaders voor het beleggingsbeleid bij 

zowel lage als hoge dekkingsgraadniveaus nader vastgesteld.  

• Om de pensioenverplichtingen zo zuiver mogelijk te waarderen zijn de waarderingsgrondslagen aange-

past aan de meest recente prognosetafels die door het Koninklijk Actuarieel Genootschap dit jaar zijn gepu-

bliceerd.  

• Alle formele Fondsdocumenten zijn tijdig vastgesteld en daar waar nodig ingediend bij DNB.  

• De pensioenen van zowel de actieven als de niet-actieven zijn wegens een te lage beleidsdekkingsgraad 

niet verhoogd met de stijging van de loon- respectievelijk de prijsindex.  

• De financiële positie is verbeterd maar bevindt zich nog steeds onder het wettelijk vereist vermogen.  

• De vermogensbeheerkosten van de beleggingsfondsen zijn gedaald mede door een groter aandeel in pas-

sieve beleggingsfondsen.  

• Het behaalde meer rendement ten opzichte van het benodigde rendement op de contante waarde van de 

verplichtingen bedraagt over 2016 1,9 procent positief en ligt daarmee onder de gestelde gemiddelde 

lange termijn doelstelling van 2,2 procent.  

• Er heeft een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Fonds plaatsgevonden met als doelstel-

ling na te gaan op welke wijze de uitvoering van de pensioenregeling het best vormgegeven kan worden. 

Gebleken is dat een andere uitvoeringsvorm vooralsnog geen aantrekkelijk perspectief biedt. Wel heeft het 

bestuur besloten om het paritaire bestuursmodel aan te passen door het opnemen van twee onafhankelijke 

externe professionele bestuursleden. Daarnaast is besloten om het totaal aantal bestuursleden per 1 juli 

2018 terug te brengen naar zes.  

• Het Fonds voldoet aan de eisen ten aanzien van de haalbaarheidstoets in 2016. Het behaalde pensioenre-

sultaat per 1 januari 2016 bedraagt 102,1 procent (gestelde grens 90 procent) en de maximale afwijking in 

slechtweer scenario bedraagt 18,1 procent (gestelde grens 30 procent). 

 
Er is sprake van incomplete verantwoording van norm 18.2 wanneer een rapportage niet expliciet 

invulling geeft aan de mate waarin de doelstellingen zijn behaald. Het enkel benoemen van de doel-

stellingen geef onvoldoende inzicht in hoeverre de doelstellingen zijn behaald. 

 

Norm 18.2 Ook beschrijft het bestuur [in het jaarverslag] of en in hoeverre het pensioenfonds de gestelde 

doelen heeft bereikt. 



 

   63 

Voorbeeld van een bad practice van norm 18.2 

De belangrijkste doelstellingen van het bestuur zijn: 

 het tot een minimum beperken van de kans en de mate van een korting; 
 het tot een minimum beperken van de kans op een tekort; 
 het realiseren van de toeslagambitie; 
 het maximaliseren van de reële en de nominale dekkingsgraad; 

 de schommelingen van de dekkingsgraad zoveel mogelijk beperken. 

 
 

8.4 Norm 19.1 

Rapportagenorm 19.1 is onderdeel van het thema Verantwoording afleggen. Norm 19.1 schrijft drie 

elementen van verantwoording voor: verantwoording over het beleid (1), de gerealiseerde uitkom-

sten (2) en de beleidskeuzes voor de toekomst (3). Hierbij dienen de verschillende belangen van de 

betrokken groepen te worden afgewogen. 

 

In overeenstemming met de criteria geschetst in het nalevingsonderzoek 201445 wordt voldaan aan 

norm 19.1 wanneer het pensioenfonds rapporteert over het beleid ten aanzien van de volgende vier 

aspecten: 

 

 het beleggingsbeleid/beleidsdekkingsgraad; 

 het communicatiebeleid; 

 het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen/ondernemen; en 

 goed pensioenfondsbestuur (governance)/goed bestuur/deskundigheidsbevordering en be-

stuurlijke effectiviteit. 

 

Een rapportage die voldoet aan norm 19.1 omvat een heldere omschrijving van de vier hierboven 

omschreven aspecten. In onderstaande alinea’s wordt een voorbeeld geschetst van een goede ver-

antwoording van norm 19.1 ten aanzien van het beleggingsbeleid. Eenzelfde voorbeeld kan worden 

gegeven voor het beleid ten aanzien van communicatie, maatschappelijk verantwoord beleggen en 

governance. 

 

Verantwoording over het gevoerde beleid, het eerste deel van norm 19.1, kan op verscheidene wijze 

worden afgelegd. Een voorbeeld van een heldere verantwoording is de omschrijving van de gehan-

teerde beleggingsovertuigingen (investment beliefs) van het fonds.  

  

  

                                                             

45 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 46. 

Norm 19.1 Het bestuur legt verantwoording af over het beleid, de gerealiseerde uitkomsten en de beleids-

keuzes voor de toekomst. Hierbij weegt bestuur de verschillende belangen van de betrokken groepen af. 
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Voorbeeld van een good practice van norm 19.1 t.a.v. het beleggingsbeleid 

Het pensioenfonds hanteert de volgende beleggingsovertuigingen: 
 

 Het pensioenfonds is een lange termijn belegger. 
 Het pensioenfonds is bereid beleggingsrisico’s te accepteren wanneer hier extra rendement tegen 

over staat. 
 Het pensioenfonds kiest bewust voor een gediversificeerde portfolio. 
 Het pensioenfonds belegt alleen in categorieën en strategieën die het begrijpt. 

 

 

Tevens is van belang dat de gerealiseerde uitkomsten van het beleggingsbeleid worden gerappor-

teerd, het tweede onderdeel van norm 19.1. In onderstaand voorbeeld rapporteert het pensioen-

fonds de uitkomsten van het beleid door het gevoerde beleggingsbeleid over 2016 te beschrijven. 

 

Voorbeeld van een good practice van norm 19.1 t.a.v. het beleggingsbeleid 

Gevoerd Beleggingsbeleid 2016 
 
In 2015 is besloten om de allocatie naar Nederlandse woninghypotheken te verhogen tot 10%. De implemen-
tatie daarvan is begin 2016 afgerond. Dit is ten koste gaan van de beleggingen in bedrijfsobligaties. Daarnaast 
maakt het fonds sinds het tweede kwartaal van 2016 gebruik van een ‘maatwerk’ LDI fonds. Dit maakt het 
mogelijk om de matchingportefeuille beter aan te laten sluiten bij het verplichtingenprofiel van het fonds. De 
allocaties naar het ‘reguliere’ LDI-fonds en de discretionaire beheerde staatsobligatieportefeuille zijn samen-
gevoegd en vormen de nieuwe allocatie naar het maatwerkfonds. De allocatie naar bedrijfsobligaties blijft 
bestaan. Voor de invulling van deze allocatie is gekozen voor een ‘best-in-class’ benadering, waarbij de laagst 
scorende bedrijven ten aanzien van duurzaamheidscriteria bij voorbaat worden uitgesloten. De laatste aan-
passing betreft de afdekking van het valutarisico. Het fonds heeft met ingang van 1 februari 2016 het valuta-
risico dat samenhangt met de beleggingen in Amerikaanse dollars voor 100% afgedekt naar de Euro.  
 

 

Het derde onderdeel van norm 19.1 ziet op de beleidskeuzes voor de toekomst. In onderstaand voor-

beeld rapporteert het pensioenfonds over de beleidskeuzes voor de toekomst door inzicht te geven 

in toekomstige aanpassingen van het beleggingsbeleid. 

 

Voorbeeld van een good practice van norm 19.1 t.a.v. het beleggingsbeleid 

Het pensioenfonds heeft haar investment beliefs opnieuw getoetst aan haar risicobereidheid en heeft besloten 
geen wijzigingen aan te brengen aan haar beleggingsbeleid. In de toekomst zal zij haar beleid jaarlijks blijven 
evalueren en mogelijk aanpassingen aanbrengen.  

 

Het ontbreken van rapportage over het beleggingsbeleid, communicatiebeleid of de governance kan 

worden gezien als een voorbeeld van bad practice. In enkele gevallen rapporteert de visitatiecom-

missie over de governance (goed pensioenfondsbestuur) van het fonds. Hiermee wordt niet voldaan 

aan norm 19.1 nu de Code rapportage door het bestuur voorschrijft.  

Voorbeeld van een bad practice van norm 19.1 

De visitatie commissie concludeert dat het bestuur naar behoren functioneert. 
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8.5 Norm 21.1 

Rapportagenorm 21.1 is onderdeel van het thema Taken en Werkwijze intern toezicht. Een voorbeeld 

van een goede verantwoording van norm 21.1 wordt hieronder weergegeven. Onderstaande rappor-

tage is als goed beoordeeld omdat het bestuur expliciet en helder rapporteert over de naleving van 

de gedragscode en de Code Pensioenfondsen. Het desbetreffende pensioenfonds rapporteert over 

alle normen uit de Code door middel van een ‘Overzicht implementatie Code Pensioenfondsen’ 

waarin alle normen worden opgesomd en wordt aangegeven of de norm wordt toegepast of dat het 

gevoerde beleid afwijkt van de norm.  

N.B. In dit voorbeeld legt het fonds meer verantwoording af dan voorgeschreven door de Code. Inge-

volge het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel dient het fonds enkel verantwoording af te leggen ten aanzien 

van de normen waarbij het beleid afwijkt van de norm. 

Norm 21.1 Het bestuur rapporteert over naleving van de gedragscode en deze Code. 

 

Gedragscode / compliance 

Het pensioenfonds heeft een gedragscode waarin de regels en richtlijnen voor bestuursleden en andere 

betrokkenen zijn opgenomen. Deze regels en richtlijnen zijn ter voorkoming van conflicten tussen de be-

langen van het fonds en de privébelangen van betrokkenen en ter voorkoming van het gebruik maken van 

vertrouwelijke informatie van het fonds voor privédoeleinden. Het jaar 2016 stond voor zowel het bestuur 

als de Compliance Officer in het teken van het versterken van compliance-activiteiten. Binnen het bestuur 

is gesproken over de invulling van diverse compliance thema’s: In het boekjaar zijn bij de Compliance Offi-

cer geen meldingen gedaan van misstanden en zijn geen conflicterende belangen geconstateerd. De Com-

pliance Officer constateert, dat het bestuur van het pensioenfonds meer aandacht heeft gegeven aan de 

verdere implementatie van het compliance- en integriteitsbeleid. Onder meer door het reviewen van het 

integriteitsbeleid, et aanpassen van relevante documenten en een workshop awareness compliance & inte-

griteit. 

 

Code Pensioenfondsen 

Tijdens de ontwikkeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen stelden de Pensioenfederatie en 

de Stichting van de Arbeid (STAR) de Code Pensioenfondsen (de Code) op. Doel van de Code is de verhou-

dingen binnen het pensioenfonds transparanter te maken. Ook de communicatie met de belanghebbenden 

zoals werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden, moet door de Code transparanter worden. Tot slot 

moet de Code bijdragen aan het versterken van ‘goed pensioenfondsbestuur’. De Code trad op 1 januari 2014 

in werking. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verankerde de Code per 1 juli 2014 

wettelijk. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ziet toe op de naleving van de Code. 

De Code legt de nadruk op het beïnvloeden van het gedrag van bestuurders, intern toezichthouders en be-

langhebbenden in de verantwoordingsfunctie. Per orgaan zijn normen opgenomen over taak en werkwijze, 

samenstelling en zittingsduur, geschiktheid, benoeming, schorsing en ontslag. Daarnaast zijn overkoepe-

lende thema’s opgenomen. De thema’s gaan zowel over het eigen functioneren van het fonds als van dienst-

verleners. Voorbeelden hiervan zijn integraal risicomanagement, communicatie en transparantie, verant-

woord beleggen, kosten, uitvoering en uitbesteding, geschiktheid, diversiteit, integer handelen en belonings-

beleid. 

 

Pensioenfondsen leven de Code na op basis van het ‘pas toe of leg uit-beginsel’. Een pensioenfonds past de 
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normen van de Code toe of zet in het jaarverslag gemotiveerd uiteen waarom een norm niet (volledig) is 

toegepast. Het pensioenfonds streeft ernaar alle normen uit de Code na te leven. In bepaalde gevallen wijkt 

het pensioenfonds af van normen uit de Code. In het ‘Overzicht implementatie Code Pensioenfondsen’ wordt 

dit per norm toegelicht. “…” 

 

 

Een voorbeeld van een bad practice wordt hieronder weergegeven. De rapportage in dit voorbeeld 

voldoet niet aan norm 21.1 nu er niet wordt gerapporteerd over de naleving van de norm. Het enkel 

benoemen van het bestaan van een gedragscode is onvoldoende om te spreken van naleving van 

norm 21.1. 

Voorbeeld van een bad practice van norm 21.1 

Het pensioenfonds hanteert een gedragscode. De compliance officer ziet toe op de naleving van de gedrags-

code. 

 

8.6 Norm 21.2 

Rapportagenorm 21.2 is onderdeel van het thema Taken en werkwijze intern toezicht. Een voorbeeld 

van een goede verantwoording van norm 21.2 wordt hieronder weergegeven. Onderstaande rappor-

tage is als goed beoordeeld omdat expliciet en helder wordt gerapporteerd over evaluatie en het 

functioneren van het bestuur. 

Norm 21.2 Het bestuur rapporteert over de evaluatie van het functioneren van het bestuur. 

 

Voorbeeld van een good practice van norm 21.2 

 

Een voorbeeld van een bad practice wordt hieronder weergegeven. In dit voorbeeld wordt niet ge-

rapporteerd over de evaluatie van het bestuur maar wordt enkel vermeld dat de evaluatie onderdeel 

is van de bestuursvergaderingen. Op deze wijze wordt geen inzicht gegeven in de wijze waarop eva-

luatie plaatsvindt, de uitkomsten en frequentie ervan en of het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  

 
Voorbeeld van een bad practice van norm 21.2 

Het functioneren van het bestuur is onderdeel van de agenda gedurende de bestuursvergaderingen. 

 

In november 2016 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van een externe deskundige. 

De zelfevaluatie is bedoeld om het eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel als van individuele 

bestuursleden, te evalueren. Het bestuur is op grond van de zelfevaluatie van oordeel dat zij als geheel en 

individueel goed functioneert, en dat er een goede balans is binnen het bestuur als team. Er is sprake van 

een open en opgewekte sfeer, waarbinnen positief-kritisch op het eigen handelen wordt gereflecteerd met 

ruimte voor tegenspraak en feedback. 
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8.7 Norm 27 

Rapportagenorm 27 is onderdeel van het thema Verantwoord beleggen. Een voorbeeld van een goede 

verantwoording van norm 21.2 wordt hieronder gegeven. Onderstaande rapportage is als goed be-

oordeeld omdat het fonds de overwegingen omtrent verantwoord beleggen helder rapporteert. Door 

over deze overwegingen in het bestuursverslag te rapporteren, wordt tevens voldaan aan het tweede 

deel van de norm inzake het beschikbaar stellen van de overwegingen voor belanghebbenden. 

 
Norm 27 Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent verantwoord beleggen vast en zorgt ervoor dat deze 

beschikbaar zijn voor belanghebbenden. Hierbij houdt het bestuur ook rekening met goed ondernemings-

bestuur. 

 

Voorbeeld van een good practice van norm 27 

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)  

Het pensioenfonds houdt zich aan de wettelijke regels betreffende het uitsluiten van bedrijven die betrok-

ken zijn bij de productie, distributie en verkoop van clusterbommen en landmijnen. Daarnaast gaat het 

pensioenfonds door middel van een zogenoemde engagement-overlay “…” op de aandelenportefeuille de 

dialoog aan met ondernemingen waarin het pensioenfonds via beleggingsfondsen belegt, op het gebied van 

milieu, maatschappij en corporate governance. Op aandeelhoudersvergaderingen wordt waar mogelijk ge-

bruik gemaakt van het stemrecht. Het pensioenfonds doet hiervan verslag op zijn website. Hoewel de 

hoofddoelstelling van het beleggingsbeleid is om een optimaal voor risico gecorrigeerd rendement te beha-

len voor de deelnemer, is het pensioenfonds van mening dat het meenemen van ESG (Environmental, So-

cial, Governance) factoren in de selectie van beleggingen een positieve invloed kan hebben op het risico-

rendement profiel van die beleggingen. Bij de selectie van externe vermogensbeheerders houdt het pensi-

oenfonds dan ook rekening met de wijze waarop ESG factoren in het de investeringsanalyse en besluitvor-

mingsprocessen van de vermogensbeheerder worden meegenomen. Ondertekening door de vermogensbe-

heerder van de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) is daarbij een belangrijk 

aspect.  

 

In 2016 heeft het bestuur het beleid en de beleggingsovertuigingen inzake Maatschappelijk Verantwoord 

Beleggen geformaliseerd in een beleidsdocument. Doelstelling van dit geformuleerde beleid is om te zorgen 

dat alle externe vermogensbeheerders waar het pensioenfonds mee samenwerkt de UNPRI hebben onder-

tekend. Op een termijn van vijf jaar zal dit voor minimaal 80% van de managers op gereglementeerde mark-

ten gerealiseerd moeten zijn. Ultimo 2016 wordt aan deze vereiste reeds voldaan. Voor de niet gereglemen-

teerde markten c.q. illiquide beleggingen is de doelstelling minimaal 50%. 

 

 

Een voorbeeld van bad practice ten aanzien de rapportage van norm 27 is het ontbreken van de over-

wegingen van het bestuur ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het omschrijven 

van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid is onvoldoende om te spreken van naleving 

van norm 27.  

Voorbeeld van een bad practice van norm 27 

Het pensioenfonds verlangt van haar vermogensbeheerders dat zij ESG factoren in overweging nemen bij 
hun beleggingsbeslissingen. Het pensioenfonds vindt het belangrijk invulling te geven aan verantwoord 
beleggen. 
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8.8 Norm 41.2 

Rapportagenorm 41.2 is onderdeel van het thema Klachten en Geschillen. Een voorbeeld van een 

goede verantwoording van norm 41.2 wordt hieronder gegeven. Onderstaande rapportage is als 

goed beoordeeld omdat het bestuur expliciet rapporteert over de afhandeling van ingediende klach-

ten. 

Norm 41.2 In het jaarverslag rapporteert het bestuur over de afhandeling van klachten en de veranderingen 

in regelingen of processen die daaruit voortvloeien. 

 

Voorbeeld van een good practice van norm 41.2 

De geschillencommissie heeft in 2016 uitspraak gedaan in twee voorgelegde geschillen m.b.t. de inkoopre-

geling. In beide geschillen heeft de commissie na een hoorzitting de bezwaren van de klagers ongegrond 

verklaard en het bestuur het bindend advies gegeven om het eerdere bestuursbesluit te bevestigen. Het be-

stuur heeft deze adviezen overgenomen.  

Daarnaast hebben twee klagers, na kennisname van het verweerschrift van het bestuur, afgezien van verdere 

behandeling. Eén geschil is door de klager ingetrokken na heroverweging en herziening van het oorspron-

kelijke bestuursbesluit. 

 

Een voorbeeld van een bad practice ten aanzien van de rapportage van norm 41.2 is het ontbreken 

van rapportage over de afhandeling van klachten. Het benoemen van de rapportagelijnen is onvol-

doende om te spreken van rapportage over de afhandeling door het bestuur.  

Voorbeeld van een bad practice van norm 41.2 

De compliance officer is verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten en geschillen. De compliance 

officer rapporteert over de afhandeling van klachten aan het bestuur.  

 

 

8.9 Norm 66.1 en 66.3 

Rapportagenormen 66.1 en 66.3 zijn onderdeel van het thema Diversiteit. Een voorbeeld van een 

goede verantwoording van norm 66 wordt hieronder gegeven. Onderstaande rapportage is als goed 

beoordeeld omdat het bestuur zowel zijn streven vastlegt alsmede concrete maatregelen aankondigt 

om de gewenste diversiteit te behalen. Evaluatie van het diversiteitsbeleid is in dit voorbeeld niet 

nodig daar het bestuur in 2015 het diversiteitsbeleid heeft vastgesteld waardoor de driejaarlijkse 

evaluatie in 2018 dient plaats te vinden. 

Norm 66 Het bestuur stelt – in overleg met het desbetreffende orgaan – concrete stappen vast om te bevor-

deren dat fondsorganen divers worden samengesteld. Ook geeft het bestuur aan hoe en binnen welke ter-

mijnen het van plan is om de gewenste diversiteit in leeftijd en geslacht te realiseren (66.1). Het bestuur legt 

dit vast in een diversiteitsbeleid (66.2). Jaarlijks beoordeelt het bestuur in hoeverre de gestelde doelen zijn 

gehaald. Driejaarlijks evalueert het bestuur het diversiteitsbeleid (66.3). 
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Voorbeeld van een good practice van norm 66.1 en 66.3 

In 2015 heeft het pensioenfonds een diversiteitsbeleid opgesteld waarmee het voldoet aan de normen met 

betrekking tot het onderwerp “Diversiteit”. Het bestuur moet volgens de Code diversiteit in de samenstelling 

van organen krachtig nastreven. De normen 56 en 65 tot en met 71 van de Code Pensioenfondsen hebben 

betrekking op het onderwerp “Diversiteit”. Deelname van personen met een uiteenlopende achtergrond en 

verschillende vaardigheden zorgt volgens de Code Pensioenfondsen voor een meervoudig perspectief in het 

bestuur, het toezicht en de verantwoording en draagt zo bij aan de kwaliteit van de totale governance van 

het pensioenfonds. Bovendien wordt door middel van diversiteit in organen recht gedaan aan de represen-

tativiteit en herkenbaarheid van –en door– de belanghebbenden. 

 

In de visie van het pensioenfonds kunnen wijzigingen binnen het bestuur niet worden afgedwongen door 

het opleggen van de normen voor het bestuur zoals die zijn aangegeven in de Code Pensioenfondsen. Het 

bestuur is van mening dat het vastleggen van strikte normen niet passend is voor een pensioenfonds. Zo zijn 

de normen uit de Code Pensioenfondsen bijvoorbeeld niet gekoppeld aan de omvang van het bestuur, of aan 

de wettelijke eis van het afspiegelingsbeginsel. 

Het fonds zoekt daarom bij het streven naar diversiteit aansluiting bij het afspiegelingsbeginsel. Dit uitgangs-

punt geldt ook voor het verantwoordingsorgaan. De diversiteit die het bestuur beoogt sluit daarom aan bij 

de diversiteit in de populatie (actieve deelnemers en pensioengerechtigden) van het pensioenfonds. 

 

Hierbij worden door het bestuur de volgende kanttekeningen geplaatst: 

 

 het bestuur en het verantwoordingsorgaan zijn beperkt van omvang, hetgeen consequenties heeft 
voor de mogelijkheden van afspiegeling; 

 het doel is niet dat de samenstelling van de fondsorganen een exacte (getalsmatige) afspiegeling 
vormt van de populatie, maar er wordt naar gestreefd dat de samenstelling van de organen beter 
aansluit bij de samenstelling van de populatie; 

 voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan wordt gewerkt met een bepaalde zittingsduur en 
rooster van aftreden, waardoor vervangingsmogelijkheden op dit moment vastliggen; 

 er kan sprake zijn van verkiezingen waarvan de uitkomst niet gebonden is aan een beoogde mate 
van diversiteit; en 

 de geschiktheid van de kandidaat bestuurders dient voorop te staan, hetgeen ook van invloed kan 
zijn op het realiseren van de beoogde mate van diversiteit. 

 

Het bestuur overweegt verder: 
 dat voor het realiseren van de beoogde diversiteit het van belang is dat alle potentiële kandida-

ten zich thuis kunnen voelen in het bestuur dan wel het verantwoordingsorgaan; 
 dat in dat kader in het profiel bijvoorbeeld aansluiting kan worden gezocht met de specifieke 

expertise die binnen de populatie binnen bepaalde geledingen aanwezig is, teneinde daarmee 
meer diversiteit te bereiken; 

 dat het van belang is om aan alle potentiële kandidaten bekend te maken wat werkzaamheden 
en doelstellingen van het fonds zijn en op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren; 

 dat in dat kader bij het werven van kandidaten in de praktijk nu eenmaal ook sprake is van het 
individueel interesseren van eventuele gegadigden en daarbij ook gelet dient te worden op de 
diversiteitsdoelstellingen. 

 Het bestuur neemt de volgende maatregelen: 
 het fonds legt vacatures tijdig –en voorzien van een duidelijk profiel– voor aan voordragende 

organisaties (voor zover van toepassing); 
 in het profiel wordt in het kader van de beoogde diversiteit onder meer ingegaan op de huidige 

samenstelling van het fondsorgaan en de gewenste samenstelling; 
 bij zowel de oproeping tot kandidaatstelling als in de profielschets wordt de gewenste diversi-

teit benadrukt; 
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 bij de werving van kandidaten worden deelnemers –die passen bij de diversiteitsdoelstelling 
van het pensioenfonds– aangemoedigd zich kandidaat te stellen; 

 het fonds rapporteert in het jaarverslag over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het 
bestuur, alsmede van het verantwoordingsorgaan; 

 het fonds rapporteert in het jaarverslag over de inspanningen die zijn verricht om diversiteit in 
de organen van het pensioenfonds te bevorderen; en 

 er vindt een driejaarlijkse evaluatie van het diversiteitsbeleid plaats. 
 

 

Een voorbeeld van een onvolledige rapportage van normen 66.1 en 66.3 dat veel voorkomt, wordt 

hieronder weergegeven. 

Voorbeeld van een bad practice van norm 66.1 en 66.3 

In het diversiteitsbeleid is opgenomen dat wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van leeftijden 

waarbij geschiktheid voor diversiteit gaat. 

 

Uit dit voorbeeld blijkt dat het bestuur streeft naar diversiteit, maar ontbreken concrete stappen om 

deze doelstelling te verwezenlijken en wordt niet gerapporteerd over de mate waarin de doelstelling 

is bereikt. Als bad practice kan dan ook worden beschouwd het ontbreken van de twee genoemde 

elementen.  
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Deel II – Meting Code Pensioenfondsen onder pensioenfondsbestuurders 

in 2017  

Deel II – Meting Code Pensioenfondsen onder 

pensioenfondsbestuurders in 2017 



 

   72 

9. Onderzoeksmethode online enquête 

 

Door middel van een online enquête onder bestuurders is onderzoek gedaan naar de standpunten 

over en ervaringen met de naleving van de Code. Aan de hand van de resultaten kan enerzijds inzicht 

worden gegeven in hoeverre bestuurders de Code onderschrijven en vinden dat deze wordt nage-

leefd. Anderzijds kan aan bestuurders een benchmark worden gegeven om zichzelf te spiegelen. 

Via het softwareprogramma ‘SurveyMonkey’ is een online vragenlijst opgesteld. Deze is inhoudelijk 

besproken en afgestemd met de commissie en door middel van individuele, telefonische interview-

sessies met twee ervaren bestuurders en een secretaris van een pensioenfondsbestuur getest en ge-

valideerd. De uitnodiging tot het invullen van de enquête is op 18 september 2017 door de commissie 

per e-mail verzonden aan een door de Pensioenfederatie aangeleverde dataset met emailadressen 

van 221 verschillende pensioenfondsbesturen. Daarnaast ontvingen tien pensioenfondsbesturen 

waarvan geen emailadres bekend was de uitnodiging per brief. 

De commissie heeft de aangeschreven besturen gevraagd ten minste twee (uitvoerend) bestuurders 

per bestuur de enquête te laten beantwoorden. Daarnaast is aangemoedigd alle bestuurders de en-

quête te laten invullen ter stimulering van een zo representatief mogelijke respons. Bestuurders kon-

den de enquête meerdere keren invullen als zij bij meerdere pensioenfondsen bestuurder zijn: steeds 

voor éénzelfde, enkele bestuursfunctie. Aangeboden is dat een PDF-versie van de enquête kon wor-

den opgevraagd; een twintigtal besturen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

De in de uitnodiging opgenomen hyperlink naar de online enquête verwees naar een beveiligde in-

ternetpagina waarop de antwoorden anoniem zijn opgeslagen. Zowel in de uitnodiging alsook in de 

inleiding op de enquête is benadrukt dat de uitkomsten op anonieme basis en op geaggregeerd ni-

veau zouden worden verwerkt, zonder herleidbaarheid tot individuele personen of pensioenfondsen. 

Aan het begin van de enquête (vraag 5) is gevraagd naar de naam van het pensioenfonds waarvan de 

respondent bestuurder is en van waaruit de overige enquêtevragen zijn ingevuld. Daarbij is aange-

geven dat de antwoorden uitsluitend voor controledoeleinden zouden worden gebruikt en dat de 

uitkomsten niet zouden worden gerelateerd aan het pensioenfonds. Een deel van de respondenten 

heeft deze vraag niettemin onbeantwoord gelaten. 

In de uitnodiging van 18 september 2017 is aanvankelijk als sluitingsdatum maandag 2 oktober 2017 

vermeld. Ten behoeve van een zo hoog mogelijke respons heeft de commissie besloten de termijn te 

verlengen tot en met 9 oktober 2017. Op 3 oktober 2017 heeft de commissie een herhaalde uitnodi-

ging gestuurd aan de besturen van pensioenfondsen die in het geheel niet waren vermeld bij de ant-

woorden op enquêtevraag 5 naar de naam van het pensioenfonds. In deze herinnering is de verlen-

ging van de responstermijn gemeld. Op 6 oktober 2017 is een tweede herinnering gestuurd. 
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De enquête bevat een evenwichtige verdeling van open en gesloten vragen46 alsook van specifieke 

thema-gerelateerde vragen en meer algemene vragen over het geheel van de Code. De volledige en-

quête zoals verstuurd aan pensioenfondsbesturen is opgenomen in Bijlage 7. Vragen waarop het ge-

ven van een antwoord verplicht is gesteld, zijn hier gemarkeerd met een asterisk (*) voor de vraag. 

Soms hebben respondenten verplicht te beantwoorden open vragen met een enkel leesteken beant-

woord en deze aldus feitelijk overgeslagen.  

Bijlage 8 bevat een samenvatting van de antwoorden op de gesloten vragen. Diverse vragen dienden 

respondenten te beantwoorden aan de hand van een vijfpunts Likertschaal, zie figuur 1, die bijvoor-

beeld varieerde van ‘zeer negatief’ tot ‘zeer positief’. Het meest negatieve antwoord kreeg de score 

‘1’ waarna de score opliep via ‘3’ bij neutraal tot ‘5’ bij het meest positieve antwoord. In de samen-

vatting zijn de gemiddelde scores weergegeven. Hoe hoger de gemiddelde score hoe hoger de waar-

dering.47 

 
Figuur 1: Voorbeeld Likertschaal 
 
       1      2   3             4           5  

 

    zeer             negatief          neutraal       positief         zeer 

negatief                                             positief 

 

In de analyse van de enquêteresultaten zal worden weergegeven in hoeverre er relevante onder-

scheidingen zijn aan te brengen in de respons tussen grootte van het pensioenfonds, type pensioen-

fonds, type bestuursmodel en functie, leeftijd, geslacht en aantal jaren bestuurservaring van de res-

pondenten. Deze analyses geven per thema uit de enquête de norm aan, de gemiddelde scores en de 

score per deelpopulatie. Bij het verwerken van de respons op de enquête geldt als uitgangspunt het-

geen de bestuurders zelf vermelden over hun persoonlijke kenmerken en die van het pensioenfonds 

van waaruit zij de vragen hebben beantwoord alsook wat zij vermelden over de huidige naleving van 

en hun standpunten over de Code. 

Waar mogelijk en relevant zullen de enquêteresultaten worden vergeleken met de visie en ervarin-

gen van intern toezichthouders binnen de pensioensector op basis van een online enquête onder 

deze doelgroep in mei-juni 2016.48 

 

                                                             

46 Voordeel van open vragen is dat daarbij de kans kleiner is dat respondenten een bepaalde denkrichting 
worden ingestuurd. Nadeel is dat dergelijke vragen voor respondenten relatief veel invultijd vergen en voor 
het maken van vergelijkingen moeten worden geclassificeerd waarbij een zekere mate van subjectiviteit niet 
kan worden uitgesloten. 
47 Dit met uitzondering van vraag 14 waar respondenten moesten rangschikken van 1 = meest belangrijk tot 
5 = minst belangrijk. Bij de uitkomsten bij deze vraag zijn weliswaar gemiddelden weergegeven, maar is niet 
de Likertschaal gebruikt. 
48 Zie K.H. Boonzaaijer, J.G.C.M. Galle & K. van Middelaar, Intern toezicht in de pensioensector. Regelgeving en 
praktijk in transitie, Den Haag: Boom Juridisch, Den Haag 2017. 
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10. Onderzoekspopulatie online enquête 

 

De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) erkent in het tweede kwartaal van 2017 232 actieve pensi-

oenfondsen met een statutaire zetel in Nederland. Daarvan ontvingen 26 pensioenfondsen geen uit-

nodiging (waarvan er volgens het DNB-overzicht uit 2016 8 geliquideerd of in liquidatie zijn, 3 zijn 

opgegaan in een multi-ondernemingspensioenfonds en 1 nieuw is). Daarnaast stuurden 3 besturen 

de reactie dat het betreffende pensioenfonds intussen in liquidatie is. Het aantal aangeschreven pen-

sioenfondsbesturen dat tevens deel uitmaakt van het DNB-overzicht en niet in liquidatie is, is daar-

mee 203. Bijlage 1 toont per pensioenfonds uit het DNB-overzicht of het bestuur is uitgenodigd tot 

deelname aan de enquête.49 Ieder bestuur kreeg het verzoek de enquête door ten minste 2 (uitvoe-

rend) bestuurders te laten beantwoorden. Het aantal aangeschreven bestuurders is daarmee 406, te 

weten 203 besturen maal 2 bestuurders per bestuur.  

Tabel 1a toont de respons op het enquêteverzoek. De enquête is 196 keer geopend en (gedeeltelijk 

of volledig) ingevuld. Dit betekent dat de onderzoekspopulatie bestaat uit 196 respondenten. Aange-

zien het mogelijk is dat een respondent de enquête meerdere keren – als bestuurder van verschil-

lende pensioenfondsen – heeft ingevuld, moet opgemerkt worden dat het aantal individuele perso-

nen dat de enquête invulde mogelijk enigszins lager is dan 196. Hierna wordt niettemin iedere reactie 

als een afzonderlijke respons en respondent aangemerkt. Het voltooiingspercentage is 90,8%: 178 

respondenten hebben de enquête volledig ingevuld. 187 respondenten (95,4%) hebben de enquête 

beantwoord tot en met ten minste vraag 30. 

Tabel 1a: Respons 

 Aantal Percentage 
Aantal aangeschreven bestuurders 406 100% 

Aantal respondenten 196 48,3% 

 

De figuren 1 en 2 laten zien in hoeverre de respons op de enquête representatief is voor de pensioen-

sector. Er is onderscheid gemaakt tussen de 232 pensioenfondsen die deel uitmaken van het DNB-

overzicht van het tweede kwartaal van 2017, de 203 aangeschreven pensioenfondsbesturen en de 

196 respondenten. Opmerking verdient dat de respondenten individuele bestuurders zijn die na-

mens een specifiek fonds hebben geantwoord. Hun antwoorden op de vragen naar het type pensi-

oenfonds en de omvang van de technische voorziening van het pensioenfonds van waaruit zij de en-

quête beantwoordden, is vergeleken met de feitelijke gegevens over de totaalpopulatie volgens het 

DNB-overzicht. 

  

                                                             

49 Wanneer een pensioenfondsbestuur is uitgenodigd tot deelname is dit aangegeven met de code ‘Enq’ in de 
kolom met het opschrift ‘Deel onderzoekspopulatie’. 
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Figuur 1 laat zien dat ondernemingspensioenfondsen enigszins zijn ondervertegenwoordigd en de 

bedrijfstakpensioenfondsen enigszins zijn oververtegenwoordigd. Figuur 2 illustreert dat relatief 

veel respondenten hebben geantwoord namens een groot pensioenfonds, terwijl de pensioenfond-

sen met een technische voorziening lager dan 1 miljard relatief zijn ondervertegenwoordigd in de 

respons. 

Figuur 1: Representativiteit respons naar type pensioenfonds 

 

 

Figuur 2: Representativiteit respons naar omvang pensioenfonds* 

 

* Bepaald naar omvang van de technische voorziening. GK1: kleiner dan 100 miljoen; GK2: tussen 100 miljoen en 1 miljard; 

GK3: tussen 1 miljard en 5 miljard; GK4: tussen 5 miljard en 10 miljard; GK5: groter dan 10 miljard. Van de totaalpopulatie 

kon van 218 van de 232 pensioenfondsen de classificering worden bepaald, van de pensioenfondsen waarvan de besturen zijn 

uitgenodigd kon dit bij 197 van de 203 pensioenfondsen. 
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Tabel 1b geeft de opbouw van de onderzoekspopulatie weer wat betreft leeftijd en geslacht. Van de 

respondenten is 79,1% man en 20,9% vrouw. Slechts 4,6% van de respondenten is jonger dan 40 

jaar.  

Tabel 1b: Respondenten 

Respondenten Aantal Percentage 

Totaal 196 100% 

Man 155 79,1% 

Vrouw 41 20,9% 

Jonger dan 40 jaar 9 4,6% 

40 t/m 49 jaar 43 21,9% 

50 t/m 59 jaar 60 30,6% 

60 t/m 69 jaar 68 34,7% 

70 jaar en ouder 16 8,2% 

 

Figuur 3 toont het aantal jaren ervaring als uitvoerend en/of niet-uitvoerend bestuurder in de pen-

sioensector, waarbij naast het totaalbeeld ook het onderscheid tussen de mannelijke en de vrouwe-

lijke respondenten is weergegeven. Tabel 1c laat de gemiddelden zien. Om in verdere analyse zinvolle 

onderscheidingen te kunnen maken, is het aantal jaar bestuurservaring ondergebracht in vijf catego-

rieën van vier jaren, aansluitend bij de zittingsduur als genoemd in norm 60 van de Code. De resulta-

ten zijn weergegeven in tabel 1d. Opvallend is dat 8 respondenten al meer dan 25 jaar pensioenfonds-

bestuurder zijn, waarvan 2 meer dan 30 jaar. 

 

Figuur 3: Ervaring 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Totaal 2 13 15 21 23 11 23 10 11 4 14 3 6 2 3 7 5 6 1 4 1 0 0 2 1 5 0 1 0 0 1 1

Man 0 10 14 13 18 8 18 9 9 3 10 3 6 2 3 6 5 5 1 3 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 1 1

Vrouw 2 3 1 8 5 3 5 1 2 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0
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20

25

Aantal jaren in functie
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De mate van bestuurservaring is redelijk verspreid over de verschillende categorieën. Het grootste 

aantal respondenten, ruim 34% van de onderzoekspopulatie, vervult reeds tussen de 4 en 7 jaren 

een bestuursfunctie binnen de pensioensector. Opvallend is dat een aanzienlijk aantal respondenten 

meer dan 15 jaar ervaring heeft. Van de respondenten hebben de mannen gemiddeld meer jaren er-

varing dan de vrouwen. Gemiddeld betreft het aantal jaren ervaring voor de gehele onderzoekspo-

pulatie 8,1 jaar. Respondenten die als voorzitter van een pensioenfonds de enquête invulden, hebben 

met een gemiddelde van 11 jaar relatief meer ervaring dan de niet-voorzitters, die gemiddeld 6,9 jaar 

ervaring hebben. 

Tabel 2a toont een overzicht van het aantal bestuurs- en toezichtfuncties dat respondenten binnen 

de pensioensector vervullen. De 196 respondenten vervullen gezamenlijk 348 verschillende functies 

binnen de pensioensector. Dat zijn gemiddeld 1,8 functies per respondent. 189 respondenten zijn 

(uitvoerend) bestuurder; zij hebben gemiddeld 1,4 bestuursfuncties. 21 respondenten zijn niet-uit-

voerend bestuurder; zij zijn bij gemiddeld 1,4 pensioenfondsen niet-uitvoerend bestuurder. 22 res-

pondenten zijn intern toezichthouder binnen een RvT of een Raad van Commissarissen (hierna: RvC). 

Zij vervullen gemiddeld 1,6 functies binnen een RvT of RvC. Daarnaast zijn 16 respondenten lid van 

per respondent gemiddeld 1,9 visitatiecommissies. 

Tabel 2a: Aantal functies binnen de pensioensector 

 Type functie 
Aantal respondenten dat ten 
minste 1 functie binnen het 
desbetreffende type vervult 

Totaal aan-
tal functies 
per type 

Gemiddeld 
aantal func-
ties per type* 

(Uitvoerend) bestuurder 189 256 1,4 

Toezichthoudend niet-uitvoe-

rend bestuurder 21 29 1,4 

Toezichthoudend binnen 

RvT/RvC 22 35 1,6 

Toezichthoudend binnen visi-

tatiecommissie 15 28 1,9 

Totaal  196 348 1,8 

* Berekend door het totaal aantal functies per type te delen door het aantal respondenten dat ten minste 1 functie binnen het 

desbetreffende type vervult. Zo is bijvoorbeeld de betekenis van het getal 1,6 dat respondenten die één of meer functies ver-

vullen binnen een RvC of RvT, gemiddeld 1,6 functies binnen een RvT of RvC vervullen.  

Tabel 1d: Ervaring 
  

Bestuursjaren  Aantal Percentage 

0 t/m 3 51 26,0% 

4 t/m 7 67 34,2% 

8 t/m 11 32 16,3% 

12 t/m 15 18 9,2% 

16 of meer 28 14,3% 

Totaal 196 100% 

Tabel 1c: Gemiddelde ervaring 

 Jaren 

Totaal 8,1 
Man 8,4 
Vrouw 6,9 
Voorzitter 11,0 
Geen voorzitter 6,9 
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Tabel 2b geeft weer hoeveel uitvoerend bestuurders tevens intern toezichthouder zijn en hoeveel 

toezichthoudende functies zij gemiddeld vervullen. Er zijn 35 bestuurders die tevens intern toezicht-

houder zijn. Zij vervullen samen 86 toezichthoudende functies en per respondent gemiddeld 2,5 toe-

zichthoudende functies. 18 bestuurders zijn tevens niet-uitvoerend bestuurder (bij gemiddeld 1,3 

one tier boards), 21 bestuurders zijn tevens lid van ten minste één RvT of RvC (bij gemiddeld 1,6 

RvT’s/RvC’s) en 15 bestuurders zijn tevens actief binnen een of meer visitatiecommissies (bij gemid-

deld 1,9 visitatiecommissies). 

 

Tabel 2b: Aantal toezichthoudende functies van de (uitvoerend) bestuurders 

 (Uitvoerend) bestuur-
der, tevens: 

Aantal uitvoerend be-
stuurders dat ten min-
ste 1 functie binnen 
desbetreffende type 
vervult 

Totaal aantal toe-
zichthoudende 
functies  

Gemiddeld aantal 
toezichthoudende 
functies per type 

Intern toezichthouder 35 86 2,5 

Toezichthoudend niet-uit-

voerend bestuurder 18 24 1,3 

Toezichthoudend binnen 

RvT/RvC 21 34 1,6 

Toezichthoudend binnen 

visitatiecommissie 15 28 1,9 

  

Veel respondenten zijn bestuurder bij meer dan 1 pensioenfonds. In de enquête is gevraagd de ant-

woorden te geven vanuit de bestuurservaringen met betrekking tot één door respondenten in te vul-

len pensioenfonds. De respondenten is vervolgens gevraagd wat voor functie(s) zij binnen het be-

stuur van dit pensioenfonds vervullen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3. Meerdere antwoor-

den waren mogelijk waardoor de percentages in de tabel niet optellen tot 100% aangezien deze tel-

kens zijn berekend op basis van het totale aantal van 196 respondenten. De meeste respondenten, 

namelijk 93,9%, hebben de enquête beantwoord vanuit een pensioenfonds waar zij (uitvoerend) be-

stuurder zijn. Slechts 4,1% van de respondenten, 8 personen, beantwoordde de enquête als niet-uit-

voerend bestuurder. 6 van hen zijn overigens óók (uitvoerend) bestuurder bij ten minste 1 ander 

pensioenfonds, zoals mede blijkt uit tabel 2a. 27,6% van de respondenten vulde de enquête in als 

voorzitter van een pensioenfondsbestuur. 
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Tabel 3: Type functie 

  Aantal Percentage* 

Totaal aantal respondenten 196 100% 

Voorzitter van het bestuur 54 27,6% 

(Uitvoerend) bestuurder 183 93,4% 

Niet-uitvoerend bestuurder 8 4,1% 

Overig: Secretaris/administrateur/ externe expert 5 2,6% 

Op voordracht van de deelnemers/werknemers 37 18,9% 

Op voordracht van de werkgever(s) 38 19,4% 

Vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden 27 13,8% 
 

* Percentage uitgedrukt t.o.v. het totaal aantal respondenten, telt daarom niet op tot 100%. 

 

 

In Tabel 4 is de omvang van de technische voorziening en het type fonds weergegeven van de pensi-

oenfondsen van waaruit respondenten de enquête invulden. De technische voorziening staat voor 

het vermogen dat op basis van voorschriften uit wet- en regelgeving wordt berekend zodat pensioe-

nen ook zoveel mogelijk daadwerkelijk kunnen worden uitgekeerd. Het grootste deel van de respon-

denten beantwoordde de enquête vanuit een pensioenfonds met een omvang in de categorie van 100 

miljoen tot 1 miljard (41,8%) of van 1 miljard tot 5 miljard (33,2%). Binnen de enquêterespons zijn 

in de categorieën tot een omvang van 5 miljard ondernemingspensioenfondsen het meest voorko-

mende type pensioenfonds; in de categorieën met een omvang van meer dan 5 miljard zijn voorna-

melijk bedrijfstakpensioenfondsen vertegenwoordigd. Dit ligt in de lijn der verwachting aangezien 

een ondernemingspensioenfonds de belangen van een bepaalde onderneming behartigt en bedrijfs-

takpensioenfonds de belangen van een branche of sector. 
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Tabel 4: Omvang technische voorziening en type fonds 

Omvang tech-

nische voor-

ziening Totaal 

Onderne-

mingspensi-

oenfonds 

Bedrijfstak 

pensioen-

fonds 

Beroeps 

pensioen-

fonds 

Algemeen 

pensioen-

fonds 

kleiner dan 

100 miljoen 

9 

(4,6%) 

7 1 0 1 

100 miljoen 

tot 1 miljard 

82 

(41,8%) 

63 13 5 1 

1 miljard tot 

5 miljard 

65 

(33,2%) 

34 25 3 3 

5 miljard tot 

10 miljard 

14 

(7,1%) 

5 9 0 0 

groter dan 10 

miljard 

26 

(13,3%) 

9 16 1 0 

Totaal 196 

(100%) 

118* 

(60,2%) 

64 

(32,7%) 

9 

(4,6%) 

5 

(2,6%) 
*Waarvan 2 Multi-OPF’s. 

 

 

Artikel 99 Pw onderscheidt 5 soorten pensioenfondsbesturen en luidt als volgt:  

‘Een pensioenfonds heeft een paritair, een onafhankelijk of een gemengd bestuur. Indien een pensioen-

fonds een gemengd bestuur heeft, dan is dit een paritair gemengd bestuur, een onafhankelijk gemengd 

bestuur of een omgekeerd gemengd bestuur.’ 

In tabel 5 worden het bestuursmodel en de toezichtvorm van de vertegenwoordigde pensioenfond-

sen weergegeven. Van de respondenten beantwoordde 83,7% de enquêtevragen vanuit een pensi-

oenfonds met een paritair bestuursmodel, 12,2% vanuit een omgekeerd gemengd model en de ove-

rige 4% is verdeeld over de andere 3 bestuursmodellen. Bijna alle respondenten, 97,4%, beant-

woordden de enquête vanuit een pensioenfonds met belanghebbenden in het bestuur. 14,3% van de 

respondenten heeft de enquête beantwoord vanuit de bestuurservaringen in een one tier board. Wat 

betreft de overige toezichtvormen is bij 46,9% van de respondenten sprake van een visitatiecommis-

sie en bij 36,2% van een RvT of RvC. De 5 respondenten die kozen voor de antwoordoptie ‘Anders’ 

gaven aan in een overgangsfase te zijn van een visitatiecommissie naar een RvT.50 

 

                                                             

50 Zie over (de voor- en nadelen en de toekomst van) de visitatiecommissie: J.G.C.M. Galle & K.H. Boonzaaijer, 
‘Intern toezicht pensioensector beweegt met zijn code mee naar governance op maat, maar ruimte voor ver-
betering blijft’, in: M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. Van Ees & M. Kaptein (red.), Jaarboek Corporate Gover-
nance 2017-2018, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 133-134. 
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Tabel 5: Type bestuursmodel en toezichtvorm 
 

  Aantal Percentage 

Totale respons 196 100% 

Bestuursmodel     

Het paritair model  164 83,7% 

Het onafhankelijke model  4 2,0% 

Het paritair gemengd model  3 1,5% 

Het onafhankelijke gemengd model  1 0,5% 

Het omgekeerd gemengd model 24 12,2% 

One-tier 28 14,3% 

Two-tier 168 85,7% 

Onafhankelijk 5 2,6% 

Afhankelijk 191 97,4% 

Toezichtsvorm     

RvT/RvC 71 36,2% 

Niet-uitvoerende bestuurders 28 14,3% 

Een visitatiecommissie 92 46,9% 

Anders 5 2,6% 

 

 

Tabel 6 laat zien dat de antwoorden vanuit een one-tier bestuursmodel doorgaans een onderne-

mingspensioenfonds of – zij het in mindere mate – een bedrijfstakpensioenfonds vertegenwoordigen. 

 
Tabel 6: Type bestuursmodel naar type pensioenfonds 
 

Type bestuurs-

model Totaal 

Onderne-

mingspensi-

oenfonds 

Bedrijfstak 

pensioen-

fonds 

Beroeps 

pensioen-

fonds 

Algemeen 

pensioen-

fonds 

One-tier 28 

(100%) 

17* 

(60,7%) 

8 

(28,6%) 

0 

(0%) 

3 

(10,7%) 

Two-tier 168 

(100%) 

101 

(60,1%) 

56 

(33,3%) 

9 

(5,4%) 

2 

(1,2%) 

Totaal 196 

(100%) 

118 

(60,2%) 

64 

(32,7%) 

9 

(4,6%) 

5 

(2,6%) 
*Waarvan 2 Multi-OPF’s. 

 



 

    82 

Tabel 7 laat zien dat de antwoorden vanuit een one-tier bestuursmodel relatief vaak tevens een groot 

pensioenfonds vertegenwoordigen.  

 

Tabel 7: Type bestuursmodel naar omvang technische voorziening 
 

Omvang tech-

nische voor-

ziening 

Alle respon-

denten One-tier Two-tier 

kleiner dan 

100 miljoen 

9 

(4,6%) 

1 

(3,6%) 

8 

(4,8%) 

100 miljoen 

tot 1 miljard 

82 

(41,8%) 

3 

(10,7%) 

79 

(47,0%) 

1 miljard tot 

5 miljard 

65 

(33,2%) 

14 

(50,0%) 

51 

(30,4%) 

5 miljard tot 

10 miljard 

14 

(7,1%) 

1 

(3,6%) 

13 

(7,7%) 

groter dan 10 

miljard 

26 

(13,3%) 

9 

(32,1%) 

17 

(10,1%) 

Totaal 196 

(100%) 

28 

(100%) 

168 

(100%) 
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11. Resultaten analyse online enquête 

 

11.1 Inleiding 

De volgende paragrafen presenteren de onderzoeksresultaten van de online enquête. In aansluiting 

bij de enquête zijn de resultaten uitgesplitst in de volgende thema’s: 

̶ standpunten over de externe verantwoording; 

̶ naleving van en standpunten over diverse specifieke normen; 

̶ opvattingen over de Code Pensioenfondsen; en 

̶ toepassing en werking van de Code Pensioenfondsen. 

In de analyse van de enquêteresultaten zijn onderscheidingen aangebracht in de respons tussen 

grootte van het pensioenfonds, type pensioenfonds, type bestuursmodel en functie, leeftijd en ge-

slacht van de respondenten. De relevante onderscheidingen worden weergegeven. Een onderschei-

ding is relevant indien deze leidt tot een ander resultaat dan het resultaat van de totale onderzoeks-

populatie.  

 

11.2 Standpunten over de externe verantwoording 

Figuur 1a geeft weer in hoeverre een respondent vindt dat het bestuur waarvan hij deel uitmaakt de 

normen van de Code zou moeten naleven. Geen enkele respondent is van mening dat het bestuur de 

normen uit de Code niet hoeft na te leven en daarover ook niet hoeft te rapporteren. 51,5% van res-

pondenten sluit aan bij het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel dat de Code voorschrijft. De overige 48,5% 

wil verder gaan dan de Code voorschrijft, waarbij 36,8% vindt dat over alle normen zou moeten wor-

den gerapporteerd en 24,5% dat alle normen zouden moeten worden nageleefd. Van deze laatste 

groep respondenten is ongeveer de helft van mening dat het bestuur in dat geval bovendien over alle 

normen moet rapporteren.  

Ervaring, type bestuursmodel en type functie blijken nauwelijks van invloed te zijn op de uitkomsten. 

Opvallend is dat bovenstaande verhoudingen wel wijzigen als we de resultaten uitsplitsen naar 

grootte of type pensioenfonds. Figuur 1b toont de resultaten uitgesplitst naar omvang van het pensi-

oenfonds. Hieruit blijkt dat het percentage bestuurders dat aansluit bij het ‘pas-toe-of-leg-uit’-begin-

sel bij pensioenfondsen met een technische voorziening van minder dan 1 miljard aanmerkelijk gro-

ter is dan bij de grotere pensioenfondsen. Bestuurders bij grotere pensioenfondsen zijn vaker van 

mening dat over alle normen zou moeten worden gerapporteerd. Figuur 1c toont de invloed van het 

type pensioenfonds op de visie op naleving. 100% van respondenten die als bestuurder van een be-

roepspensioenfonds heeft geantwoord, vindt dat het bestuur niet alle normen uit de Code hoeft na te 

leven, maar wel moet rapporteren over alle normen of over de normen waarvan wordt afgeweken. 

Hierbij moet wel worden verdisconteerd dat slechts 4,6% van de respondenten de enquête heeft in-

gevuld vanuit een beroepspensioenfonds.  
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Figuur 1a: Visie op naleving algemeen 

 

 

Figuur 1b: Visie op naleving afhankelijk naar omvang pensioenfonds* 

 

* Zie legenda figuur 1a. 
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Figuur 1c: Visie op naleving naar type pensioenfonds* 

 

* Zie legenda figuur 1a. 

 

Vervolgens is de respondenten gevraagd in hoeverre zij het van belang vinden dat het bestuur in het 

bestuursverslag verantwoording aflegt over de volgende onderwerpen: 

- Missie, visie en strategie; 

- Beleid en uitkomsten daarvan; 

- Afweging belangen belanghebbenden; 

- Integraal risicomanagement; 

- Verantwoord beleggen; 

- Beheersing uitbesteding; 

- Diversiteit, 

- Gedrag en Cultuur; 

- Beloningsbeleid. 

Figuur 2 toont dat voor alle voorgelegde onderwerpen geldt dat meer dan 60% van de respondenten 

het wenselijk of zeer wenselijk vindt dat het bestuur extern verantwoording aflegt over de naleving. 

Een van de respondenten schrijft in de toelichting: ‘Als je de Code serieus neemt, en dat doen wij als 

bestuur, dan is het van belang om hierover verantwoording af te leggen.’ Tegelijkertijd blijkt uit de 

toelichting het belang van het selectief afleggen van verantwoording. Zo schrijft een respondent: ‘Alle 

onderdelen zijn belangrijk en moeten ook zeker aan de orde komen. [Als] je alles moet opnemen in een 

bestuursverslag wordt dat een onleesbare hoeveelheid. Desgevraagd moet je er wel iets van kunnen la-

ten zien.’ 

De onderwerpen ‘missie, visie en strategie’ en ‘beleid en uitkomsten daarvan’ scoren wat betreft de 

wenselijkheid van het extern afleggen van verantwoording het hoogst, met een gemiddelde van 4,5 

op de Likertschaal. De respondenten zijn het minst positief over het afleggen van verantwoording 

wat betreft de onderwerpen ‘Diversiteit’ en ‘Gedrag & Cultuur’ (gemiddelde van 3,8). Van de respon-

denten vindt 5,1% het zeer onwenselijk of onwenselijk dat het bestuur extern verantwoording aflegt 

over de naleving van het onderwerp ‘Gedrag & Cultuur’; 30,1% oordeelt hierover neutraal. 
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Figuur 2: Wenselijkheid van externe verantwoording in relatie tot specifieke onderwerpen 

 

Ten slotte is in dit onderdeel van de enquête gevraagd of respondenten het van belang vinden dat het 

bestuur in het bestuursverslag verantwoording aflegt over de belangenafweging (van de groepen die 

bij het pensioenfonds betrokken zijn) bij de beleidskeuzes van het bestuur. De Code schrijft dit voor 

in norm 19. Figuur 3 toont dat 80,6% van de respondenten eens of zeer eens is met bovenstaande 

stelling en slechts 5,1% oneens of zeer oneens. De gemiddelde score op de Likertschaal is 4. Opval-

lend is dat het percentage ‘zeer oneens’ en ‘oneens’ bij bestuurders van pensioenfondsen met een 

omvang van minder dan 100 miljoen en meer dan 10 miljard respectievelijk 11% en 12% is, terwijl 

dit percentage bij pensioenfondsen met een omvang tussen de 100 miljoen en 10 miljard varieert 

van 0% tot 6%. Bij de categorie grootste pensioenfondsen lopen de meningen bovendien meer uiteen. 

Het uitsplitsen naar ander type onderscheidingen – bijvoorbeeld het onderscheid tussen one-tier en 

two-tier – laat geen opvallende verschillen zien. Uit de gegeven toelichtingen blijkt dat respondenten 

het afleggen van verantwoording over de belangenafweging bij beleidskeuzes een vanzelfsprekende 

taak van het bestuur vinden. Tegelijkertijd plaatsen sommige respondenten vraagtekens bij de prak-

tische uitvoering. Zo wordt opgemerkt dat het inzichtelijk maken van belangenafwegingen mogelijk 

ten koste gaat van de leesbaarheid en inzichtelijkheid. Ook vinden sommigen het bestuursverslag 

geen effectief communicatiemiddel is en zou direct na een besluit moeten worden gecommuniceerd 

over de belangenafweging bij de beleidskeuze. 
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Figuur 3: Belang van verantwoording over belangenafweging in bestuursverslag 
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11.3 Naleving van en standpunten over diverse specifieke normen 

 

11.3.1 Geschiktheid en diversiteit 

Volgens norm 48 van de Code zorgt het bestuur voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit 

binnen het bestuur. Desbetreffende norm bepaalt bovendien: ‘Daarbij houdt het rekening met oplei-

ding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.’ Tabel 1 geeft weer hoe de respondenten deze 

vijf aspecten rangschikken in de denkbeeldige situatie dat een pensioenfondsbestuur bij een vacature 

aan al deze vijf aspecten daadwerkelijk behoefte heeft. Het overzicht laat zien dat 54 respondenten 

opleiding het belangrijkste aspect vinden. Dit staat gelijk aan 31,40%. Tegelijkertijd vinden 39 res-

pondenten opleiding het één na belangrijkste aspect, plaatsen 49 respondenten opleiding op num-

mer 3, 11 respondenten op nummer 4 en 19 respondenten op nummer 5. Met name de gemiddelde 

score is hier illustratief: naar mate de score lager ligt, wordt het aspect als belangrijker aangemerkt. 

Hieruit volgt dat de gemiddelde respondent persoonlijkheid als meest belangrijk ziet en geslacht en 

leeftijd als relatief het minst belangrijk.  

Opvallend is dat de uitkomsten min of meer gelijk zijn wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen 

verschillende type respondenten. De rangschikking verandert bijvoorbeeld niet bij een onderscheid 

in aantal jaren bestuurservaring, leeftijd of geslacht van de respondent. 

 
Tabel 1: Rangschikking opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd 

 
1 (meest 

belangrijk) 
2 3 4 

5 (minst 

belangrijk) 
Gemiddeld 

Opleiding 31,40% 22,67% 28,49% 6,40% 11,05% 
2,43 

54 39 49 11 19 

Achtergrond 15,70% 30,23% 36,05% 9,30% 8,72% 
2,65 

27 52 62 16 15 

Persoonlijkheid 42,44% 33,14% 15,70% 4,65% 4,07% 
1,95 

73 57 27 8 7 

Geslacht 6,40% 5,81% 9,88% 43,02% 34,88% 
3,94 

11 10 17 74 60 

Leeftijd 4,07% 8,14% 9,88% 36,63% 41,28% 
4,03 

7 14 17 63 71 

*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 172 respondenten. 

De percentages tellen per rij en per kolom op tot 100%, de getallen tot 172. Het getal 54 bij opleiding laat zien dat 54 respon-

denten opleiding het belangrijkste aspect voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit vinden. Dit staat aan gelijk aan 

31,40%. 39 respondenten vinden opleiding het op één na belangrijkste aspect etc. 
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De meeste respondenten hebben bij de rangschikking geen toelichting gegeven. Vier respondenten 

hebben in de toelichting aangegeven wel een rangschikking te hebben doorgegeven, maar eigenlijk 

van mening te zijn dat de genoemde aspecten even zwaar zouden moeten wegen. Dertien responden-

ten reageerden dat ervaring – dat niet in norm 48 wordt genoemd – ook een relevant aspect is, aan-

gezien het de in de vraag genoemde aspecten beïnvloedt. Enkele respondenten hebben in de toelich-

ting een definitie van opleiding gegeven en verduidelijkt dat ze onder opleiding ook deskundigheid 

en/of ervaring verstaan. Ter toelichting waarom geslacht en leeftijd relatief minder belangrijk wor-

den gevonden, schrijft een respondent: ‘Het is goed om jonge mensen in het bestuur te hebben en als 

die van het vrouwelijke geslacht zijn dan is dat nog beter omdat die een andere dynamiek in de discussie 

brengen. Als deze personen echter geen kennis hebben of persoonlijkheid dan is de basis om te discussi-

ëren er niet.’ Een ander geeft aan: ‘Hoewel de Code diversiteit in leeftijd en geslacht aangeeft zien wij 

als bestuur dit als een inspanningsverplichting en niet als een resultaatsverbintenis. Het gaat om de 

juiste persoon met voldoende kennis, vaardigheden en professionaliteit waarbij dan leeftijd en geslacht 

van ondergeschikte betekenis zijn.’ Sommige respondenten geven aan de rangschikking mede afhangt 

van het type pensioenfonds. Een van de reacties luidt bijvoorbeeld: ‘Diversiteit in opleiding is noodza-

kelijk voor een goede representatie in het paritair bestuur. In een krimpend fonds met veel meer man-

nelijke dan vrouwelijke deelnemers is leeftijd en geslacht minder relevant.’  

Uit verschillende reacties blijkt dat respondenten diversiteit en complementariteit van belang vin-

den. Zo schrijft een bestuurder: ‘Ik vind diversiteit en complementariteit in bestuurlijke gremia belang-

rijk. Dit vergroot de kans dat alle relevante aspecten voorafgaand aan de besluitvorming worden ge-

adresseerd en gewogen. Dit leidt tot evenwichtigere en betere besluitvorming. Verschillende achter-

gronden en persoonlijkheden zijn daarbij cruciaal. Differentiatie in geslacht en leeftijd dragen bij aan 

de verschillen binnen achtergrond en persoonlijkheid. Een minimaal HBO/WO kennis- en denkniveau is 

daarbij randvoorwaardelijk, waarbij verschillende wetenschappelijke disciplines binnen het bestuur bij-

dragen aan diversiteit.’ 

Norm 67 en 68 van de Code Pensioenfondsen bepalen dat in het bestuur, het VO of het BO ten minste 

één man en één vrouw zitten en ten minste één lid boven en één lid onder de veertig jaar. In de en-

quête is gevraagd hoe het bestuur invulling geeft aan deze normen. De resultaten zijn weergegeven 

in figuur 4. Hieruit blijkt dat 69,5% invulling geeft aan norm 67 en 68 door deze aspecten onder de 

aandacht te brengen van de voordragende organisaties, 55,6% door ze onder te brengen in de pro-

fielschets en 41,2% rekruteert actief op lacunes. Slechts 11,8% van de respondenten geeft geen in-

vulling aan norm 67 en 68. Als we de resultaten uitsplitsen naar grootte van een pensioenfonds, blij-

ken het voornamelijk besturen van pensioenfondsen met een omvang van minder dan 1 miljard te 

zijn die geen invulling geven aan deze normen, zie figuur 5.  

Uit de toelichting van diverse respondenten blijkt dat ‘geen invulling’ in verscheidene gevallen in-

houdt dat pensioenfondsen wel gezocht hebben naar geschikte vrouwelijke en jongere kandidaten, 

maar dat zij geen geschikte kandidaten bereid hebben gevonden om plaats te nemen in het bestuur, 

het VO of het BO. Dit hangt mogelijk samen met het type pensioenfonds. Meerdere respondenten 

hebben namelijk aangegeven niet aan de norm te kunnen voldoen vanwege de gemiddelde leeftijd, 

het hoge percentage mannen en/of de geringe animo voor een bestuursfunctie bij de beroepsgroep. 

Verscheidene respondenten doen de aanbeveling meer rekening te houden met het type pensioen-

fonds door de normen 67 en 68 niet absoluut maar relatief te formuleren. 
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Figuur 4: Invulling norm 67 en 68 van de Code 

 

*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten, meerdere antwoorden waren mogelijk. Percentages uitge-

drukt t.o.v. het totaal aantal respondenten, tellen daarom niet op tot 100%. 

 

Figuur 5: Invulling norm 67 en 68 van de Code naar omvang pensioenfonds 

 

* Zie legenda figuur 4. De figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten, meerdere antwoorden waren mogelijk. 

Percentages uitgedrukt t.o.v. het totaal aantal respondenten per subcategorie, tellen daarom niet op tot 100%. 
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Uit de toelichting van respondenten is tevens een aantal best practices naar voren gekomen om di-

versiteit te bevorderen en/of (in de toekomst) aan de normen te kunnen voldoen. Zo schrijft een 

respondent: ‘[Het] fonds [werkt] met bestuurlijke stagiairs (beide vrouw). In een zeer uitgebreid pro-

gramma van twee jaar worden high-potentials gerekruteerd, opgeleid en klaargestoomd voor een be-

stuurlijke functie in het pensioenveld. (...) Doordat de betrokken stagiairs (zonder stemrecht) volwaar-

dig meedraaien in de bestuurlijke processen, hebben zij ook een positieve impact op de diversiteit aan 

onze bestuurlijke tafels.’ Een andere respondent antwoordt: ‘We hebben een pensioenfonds academie 

opgestart waarvoor met name jongeren en vrouwen zijn opgeroepen om te participeren. In de pensi-

oenfonds academie kunnen potentiële kandidaten voor VO of bestuur kennismaken met wat dit behelst.’ 

Ook diverse andere respondenten schrijven dat ze een ‘bestuursklasje’ hebben gevormd, een ‘succes-

sion planning traject’ hebben ingericht of aspirant-bestuurders, trainees of stagairs laten meedraaien 

en in al deze gevallen daarvoor actief vrouwen en jongeren werven. 

 

11.3.2 Zelfevaluatie 

De Code schrijft in norm 51 jaarlijkse zelfevaluatie voor van het functioneren van zowel het bestuur 

als geheel alsook van de individuele bestuursleden. Tevens bepaalt deze norm dat het bestuur iedere 

twee jaar een derde partij bij de evaluatie betrekt. De respondenten is gevraagd of er sprake is van 

periodieke interne en/of externe zelfevaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van 

de individuele bestuursleden. Tabel 2 en figuur 6 tonen dat 78,6% van de respondenten aangeeft 

jaarlijks of meerdere keren per jaar het bestuur als geheel intern te evalueren en dat 69,5% aangeeft 

dit per individuele bestuurder te doen. Tegelijk geeft 21,4% respectievelijk 30,5% aan minder vaak 

intern het bestuur en individuele bestuurders te evalueren dan de Code bepaalt. 2,7% respectievelijk 

11,8% doet dit zelfs nooit. In lijn met het tweede deel van de norm geeft 52,4% van de respondenten 

aan eens per twee jaar het bestuur als geheel extern te evalueren en 25,1% geeft aan dit per indivi-

duele bestuurder te doen. 23% respectievelijk 8% doet deze twee typen externe zelfevaluatie zelfs 

vaker dan de Code voorschrijft. Opvallend is dat de meerderheid van de respondenten, namelijk 

57,8%, aangeeft individuele bestuurders niet extern te evalueren.  

Wanneer we de uitkomsten vergelijken met eerder onderzoek onder intern toezichthouders, blijken 

de scores voor wat betreft de interne en externe zelfevaluatie in grote mate gelijk te zijn. Ook de 

externe zelfevaluatie van leden van het intern toezicht vindt aanzienlijk minder vaak plaats. 

Wanneer we de antwoorden uitsplitsen naar type bestuursmodel, valt het verschil op tussen de na-

leving door besturen met een one-tier model versus de besturen met een two-tier model, weergege-

ven in figuur 7. De two-tier typen voldoen wat vaker aan de norm voor interne zelfevaluatie van het 

bestuur als geheel, maar scoren slechter waar het de interne zelfevaluatie van individuele bestuurs-

leden of de externe zelfevaluatie betreft. De norm voor externe zelfevaluatie van individuele bestuur-

ders wordt nageleefd door 44,4% van de respondenten met een one tier board versus 31,2% van de 

respondenten met een two tier board. Een reden zou kunnen zijn dat uit de analyse van de onder-

zoekspopulatie blijkt dat de antwoorden vanuit een one-tier bestuursmodel relatief vaak een groot 

pensioenfonds vertegenwoordigen. De besturen van beroepspensioenfondsen en algemene pensi-

oenfondsen die meededen aan de enquête laten allen een externe zelfevaluatie uitvoeren. 

  



 

    92 

Tabel 2: Interne en externe zelfevaluatie 

  Intern Extern 
 

Bestuur als geheel 
Individuele 

bestuurders 
Bestuur als geheel 

Individuele 

bestuurders 

Ja, meer-
dere keren 
per jaar 

3 1,6% 4 2,1% 1 0,5% 1 0,5% 

Ja, jaarlijks 144 77,0% 126 67,4% 42 22,5% 14 7,5% 

Ja, eens 
per twee 
jaar 

31 16,6% 32 17,1% 98 52,4% 47 25,1% 

Ja, eens 
per drie 
jaar 

4 2,1% 3 1,6% 26 13,9% 17 9,1% 

Nee 5 2,7% 22 11,8% 20 10,7% 108 57,8% 

* Gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 

Figuur 6: Interne en externe zelfevaluatie 
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Figuur 7: Interne en externe zelfevaluatie naar type bestuursmodel 

 

*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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Figuur 8 toont welke partij betrokken is bij de externe zelfevaluatie van het bestuur. De toelichting 

bij norm 51 van de Code Pensioenfondsen vermeldt dat een derde partij op verschillende manieren 

bij het proces kan worden betrokken. ‘Het betekent niet per definitie dat een extern bureau moet wor-

den ingeschakeld. Een onafhankelijke voorzitter of een deskundige uit de directe omgeving is ook een 

optie. Van belang is dat de betrokkende onafhankelijk kan opereren en het vertrouwen van het bestuur 

heeft.’ Van de respondenten betrekt 81,8% een extern bureau bij de externe zelfevaluatie van het 

bestuur, 7% een onafhankelijke voorzitter en 8,6% een deskundige uit de omgeving. Zo’n 9% van de 

respondenten koos de optie ‘geen’ en 7% selecteerde de optie ‘anders’, doorgaans om een toelichting 

te kunnen geven. Zo gaven sommigen aan momenteel geen externe zelfevaluatie uit te voeren, maar 

wel van de visitatiecommissie en/of het VO feedback te ontvangen over het functioneren van het 

bestuur. Een andere respondent gaf aan dat het bestuur geen externe zelfevaluatie laat uitvoeren, 

maar wel externe ondersteuning heeft ter stimulering van de effectiviteit van en de eenheid binnen 

het bestuur.  

Figuur 8: Betrokken partij bij externe zelfevaluatie 

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten, meerdere antwoorden waren mogelijk. Percentages uitge-

drukt t.o.v. het totaal aantal respondenten, tellen daarom niet op tot 100%. 
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Vervolgens is de respondenten gevraagd naar hun mening over de toegevoegde waarde van de ex-

terne zelfevaluatie van het bestuur als geheel en van individuele bestuursleden. Tabel 3 toont dat het 

merendeel van de respondenten zowel externe zelfevaluatie van het bestuur als externe evaluatie 

van individuele bestuursleden als positief of zeer positief waardeert. De gemiddelde scores op de 

Likertschaal zijn met 4,03 respectievelijk 3,85 behoorlijk hoog. Daarbij verdient opmerking dat de 

waardering voor de externe zelfevaluatie van individuele bestuurders is gebaseerd op een respons 

van 57,2%; de overige 42,8% koos ‘n.v.t.’ omdat geen externe zelfevaluatie van individuele bestuur-

ders plaatsvindt. Een van de respondenten schrijft ter toelichting: ‘we hanteren wel een externe scan 

van de individuele bestuursleden om te kijken naar de samenstelling van het bestuur als team. Externe 

begeleiding is heel waardevol. Je gaat een laagje dieper in je evaluatie en dat levert veel inzichten op in 

gedrag en onderlinge interactie.’ 

Van de respondenten staat 17,1% neutraal tegenover de toegevoegde waarde van externe zelfevalu-

atie van bestuur als geheel en 15% oordeelt neutraal over de toegevoegde waarde van externe zelf-

evaluatie van individuele bestuursleden. Slechts een klein percentage van de respondenten waar-

deert de toegevoegde waarde van de externe zelfevaluatie met negatief of zeer negatief. In de toe-

lichtingen schrijven respondenten hierover onder meer: ‘Het is lastig voor een externe om een indivi-

dueel bestuurslid te evalueren. Ik vind een interne evaluatie dan nuttiger.’ ‘Wij hebben vooralsnog de 

indruk dat wij er zelf, zonder externe begeleiding, ook wel uit waren gekomen. Er is een voldoende zelf 

reflecterend vermogen in het bestuur aanwezig.’ ‘Helpt alleen als de groep dat wil. Anders gaan we naar 

een andere deskundige of doe je er niks mee.’ 

 

Tabel 3: Toegevoegde waarde van de externe zelfevaluatie  

 

Zeer nega-
tieve 
waarde 

Negatieve 
waarde 

Neutraal 
Positieve 
waarde 

Zeer posi-
tieve 
waarde 

n.v.t. 

Externe zelf-
evaluatie van 
bestuur als ge-
heel 

0,5% 0,5% 17,1% 54,0% 23,0% 4,8% 

1 1 32 101 43 9 

Externe zelf-
evaluatie 
van individu-
ele 
bestuursleden 

0,5% 1,1% 15,0% 30,5% 10,2% 42,8% 

1 2 28 57 19 80 

*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 

 

Figuur 9 maakt zichtbaar dat de vrouwelijke respondenten enigszins positiever zijn over de toege-

voegde waarde van de externe zelfevaluatie dan de mannen. Respondenten die voorzitter zijn van 

een bestuur oordelen positiever dan de niet-voorzitters. 
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Figuur 9: Waardering externe zelfevaluatie naar geslacht en type bestuurder 

 

 

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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In figuur 10 is weergegeven in welke mate onderwerpen uit de Code volgens de respondenten on-

derdeel zijn van de (interne en/of externe) zelfevaluatie van een pensioenfondsbestuur. Uit de ant-

woorden blijkt dat 9 van de 10 voorgelegde onderwerpen bij het merendeel van de pensioenfonds-

besturen ‘in ruime mate’ onderdeel zijn van (interne en/of externe) zelfevaluatie. Alleen het onder-

werp ‘of het bestuur voldoende divers is’ is slechts bij 40,1% van de pensioenfondsbesturen in ‘ruime 

mate’ onderdeel van de interne en/of externe zelfevaluatie. Bij dit onderwerp is bovendien het per-

centage ‘niet’ met 9,1% relatief hoog. Wanneer we de resultaten uitsplitsen naar omvang van het 

pensioenfonds waar respondenten bestuurder zijn, zien we dat diversiteit binnen het bestuur vooral 

bij de kleinere pensioenfondsen geen onderdeel is van de zelfevaluatie (figuur 11). 

Figuur 10: Invulling van de zelfevaluatie 

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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Figuur 11: Mate waarin diversiteit binnen het bestuur onderdeel is van de zelfevaluatie, uit-

gesplitst naar omvang pensioenfonds 

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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In de derde plaats blijkt verbetering van kennis en kunde in de vorm van permanente educatie een 

belangrijk punt van aandacht. Meerdere respondenten zijn voornemens een opleidingsplan op te 

stellen en er wordt nagedacht over de organisatie van kennis en de kennis en kunde van de omgeving. 

Zo noemen respondenten als voorbeeld van een belangrijk aandachtspunt naar aanleiding van zelf-

evaluatie: ‘Verschil in kennis tussen externe bestuursleden en de beroepsgenoten. Curriculum ter verho-

ging van de deskundigheid opgezet en via SPO afgerond.’ ‘Lacune qua omgevingssensitiviteit: opgevolgd 

met opleiding.’ ‘Beleggingscommissie opheffen om voorhoede en achterhoede te voorkomen. Veel aan-

dacht besteed om het niveau beleggingskennis te vergroten en ook waarom we beleggen zoals we be-

leggen. Hiervoor ook aparte bestuursvergaderingen enkel vermogensbeheer.’ ‘Meer ruimte kennisdeling 

op specifieke onderwerpen. Dit hebben we ingevuld door naast de reguliere bestuursvergaderingen twee 

keer per jaar kennissessies te organiseren met (soms) externe sprekers.’ In dit kader wordt bovendien 

een voorbeeld gegeven dat ziet op de continuïteit van voordracht vanuit de voordragende organisa-

ties: ‘Vacatures worden 9 maanden vooraf gemeld met het verzoek binnen 3 maanden een kandidaat 

voor te dragen. Het kandidaat bestuurslid kan vervolgens een half jaar lang een inwerk- en opleidings-

programma volgen dat op het individu is toegesneden.’ 

In de vierde plaats hebben veel respondenten een voorbeeld gegeven in het kader van gedrag en 

cultuur. Zo moeten gedragspatronen besproken kunnen worden, moeten bestuursleden elkaar aan-

spreken op ongepast gedrag en moeten afspraken worden gemaakt over tijdsbesteding. Zo noemt 

een respondent als belangrijk aandachtspunt: ‘Gedrag in het bestuur, hoe luisteren we, hoe reageren 

we op elkaars betoog, spiegel voorgehouden en reflectie daarop’. Andere voorbeelden die responden-

ten in dit kader geven, zijn: ‘Gedrag, informele bijeenkomst om elkaar persoonlijk beter te leren kennen.’ 

‘Veel aandacht voor positieve omgang en ruimte laten voor ieders inbreng.’ ‘Cultuur: bespreekbaar ma-

ken van gedrag/tegenstellingen in het bestuur.’ ‘Gedrag + cultuur: tegenspraak organiseren en aan-

spreekcultuur. Follow up: evaluatiemoment voor dit soort zaken tijdens elke vergadering.’ 

Sommige respondenten geven aan dat in de bestuursvergaderingen meer aandacht is gekomen voor 

strategische onderwerpen: ‘Meer ruimte voor strategische zaken, nu 2 keer per jaar een themabijeen-

komst.’ ‘Meer ruimte creëren voor strategische onderwerpen in bestuursvergaderingen, door commis-

sies een ruimer mandaat te geven t.a.v. de afhandeling van operationele zaken.’ Ook worden voorbeel-

den gegeven waaruit blijkt dat de periodieke zelfevaluatie leidt tot meer structurele vormen van eva-

luatie: ‘Na elke bestuursvergadering evalueren we de vergadering.’ ‘Iedere bestuursvergadering wordt 

nu door een deelnemer (roulerend) geëvalueerd aan het eind van de vergadering.’ 
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11.3.3 Interne gedragscode 

In de enquête is gevraagd naar de toegevoegde waarde van norm 73, die bepaalt: ‘Als leden van het 

bestuur, het BO, de raad van toezicht en andere medebeleidsbepalers in functie treden, ondertekenen ze 

de gedragscode van het pensioenfonds. Ook ondertekenen ze jaarlijks een verklaring over het naleven 

van de gedragsregels. Op het overtreden van de gedragscode staan sancties. Deze staan in de gedrags-

code.’ Deze norm is per volzin aan de respondenten voorgelegd. De antwoorden zijn weergegeven in 

figuur 12. Uit de antwoorden blijkt dat het merendeel van de respondenten de verschillende subon-

derdelen van norm 73 als positief dan wel zeer positief waarderen. Een relatief groot deel van de 

respondenten waardeert de verschillende onderdelen van norm 73 als neutraal en een relatief klein 

deel van de respondenten is negatief over de norm. De gemiddelde waarden op de Likertschaal zijn 

respectievelijk 3,96; 3,91; en 3,71. Opvallend is dat het derde onderdeel van norm 73 vaker dan de 

andere onderdelen negatief gewaardeerd wordt. Een mogelijke verklaring komt naar voren in de 

toelichting van de respondenten. Eén van de respondenten schrijft: ‘Gedrag is niet iets wat je afdwingt 

met een document, maar moet in het handelen van mensen zitten.’ Een andere respondent geeft aan: 

‘Het is goed dat iedereen zich bewust blijft van zijn rol en aspecten als belangenverstrengeling, etc. Dat 

doe je door het hier regelmatig over te hebben. Het moet geen afvinken worden. Daarom staat het ook 

regelmatig op de agenda en hebben we de gedragscode onlangs nog besproken en geüpdatet.’ De kern 

van de toelichting van de meeste respondenten is dat norm 73 van belang is, maar dat het uiteindelijk 

gaat om bewustzijn, gedrag en cultuur.  

Figuur 12: Toegevoegde waarde van normen over de interne gedragscode 

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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Tabel 4 toont de invloed van de omvang van een pensioenfonds op de waardering van het derde 

onderdeel van norm 73. Hieruit blijkt dat de verdeeldheid over de toegevoegde waarde van het derde 

onderdeel van norm 73 bij bestuurders van pensioenfondsen met een omvang van minder dan 100 

miljoen groter is dan bij bestuurders van de grotere pensioenfondsen. 

 

Tabel 4: Wat is uw mening over de toegevoegde waarde van de op het overtreden van de ge-

dragscode staande sancties, die zijn opgenomen in de gedragscode? 

 

Zeer nega-
tieve waarde 

Negatieve 
waarde Neutraal 

Positieve 
waarde 

Zeer positieve 
waarde 

<100mln 11% 11% 22% 33% 22% 

100mln-1mld 0% 6% 35% 40% 18% 

1mld-5mld 2% 3% 35% 44% 16% 

5mld-10mld 0% 0% 29% 50% 21% 

> 10mld 0% 4% 33% 50% 13% 

*Deze tabel is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 

 

 

11.3.4 Beloningsbeleid 

Figuur 13 toont dat een ruime meerderheid van de respondenten, namelijk 71,1%, het beloningsbe-

leid van het pensioenfonds waarvan hij/zij bestuurder is passend of zeer passend vindt gelet op de 

bedrijfstak, onderneming of beroepsfonds waarvoor het pensioenfonds de regeling uitvoert. Bijna 

22% kwalificeert het beloningsbeleid als neutraal, 4,3% van de respondenten als niet passend en 

slechts 2,7% als helemaal niet passend. Het gemiddelde op de Likertschaal is 3,67. Uit de toelichtin-

gen bij de antwoorden blijkt ‘niet passend’ en ‘helemaal niet passend’ vooral betrekking te hebben 

op de situatie waar bestuursleden geen vergoeding krijgen, maar worden vrijgesteld van werk en 

alleen gepensioneerde leden een vergoeding krijgen. Uitsplitsen van de antwoorden naar omvang 

van het pensioenfonds maakt zichtbaar dat de categorie ‘helemaal niet passend’ voornamelijk is aan-

gevinkt door bestuurders van pensioenfondsen met een omvang van minder dan 100 miljoen. Dit 

geldt ook voor bestuurders van algemene pensioenfondsen. 
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Figuur 13: Passend beloningsbeleid

 

 

*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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Norm 79 van de Code bepaalt: ‘Het bestuur is terughoudend als het gaat om prestatiegerelateerde be-

loningen. Prestatiegerelateerde beloningen zijn niet hoger dan 20 procent van de vaste beloning. Ze zijn 

niet gerelateerd aan de financiële resultaten van het fonds.’ Aan de respondenten is gevraagd hoe hun 

prestatiegerelateerde beloning zich verhoudt ten opzichte van hun vaste beloning. In tabel 5 zijn de 

antwoorden schematisch weergegeven. Slechts 2 respondenten geven aan een prestatiegerelateerde 

beloning te ontvangen die gerelateerd is aan de financiële resultaten van het pensioenfonds. 1 res-

pondent geeft aan een prestatiegerelateerde beloning die niet is gerelateerd aan de financiële pres-

taties, van 21% of meer te ontvangen. Beide is in strijd met de Code. Het overgrote deel van de res-

pondenten ontvangt geen prestatiegerelateerde beloning. De 12 respondenten met een niet-financi-

ële prestatiegerelateerde beloning van 11-20% zijn allen bestuurder bij een (multi-)ondernemings-

pensioenfonds. 

 

 

Tabel 5: Prestatiegerelateerde beloning 

 

Het prestatiegerelateerde deel van 

mijn beloning dat gerelateerd is aan 

de financiële resultaten van het pensi-

oenfonds bedraagt als percentage van 

mijn vaste beloning: 

Het prestatiegerelateerde deel van 

mijn beloning dat niet gerelateerd is 

aan de financiële resultaten van het 

pensioenfonds bedraagt als percen-

tage van mijn vaste beloning: 

0% (geen) 184 98,4% 171 91,4% 

0-10%  0 0,0% 2 1,1% 

11-20% 1 0,5% 12 6,4% 

21% of meer 1 0,5% 1 0,5% 

Wil ik niet zeggen 1 0,5% 1 0,5% 
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11.3.5 Uitbesteding 

Figuur 14 toont in welke mate diverse aspecten van de uitbesteding in bestuursvergaderingen tot 

een inhoudelijke bespreking hebben geleid. De respondenten konden kiezen uit de opties ‘niet’, ‘in 

beperkte mate’ en ‘in ruime mate’. Uit de antwoorden blijkt dat bij de meerderheid van de respon-

denten de voorgelegde aspecten ‘in ruime mate’ tot een inhoudelijke bespreking hebben geleid. Al-

leen ten aanzien van het ‘beloningsbeleid van partijen aan wie taken worden uitbesteed’ is relatief 

vaak de antwoordoptie ‘niet’ aangevinkt en relatief weinig de optie ‘in ruime mate’. Figuur 15 laat 

zien hoe de gemiddelde scores bij de 9 voorgelegde aspecten van de uitbesteding zich tot elkaar ver-

houden. 

In de toelichting bij hun antwoorden hebben enkele respondenten de rolverdeling in het kader van 

de voorgelegde aspecten van de uitbesteding verduidelijkt. Een van de respondenten schrijft: ‘Dit zijn 

allemaal zaken die wellicht in commissies worden voorbereid, maar waarvan de kaders/uitgangspun-

ten en resultaten allemaal in het bestuur worden besproken.’ Een andere respondent geeft aan: ‘Alleen 

dagelijks bestuur en secretaris zijn hierbij actief. Andere bestuursleden "laten zich informeren".’ 

 

Figuur 14: Inhoudelijke bespreking van aspecten van de uitbesteding 

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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Figuur 15: Inhoudelijke bespreking van aspecten van de uitbesteding 

 

 

Bij het uitsplitsen van de resultaten naar grootte van een pensioenfonds blijken de onderdelen ‘zicht 

op de keten van uitbesteding’ (norm 32), ‘sturings- en controlemechanismen voor de uitvoering van 

de activiteiten van het pensioenfonds’ (norm 33) en ‘beloningsbeleid van partijen aan wie taken wor-

den uitbesteed’ (norm 34) vooral bij besturen van kleinere pensioenfondsen niet of in beperkte mate 

inhoudelijk besproken te worden. De uitsplitsing ten aanzien van deze drie aspecten wordt getoond 

in figuur 16. 
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Figuur 16: Inhoudelijke bespreking van aspecten van de uitbesteding naar bestuursmodel 

en omvang pensioenfonds 

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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Vervolgens is de respondenten gevraagd in hoeverre zij het wenselijk achten dat het bestuur extern 

verantwoording aflegt over de naleving van dezelfde negen aspecten van uitbesteding. Figuur 17 

toont het overzicht van de antwoorden. Ten aanzien van de meeste aspecten vindt de meerderheid 

van de respondenten het wenselijk tot zeer wenselijk dat het bestuur daarover extern verantwoor-

ding aflegt. Daarbij scoren de aspecten ‘kwaliteit van uitvoering’ en ‘gemaakte kosten van uitvoering’ 

(norm 37) het hoogst met een gemiddelde boven de 4 op de Likertschaal (4,09 respectievelijk 4,22). 

Dit is opvallend omdat norm 37 geen rapportagenorm is. Uit de toelichtingen bij de antwoorden blijkt 

dat de verwachte verantwoording niet onbegrensd is. Zo schrijft een respondent: ‘De diepgang en 

breedte van de verantwoording zou goed afgestemd moeten zijn op de stakeholders van het fonds. De 

belangrijkste groep is daarvoor de deelnemer. Uit onderzoek weten we dat die niet leest. Zeker het uit-

gebreide bestuursverslag niet. Een verkort verslag biedt maar beperkte ruimte zodat daarin niet alles 

opgenomen kan worden.’ 

Opvallend is dat wederom de afwijkende percentages voorkomen bij het aspect ‘beloningsbeleid van 

partijen aan wie taken worden uitbesteed’ (norm 34). Het gemiddelde op de Likertschaal is met 3,29 

relatief laag.  

 

Figuur 17: Wenselijkheid externe verantwoording naleving aspecten van uitbesteding 

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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Bij het uitsplitsen van de resultaten naar type respondent blijken respondenten die niet als voorzitter 

hebben geantwoord relatief vaker voor de antwoordoptie ‘zeer wenselijk’ te hebben gekozen: gemid-

deld over alle negen voorgelegde aspecten betreft het 22% van de niet-voorzitters versus 11,9% van 

de voorzitters. Ten aanzien van het aspect ‘taak- en rolverdeling tussen bestuur en uitvoering’ (norm 

33) zien we een aanzienlijke uitschieter bij bestuurders met 12 tot en met 15 jaar ervaring, die veel 

negatiever zijn over de wenselijkheid van externe verantwoording over dit aspect. Deze uitschieter 

is opvallend omdat er bij de andere acht aspecten geen sprake is van een dergelijke uitschieter onder 

deze groep respondenten. Wel is deze groep respondenten ook relatief kritisch over externe verant-

woording ten aanzien van ‘beloningsbeleid van partijen aan wie taken worden uitbesteed’ (norm 34). 

De uitsplitsing ten aanzien van deze twee aspecten wordt getoond in figuur 18.  

 

Figuur 18: Wenselijkheid externe verantwoording naleving aspecten van uitbesteding naar 

type respondent 

 

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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11.4 Opvattingen over de Code Pensioenfondsen 

In onderdeel IV van de enquête is de respondenten gevraagd naar hun standpunten over de volledige 

Code. Figuur 19 toont de resultaten op de vraag naar de toegevoegde waarde van de Code. De over-

grote meerderheid van de respondenten waardeert de toegevoegde waarde van de Code als positief 

(76,5%) of zeer positief (12,3%). Slechts 2 respondenten vinden de Code van (zeer) negatieve 

waarde. Het gemiddelde op de Likertschaal is met 3,99 hoog te noemen. De negatieve waardering is 

afkomstig van twee mannelijke bestuurders van kleinere pensioenfondsen, met weinig ervaring en 

die geen voorzitter zijn. 17% van de voorzitters vindt de toegevoegde waarde zeer positief ten op-

zichte van 10,4% van de niet-voorzitters. Verder zijn de antwoorden gelijkmatig verspreid ongeacht 

type bestuurder, type bestuursmodel of type pensioenfonds. 

Respondenten bevestigen in de toelichtingen bij hun antwoord dat ze het nut van de Code inzien en 

benoemen dat de Code structuur en goede handvatten biedt. Ze plaatsen wel de kanttekening dat het 

belangrijk is dat de Code praktisch, uitvoerbaar en up-to-date blijft. Zo schrijven respondenten die 

de Code positief waarderen: ‘Het heeft geleid tot goede discussies. Uitdaging is dat dit blijvend is.’ Of: 

‘De code geeft een morele richting over integriteit, diversiteit en een leidraad om het besturen van een 

pensioenfonds gewetensvol uit te voeren.’ 

Respondenten die de toegevoegde waarde van de Code als ‘neutraal’ kwalificeren, schrijven: ‘Positief 

is zonder meer dat er bepaalde onderwerpen explicieter worden besproken; het risico bestaat dat er een 

gevoel van (schijn)veiligheid ontstaat en een bureaucratisch circus met veel zelfbenoemde deskundig 

adviseurs.’ ‘Dat er bepaalde richtlijnen zijn vind ik prima, maar de mate van detaillering soms overdre-

ven.’ ‘Code moet aanzetten tot nadenken, maar deel van de sector laat dit juist vanwege de Code na en 

volstaat met het repeteren en afvinken van de inhoud van de Code.’ Geen van de respondenten die de 

toegevoegde waarde van de Code als negatief kwalificeert, heeft dit antwoord toegelicht.  

 

Figuur 19: Toegevoegde van de Code Pensioenfondsen 

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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Vervolgens is de respondenten gevraagd naar hun waardering van de Code op het gebied van zes 

specifieke onderwerpen. De onderwerpen en de aan respondenten gegeven toelichting zijn als volgt: 

1. Kwaliteit: in hoeverre dragen de normen bij aan verbetering van de governance.  

2. Begrijpelijkheid: in hoeverre zijn normen voldoende duidelijk omschreven.  

3. Toepasbaarheid: in hoeverre zijn normen in de praktijk goed te gebruiken.  

4. Omvang: in hoeverre zijn normen in aantal en lengte naar tevredenheid.  

5. Regeldruk: in hoeverre zijn werkdruk en kosten in verband met toepassing van de normen 

aanvaardbaar.  

6. Toegesneden op de pensioensector: in hoeverre rechtvaardigen de normen een sectorspeci-

fieke governancecode.  

Figuur 20 toont dat de respondenten de Code pensioenfondsen relatief negatief waarderen op het 

gebied van ‘omvang’ en ‘regeldruk’. De gemiddelden op de Likertschaal zijn respectievelijk 3,17 en 

3,14. De onderwerpen ‘kwaliteit’, ‘begrijpelijkheid’, ‘toepasbaarheid’ en ‘toegesneden op de pensi-

oensector’ worden relatief positief gewaardeerd; de gemiddelden zijn respectievelijk 3,90; 3,79; 

3,64; en 3,77. Slechts enkele respondenten hebben hun antwoorden toegelicht. De toelichtingen heb-

ben voornamelijk betrekking op de omvang en toepasbaarheid van de Code. Hieronder volgen drie 

reacties die de toelichting van de respondenten kernachtig weergeven.  

‘Toegesneden op de pensioensector: Ieder pensioenfonds heeft zijn specifieke kenmerken. De code houdt 

daar geen rekening mee. Er zou een afzonderlijke code moeten komen voor ondernemingspensioenfond-

sen omdat veel normen teveel geënt zijn op "Bpf-problematiek".’ 

‘Normen dragen zeker bij aan de kwaliteit. Toepasbaarheid, werkdruk die de normen veroorzaken en 

kosten voor implementatie zijn zeker voor kleinere fondsen een probleem.’ 

‘Voor mij is het belangrijker dat er een code bestaat en dat je weet dat je je moet verantwoorden. Ook 

hier weer: pas op voor bureaucratie!’ 

Figuur 20: Waardering van de Code op zes aspecten  

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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Figuur 21 laat zien hoe de gemiddelde scores bij de zes voorgelegde deelaspecten zich tot elkaar ver-

houden. 

 

Figuur 21: Waardering van de Code op zes aspecten  

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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bestuur. Enkele zaken vallen op. Bestuurders van pensioenfondsen met een technische voorziening 

groter dan 5 miljard oordelen gemiddeld gesproken positiever over de omvang van de Code en de 

regeldruk die deze veroorzaakt. Verder zijn bestuurders van pensioenfondsen met een omvang tus-

sen de 5 en 10 miljard relatief vaak zeer positief over de zes voorgelegde aspecten. Bestuurders van 

pensioenfondsen met een one-tier bestuursmodel oordelen iets vaker positief over de toepasbaar-

heid van de Code. Van de respondenten met meer dan 12 jaar bestuurservaring is een groter percen-

tage kritisch en een kleiner percentage positief over de toepasbaarheid en de regeldruk en over de 

mate waarin de Code is toegesneden op de pensioensector, vergeleken met de respondenten met 

minder bestuurservaring.  
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Figuur 22: Waardering van de Code op zes aspecten naar omvang pensioenfonds, bestuurs-
model, bestuurservaring en bestuursfunctie
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*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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In de online enquête is bestuurders door middel van een stelling gevraagd of zij vinden dat door de 

Code ieder pensioenfonds wordt gedwongen om datgene inzichtelijk te maken wat een belangheb-

bende van een pensioenfonds zou willen weten. Figuur 23 toont dat 61% van de respondenten het 

eens of zeer eens is met de stelling; 12,8% is het oneens of zeer oneens en 26,2% oordeelt neutraal. 

Het gemiddelde op de Likertschaal is 3,52. 

Figuur 23: Code dwingt fondsen om inzichtelijk te maken wat belanghebbenden willen we-

ten 

 
* Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 

Respondenten die het eens zijn met de stelling schrijven in de toelichting van hun antwoorden onder 

meer: ‘We geven aan eens, maar een deel van de populatie zit niet te wachten op de inhoud. Toch vinden 

wij dat het goed is om actief hiermee naar buiten te gaan. We nemen het dan ook op in het jaarverslag.’ 

En: ‘De vraag is of een belanghebbende, met name een gemiddelde deelnemer, de mate van gedetail-

leerdheid van een jaarverslag ambieert.’ 

Respondenten die de stelling met neutraal beoordelen, schrijven onder andere: ‘Er zijn geen uniforme 

belanghebbenden. De omvang maakt dat enkele belanghebbenden niet de gehele Code doornemen en 

voor andere belanghebbenden is het te summier en onvoldoende concreet.’ En: ‘Eens met gedwongen 

worden om inzichtelijk te maken. Oneens dat belanghebbende van een pensioenfonds dit zou willen we-

ten. De bulk heeft er geen interesse in (wat niet wil zeggen dat je dit niet toch inzichtelijk moet maken).’ 
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negatief gesteld. Het gaat niet om dwang maar om een eenduidige aanpak ten behoeve van transparan-

tie en draagvlak.’ En: ‘Er wordt gedwongen om veel meer inzichtelijk te maken dan wat een belangheb-
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inzichtelijk te maken wat een belanghebbende van een pensioenfonds zou willen weten. De terugke-

rende vraag daarbij is: wat willen belanghebbenden van een pensioenfonds weten en komt dat over-

een met hetgeen waartoe de Code de pensioenfondsen dwingt? 

Uitsplitsing van de resultaten naar type bestuursmodel of type respondent laat geen opvallende re-

sultaten zien. Bij het uitsplitsen naar omvang van het pensioenfonds valt op dat bestuurders van 

fondsen met een technische voorziening van minder dan 1 miljard minder vaak positief oordelen 

over de stelling. Uitsplitsen naar type pensioenfonds laat zien dat respondenten die antwoordden 

namens een bedrijfspensioenfonds het relatief vaak zeer eens zijn met de stelling en niemand van 

hen is ermee oneens. Figuur 24 toont de resultaten van beide uitsplitsingen. 

Figuur 24: Code dwingt fondsen om inzichtelijk te maken wat belanghebbenden willen we-

ten – standpunten naar omvang en type pensioenfonds 

 

 
* Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 187 respondenten. 
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11.5 Toepassing en werking van de Code Pensioenfondsen 

Onderdeel V van de enquête heeft betrekking op de ervaringen van bestuurders met de toepassing 

en werking van de Code. Figuur 25 toont in welke mate de inhoud van de Code heeft bijgedragen aan 

de inhoudelijke bespreking van acht verschillende onderwerpen in bestuursvergaderingen. Ten aan-

zien van de meeste onderwerpen is de spreiding gelijkmatig verdeeld in ongeveer een vierde deel 

dat aangeeft dat de Code niet heeft bijgedragen en een vierde deel dat aangeeft dat de Code in ruime 

mate heeft bijgedragen, terwijl de helft van de respondenten vindt dat de Code in beperkte mate aan 

de inhoudelijke bespreking bijdroeg. Alleen de onderwerpen ‘beloningsbeleid’ en ‘diversiteit’ blijken 

hiervan enigszins af te wijken. Het onderwerp ‘beloningsbeleid’ bevat het hoogste percentage ‘niet’ 

en het laagste percentage ‘in ruime mate’; voor het onderwerp ‘diversiteit’ geldt het tegenoverge-

stelde. Dit betekent dat de inhoud van de Code in veel gevallen heeft bijgedragen aan de inhoudelijke 

bespreking in bestuursvergaderingen van ‘diversiteit’ en in veel gevallen juist niet aan de inhoude-

lijke bespreking van ‘beloningsbeleid’.  

 

Figuur 25: Bijdrage Code aan inhoudelijke bespreking in bestuursvergaderingen  

 
* Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 178 respondenten. 
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De vraag is wat de achterliggende redenen zijn waarom over de onderwerpen inhoudelijk is gespro-

ken. Zo is een mogelijkheid dat de Code relatief onduidelijk is over een onderwerp waardoor erover 

doorgesproken moet worden, maar ook is mogelijk dat de Code aanzet om bepaalde onderwerpen 

bespreekbaar en/of inzichtelijk te maken. De toelichtingen door verschillende respondenten bij hun 

antwoorden geven hierover enige verduidelijking. Zo schrijven zij: ‘Verantwoord beleggen, diversiteit 

en gedrag en cultuur zouden zonder de code nauwelijks aan de orde komen.’ ‘Jaarlijks stellen wij een 

document op waarin de invulling van ons fonds aan alle normen wordt besproken. Dit document komt 

uitgebreid aan de orde in een bestuursvergadering.’ ‘Het helpt bij de discussie, maar het is niet zo dat 

het anders niet aan de orde zou zijn gekomen. Uitzondering is diversiteit, daar helpt de Code zeker als 

stok achter de deur.’ 

Uit deze toelichtingen blijkt dat besturen gedwongen worden over een onderwerp als ‘diversiteit’ te 

spreken doordat het is opgenomen in de Code. Tegelijkertijd zouden sommige onderwerpen ook 

worden besproken wanneer ze niet in de Code hadden gestaan. Zo schrijven respondenten: ‘We doen 

zaken niet omdat ze in de code pensioenfondsen staan, maar eenvoudigweg omdat ze horen bij een goed 

bestuur.’ ‘De code pensioenfondsen ligt niet als een soort "bijbel" op de bestuurstafel, maar wordt mee-

genomen in het geheel van wet- en regelgeving en andere normeringen. Deze onderwerpen verdienen 

ook niet de aandacht, omdat de code pensioenfondsen er iets over zegt.’ ‘De inhoudelijke bespreking in 

de bestuursvergaderingen was voor een aantal onderwerpen dusdanig volledig, dat de inhoud van de 

Code Pensioenfondsen "in beperkte mate" heeft bijgedragen.’ ‘Deze onderwerpen werden al inhoudelijk 

besproken. De code is vastlegging van de bestaande praktijk geweest.’ 

Een andere vraag is of de mate waarin de inhoud van de Code bijdraagt aan de inhoudelijke bespre-

king van bepaalde onderwerpen in bestuursvergaderingen afhankelijk is van de omvang of het type 

pensioenfonds. Zo schrijft een van de respondenten: ‘Fonds is gesloten en vergrijsd (alleen gepensio-

neerden en slapers). Jongeren komen in het fonds niet voor. Diversiteit is daardoor niet echt een item.’ 

Wanneer we de antwoorden uitsplitsen naar omvang van de technische voorziening van het pensi-

oenfonds, valt een aantal zaken op. Ten aanzien van de onderwerpen ‘missie, visie en strategie’, ‘af-

weging belanghebbenden’ en ‘gedrag & cultuur’ zijn de antwoorden redelijk gelijkmatig verspreid 

ongeacht omvang pensioenfonds, al geldt bij de laatste twee onderwerpen dat bij pensioenfondsen 

met een voorziening groter dan 5 miljard aanzienlijk minder vaak ‘in ruime mate’ is aangevinkt. De 

verschillen tussen grootteklassen zijn aanzienlijker bij de onderwerpen ‘integraal risicomanage-

ment’, ‘verantwoord beleggen’ en ‘beheersing uitbesteding’ – zie figuur 26. De Code draagt bij bestu-

ren van grotere pensioenfondsen minder vaak in ruime mate en juist vaker ‘niet’ bij aan de inhoude-

lijke bespreking van deze onderwerpen. Wanneer we de antwoorden bij de onderwerpen ‘belonings-

beleid’ en ‘diversiteit’ uitsplitsen naar omvang van het pensioenfonds – zie figuur 27 – zien we dat bij 

beide onderwerpen de Code vooral bij de pensioenfondsen met een grootte van minder dan 100 mil-

joen ‘niet’ aan de inhoudelijke bespreking heeft bijgedragen. Bij het onderwerp ‘diversiteit’ lijkt de 

bijdrage van de Code aan inhoudelijk bespreking toe te nemen naarmate de omvang van het pensi-

oenfonds toeneemt. 
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Figuur 26: Bijdrage Code aan inhoudelijke bespreking van integraal risicomanagement, ver-
antwoord beleggen en beheersing uitbesteding naar omvang pensioenfonds  

 

 

 
* Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 178 respondenten. 

11,1% 16,7%
25,4%

50,0%
37,5%

55,6% 43,1%

52,5%

28,6% 54,2%

33,3%
40,3%

22,0% 21,4%
8,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<100mln 100mln-1mld 1mld-5mld 5mld-10mld > 10mld

Integraal risicomanagement

11,1%
18,1%

30,5%
21,4%

33,3%

55,6%

58,3%

55,9% 71,4% 54,2%

33,3%
23,6%

13,6% 7,1% 12,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<100mln 100mln-1mld 1mld-5mld 5mld-10mld > 10mld

Verantwoord beleggen

11,1%
18,1% 23,7% 28,6%

41,7%

77,8%
50,0%

55,9%

64,3%
50,0%

11,1%

31,9%
20,3%

7,1% 8,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<100mln 100mln-1mld 1mld-5mld 5mld-10mld > 10mld

Beheersing uitbesteding

Niet In beperkte mate In ruime mate



 

    120 

Figuur 27: Bijdrage Code aan inhoudelijke bespreking van diversiteit en beloningsbeleid naar 
omvang pensioenfonds 

 

 
* Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 178 respondenten. 
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Figuur 28 toont de antwoorden uitgesplitst naar type bestuursmodel. Ten aanzien van alle onder-

werpen blijkt de Code binnen een two tier board vaker in ruime mate tot een inhoudelijke bespreking 

te hebben geleid dan binnen een one tier board. Ook blijkt de Code bij alle onderwerpen binnen een 

one tier board in meer gevallen niet tot een inhoudelijk bespreking te hebben geleid dan binnen een 

two tier board. 

Figuur 28: Bijdrage Code aan inhoudelijke bespreking in bestuursvergaderingen naar type 
bestuursmodel 

 
* Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 178 respondenten. 
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Vervolgens is aan bestuurders gevraagd of de inhoud van de Code Pensioenfondsen in het verleden 

tot wijziging van afwegingen en/of beslissingen heeft geleid binnen bestuursvergaderingen. Figuur 

29 toont de resultaten. Van de respondenten geeft 68% aan dat de inhoud van de Code ‘zelden’ tot 

wijziging van afwegingen en/of beslissingen heeft geleid binnen bestuursvergaderingen; 15,7% koos 

zelfs voor het antwoord ‘nooit’. Bij 16,3% van de respondenten leidt de Code ‘met enige regelmaat’ 

tot gewijzigde afwegingen en/of beslissingen. Opvallend is dat geen enkele respondent voor het ant-

woord ‘vaak’ koos. 

 

Figuur 29: Invloed Code op afwegingen en beslissingen 

 
* Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 178 respondenten. 

 

Een respondent die koos voor de optie ‘zelden’ geeft daarbij de volgende toelichting: ‘De code forma-

liseert een aantal zaken die sowieso al nadrukkelijk op tafel lagen. Tot andere uitkomsten leidt dit dan 

ook (bijna) niet.’ Een andere respondent die koos voor de optie ‘zelden’ schrijft: ‘Wel voor bijvoorbeeld 

diversiteit en beloning. De rest in veel mindere mate.’ Respondenten die kozen voor de optie ‘met enige 

regelmaat’ gaven daarbij de volgende toelichting: ‘Maar daarbij gaat het vooral om de communicatie.’ 

En: ‘Bijvoorbeeld meerdere externe partijen uitgenodigd voor uitbesteding van (ook kleine) opdrach-

ten.’ Het geheel aan toelichtingen geeft een indicatie dat de inhoud van de Code vooral op enkele 

specifieke deelgebieden tot wijziging van afwegingen en/of beslissingen binnen bestuursvergaderin-

gen leidt, zoals ten aanzien van diversiteit, benoeming(sprocedure) intern toezicht en zittingster-

mijn.  
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Bij uitsplitsen naar omvang van het pensioenfonds en type bestuursmodel – zie figuur 30 – valt op 

dat het antwoord ‘nooit’ niet voorkomt bij pensioenfondsen met een omvang van minder dan 100 

miljoen en relatief weinig bij pensioenfondsen met een two-tier bestuursmodel. Verder is opvallend 

de categorie ‘met enige regelmaat bij kleinere pensioenfondsen en bij two tier boards vaker is aange-

vinkt. Een en ander betekent dat de inhoud van de Code bij de kleinere pensioenfondsen en bij pen-

sioenfondsen met een two-tier bestuursmodel vaker tot wijziging van afwegingen en/of beslissingen 

binnen bestuursvergaderingen heeft geleid.  

 

Figuur 30: Invloed Code op afwegingen en beslissingen naar type bestuursmodel en omvang 

pensioenfonds 

 
* Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 178 respondenten. 
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Vervolgens is respondenten gevraagd twee normen of onderwerpen uit de Code te noemen waarover 

zij kritisch zijn of in het verleden zijn geweest. Opmerkelijk is dat wederom veel van de gegeven voor-

beelden zien op het onderwerp ‘diversiteit’ (108 keer genoemd). Er is daarbij geen opvallend verschil 

naar omvang van de technische voorziening, het onderscheid tussen one-tier versus two-tier be-

stuursmodel en ook niet naar geslacht, leeftijd of functie van de respondenten. Ter toelichting schrij-

ven respondenten veelal dat zij risico’s zien ten aanzien van geschiktheid en kwaliteit en dat het 

moeilijk is om bestuurders en leden van het BO/VO te vinden. Zo schrijven zij: ‘Diversiteit: makkelijk 

gezegd allemaal als er keuze is uit een veelvoud aan kandidaten. De praktijk wijst echter uit dat het 

vinden van 1 enkele geschikte kandidaat al moeilijk genoeg is.’ En: ‘Diversiteit is zeer gewenst, maar 

kan geen doel op zich zijn als dit ten koste gaat van de kwaliteit.’ Met name over norm 68, die voor-

schrijft dat een van de leden van het bestuur en het VO of BO jonger dan 40 moet zijn, zijn veel be-

stuurders kritisch. Een van de redenen die wordt gegeven, is dat jongere bestuurders ouder worden 

waardoor na verloop van tijd niet meer aan de norm wordt voldaan. 

Ook het onderwerp ‘zittingsduur en herbenoeming’ is relatief vaak genoemd (20 keer). Over de zit-

tingstermijn schrijft een respondent: ‘Totale duur benoeming bestuurder: zeer de vraag of het doelma-

tig en doeltreffend is een algemene norm voor te stellen; kennen we in Nederland ook niet bij onderne-

mingen en bij de overheid. Alternatief: laat besturen zelf een weloverwogen keuze maken wat bij het 

fonds wenselijk is.’ Een ander geeft aan: ‘Het is vaak lastig om geschikte bestuurders te vinden en de 

inwerktijd is lang. Deze combinatie maakt dat maximaal 3 x 4 jaar onnodig beperkend werkt.’ Van de 

respondenten die kritisch zijn over de normen omtrent ‘zittingsduur en herbenoeming’ is de helft 60 

jaar of ouder en is 85% man; deze verhouding is enigszins hoger dan binnen het geheel van de on-

derzoekspopulatie. Verder zijn vooral bestuurders van pensioenfondsen met een technische voor-

ziening tussen de 100 tot 1 miljard kritisch (geweest) over deze norm. Opvallend is dat 40% van deze 

20 respondenten een rol als voorzitter binnen het bestuur vervult, terwijl slechts 27,6% van het to-

tale aantal respondenten de enquête als voorzitter van een pensioenfondsbestuur heeft beantwoord.  

Het onderwerp ‘beloningsbeleid’ is 10 keer genoemd. Respondenten schrijven dat dit onderwerp in 

de Code te algemeen en te vrijblijvend is omschreven. Respondenten die als voorbeeld ‘beloningsbe-

leid uitbesteding(spartners)’ noemen, schrijven dat zij daarop geen invloed hebben. Bijvoorbeeld: 

‘Hoeveel invloed hebben wij als kleine partij op bijv. [naam vermogensbeheerder] als enorm grote ver-

mogensbeheerder. Is het realistisch en haalbaar dat wij dit beloningsbeleid kunnen beïnvloedden?’  
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In de enquête is vervolgens geïnventariseerd in hoeverre de respondenten ter ondersteuning van 

(een betere) naleving van de Code behoefte hebben aan 1) meer handvatten en/of good pratices door 

de commissie en 2) meer (financiële of andersoortige) ondersteuning vanuit het pensioenfonds. Fi-

guur 31 toont de resultaten. De respondenten blijken in overgrote meerderheid geen behoefte te 

hebben aan financiële of andersoortige ondersteuning vanuit het pensioenfonds. Wel heeft een meer-

derheid behoefte aan handvatten en/of good practices door de commissie: 7,9% heeft hieraan veel 

behoefte en 45,5% enige behoefte. 

Figuur 31: Behoefte aan ondersteuning bij de naleving van de Code  

 
*Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 178 respondenten. 

 

Figuur 32 toont de uitsplitsing van de resultaten naar diverse onderscheidingen tussen responden-

ten. Opvallend is dat pensioenfondsen met een omvang tussen de vijf en tien miljard relatief vaak 

geen behoefte hebben aan meer handvatten en/of good practices door de commissie en in geen van 

de gevallen aan extra ondersteuning vanuit het pensioenfonds. Bestuurders jonger dan 40 jaar geven 

relatief vaak (in 77,8% van de gevallen) aan enige behoefte te hebben aan ondersteuning door de 

commissie. Bestuurders met 4 tot en met 11 jaar ervaring hebben iets minder behoefte aan beide 

vormen van ondersteuning dan bestuurders met minder of meer ervaring. Voorzitters hebben iets 

minder behoefte aan beide type ondersteuning dan niet-voorzitters.  

In het kader van meer handvatten en/of good practices door de commissie geven twee respondenten 

de volgende toelichting: ‘Graag handvaten hoe e.e.a. moet worden toegepast bij kleine pensioenfondsen, 

zonder dat de kosten buitensporig hoog worden.’ En: ‘In geval van dilemma's is een voorbeeld oplossing 

handig.’ 
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Figuur 32: Behoefte aan ondersteuning bij de naleving van de Code, diverse onderscheidingen 
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* Deze figuur is gebaseerd op het antwoord van 178 respondenten. 
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Vervolgens is aan de respondenten gevraagd voorbeelden te geven van een dilemma of risico met 

betrekking tot de naleving van de Code dat zij ervaren of hebben ervaren bij de uitvoering van hun 

bestuurstaak. Uit de antwoorden blijkt dat veel respondenten een dilemma of risico (hebben) erva-

ren bij de naleving van de diversiteitsnormen (56 keer genoemd). Daarbij is er geen opvallend on-

derscheid naar omvang van het pensioenfonds of type respondent. Ter toelichting wordt meerdere 

keren genoemd dat diversiteitsnormen niet realiseerbaar zijn vanwege de beschikbaarheid van kan-

didaten en de afhankelijkheid van voordragende organisaties. Zo schrijven respondenten: ‘De orga-

nisaties kunnen vaak niet aan gewenste profiel voldoen waardoor je als fonds in een spagaat komt.’ 

‘Diversiteit t.a.v. de organen: het pensioenfonds heeft, zeker bij het verantwoordingsorgaan, geen (di-

recte) invloed op de samenstelling. Ook vind ik de leeftijdsgrens 40+ en 40- tamelijk willekeurig.’ ‘Diver-

siteit: het is lastig om leeftijd en geslacht altijd in de juiste verhouding binnen het bestuur te regelen. 

Tot op heden is er voldoende belangstelling voor deelname in het bestuur, maar soms niet altijd in de 

juiste diversiteitsverhoudingen.’ Ook ervaren respondenten dat de diversiteitsnorm soms botst met 

de geschiktheidsnorm, wat zorgt voor dilemma’s bij de naleving. Zo geeft een respondent als voor-

beeld: ‘Onervarenheid bestuurder jonger dan 40.’ Een andere respondent schrijft: ‘Diversiteitseisen en 

geschiktheid; bij de selectie van nieuwe bestuursleden kan het complicerend werken als diversiteitseisen 

hard geformuleerd worden, bij kleiner bestuur met ook nog aantal externen.’ Sommige respondenten 

vinden diversiteit weliswaar belangrijk maar geven aan dat geslacht en leeftijd niet de juiste elemen-

ten van diversiteit zijn. Zo schrijft een respondent: ‘Door eisen te stellen aan geslacht en leeftijd kunnen 

kwalitatief minder goede bestuurders worden verkozen boven gekwalificeerde bestuurders. Dat terwijl 

de onderwerpen nooit enig probleem bij ons pensioenfonds of de belanghebbenden zijn geweest. Anders 

gezegd, sommige normen introduceren een probleem dat niet bestond.’ 

Een norm die eveneens tot dilemma’s leidt, is die over beheerst beloningsbeleid. Zo schrijft een res-

pondent: ‘Beheerst beloningsbeleid is in Nederland goed te organiseren, maar bij uitbesteding naar het 

buitenland volstrekt irreëel.’ Een ander schrijft: ‘De code schrijft voor dat het fonds zicht heeft op de 

beloningssystematiek bij uitbestede partijen. Met name buitenlandse partijen geven hierover doorgaans 

geen inzicht.’ Verder wordt met regelmaat duurzaam/verantwoord beleggingsbeleid als voorbeeld 

gegeven alsook de (berekening en handhaving van de) maximale zittingstermijn – inclusief het risico 

op veel bestuurswijzigingen in kort tijdsbestek dat zich soms manifesteert. Opmerking verdient dat 

het voornamelijk mannelijke respondenten van 60 jaar of ouder zijn die de maximale zittingstermijn 

als voorbeeld hebben genoemd. 

Een ander aspect dat uit de antwoorden blijkt, is dat sommige respondenten bij de uitvoering van 

hun bestuurstaak een dilemma of risico (hebben) ervaren met betrekking tot de naleving van de Code 

in meer algemene zin. Zo geeft een respondent als voorbeeld het ‘risico dat de code wordt gebruikt als 

dwingende voorwaarde’ en een andere respondent geeft als voorbeeld ‘vinklijstjes die aandacht ver-

keerd neerleggen’. Verder schrijven respondenten over het risico dat er schijnveiligheid wordt gesug-

gereerd en dat het aantal normen ‘dusdanig groot [is] dat – zeker in de loop van de tijd – de aandacht 

van het bestuur hiervoor vermindert.’ In dat kader schrijft een ander: ‘De lijst is zo lang, dat het onover-

zichtelijk wordt en niet handzaam. Zo komt er tijdens het maken van het jaarverslag soms iets naar 

boven wat we niet gerealiseerd hebben. (...) Het lijkt erop alsof we ieder besluit langs een boel lijstjes 

moeten houden: evenwichtige belangafweging, ABTN, jaarplan, integraal risicomanagement, code pen-

sioenfondsen.’ Ook schrijft een respondent dat de plicht tot verslaglegging soms botst met de bestuur-

lijke vertrouwelijkheid. 
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11.6 Afsluitende adviezen en opmerkingen 

Ter afsluiting is de respondenten gevraagd de commissie adviezen mee te geven over de inhoud van 

de Code en de monitoring ervan.  

Wat betreft de inhoud schrijft een groot deel van de respondenten geen opmerkingen te hebben. Ver-

scheidene bestuurders zijn tevreden met de inhoud van de Code zoals deze nu is. Een aantal van deze 

respondenten geeft aan dat de inhoud van de Code goed, helder en duidelijk is. Tevens is opgemerkt 

dat voor iedereen duidelijk moet zijn dat de Code een leidraad voor discussie is waarvan weloverwo-

gen kan worden afgeweken. Het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel zou volgens sommigen meer uitleg en 

nadruk mogen krijgen. Verder worden als aandachtspunten genoemd tijdige actualisatie en perio-

diek onderzoek. Enkele respondenten vinden het een gemis dat de Code naar hun indruk sinds haar 

bestaan vrijwel niet is geactualiseerd.  

Veelal is opgemerkt dat het van belang is dat de Code praktisch blijft. Meerdere respondenten bena-

drukken dat men niet alles moet willen regelen en vastleggen en dat de Code vooral toegankelijk en 

simpel moet blijven. Daarbij geven respondenten het advies de Code compact te houden en te beper-

ken tot de hoofdlijnen. Een bestuurder schrijft dat normen en uitgangspunten in de Code prima zijn, 

maar dat meer mag worden uitgegaan van het eigen normbesef van bestuurders. Een andere respon-

dent schrijft: ‘Door de veelheid van eisen worden soms kandidaat bestuurders afgeschrikt, hetgeen kan 

leiden tot beperking van diversiteit in deskundigheid, leeftijd en geslacht. Men moet benadrukken dat 

de Code een handreiking is tot goed bestuur en niet voortkomt uit wantrouwen op basis van ervaringen 

uit de financiële crises. Wanbeleid en onverantwoord bestuur voorkom je niet met de Code. Met scree-

ning van de juiste en deskundige bestuursleden des te meer.’ 

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de toegankelijkheid en toepasbaarheid van de 

Code zou kunnen worden bevorderd door meer rekening te houden met de verscheidenheid aan pen-

sioenfondsen bijvoorbeeld door in de Code een onderscheid te maken tussen grote en kleine pensi-

oenfondsen. Een tweetal respondenten heeft opgemerkt dat het belangrijk is om aansluiting te hou-

den bij gangbare codes in andere relevante sectoren en dat doublures met wet- en regelgeving ge-

schrapt moeten worden. Relatief veel respondenten schrijven dat moet worden voorkomen dat de 

regeldruk – die reeds als groot wordt ervaren, temeer door verscheidene veranderingen in de pensi-

oensector – door de Code (verder) toeneemt. Iemand schrijft dat wanneer blijkt dat een bepaalde 

norm door vrijwel iedereen wordt nageleefd deze is ingeburgerd en uit de Code kan. 

Diverse respondenten geven aan dat vage, voor meerderlei uitleg vatbare normen vermeden moeten 

worden en dat vooral behoefte bestaat aan concrete normen. Opvallend is dat dit alleen wordt ge-

schreven door respondenten jonger dan 40 en ouder dan 60 jaar. Anderzijds zijn sommige andere 

respondenten juist van mening dat moet worden vastgehouden aan de algemene formulering van 

normen en dat pensioenfondsen ruimte moeten krijgen een eigen invulling aan normen te geven.  

Ook wat betreft de monitoring van de Code schrijft een groot deel van de respondenten geen opmer-

kingen te hebben. Diverse respondenten zijn tevreden met de huidige vorm van monitoring. Een res-

pondent adviseert de commissie om de focus ieder jaar op een ander onderdeel te leggen, zodat de 

hele Code in vijf tot zeven jaar voorbij komt. Daarnaast adviseert een aantal respondenten om met 

deskundigen en bestuurders van pensioenfondsen in gesprek te gaan om te bepalen hoe het toezicht 
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verbeterd zou kunnen worden. Zo schrijft een respondent: ‘Ga eens samen door de Code.’ Verder is 

veelal als antwoord gegeven dat de focus minder op de naleving zelf zou moeten liggen en meer op 

de uitleg. Het algemene advies is om meer rekening te houden met specifieke situaties en nadrukke-

lijker conform het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel te monitoren. Een respondent geeft aan dat de accep-

tatie van onderbouwd afwijken meer mag worden benadrukt in de berichtgeving van de commissie. 

Daartegenover schrijft een ander: ‘Pensioenfondsen zouden verplicht moeten worden een volledig over-

zicht van de code en hoe die nageleefd wordt, te rapporteren aan de commissie’. Ook schrijft een res-

pondent: ‘Soms zitten DNB, AFM, de Pensioenfederatie ver weg van de dagelijkse praktijk. Zo ook de 

monitoringcommissie. U denkt dat de belanghebbenden het jaarverslag lezen. Dat is een illusie. Het zou 

beter zijn om een aparte verklaring naleving code pensioenfondsen op te stellen van 1 A4 en die op de 

website te plaatsen, dan is er een kans dat een aantal ( < 10 % ) deelnemers het tot zich neemt.’ 

Ten slotte is meerdere keren opgemerkt dat best practices en eventueel ook bad practices worden 

gewaardeerd en dat monitoring vooral zo praktisch mogelijk moet blijven. Respondenten schrijven 

daarover onder andere: ‘Let op leesbaarheid en toepasbaarheid; graag een pragmatische aanpak zodat 

het voor de gebruiker meteen een toepasbaar handvat is.’ ‘Niet toe naar meer rule based omgeving, 

maar principle based blijven opereren. Best practices delen is prima.’ ‘Code pensioenfondsen mag en kan 

niet meer zijn dan ondersteuning voor good governance. Ik denk dat voorbeelden van good maar ook 

van bad practices daar behulpzaam bij zijn.’ ‘Monitoring draagt bij aan transparantie; beveel best prac-

tices aan, maar schrijf niet voor.’ 
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Deel III – Conclusies 

  

Deel III - Conclusies 
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12. Conclusies deel I 

 

12.1 Inleiding 

Het doel van de Code is ‘dat belanghebbenden er vertrouwen in hebben dat de pensioenfondsen het 

aan hen toevertrouwde geld goed beheren en de belangen van alle betrokkenen evenwichtig afwe-

gen’.51 De Code beoogt dit doel te realiseren door pensioenfondsen enerzijds richtsnoeren te bieden 

en anderzijds transparantie voor te schrijven daar waar pensioenfondsen afwijken van die richtsnoe-

ren. In dit onderzoek is het jaarrapport tezamen met andere openbare bronnen gebruikt om inzich-

telijk te maken in hoeverre de Code wordt nageleefd, in welke mate pensioenfondsen transparant 

zijn over hun eventuele afwijking van de Code en van welke thema’s veelvuldig wordt afgeweken. 

Het is belangrijk om voorop te stellen dat in dit onderzoek slechts een relatief gering deel van de Code 

op daadwerkelijke naleving kon worden gecontroleerd vanwege (i) het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel 

van de Code en (ii) de grote hoeveelheid gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen. Het 

‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel brengt ten aanzien van deze normen uit de aard van de zaak mee dat 

nalevingscontrole in beginsel niet mogelijk is op basis van bestudering van via de website van de 

pensioenfondsen openbaar beschikbare informatie. Dit laat onverlet dat in het onderzoek steeds is 

nagegaan of het desbetreffende pensioenfonds eigener beweging en onverplicht in het bestuursver-

slag vermeldt dat de desbetreffende norm wordt nageleefd. 

 

12.2 Naleving over het boekjaar 2016 

De gemiddelde naleving van de Code is in 2016 met 92,6% hoog. Zoals in de vorige paragraaf reeds 

werd opgemerkt, moet deze constatering vanuit feitelijk onderzoeksperspectief worden gerelati-

veerd. Ingevolge het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel bestaat een groot gedeelte van dit percentage, na-

melijk 72,0%, uit veronderstelde toepassing. In die situatie maken fondsen gebruik van het ‘pas-toe-

of-leg-uit’-beginsel van de Code en de veronderstelling is dan dat zij in zoverre aan de normen van 

de Code voldoen. Niettegenstaande dit ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel van de Code, rapporteert 11,7% 

van de fondsen expliciet over alle afwijkingen én over alle toegepaste normen. Als gezegd vindt een 

dergelijke rapportage op vrijwillige basis plaats.  

Ten aanzien van enkele normen uit de Code kan op grond van openbare informatie in feitelijke zin 

worden vastgesteld dat fondsen daadwerkelijk voldoen aan deze normen. Zogenoemde gebleken toe-

passing kan worden vastgesteld bij achttien rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen. 

Deze normen schrijven immers rapportage op een specifieke dan wel niet-specifieke openbare plaats 

voor. Hierdoor is de informatie beschikbaar voor onderzoekers en kan de toepassing van deze nor-

men inhoudelijk worden beoordeeld. In 67,6% van de gevallen is gebleken dat fondsen deze achttien 

normen naleven. Gemiddeld rapporteert 4,6% van de fondsen op basis van het ‘pas-toe-of-leg-uit’-

                                                             

51 Code Pensioenfondsen, p. 6. 
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beginsel van de Code (explain) dat zij niet voldoen aan deze normen. De overige 27,8% voldoet niet 

aan deze normen zonder hierover de verplichte uitleg (explain) te geven.  

Het is overigens niet uit te sluiten dat een deel van de fondsen ondanks de afwezigheid van deze 

verplichte uitleg toch inhoudelijk voldoet aan de normen, zonder dat dit blijkt uit de openbare infor-

matie die in dit onderzoek is onderzocht.52 Het is bijvoorbeeld mogelijk dat risicoafwegingen, zoals 

voorgeschreven door middel van norm 24, door fondsen worden vastgelegd in interne stukken. De 

onderzoekskwalificatie van norm 24 als openbare vastleggingsnorm53 brengt met zich dat deze norm 

inhoudelijk is getoetst op naleving op basis van openbare informatie, terwijl de norm gelet op diens 

karakter door pensioenfondsen niet als zodanig hoeft te worden beschouwd. Teneinde in deze geval-

len een zekerder onderzoeksresultaat te kunnen verkrijgen, verdient het dan ook aanbeveling om 

fondsen op de hoogte te brengen van het openbare karakter van deze norm. Mogelijk verbetert het 

gebleken toepassingspercentage in de toekomst wanneer de commissie fondsen adviseert de be-

doelde afwegingen openbaar te maken. Dit geldt voor de normen 24; 31.1; 31.2; 44.1; 66.1; 66.3; en 

75. 

 

12.3 Naleving over 2016 in vergelijking met 2014 

Ondanks het hoge nalevingspercentage over boekjaar 2016 moet worden geconcludeerd dat het na-

levingspercentage met 1,4% is gedaald ten opzichte van boekjaar 2014. Deze daling is in geringe mate 

toe te wijzen aan de gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen. De gemiddelde naleving 

van dat type normen is slechts met 0,3% gedaald. Opvallend is dat de gemiddelde naleving van de 

rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen is afgenomen met 6,6%. De daling van het na-

levingspercentage binnen de categorie rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen wordt 

verklaard door verschillen tussen de gebruikte toetsingskaders bij de openbare vastleggingsnormen 

in beide boekjaren. Openbare vastleggingsnormen (24; 31.1; 31.2; 44.1; en 75) zijn in 2016 meer 

inhoudelijk getoetst dan in 2014. Dit blijkt uit het verdwijnen van de categorie ‘impliciete toepassing’ 

in 2016. Inhoudelijke toetsing van openbare vastleggingsnormen is noodzakelijk aangezien zij vast-

legging op een openbare plaats voorschrijven - en impliciete toepassing uit de aard van de zaak niet 

kan worden verondersteld. In 2014 was het percentage impliciete toepassing van dit type normen 

45,2%. In 2016 is een groot gedeelte van het verdwenen percentage impliciete naleving verschoven 

naar de categorie niet-naleving.  

Een algemene vergelijking in nalevingspercentages is door toetsingsverschillen niet zonder meer te 

maken. Het onderzoek over boekjaar 2014 kent geen analyse van het thema ‘taak en werkwijze be-

langhebbendenorgaan’, terwijl deze in 2016 wel is uitgevoerd. Daarnaast is de toetsing van de open-

bare vastleggingsnormen dermate anders, dat een precieze vergelijking niet mogelijk is. Indien het 

thema ‘taken en werkwijze belanghebbendenorgaan’ en alle openbare vastleggingsnormen in de ver-

                                                             

52 De kwalificatie van openbare vastleggingsnormen is overgenomen uit SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. 
Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016. Dit om de resultaten van boekjaar 2016 te kunnen vergelijken 
met boekjaar 2014. 
53 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 40, bijlage A. 
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schillenanalyse buiten beschouwing worden gelaten, is een directe vergelijking tussen de twee boek-

jaren mogelijk. In dat geval verandert het nalevingspercentage over 2014 naar 94,2%. Ter vergelij-

king leveren dezelfde normen over boekjaar 2016 een gemiddeld nalevingspercentage van 94,5%. 

Dit betekent een geringe stijging van 0,3%. 

 

12.4 Specifieke vergelijkingen 

Nalevingspercentage naar fonds 

Figuur 1 geeft de verdeling van fondsen weer naar mate van naleving en toepassing van alle normen 

uit de Code. Opvallend is dat de meeste fondsen, 169 van de 205, alle normen tussen de 90-100% 

naleven. 148 van de 205 fondsen passen de code in 90-100% van de gevallen toe. Slechts 8 fondsen 

kennen een toepassingspercentage van minder dan 80% en 4 fondsen kennen een nalevingspercen-

tage van minder dan 80%. Het minst goed presterende pensioenfonds past de normen nog voor 70% 

toe en leeft ze voor 72% na. Er zijn geen fondsen die 100% toepassing of naleving rapporteren, maar 

wel 3 fondsen die voor 99% naleven. Uit de figuur kan worden opgemaakt dat de Code goed wordt 

toegepast en nageleefd. 

Figuur 1: Toepassing en naleving naar fonds 

 

Gebleken toepassing 

Van rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen is gebleken toepassing vastgesteld. Van ge-

bleken toepassing is sprake wanneer het fonds de norm blijkt na te leven, ongeacht of het daarover 

zelf rapporteert dat het naleeft. 

In 2014 was in 67% van de gevallen sprake van gebleken toepassing bij rapportagenormen en in 

48% van de gevallen bij openbare vastleggingsnormen. In 2016 is bij 72% van de rapportagenormen 

sprake van gebleken toepassing. Het percentage gebleken toepassing bij openbare vastleggingsnor-

men is toegenomen naar 55%. Een toename kan worden verklaard door de wisselwerking met de 

categorie impliciete naleving. In 2014 werd voor enkele openbare vastleggingsnormen een hoog per-

centage onbekend/impliciete toepassing vastgesteld. Bijvoorbeeld 96% bij norm 31.1 en 31.2, 90% 

bij norm 44.1 en 62% bij norm 75. In 2016 is het percentage impliciete toepassing bij deze normen 
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0%, nu van alle openbare vastleggingsnormen is vastgesteld of fondsen aan de norm voldoen. Het is 

echter mogelijk dat het werkelijke toepassingspercentage nog hoger is nu fondsen zouden kunnen 

voldoen aan de norm zonder dat in dit onderzoek is komen vast te staan dat dit het geval is. Zo kon 

bij 57 fondsen niet door middel van het raadplegen van openbare informatie worden vastgesteld of 

zij voldoen aan norm 31.1. Bij deze fondsen is geen toepassing vastgesteld. Ditzelfde geldt voor 65 

fondsen bij norm 31.2. 

Beloftes 

Veel beloftes tot toekomstige naleving die pensioenfondsen deden in 2014 lijken in 2016 te zijn waar-

gemaakt. Onderstaande grafiek geeft de nalevingsresultaten weer over 2016. In 2014 waren deze 

normen de top vijf normen met het hoogste percentage beloftes. Hieruit kan worden geconcludeerd 

dat beloftes grotendeels worden waargemaakt. 

Figuur 2: Waargemaakte beloftes in 2016 

 

In 2016 is het hoogste percentage beloftes 9,8%, namelijk bij norm 68. In figuur 3 worden de percen-

tages belofte weergegeven. Het gemiddelde percentage beloftes in 2014 is 9,4%; in 2016 is dit ge-

daald tot gemiddeld 5%. Het gemiddeld aantal beloftes tot naleving is dan ook sterk gedaald.  

Figuur 3: Belofte percentages 2016 
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Gemotiveerde afwijkingen 

Gemiddeld wordt bij 1,1% van de normen gemotiveerd afgeweken van de Code. Figuur 4 geeft de 10 

normen weer waarvan het meest gemotiveerd wordt afgeweken. De meeste gemotiveerde afwijkin-

gen worden gegeven binnen het thema diversiteit (normen 66.1; 66.2; 66.3; 66.4; 67; en 68 zijn on-

derdeel van het thema diversiteit). Dit thema bevat concrete normen waardoor rapportage over een 

afwijking wordt vergemakkelijkt. Van norm 60 (zittingsduur bestuurslid) wordt het vaakst gemoti-

veerd afgeweken. Het onderwerp dat het meest terugkomt in de afwijkingen ziet op de formatie van 

het bestuursorgaan. Dit lijkt dan ook een onderwerp waarvoor geldt dat fondsen aangeven daaraan 

moeizaam te kunnen voldoen. Veelal rapporteren besturen over het belang van diversiteit binnen het 

bestuursorgaan alsmede het BO/VO, maar zien zij geen mogelijkheden kandidaten te vinden om de 

samenstelling van het orgaan te veranderen.  

Figuur 4: Gemotiveerde afwijking 

 

Niet naleving 

Figuur 5 geeft de 10 normen weer die het vaakst niet worden nageleefd. Normen 31.1 en 31.2 blijken 

het vaakst niet te worden nageleefd. Het is geenszins uit te sluiten dat deze normen in de praktijk 

beter worden nageleefd dan het onderzoek suggereert en dat de relatief slechte score wordt veroor-

zaakt door de wijze waarop de naleving van deze normen is onderzocht (namelijk: door middel van 

beschikbare openbare informatie op de website of in het jaarrapport). Naleving is in het geval van 

normen 31.1 en 31.2 goed mogelijk door een alternatieve informatievoorziening over de wijze van 

uitvoering, bijvoorbeeld per e-mail aan belanghebbenden (zie ook paragraaf 12.2). 
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Figuur 5: Normen die het vaakst niet worden nageleefd

 

Naleving per grootteklasse 

Fondsen met een grotere technische voorziening leven de normen binnen de Code gemiddeld beter 

na. Dit betere resultaat geldt voor fondsen tot aan grootteklasse 4 (tussen 5 en 10 miljard), de groot-

ste fondsen leven gemiddeld iets minder na. Het verschil in naleving tussen de grootteklassen doet 

zich met name voor bij de rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen maar nauwelijks bij 

de gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen. De bevindingen zijn consistent binnen de 

verschillende thema’s en duiden erop dat grote fondsen zich nadrukkelijker bezig houden met 

thema’s zoals diversiteit.  

 

12.5 Nalevingspercentage en de mate van impliciete toepassing 

Het gemiddelde nalevingspercentage van 92,6% bestaat zoals aangegeven in paragraaf 12.2 voor een 

groot deel uit impliciete toepassing (72%). Het relatief hoge percentage impliciete toepassing leidt 

tot de vraag of het geconstateerde gemiddelde nalevingspercentage een goede weergave is van de 

werkelijkheid (zie ook de algemene observatie in paragraaf 12.1). Ingevolge het ‘pas-toe-of-leg-uit’-

beginsel hoeft een fonds niet te rapporten wanneer het een norm toepast. Het is niet uit te sluiten dat 

een fonds in strijd met datzelfde beginsel niet rapporteert af te wijken, terwijl het fonds de norm niet 

toepast. Binnen deze context maken wij een aantal opmerkingen. 

Allereerst is het nalevingspercentage van de gedragsnormen en niet-openbare vastleggingsnormen 

aanzienlijk hoger (96,7%) dan dat van de rapportagenormen en openbare vastleggingsnormen 

(67,6%). Het typische verschil tussen deze twee type normen is dat de rapportagenormen en open-

bare vastleggingsnormen aan een inhoudelijke analyse kunnen worden onderworpen, terwijl dit op 

basis van de gekozen onderzoeksmethode niet mogelijk is bij gedragsnormen en niet-openbare vast-

leggingsnormen. Uit de inhoudelijke analyse blijkt dat gemiddeld per norm, 46 van de 205 fondsen 

rapportagenormen of openbare vastleggingsnormen niet toepassen (percentueel is dit 22,4%). Dit is 

in strijd met het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel omdat deze fondsen zelf geen afwijking rapporteren. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

31.2VO 31.1VO 66.1R 66.3R 68G 44.1VO 67G 19.1R 18.1R 75VO

Totaal toepassing Gemotiveerde afwijking Niet naleving



 

    138 

Een verklaring hiervoor kan alleen worden verkregen door middel van nader onderzoek, maar mo-

gelijkerwijs ligt deze besloten in de wijze waarop de verschillende type normen zijn geformuleerd. 

Naarmate een norm preciezer voorschrijft wat van degene tot wie de norm zich richt wordt verwacht, 

is het in ieder geval ook eenvoudiger vast te stellen of en in hoeverre deze norm daadwerkelijk is 

nageleefd. Doordat de veelal open geformuleerde gedragsnormen uit de Code deze concreetheid ont-

beren, kan wellicht de neiging bestaan om sneller aan te nemen dat deze worden nageleefd.  

Voorts kan in dit verband worden gewezen op het resultaat van de vergelijking van twee inhoudelijk 

vergelijkbare normen. Door een directe vergelijking tussen impliciete en gebleken toepassing te ma-

ken, kan worden blootgelegd dat fondsen in strijd met het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel niet rapporte-

ren dat zij afwijken van de norm. Aan de normen 3.1 (bestuur stelt missie, visie en strategie vast) en 

norm 18.1 (missie, visie en strategie in bestuursverslag) ligt hetzelfde inhoudelijke normatieve uit-

gangspunt ten grondslag, zij het dat norm 18.1 vastlegging voorschrijft. Norm 3.1 kent een nalevings-

percentage van 98,5% waarvan 86,3% door impliciete toepassing wordt verklaard, terwijl norm 18.1 

een gebleken nalevingspercentage van 70,7% heeft.  

Ten slotte kan worden opgemerkt dat uit een inhoudelijke toetsing van rapportagenormen en open-

bare vastleggingsnormen blijkt dat fondsen in 83 gevallen expliciet toepassing rapporteren, maar de 

norm niet daadwerkelijk naleven. Figuur 6 geeft per thema weer hoeveel fondsen impliciet of expli-

ciet rapporteren na te leven, zonder zulks daadwerkelijk te doen. Hieruit kan worden opgemaakt dat 

voornamelijk afwijkingen ten aanzien van het thema ‘Diversiteit’ door fondsen niet, onvolledig of op 

incorrecte wijze worden gerapporteerd.  

 

Figuur 6: Aantal fondsen dat wel naleving rapporteert maar na toetsing niet blijkt te  

realiseren, per thema
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12.6 Expliciete rapportage over concrete normen 

Ingevolge het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel hoeven fondsen enkel uitleg te geven over de niet-naleving 

van een norm als zij daarvan afwijken. Toch rapporteren fondsen gemiddeld over 9,1% van de sub-

normen expliciet dat zij de norm toepassen. Dit percentage is 3,8% hoger dan over boekjaar 2014. 

11,7% van de fondsen rapporteert over iedere norm, ongeacht toepassing of afwijking. Het is opmer-

kelijk te noemen dat fondsen ervoor kiezen meer te rapporteren dan noodzakelijk.  

Tevens is opvallend dat fondsen vaker rapporteren te voldoen aan normen met een concretere norm-

stelling. Wanneer het percentage expliciete rapportage wordt vergeleken met het gemiddelde van 

9,1% valt norm 68 (diversiteit qua leeftijd binnen bestuur en VO/BO) op met een percentage expli-

ciete rapportage van 69,2%. Figuur 7 geeft de top 10 normen weer waarover het vaakst expliciet 

wordt gerapporteerd. Een goed voorbeeld hiervan is het thema ‘diversiteit’. Normen 67 en 68 stellen 

concrete eisen aan geslacht en leeftijd, wat tot veel expliciete rapportage leidt. Norm 66 kent ook veel 

expliciete rapportage en stelt eveneens een relatief concrete eis: het opstellen van een diversiteits-

beleid en het toetsen aan de gestelde doelen. Ook norm 45 binnen het thema ‘benoeming, ontslag en 

schorsing’ kent een hoge mate van expliciete rapportage.  

Figuur 7: Top 10 normen waarover het vaakst expliciet wordt gerapporteerd 

 

Afgezien van concrete normen wordt ook over rapportagenormen door fondsen gemiddeld veel ex-

pliciet gerapporteerd. Gedragsnormen, openbare vastleggingsnormen en niet-openbare vastleg-

gingsnormen kennen vergelijkbare percentages expliciete rapportage, zie figuur 8. Hieruit blijkt dat 

fondsen in hun bestuursverslag vaker naar normen verwijzen die voorschrijven informatie op een 

specifieke plaats vast te leggen. 

Figuur 8: Expliciete en impliciete rapportage per normcategorie 

Type norm Expliciet impliciet 
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Expliciet gerapporteerd Niet expliciet gerapporteerd
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Uit voorgenoemde observaties kan worden opgemaakt dat concretere normen leiden tot meer en 

meer concrete rapportage. Met het oog op zorgvuldige monitoring van de Code verdient het daarom 

aanbeveling de normen in de Code te concretiseren. Hier staat tegenover dat minder concrete nor-

men ervoor zorgen dat fondsen de ruimte hebben om in de geest van de Code te handelen. Een afwe-

ging is nodig tussen enerzijds de wens gedrag van bestuurders te beïnvloeden en anderzijds de mo-

gelijkheid tot en kwaliteit van monitoring te vergroten. 
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13. Conclusies deel II 

 

13.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste bevindingen uit de online enquête. Paragraaf 13.2 gaat in op 

de algemene gegevens van de respondenten. Paragraaf 13.3 behandelt de visie van bestuurders op 

de externe verantwoording over de naleving van de Code. Paragraaf 13.4 zet uiteen hoe bestuurders 

in de praktijk omgaan met diverse specifieke normen uit de Code en wat hun standpunten daarover 

zijn. Paragraaf 13.5 beschrijft de opvattingen van bestuurders over de Code in algemene zin en para-

graaf 13.6 gaat in op hoe bestuurders de toepassing en werking van de Code ervaren. Paragraaf 13.7 

behandelt diverse adviezen van de respondenten. 

 

13.2 Algemene gegevens respondenten 

De uitnodiging tot deelname aan de enquête is verstuurd aan de besturen van 203 actieve pensioen-

fondsen. Aangezien aan ieder bestuur is gevraagd de enquête door minimaal 2 bestuurders te laten 

beantwoorden, is het enquêteverzoek gericht aan 406 bestuurders. Uiteindelijk hebben 196 bestuur-

ders de enquête beantwoord waarvan het overgrote deel volledig. De onderzoekspopulatie is in grote 

mate representatief voor het geheel van de pensioensector, al zijn de grote pensioenfondsen enigs-

zins oververtegenwoordigd.  

Een ruime meerderheid van de respondenten is man en valt in de leeftijdscategorie 50 tot en met 69 

jaar. Gemiddeld hebben respondenten 8,1 jaar bestuurservaring; sommigen zijn al meer dan 25 jaar 

bestuurder in de pensioensector. De respondenten vervullen gemiddeld 1,8 functies binnen de pen-

sioensector en gemiddeld 1,4 bestuursfuncties. Tezamen vertegenwoordigen zij 348 functies binnen 

de pensioensector, waarvan 256 bestuursfuncties. 27,6% van de respondenten beantwoordde de en-

quête als voorzitter van een pensioenfondsbestuur. Gemiddeld hebben zij ongeveer 4 jaar meer er-

varing dan de andere respondenten.  

Het grootste deel van de respondenten beantwoordde de enquête als bestuurder van een pensioen-

fonds met een technische voorziening van 100 miljoen tot 1 miljard (41,8%) of van 1 miljard tot 5 

miljard (33,2%). Pensioenfondsen van deze omvang komen ook relatief veel voor binnen de pensi-

oensector. Hetzelfde geldt voor ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen, die 

met respectievelijk 60,2% en 32,7% representatief zijn vertegenwoordigd door de deelnemende res-

pondenten.  

De deelnemende bestuurders beantwoordden de enquête vrijwel allen als bestuurder van een pen-

sioenfonds met een paritair bestuursmodel (83,7%) of – in mindere mate – met een omgekeerd ge-

mengd model (12,2%). Vrijwel alle vertegenwoordigde bestuursmodellen kwalificeren als afhanke-

lijk (97,4%). 28 van de 196 respondenten (14,3%) beantwoordden de enquête als bestuurder van 

een pensioenfonds met een one-tier bestuursmodel. Het betreft daarbij relatief vaak grote pensioen-

fondsen, te weten die met een technische voorziening groter dan 10 miljard.  
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In de analyse van de enquêteresultaten zijn waar relevant onderscheidingen aangebracht in de res-

pons tussen grootte van het pensioenfonds, type pensioenfonds, type bestuursmodel en functie, leef-

tijd, geslacht en aantal jaren bestuurservaring van de respondenten. 

 

13.3 Visie op externe verantwoording 

‘Pas-toe-of-leg-uit’-beginsel 

Het merendeel van de respondenten (51,5%) sluit aan bij het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel dat de Code 

voorschrijft en is van mening dat het bestuur niet alle normen uit de Code hoeft na te leven, maar wel 

moet rapporteren over de normen waarvan wordt afgeweken. De overige 48,5% wil verder gaan dan 

de Code voorschrijft. 36,8% vindt dat over alle normen zou moeten worden gerapporteerd. Uit het 

nalevingsonderzoek boekjaar 2016 blijkt dat 11,7% van de pensioenfondsen dit ook daadwerkelijk 

doet door te rapporteren over alle afwijkingen én over alle toegepaste normen. 24,5% van de respon-

denten vindt dat alle normen moeten worden nageleefd en 12,8% vindt dat bovendien over alle nor-

men moet worden gerapporteerd.  

Opvallend is dat het grote percentage bestuurders dat verder wil gaan dan het ‘pas-toe-of-leg-uit’-

beginsel niet correspondeert met het veel kleinere percentage pensioenfondsen dat in de praktijk 

ook daadwerkelijk het ‘pas-toe-en-leg-uit’-beginsel hanteert bij de naleving van de Code. Een verkla-

ring kan zijn dat bestuurders in de praktijk aansluiten bij het lichtere regime dat de Code zelf voor-

schrijft om tijd en kosten te besparen. Een alternatieve verklaring kan zijn dat veel bestuurders on-

voldoende op de hoogte zijn van de betekenis van het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel en bij het beant-

woorden van de enquête hebben verondersteld dat de Code hogere eisen stelt aan de rapportage en 

daarbij hebben willen aansluiten.  

In de algemene adviezen die respondenten geven, komt herhaaldelijk tot uitdrukking dat bestuur-

ders vinden dat het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel meer uitleg en nadruk zou mogen krijgen. De Code 

zou volgens verscheidene bestuurders moeten fungeren als een leidraad voor discussie waarvan wel-

overwogen kan worden afgeweken. De commissie zou daarom volgens hen nadrukkelijk conform het 

‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel moeten monitoren en in de berichtgeving mogen benadrukken dat on-

derbouwd afwijken acceptabel is. 

Specifieke onderwerpen 

Bestuurders zijn daarnaast specifieke onderwerpen uit de Code voorgelegd met de vraag in hoeverre 

zij het van belang vinden dat het bestuur in het bestuursverslag verantwoording aflegt over de nale-

ving van elk van deze onderwerpen. Over de naleving van de onderwerpen ‘missie, visie en strategie’ 

(norm 18) en ‘beleid en uitkomsten daarvan’ (norm 19.1) wil het overgrote deel van de bestuurders 

verantwoording afleggen. Uit het nalevingsonderzoek boekjaar 2016 blijkt dat ongeveer 70% van de 

pensioenfondsen ook daadwerkelijk in het bestuursverslag over de naleving van deze rapportage-

normen rapporteert. Hier doet zich een discrepantie voor tussen het aantal bestuurders dat aangeeft 

naleving wenselijk of zeer wenselijk te vinden en het aantal pensioenfondsen dat in de praktijk daad-
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werkelijk deze rapportagenormen naleeft. Bij deze normen voldoet ongeveer 30% van de pensioen-

fondsen in de praktijk niet aan het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel terwijl het overgrote deel van de be-

stuurders naleving van deze normen wel wenselijk vindt. 

80,6% van de respondenten vindt het van belang dat het bestuur in het bestuursverslag verantwoor-

ding aflegt over de belangenafweging van de groepen die bij het pensioenfonds betrokken zijn bij de 

beleidskeuzes van het bestuur (norm 19.2). Dit correspondeert met het hoge nalevingspercentage 

van 92,2% bij deze rapportagenorm dat blijkt uit het nalevingsonderzoek boekjaar 2016. 

In het kader van het thema ‘uitvoering, uitbesteding en kosten’ (normen 30 t/m 37) is aan respon-

denten gevraagd in hoeverre zij het wenselijk achten dat het bestuur extern verantwoording aflegt 

over de naleving van negen deelaspecten van uitbesteding. Ten aanzien van de meeste aspecten vindt 

de meerderheid van de respondenten het wenselijk tot zeer wenselijk dat het bestuur daarover ex-

tern verantwoording aflegt. Daarbij scoren de aspecten ‘kwaliteit van uitvoering’ en ‘gemaakte kos-

ten van uitvoering’ (norm 37) het hoogst, wat opvallend is aangezien norm 37 geen rapportagenorm 

is. Uit het nalevingsonderzoek boekjaar 2016 blijkt dat de norm weliswaar door 100% van de pensi-

oenfondsen wordt nageleefd, maar dat slechts 9,3% expliciet over de naleving van deze gedragsnorm 

rapporteert. Relatief weinig bestuurders vinden externe verantwoording wenselijk over het deelas-

pect ‘beloningsbeleid van partijen aan wie taken worden uitbesteed’ (norm 34). Uit het nalevingson-

derzoek boekjaar 2016 blijkt weliswaar dat deze gedragsnorm door 97,6% van de pensioenfondsen 

wordt nageleefd maar ook dat slechts 8,8% van de pensioenfondsen expliciet rapporteert over de 

naleving van norm 34 en dat 3,9% rapporteert af te wijken (1,5% doet dit gemotiveerd). 

56,1% van de respondenten vindt het wenselijk of zeer wenselijk dat het bestuur verantwoording 

aflegt over naleving van norm 31 (‘overwegingen die ten grondslag liggen aan de gekozen wijze van 

uitvoering’). Slechts 6,9% vindt dit onwenselijk. Dit is opvallend omdat uit het nalevingsonderzoek 

boekjaar 2016 blijkt dat slechts 34,6% van de pensioenfondsen norm 31.1 naleeft. Bij de resterende 

fondsen is in de voor onderzoek toegankelijke pensioenfondsdocumenten geen informatie beschik-

baar over de gekozen wijze van uitvoering en de overwegingen die aan de keuze ten grondslag liggen 

en is ook niet gerapporteerd dat van de norm wordt afgeweken. 

Ten aanzien van de thema’s ‘Diversiteit’ (normen 65 tot en met 71) en ‘Gedrag & Cultuur’ (o.a. nor-

men 51, 72 tot en met 76) zijn relatief minder respondenten voorstander van externe verantwoor-

ding. Dit komt overeen met de resultaten van het nalevingsonderzoek boekjaar 2016. Dat minder 

bestuurders externe verantwoording over het thema ‘Gedrag & Cultuur’ wenselijk vinden, komt over-

een met de bevinding dat meer dan 90% van de pensioenfondsen de normen binnen dit thema im-

pliciet naleeft, dus zonder daarover te rapporteren. Wat betreft de normen binnen het thema ‘Diver-

siteit’ is de gemiddelde nalevingsscore 76%. Met name van de normen 67 (geslacht) en 68 (leeftijd) 

wordt in veel gevallen afgeweken en het percentage pensioenfondsen dat daarbij gemotiveerd af-

wijkt door eigen beleid te verantwoorden, is relatief klein. Uit andere delen van de enquête blijkt dat 

de meeste bestuurders geslacht en leeftijd minder belangrijk vinden dan persoonlijkheid, opleiding 

en achtergrond. Ook geven veel bestuurders aan kritisch te zijn (geweest) over naleving van de nor-

men die zien op diversiteit of geven zij aan dat deze normen tot dilemma’s of risico’s leiden die zij 

(hebben) ervaren bij de naleving van de Code. Veelal geven zij daarbij aan dat de diversiteitsnormen 
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niet realiseerbaar zijn vanwege beperkte beschikbaarheid van geschikte kandidaten en de afhanke-

lijkheid van voordragende organisaties. Ook vinden velen dat de diversiteitsnormen botsen met de 

geschiktheidsnorm. Het gegeven dat de diversiteitsnormen relatief minder worden nageleefd, kan 

een verklaring zijn voor de bevinding dat minder bestuurders externe verantwoording over de nale-

ving van het thema ‘Diversiteit’ wenselijk vinden. 

 

13.4 Naleving van en standpunten over specifieke normen 

Geschiktheid en diversiteit 

Volgens norm 48 van de Code zorgt het bestuur voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit 

binnen het bestuur. Desbetreffende norm bepaalt bovendien: ‘Daarbij houdt het rekening met oplei-

ding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.’ Uit de enquête blijkt dat de gemiddelde res-

pondent in een denkbeeldige situatie dat een pensioenfondsbestuur bij een vacature aan al deze vijf 

aspecten daadwerkelijk behoefte heeft, deze aspecten als volgt rangschikt: 1. Persoonlijkheid; 2. Op-

leiding; 3. Achtergrond; 4. Geslacht; 5. Leeftijd. Opvallend is dat de gemiddelde respondent geslacht 

en leeftijd het minst belangrijk vindt en dat de rangschikking niet verandert wanneer onderscheid 

wordt gemaakt tussen verschillende type respondenten, bijvoorbeeld naar functie, aantal jaren be-

stuurservaring, leeftijd of geslacht van de respondent. In paragraaf 13.3 zijn de redenen die bestuur-

ders aangeven reeds aangehaald. Een aantal respondenten vindt dat de aspecten ‘deskundigheid’ en 

‘ervaring’ aan norm 48 zouden moeten worden toegevoegd. 

In de enquête is verder gevraagd hoe het bestuur invulling geeft aan de normen 67 en 68 die bepalen 

dat in het bestuur, het VO of het BO ten minste één man en één vrouw zitten en ten minste één lid 

boven en één lid onder de veertig jaar. 69,5% brengt deze aspecten onder de aandacht van de voor-

dragende organisaties, 55,6% neemt ze op in de profielschets en 41,2% rekruteert actief op lacunes. 

Slechts 11,8% van de respondenten geeft aan geen invulling te geven aan de normen 67 en 68. Uit de 

toelichting van diverse respondenten blijkt dat ‘geen invulling’ in verscheidende gevallen inhoudt dat 

pensioenfondsen wel gezocht hebben naar geschikte vrouwelijke en jongere kandidaten, maar dat zij 

geen geschikte kandidaten bereid hebben gevonden om plaats te nemen in het bestuur, het VO of het 

BO. Blijkens het nalevingsonderzoek boekjaar 2016 is het percentage pensioenfondsen dat de nor-

men 67 en 68 niet naleeft respectievelijk 33,7% en 46,3%. Uit het grote percentage besturen dat heeft 

geprobeerd op enige wijze invulling te geven aan invulling van de normen 67 en 68 maar niettemin 

deze bepalingen in boekjaar 2016 niet heeft nageleefd, blijkt dat de huidige invulling die de meeste 

besturen geven onvoldoende resultaat geeft. Daarbij geven meerdere respondenten in de enquête 

aan niet aan de norm te kunnen voldoen vanwege de gemiddelde leeftijd, het hoge percentage man-

nen en/of de geringe animo voor een bestuursfunctie bij de beroepsgroep. Verscheidene responden-

ten doen de aanbeveling meer rekening te houden met het type pensioenfonds door de normen 67 

en 68 niet absoluut maar relatief te formuleren. 

Diverse respondenten benoemen best practices om de diversiteit binnen het bestuur te bevorderen 

en naleving van de normen 67 en 68 te verwezenlijken. Zo werken pensioenfondsen met vrouwelijke 

of jongere aspirant-bestuurders, stagiairs of trainees binnen het bestuur, VO of BO of laten ze high-

potentials uit deze doelgroepen opleidingsprogramma’s volgen. Zo lukt het deze pensioenfondsen 
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(ook) in de toekomst aan de diversiteitsnormen te voldoen zonder dat zij inboeten op andere ge-

schiktheidsvereisten. De commissie zou best practices als deze actief onder de aandacht kunnen bren-

gen en kunnen stimuleren ter bevordering van de naleving van de relatief minder goed nageleefde 

normen 67 en 68 uit de Code. 

Zelfevaluatie 

De Code schrijft in norm 51 jaarlijkse zelfevaluatie voor van het functioneren van zowel het bestuur 

als geheel alsook van de individuele bestuursleden (norm 51.1). Van de respondenten heeft 78,6% 

aangegeven jaarlijks of meerdere keren per jaar het bestuur als geheel intern te evalueren en 69,5% 

heeft aangegeven dit per individuele bestuurder te doen. Tegelijk geeft 21,4% respectievelijk 30,5% 

aan minder vaak intern het bestuur en individuele bestuurders te evalueren dan de Code bepaalt. 

2,7% respectievelijk 11,8% doet dit zelfs nooit. Uit het nalevingsonderzoek boekjaar 2016 volgt dat 

97,1% van de pensioenfondsen gedragsnorm 51.1 toepast; 82,9% doet dit impliciet. Aangezien uit de 

enquête blijkt dat het aantal besturen dat afwijkt van de Code aanzienlijk groter is, heeft vermoedelijk 

een gedeelte van de pensioenfondsen waarbij naleving is verondersteld omdat geen afwijking is ge-

rapporteerd, nagelaten te rapporteren dat norm 51.1 niet wordt toegepast. 

Dit geldt temeer voor norm 51.2, die bepaalt dat het bestuur iedere twee jaar een derde partij bij de 

evaluatie betrekt. In lijn hiermee geeft 52,4% van de respondenten aan eens per twee jaar het bestuur 

als geheel extern te evalueren en 25,1% geeft aan dit per individuele bestuurder te doen. 23% res-

pectievelijk 8% doet deze twee typen externe zelfevaluatie zelfs vaker dan de Code voorschrijft. Te-

gelijkertijd geeft 24,6% van de respondenten aan dat het bestuur minder vaak extern wordt geëva-

lueerd en bij 66,9% gebeurt dit minder vaak ten aanzien van individuele bestuurders. Opvallend is 

dat met 57,8% een groot percentage bestuurders aangeeft dat individuele bestuurders niet extern 

worden geëvalueerd. Uit het nalevingsonderzoek boekjaar 2016 blijkt echter dat 91,2% van de pen-

sioenfondsen norm 51.2 toepast; 82% doet dit impliciet. 

Dit roept de vraag op in hoeverre bestuurders de Code op dit punt onderschrijven. In de enquête is 

respondenten daarom tevens naar hun mening gevraagd over de toegevoegde waarde van de externe 

zelfevaluatie. Vrijwel geen van de respondenten oordeelt negatief over de toegevoegde waarde van 

de externe zelfevaluatie van het bestuur en van individuele bestuursleden en verreweg de meesten 

zijn daarover positief of zelfs zeer positief. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat 

bijna de helft van de respondenten heeft aangegeven dat externe evaluatie van individuele bestuur-

ders op hun bestuur niet van toepassing is en deze respondenten hebben daarom geen oordeel gege-

ven over deze vorm van evaluatie. 

Onderzocht is in welke mate tien onderwerpen – afgeleid uit Codethema’s zoals geschiktheid, diver-

siteit, gedrag en cultuur en de interactie met het intern toezicht en met het VO/BO Code – onderdeel 

zijn van de interne en/of externe zelfevaluatie. Uit de antwoorden blijkt dat negen van de tien voor-

gelegde onderwerpen bij het merendeel van de pensioenfondsbesturen in ‘ruime mate’ onderdeel 

zijn van de interne en/of externe zelfevaluatie. Alleen het onderwerp ‘of het bestuur voldoende di-

vers is’, is relatief vaak niet of slechts in beperkte mate onderdeel van de interne en/of externe zelf-

evaluatie. Naarmate het pensioenfonds kleiner is, is diversiteit minder onderdeel van de zelfevalua-

tie. Mede gezien de lagere nalevingsscore van de diversiteitsnormen in het nalevingsonderzoek boek-

jaar 2016 lijkt de geringere mate waarin diversiteit in de zelfevaluatie wordt meegewogen erop te 
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wijzen dat het onderwerp diversiteit in mindere mate wordt onderschreven door bestuurders ofwel 

dat zij van mening zijn hierop slechts beperkt invloed te kunnen uitoefenen. 

Vijf van de tien voorgelegde onderwerpen zijn in eerder onderzoek ook voorgelegd aan intern toe-

zichthouders. De resultaten zijn min of meer gelijk; ook intern toezichthouders gaven vrijwel allen 

aan dat deze onderwerpen in meer of mindere mate aan bod komen tijdens de zelfevaluatie. Gelijke 

uitkomsten gelden ook voor de frequentie van de interne en externe zelfevaluatie. Externe zelfevalu-

atie van leden van het intern toezicht vindt eveneens aanzienlijk minder vaak plaats. 

Aan bestuurders is gevraagd voorbeelden te geven van belangrijke aandachtspunten naar aanleiding 

van de zelfevaluatie. Daaruit blijkt dat de zelfevaluatie met name leidt tot extra aandacht voor de 

taakafbakening, verantwoordelijkheden, kennis, kunde en permanente educatie van bestuurders. De 

zelfevaluatie bevordert bovendien (aandacht voor) gedrag en cultuur binnen het bestuur. 

Interne gedragscode 

In de enquête is gevraagd naar de toegevoegde waarde van enkele deelaspecten uit norm 73 die in-

gaat op de interne gedragscode van het pensioenfonds. Norm 73 van de Code Pensioenfondsen luidt 

als volgt: ‘Als leden van het bestuur, het BO, de raad van toezicht en andere medebeleidsbepalers in 

functie treden, ondertekenen ze de gedragscode van het pensioenfonds. Ook ondertekenen ze jaarlijks 

een verklaring over het naleven van gedragsregels. Op het overtreden van de gedragscode staan sanc-

ties. Deze staan in de gedragscode.’ Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de respondenten de 

verschillende subonderdelen van norm 73 als positief dan wel zeer positief waardeert. Over de sanc-

ties uit de gedragscode (norm 73.3) oordelen bestuurders wat vaker negatief of neutraal. Deze sub-

norm wordt iets minder onderschreven. Uit het nalevingsonderzoek boekjaar 2016 blijkt dat de in-

terne gedragscode bij 52,2% van de pensioenfondsen niet openbaar beschikbaar is. In de gedragsco-

des die wel konden worden onderzocht waren in de meeste gevallen daadwerkelijk sancties opgeno-

men. Uit de toelichtingen die respondenten bij hun antwoorden op de enquêtevraag gaven, blijkt dat 

norm 73 van belang wordt gevonden, maar dat het volgens bestuurders uiteindelijk gaat om bewust-

zijn, gedrag en cultuur en dat dit volgens sommigen niet met een document kan worden afgedwon-

gen. 

Beloningsbeleid 

Over het beloningsbeleid van het pensioenfonds waarvan respondenten bestuurder zijn, oordeelt 

71,1% dat het passend of zeer passend is gelet op de bedrijfstak, onderneming of beroepsgroep waar-

voor het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. Slechts 7% vindt het beleid niet of helemaal 

niet passend. Uit de resultaten blijkt dat de categorie ‘helemaal niet passend’ voornamelijk is aange-

vinkt door bestuurders van pensioenfondsen met een omvang van minder dan 100 miljoen. De re-

sultaten komen overeen met het hoge toepassingspercentage (97,6%) van norm 77 – dat ingaat op 

het beloningsbeleid – volgend uit het nalevingsonderzoek boekjaar 2016. Uit eerder onderzoek on-

der intern toezichthouders blijkt dat onder hen een aanzienlijk groter percentage (23,8%) het be-

loningsbeleid van het pensioenfonds waar zij toezichthouder zijn niet passend vindt. 

Uit de enquête blijkt verder dat de meeste pensioenfondsen terughoudend zijn als het gaat om pres-

tatiegerelateerde beloningen. 91,4% van de respondenten ontvangt in het geheel geen presetatiege-



 

    147 

relateerde beloningen en bij vrijwel alle anderen is deze niet hoger dan 20 procent van de vaste be-

loning. Slechts drie respondenten ontvangen een prestatiegerelateerde beloning die in strijd is met 

norm 79, in twee gevallen omdat deze afhankelijk is van de financiële resultaten van het pensioen-

fonds. Twee respondenten wilden niet aangeven hoe hun prestatiegerelateerde beloning zich ver-

houdt ten opzichte van hun vaste beloning. Een en ander correspondeert met de resultaten over 

boekjaar 2016 van norm 79.1 en 79.2 die beide een toepassingspercentage van 99% en een nale-

vingspercentage van 100% laten zien. Daarbij past 90,2% van de pensioenfondsen de norm impliciet 

toe en uit de enquête blijkt dat dit terecht is. 

Uitbesteding 

In het kader van het thema ‘uitvoering, uitbesteding en kosten’ (normen 30 t/m 37) is aan respon-

denten gevraagd in welke mate negen aspecten van de uitbesteding in de bestuursvergaderingen tot 

een inhoudelijke bespreking hebben geleid. Uit de antwoorden blijkt dat bij de meerderheid van de 

respondenten de voorgelegde aspecten ‘in ruime mate’ tot een inhoudelijke bespreking hebben ge-

leid. Alleen het onderwerp ‘beloningsbeleid van partijen aan wie taken worden uitbesteed’ wordt 

relatief vaak ‘niet’ of slechts ‘in beperkte mate’ besproken. In paragraaf 13.3 is reeds beschreven dat 

bestuurders over dit onderwerp ook minder vaak extern verantwoording willen afleggen. Bij het uit-

splitsen naar type respondent blijken de onderwerpen uit de normen 32, 33 en 34 vaker ‘niet’ of 

slechts ‘beperkt’ te worden besproken naar mate het pensioenfonds kleiner is. Uit het nalevingson-

derzoek boekjaar 2016 blijkt dat deze normen door verreweg de meeste pensioenfondsen worden 

toegepast, hoewel de meeste pensioenfondsen er niet expliciet over rapporteren, wat ook is toege-

staan bij deze gedragsnormen. 

Implicaties 

Ten aanzien van de meeste normen die in de enquête expliciet aan bestuurders zijn voorgelegd geldt 

dat de mate van naleving die bestuurders zelf aangeven overeenkomt met de nalevingsresultaten uit 

het nalevingsonderzoek boekjaar 2016. Alleen bij het onderwerp zelfevaluatie (norm 51) blijkt uit 

de antwoorden van bestuurders dat vaker van de Code wordt afgeweken dan pensioenfondsen in het 

jaarrapport 2016 aangeven. Uit de antwoorden blijkt verder dat het grootste deel van de responden-

ten de inhoud van de Code bij de voorgelegde specifieke normen onderschrijft. 

 

13.5 Opvattingen over de Code Pensioenfondsen 

Toegevoegde waarde 

Wat betreft de opvattingen van bestuurders over de Code in algemene zin, valt op dat de overgrote 

meerderheid van de respondenten de toegevoegde waarde van de Code als positief (76,5%) of zeer 

positief (12,3%) waardeert. Slechts 2 respondenten vinden de Code van (zeer) negatieve waarde. Het 

gemiddelde op de Likertschaal is met 3,99 dan ook hoog. 17% van de voorzitters vindt de toege-

voegde waarde zeer positief ten opzichte van 10,4% van de niet-voorzitters. Verder zijn de antwoor-

den gelijkmatig verspreid ongeacht type bestuurder, type bestuursmodel of type pensioenfonds.  
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Kwaliteit 

Op de vraag naar de kwaliteit van de Code, te weten in hoeverre de normen bijdragen aan verbetering 

van de governance, geeft het overgrote deel van de respondenten aan de Code positief tot zeer posi-

tief te waarderen. Dat is ook zichtbaar in het hoge gemiddelde op de Likertschaal van 3,90. Het aan-

brengen van onderscheidingen tussen verschillende type respondenten of pensioenfondsen geeft 

geen opvallende resultaten. 

Begrijpelijkheid 

Ook over de begrijpelijkheid van de Code, te weten in hoeverre de normen voldoende duidelijk om-

schreven zijn, oordelen de meeste respondenten positief, met een gemiddelde op de Likertschaal van 

3,79.  

Toepasbaarheid 

Ten aanzien van de toepasbaarheid van de Code, te weten in hoeverre de normen in de praktijk goed 

zijn te gebruiken, zijn iets minder bestuurders positief maar nog altijd is het gemiddelde op de Li-

kertschaal met 3,64 behoorlijk hoog. Bestuurders van pensioenfondsen met een one-tier bestuurs-

model oordelen relatief vaker positief over de toepasbaarheid van de Code. Bestuurders met meer 

dan 12 jaar ervaring oordelen relatief minder vaak positief over de toepasbaarheid. 

Omvang 

Over de omvang van de Code, te weten in hoeverre de normen in aantal en lengte naar tevredenheid 

zijn, oordelen respondenten kritischer. Het gemiddelde op de Likertschaal is met 3,17 aanzienlijk 

lager en de percentages bij negatief en neutraal zijn relatief groot. Bestuurders van pensioenfondsen 

met een technische voorziening van meer dan 5 miljard zijn gemiddeld gesproken wat positiever 

over de omvang dan de andere bestuurders. 

Regeldruk 

Ook over de regeldruk, te weten in hoeverre werkdruk en kosten in verband met de toepassing van 

de normen aanvaardbaar zijn, zijn bestuurders relatief kritisch. Het gemiddelde op de Likertschaal is 

3,14. Meer dan 65% van de respondenten is neutraal of negatief over de regeldruk die de Code ver-

oorzaakt. Ook hierbij zijn het bestuurders van pensioenfondsen met een technische voorziening van 

meer dan 5 miljard die gemiddeld gesproken iets positiever oordelen over de regeldruk. Bestuurders 

met meer dan 12 jaar ervaring oordelen relatief vaker negatief over de regeldruk. 

Toegesneden op de pensioensector 

Bestuurders zijn positiever over de mate waarin de Code is toegesneden op de pensioensector, te 

weten in hoeverre de normen een sectorspecifieke governancecode rechtvaardigen. Het gemiddelde 

op de Likertschaal is met 3,77 redelijk hoog. Wel geven sommige respondenten aan dat de Code te-

vens toegesneden zou moeten zijn op specifieke kenmerken van een pensioenfonds zoals type be-

stuursmodel en type pensioenfonds. Bestuurders met meer dan 12 jaar ervaring oordelen relatief 

minder vaak positief over de mate waarin de Code is toegesneden op de pensioensector. 

Dwingt tot geven van inzicht 

61% van de respondenten vindt dat de Code pensioenfondsen dwingt om datgene inzichtelijk te ma-

ken wat een belanghebbende van een pensioenfonds zou willen weten. Bijna 13% is het daarmee 

oneens en 26,2% oordeelt neutraal. Het gemiddelde op de Likertschaal is 3,52. Uit verscheidende 
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toelichtingen blijkt dat respondenten – ongeacht of ze het eens of oneens zijn met de stelling – zich 

afvragen wat belanghebbenden van een pensioenfonds willen weten en of dat overeenkomt met het-

geen waartoe de Code de pensioenfondsen dwingt. Veel bestuurders geven daarnaast aan te vermoe-

den dat het overgrote deel van de belanghebbenden zich niet interesseert voor veel van de thema’s 

uit de Code en het bestuursverslag. 

 

13.6 Toepassing en werking van de Code Pensioenfondsen 

Bijdrage aan inhoudelijke bespreking 

Met het oog op de ervaringen van bestuurders met de toepassing en werking van de Code zijn acht 

onderwerpen aan de respondenten voorgelegd met de vraag in welke mate de Code heeft bijgedragen 

aan de inhoudelijke bespreking ervan in bestuursvergaderingen. Ten aanzien van de meeste onder-

werpen is de spreiding gelijkmatig verdeeld in ongeveer een vierde deel dat aangeeft dat de Code 

‘niet’ heeft bijgedragen en een vierde deel dat aangeeft dat de Code ‘in ruime mate’ heeft bijgedragen, 

terwijl de helft van de respondenten vindt dat de Code ‘in beperkte mate’ aan de inhoudelijke bespre-

king bijdroeg. Ten aanzien van het onderwerp ‘diversiteit’ heeft de Code enigszins meer bijgedragen; 

ten aanzien van het onderwerp ‘beloningsbeleid’ enigszins minder. Voor alle acht onderwerpen geldt 

dat de Code binnen een two tier board vaker ‘in ruime mate’ bijdraagt aan een inhoudelijke bespre-

king en binnen een one tier board in meer gevallen daaraan ‘niet’ bijdraagt. Bij grotere pensioenfond-

sen draagt de Code relatief meer bij aan de inhoudelijke bespreking van de onderwerpen ‘diversiteit’ 

en ‘gedrag & cultuur’ en juist relatief minder aan de bespreking van de onderwerpen ‘afweging be-

langen belanghebbenden’, ‘integraal risicomanagement’, ‘verantwoord beleggen’, ‘beheersing uitbe-

steding’ en ‘beloningsbeleid’.  

Uit de toelichtingen blijkt dat besturen worden gedwongen een onderwerp als ‘diversiteit’ te bespre-

ken doordat het is opgenomen in de Code. Daarentegen blijkt uit de antwoorden en toelichtingen 

daarop dat sommige onderwerpen uit de Code die nauw aansluiten bij de kerntaken van een pensi-

oenfondsbestuur hoe dan ook besproken worden, ongeacht of deze al dan niet in de Code zijn opge-

nomen. Dit geldt in sterkere mate bij de grotere pensioenfondsen. Een en ander geeft de indruk dat 

de Code met name aanzet tot het intern bespreekbaar maken van softe elementen van bestuur zoals 

gedrag & cultuur en van het onderwerp diversiteit. Zoals beschreven in paragraaf 13.3 zijn respon-

denten juist minder vaak voorstander van het extern verantwoording afleggen over deze onderwer-

pen, wat ook blijkt uit de resultaten van het nalevingsonderzoek boekjaar 2016.  

Invloed op afwegingen en beslissingen 

De overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan dat de inhoud van de Code ‘zelden’ (68%) 

of ‘nooit’ (15,7%) tot wijziging van afwegingen en/of beslissingen heeft geleid binnen bestuursver-

gaderingen. Bij geen van de respondenten leidde de Code ‘vaak’ tot wijziging van afwegingen en/of 

beslissingen. De inhoud van de Code leidt bij de kleinere pensioenfondsen en bij pensioenfondsen 

met een two-tier bestuursmodel relatief vaker tot wijziging van afwegingen en/of beslissingen bin-

nen bestuursvergaderingen. Het geheel aan gegeven toelichtingen bij de antwoorden geeft een indi-
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catie dat de inhoud van de Code vooral op enkele specifieke deelgebieden tot wijziging van afwegin-

gen en/of beslissingen binnen bestuursvergaderingen leidt, zoals ten aanzien van diversiteit, benoe-

ming(sprocedure) intern toezicht en zittingstermijn.  

Normen die leiden tot kritiek 

Aan de respondenten is gevraagd twee normen of onderwerpen te noemen waarover zij kritisch zijn 

(geweest). Het overgrote deel van de gegeven voorbeelden ziet op de normen binnen het onderwerp 

diversiteit. Het betreft dan met name norm 68 over diversiteit in leeftijd en in mindere mate norm 

67 over diversiteit in geslacht. Er is daarbij geen opvallend verschil naar omvang van de technische 

voorziening, het onderscheid tussen one-tier versus two-tier bestuursmodel en ook niet naar ge-

slacht, leeftijd of functie van de respondenten. Als redenen voor de kritiek worden genoemd de be-

perkte beschikbaarheid van geschikte kandidaten en de afhankelijkheid van voordragende organisa-

ties. De diversiteitsnormen botsen volgens veel respondenten met de geschiktheidsnorm. Ook schrij-

ven velen dat jongere bestuurders ouder worden waardoor na verloop van tijd niet meer aan norm 

68 wordt voldaan.  

Een ander onderwerp dat relatief vaak is genoemd, met name door bestuurders van middelgrote 

pensioenfondsen, is ‘zittingsduur en herbenoeming’. Meest genoemde redenen van kritiek zijn het 

risico ten aanzien van geschiktheid en kwaliteit vanwege de lange inwerktijd, dat het moeilijk is be-

stuurders of leden van het BO en VO te vinden en het risico op veel bestuurswijzigingen in kort tijds-

bestek. Ook het onderwerp beloningsbeleid wordt diverse keren genoemd. Desbetreffende respon-

denten vinden dit onderwerp te algemeen en vrijblijvend geformuleerd of ervaren geen invloed te 

kunnen uitoefenen op het beloningsbeleid van grote, buitenlandse vermogensbeheerders.  

Dilemma’s en risico’s 

Daarnaast is aan de respondenten gevraagd voorbeelden te geven van een dilemma of risico met be-

trekking tot de naleving van de Code dat zij (hebben) ervaren bij de uitvoering van hun bestuurstaak. 

Wederom zijn hier veelal de normen over diversiteit genoemd, met als meest genoemde redenen het 

ontbreken van beschikbare kandidaten, de afhankelijkheid van voordragende organisaties en dat na-

leving botst met de geschiktheidsnorm. Verder zijn ook hier met enige regelmaat de normen ten aan-

zien van het beloningsbeleid van uitbestedingspartners en de maximale zittingstermijn van bestuur-

ders genoemd. Ook de normen ten aanzien van duurzaam/verantwoord beleggingsbeleid leiden tot 

dilemma’s of risico’s. In meer algemene zin schrijven de respondenten dat de lengte van de Code 

veroorzaakt dat sommige normen worden ‘vergeten’ en dat de plicht tot verslaglegging soms botst 

met de bestuurlijke vertrouwelijkheid. 

Behoefte aan ondersteuning 

De respondenten blijken in overgrote meerderheid geen behoefte te hebben aan financiële of ander-

soortige ondersteuning vanuit het pensioenfonds. Bestuurders lijken binnen het fonds voldoende 

ruimte te krijgen en te kunnen creëren om de Code te kunnen naleven. Wel heeft een meerderheid 

behoefte aan handvatten en/of good practices door de commissie: 7,9% heeft hieraan veel behoefte 

en 45,5% enige behoefte. Meer specifiek wordt daarbij aangegeven dat behoefte bestaat aan good 

practices per type pensioenfonds en aan voorbeeldoplossingen bij dilemma’s. 
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13.7 Adviezen van respondenten 

Inhoud van de Code 

De respondenten hebben aan het slot van de enquête diverse adviezen meegegeven. Opgemerkt is 

dat voor iedereen duidelijk moet zijn dat de Code een leidraad voor discussie is waarvan weloverwo-

gen kan worden afgeweken. Het ‘pas-toe-of-leg-uit’-beginsel zou volgens sommigen meer uitleg en 

nadruk mogen krijgen. Daarnaast adviseren respondenten de Code regelmatig te actualiseren, com-

pact te houden en te beperken tot de hoofdlijnen. Normen die door vrijwel iedereen blijken te worden 

nageleefd, zouden kunnen worden geschrapt. Verder hebben sommige bestuurders behoefte aan 

concrete normen, terwijl anderen juist voorkeur geven aan algemene formuleringen die pensioen-

fondsen ruimte geven voor een eigen invulling. 

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de toegankelijkheid en toepasbaarheid van de 

Code zou kunnen worden bevorderd door meer rekening te houden met de verscheidenheid aan pen-

sioenfondsen bijvoorbeeld door in de Code een nadrukkelijk onderscheid aan te brengen in normen 

voor grote en voor kleine pensioenfondsen en voor de verschillende type pensioenfondsen.  

Monitoring van de Code 

Ten aanzien van de monitoring van de Code adviseren respondenten met individuele deskundigen of 

bestuurders van pensioenfondsen in gesprek te gaan en de Code norm voor norm te bespreken. Ver-

der wordt ook in dit kader geadviseerd meer te benadrukken dat onderbouwd afwijken (‘pas-toe-of-

leg-uit’) acceptabel is. Opgemerkt is dat de meeste belanghebbenden het bestuursverslag niet lezen 

en dat het aanbeveling verdient een afzonderlijke verklaring over de naleving van de Code te vereisen 

die op de website dient te worden geplaatst. Tot slot wordt geadviseerd aanbevelingen in de vorm 

van best/good practices en bad practices te delen. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 – Onderzoekspopulatie Pensioenfondsen 2016 en 2017 

Naam DNB popu-
latie 

Deel onder-
zoekspopu-
latie 

Status  
(per 2016) 

Type 
(per 
2016) 

 Technische voorzie-
ning (per 2016, in 
miljoenen euro's)  

Abbott Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 177  

ABN-AMRO, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf           14.968  

ABP '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf        283.211  

Accountancy, Stg. Pensioenfonds voor de '16 + '17 Jv Actief Bpf                 234  

Achmea, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             3.498  

AFM '16 + '17 Jv Actief Opf                 185  

Ahold, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             2.642  

Albemarle, Stg. Pensioenfonds '16 
 

In liq Opf                 167  

Alliance, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 459  

Allianz Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf                 273  

ANWB, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.011  

ANW-fonds Ring pon holdings '16 + '17 
 

Anders Opf 
 

Aon Groep Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq In liq Opf                 497  

APF, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             4.131  

APG, PersoneelsPensioenFonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 705  

Apotheken, Pensioenfonds Medewerkers '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             1.709  

Apothekers, Stg. Pensioenfonds Openbare '16 + '17 Jv + Enq Actief Beroep             1.168  

Arcadis Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 784  

Architectenbureaus, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             2.980  

Astellas, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 185  

AT&T Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 104  

Atos, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv Actief Opf             1.580  

Atradius, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 221  

AVEBE, Pensioenfonds '16 + '17 Jv Actief Opf                 660  

Avery Dennison, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv Actief Opf                 228  

AVH, Bpf. '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 803  

AZL, Stg. Pensioenfonds '16 Jv Actief Opf                   90  

B&S '16 + '17 
 

Actief Opf                   66  

Bakkersbedrijf, Stg. Bpf. voor het '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             2.737  

Ballast-Nedam, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf                 797  

Banden- en Wielenbranche, Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 358  

Bavaria '16 + '17 Jv In liq Apf                 211  

Berenschot '16 
 

Geliquideerd Geliquideerd 

Beroepsvervoer over de weg '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                   21  

Betonproductenindustrie, Stg. Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 583  

Bibliotheken, pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             1.800  

Bisdommen, pensioenfonds '16 + '17 Jv Actief Opf                 385  

Blue Sky Group, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv Actief Opf                   33  
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Naam DNB popu-
latie 

Deel onder-
zoekspopu-
latie 

Status  
(per 2016) 

Type 
(per 
2016) 

 Technische voorzie-
ning (per 2016, in 
miljoenen euro's)  

BP, Stg. Pensioenfonds '16 
 

In liq Opf                 877  

BPF Bouw '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf           48.529  

BPFV '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 524  

British American Tobacco, Stg. Pensioen-
fonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 423  

Brocacef Pensioenfonds, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 190  

Buizerdlaan, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf                 133  

Calpam, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf                   37  

Campina, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.173  

Capgemini Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv Actief Opf                 410  

Cargill B.V., Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 651  

Chemour, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.030  

Chevron Pensioenfonds, Stg. '16 
 

In liq Opf                 270  

Cindu International, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 126  

Citigroup Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv Actief Opf                   81  

Consumentenbond, Pensioenfonds '16 
 

In liq Opf                   96  

Coop, Pensioenfonds '16 Jv In liq Bpf                 212  

Coram, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   65  

CRH '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 757  

Croda, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   92  

De Nederlandsche Bank N.V., Stg. Pensioen-
fonds van 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.134  

Deloitte, Pensioenfonds '16 Jv In liq Opf                   55  

Delta lloyd apf '17 Enq Actief Apf 
 

Delta Lloyd, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.817  

Detailhandel, Stg. Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf           11.294  

Deutsche Bank Nederland, Stg. Pensioen-
fonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 193  

DHV, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Dubbel Opf                 572  

Dierenartsen, Stg. pensioenfonds voor '16 + '17 Jv + Enq Actief Beroep                 986  

Douwe Egberts Pensioenfonds, Stg. '16 + '17 Jv Actief Opf             1.231  

Dow Pensioenfonds N.V., Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.629  

Dranken, Stg. Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 438  

DSM, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             5.368  

Ecolab B.V., Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   75  

Equens Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 412  

Eriks, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 139  

Ernst & Young, Pensioenbureau '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 814  

E-way (Eastman Chemical) '16 + '17 
 

In liq Apf 
 

Flexsecurity '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 353  

Fluor Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 329  
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Naam DNB popu-
latie 

Deel onder-
zoekspopu-
latie 

Status  
(per 2016) 

Type 
(per 
2016) 

 Technische voorzie-
ning (per 2016, in 
miljoenen euro's)  

Forbo, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 271  

Ford Nederland '16 + '17 Enq Actief Opf                 170  

Forward Unilever '16 + '17 Enq Actief Apf                   88  

Fracties, Stg. Pensioenfonds De '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   83  

Fresenius Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf                   50  

Fysiotherapeuten, Stg. Pensioenfonds voor '16 + '17 Jv + Enq Actief Beroep             2.389  

Gasunie, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.037  

Gazelle, Pensioenfonds '16 + '17 
 

Geliquideerd Opf 
 

GE Artesia Bank '16 
 

In liq Opf                 220  

General Electric Nederland, Stg. Pensioen-
fonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 174  

Getronics Pensioenfonds '16 + '17 Jv In liq Opf                 663  

Goudse Haven '16 + '17 Enq Actief Opf 
 

Grafische bedrijven, Pensioenfonds voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf           13.693  

Grolsche Bierbrouwerij, Stg. Pensioenfonds 
van de 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 241  

Grontmij, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 698  

Groothandel in Levensmiddelen, Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 656  

Groothandel in Textielgoederen en Aanver-
wante Artikelen, Bpf. voor de 

'16 
 

In liq Bpf                 196  

Hagee Stichting Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 302  

HAL, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   61  

Handel in Bouwmaterialen, Bpf. voor de (HI-
BIN) 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 514  

Haskoning, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 336  

Heijmans N.V., Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 164  

Heineken Pensioenfonds, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             2.453  

Henkel Nederland B.V., Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   81  

Het Nederlandse Pensioenfonds (hnp) A.s.r. '17 
 

Anders Apf 
 

Hewitt St. Pensioenfonds '16 + '17 Jv In liq Opf                   38  

Hewlett-Packard Nederland, Stg. Pensioen-
fonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.009  

Holland Casino, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 890  

Honeywell, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 380  

Hoogovens, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             5.764  

Hoop, Stg. Pensioenfonds De '16 + '17 
 

Actief Opf                   63  

Horeca & Catering, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             4.707  

Houthandel, Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 856  

Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw, 
Bpf. voor de 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 330  

Huisarten in opleiding, pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                     1  

Huisartsen, Stg. Pensioenfonds voor '16 
 

Geliquideerd Beroep             6.075  

Hunter Douglas, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq In liq Opf                 241  
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Huntsman, Pensioenfonds (Rozenburg) '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 468  

I.F.F. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 231  

IBM Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             2.961  

Ikea, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 148  

ING CDC '16 + '17 Jv Actief Opf                     3  

ING, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf           14.672  

Invista, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 110  

Jan Huysman Wz. Fonds, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 177  

Kappersbedrijf, Stg. Bpf. voor het '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 434  

KAS BANK, Stg. Pensioenfonds van de '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 198  

KLM Cabinepersoneel, '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.708  

KLM Vliegend Personeel, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             5.345  

KLM, Stg. Algemeen Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             5.235  

Koninklijke Cosun, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 598  

Koninklijke Ten Cate, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 331  

Koopvaardij, Stg. Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             2.957  

KPN, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             5.368  

Kunststof- en Rubberindustrie, Bpf. voor de '16 Jv In liq Bpf                 286  

Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland 
[Archimedes] 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 595  

Landbouw, Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             9.403  

Lanschot, Stg. Pensioenfonds F. van '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 613  

Legal & General, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   30  

Levensmiddelenbedrijf, Stg. Bpf. voor het '16 + '17 Enq Actief Bpf             2.424  

Lloyd's Register Nederland, Stg. Pensioen-
fonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   16  

Loodsen, Beroepspensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Beroep                 727  

Lucht- en ruimtevaart, Stichting Pensioen-
fonds Nationaal 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 480  

Mars, Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf 
 

MartinAir, Pensioenfonds '16 
 

In liq Opf 
 

McCain, Pensioenfonds '16 + '17 
 

In liq Opf 
 

Medisch Specialisten, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Beroep             6.068  

Mercer, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   75  

Metaal en Techniek, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf           46.315  

Metalektro, Pensioenfonds van de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf           31.004  

Metro, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 462  

Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, 
Bpf. voor de 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             2.043  

MN, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 245  

Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie 
(Bpf MITT), Bpf. voor de 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             1.440  
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Molenaarspensioenfonds, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 300  

MSD, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.181  

Nederlandse Groothandel, Stg. Pensioen-
fonds voor de 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 587  

Nedlloyd Pensioenfonds, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.102  

NIBC N.V., Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 193  

Nielsen AC, Pensioenfonds '16 + '17 Jv Actief Opf                   62  

Nike Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf                 113  

NN, Pensioenfonds CDC '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 293  

Norit, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 118  

Notariaat, Bpf. voor de Medewerkers in het '16 + '17 Jv Actief Bpf                 794  

Notarieel Pensioenfonds, Stg. '16 
 

Actief Beroep             1.148  

Openbaar Vervoer, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             2.679  

Ortec, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   57  

OWASE, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 561  

Panteia, Stg. Pensioenfonds '16 
 

In liq Opf 
 

Particuliere Beveiliging, Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 765  

Pensura, Pensioenfonds '16 + '17 Jv Actief Opf                 159  

PepsiCo Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 156  

Personeelsdiensten, Stg. Pensioenfonds voor '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 713  

Philips Pensioenfonds, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf           13.793  

PNO Media '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             4.013  

Pon, Stg. Pensioenfonds (Ringen Pon, Pon 
ANW, Geveke en Gazelle) 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 578  

PostNL, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             5.863  

PPG Industries Pensioenfonds [registratie 
DNB: St. Pf NEG Nederland] 

'16 + '17 Enq Actief Opf 
 

Protector, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             1.571  

Provisum, Stg. Algemeen Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 984  

Rabobank, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   21  

Randstad, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 698  

RBS Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 
 

In liq Opf 
 

Recreatie, Stg. Pensioenfonds voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 364  

Reisbranche, Stg. Bpf. '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 150  

Remia, Pensioenfonds '16 
 

In liq Opf 
 

Rijn- en Binnenvaart, Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 571  

Ring Geveke '16 + '17 
 

Anders Opf 
 

ring transavia grondpersoneel '16 + '17 
 

Anders Opf 
 

ROBA Pensioenfonds, Stg. '16 + '17 
 

Actief Opf                   71  

Robeco, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 336  

Rockwool, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 233  
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Roeiers in het Rotterdamse havengebied, 
Pensioenfonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Beroep                 271  

SABIC, Stg. (http://www.spf-pensioenen.nl) '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 700  

Sagittarius, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 310  

Samenwerking, Pensioenfonds voor het Sla-
gersbedrijf, Stg. De 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             1.465  

Sanoma Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq In liq Opf                 574  

SC Johnson, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf                   99  

SCA, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 515  

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, 
Bpf. 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             4.416  

Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie, 
Bpf. voor de 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 243  

Schoenmakerij, Stg. Bpf. voor de '16 
 

In liq Bpf                 107  

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, Bpf. 
voor het 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             2.705  

Security, Pensioenstichting '16 + '17 Enq In liq Opf                   98  

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                     1  

Shell Pensioenfonds, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf           17.120  

Sigarenindustrie en Aanverwante Bedrijven, 
Vereniging Ned. Pensioenfonds voor de 

'16 Jv Actief Bpf                 140  

Sligro Food Group, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 163  

Smurfit Kappa Nederland, Stg. Pensioen-
fonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 461  

Smurfit Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 100  

SNS Reaal, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             2.066  

Spoorwegpensioenfonds, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf           10.462  

Sportfondsen Pensioenfonds, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 175  

Staples, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 647  

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Apf                     1  

Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap '16 + '17 Jv + Enq Actief Apf                     3  

Stichting De Nationale Algemeen Pensioen-
fonds 

'17 Enq Actief Apf 
 

Tandartsen en Tandartsspecialisten, Stg. 
Pensioenfonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Beroep             1.533  

Tandtechniek, Stg. Pensioenfonds voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 613  

TBI, Stg. Pensioenfonds '16 Jv In liq Opf                 172  

TDF Botlek, Stg. Pensioenfonds '16 
 

In liq Opf                   76  

TDV, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 389  

Technische Groothandel, Vroegpensioen-
fonds (VP Tech) 

'16 + '17 Jv In liq Bpf                 297  

Telegraafpensioenfonds 1959, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 813  

Thales Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 917  

TNO, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             2.339  

TNT Expres, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 657  

TOTAL Pensioenfonds Nederland, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 314  
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Towers Watson, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                   39  

Transavia Grond- en Cabinepersoneel Stich-
ting Pensioenfonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 187  

Transavia Vliegers Stichting Pensioenfonds  '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 489  

Transport, Pensioenstichting '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 708  

Trespa, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 106  

TrueBlue, Stg. Bedrijfstakpensioenfonds 
(voorheen bpf. ICK) 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 150  

Unilever Nederland Progress, Stg. Pensioen-
fonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Apf             3.205  

Unirobe Meeùs Groep, Stg. Pensioenfonds '16 Jv In liq Opf                 344  

Unisys Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf                 381  

Urenco Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 319  

UWV, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf             5.010  

Vereenigde Ingenieursbureaux "Viba" N.V. ; 
Stichting Pensioenfonds 

'16 + '17 Enq Actief Opf 
 

Verloskundigen, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Beroep                 225  

Vitol Anker, Stichting Pensioenfonds  '16 
 

In liq Opf 
 

VLEP '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             1.568  

VNU, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 445  

Vopak, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 708  

Vredestein banden, Pensioenfonds '16 
 

In liq Opf 
 

Waterbouw, Stg. Bpf. '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 839  

Werk en (re)Integratie, Stg. Pensioenfonds  '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             5.642  

Will Niemeyer Pensioenfonds, Stg. '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 171  

Witteveen & Bos, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf                   82  

Wolters Kluwer Nederland, Stg. Pensioen-
fonds 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 796  

Wonen, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Bpf             2.088  

Woningcorporaties, Stg. Pensioenfonds voor 
de 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             7.382  

Xerox, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Opf                 700  

Yara Nederland, Stg. Pensioenfonds '16 + '17 Enq Actief Opf                 363  

Zeevisserij, Bpf. voor de '16 
 

In liq Bpf                   72  

Zoetwarenindustrie, Bpf. voor de '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             1.532  

Zorg en Welzijn, Pensioenfonds '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf        126.982  

Zorgverzekeraars, Stg. Bpf. '16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf             3.340  

Zuivel, Pensioenfonds voor de | en aanver-
want 

'16 + '17 Jv + Enq Actief Bpf                 127  

 
DNB populatie: met ’16 en ’17 is aangegeven of het pensioenfonds in het kalenderjaar 2016 respectievelijk in het tweede kwar-
taal van 2017 als actief pensioenfonds werd erkend door DNB. Deel onderzoekspopulatie: geeft weer of het fonds is meegeno-
men in het jaarrapportenonderzoek over boekjaar 2016 (Jv) en/of het enquête onderzoek in 2017 (Enq). 
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Bijlage 2 – Type normen en subnormen 

Thema  (Sub)-
norm 

Beschrijving 

Taken en werk-
wijze bestuur 

1 Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds als ‘goed huisva-
der’ (m/v) de pensioenregeling uit: de regeling in ontvangst nemen, aanvaarden en be-
heren, de gelden beleggen, de pensioenen uitkeren en belanghebbenden informeren. Het 
bestuur heeft altijd de eindverantwoordelijkheid en de regie over alle werkzaamheden 
van het fonds. 

  1.1G Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds als ‘goed huisva-
der’ (m/v) de pensioenregeling uit: de regeling in ontvangst nemen, aanvaarden en be-
heren, de gelden beleggen, de pensioenen uitkeren en belanghebbenden informeren. 

  1.2G Het bestuur heeft altijd de eindverantwoordelijkheid en de regie over alle werkzaamhe-
den van het fonds. 

  2G Het bestuur maakt heldere afspraken over zijn beleidsruimte. Die afspraken maakt het 
bestuur met de werkgever, de sociale partners of de beroepspensioenvereniging die de 
pensioenregeling bij het pensioenfonds onderbrengt. 

  3 Het bestuur stelt een missie, visie en strategie op. Ook zorgt het voor een heldere en ge-
documenteerde beleids- en verantwoordingscyclus. Daarnaast toetst het bestuur perio-
diek de effectiviteit van zijn beleid en stuurt zo nodig bij.  

  3.1G Het bestuur stelt een missie, visie en strategie op. 
  3.2VNO Ook zorgt het voor een heldere en gedocumenteerde beleids- en verantwoordingscyclus. 

  3.3G Daarnaast toetst het bestuur periodiek de effectiviteit van zijn beleid en stuurt zo nodig 
bij. 

  4G Het bestuur zorgt voor een noodprocedure om in spoedeisende situaties te kunnen han-
delen. 

  5G Het bestuur waarborgt dat de leden van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen 
opereren, ten opzichte van de achterban en van elkaar. 

  6G Het bestuur is er collectief verantwoordelijk voor dat het zelf goed functioneert. De 
voorzitter ziet hierop toe. Hij is namens het bestuur het eerste aanspreekpunt voor het 
intern toezicht, het VO of het BO over het functioneren van bestuurders. De voorzitter 
bewaakt de evenwichtige afweging van belangen in de besluitvorming, net als de besluit-
vormings- en adviesprocedures. 

  7G Het bestuur vervult zijn taak op een transparante (open en toegankelijke) manier. Dat 
zorgt ervoor dat belanghebbenden inzicht kunnen krijgen in de informatie, overwegin-
gen en argumenten die ten grondslag liggen aan besluiten en handelingen. 

  8VNO Het bestuur legt bij alle besluiten duidelijk vast op grond van welke overwegingen - 
mede ten aanzien van de evenwichtige belangenafweging - het besluit genomen is.  

  9G Het bestuur weegt de aanbevelingen van de raad van toezicht of de visitatiecommissie 
af. Wil het bestuur afwijken van de aanbevelingen, dan moet het dit motiveren. 

Taak en werk-
wijze belangheb-
bendenorgaan 

10G Het belanghebbendenorgaan (BO) voert zijn taak uit als ‘goed huisvader’ (m/v) voor alle 
belanghebbenden.  

  11G Het BO waarborgt dat de leden ten opzichte van de achterban en van elkaar onafhanke-
lijk en kritisch kunnen opereren.  

  12 Het BO bewaakt of het bestuur de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement 
en het pensioenreglement juist uitvoert. Ook bewaakt het BO of het bestuur de belangen 
van de verschillende groepen belanghebbenden evenwichtig afweegt.  

  12.1G Het BO bewaakt of het bestuur de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement 
en het pensioenreglement juist uitvoert. 

  12.2G Ook bewaakt het BO of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belang-
hebbenden evenwichtig afweegt. 

  13G Het BO onderneemt actie als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functi-
oneert. 

Taken en werk-
wijze intern toe-
zicht 

14G Het intern toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en 
slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere be-
drijfsvoering door het pensioenfonds. 

  15G Het intern toezicht betrekt de naleving van deze Code bij zijn taak. 
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Thema  (Sub)-
norm 

Beschrijving 

  16G De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur. 

Verantwoording 
afleggen 

17G Het bestuur geeft inzicht in het beleid, de besluitvormingsprocedures, de besluiten en de 
realisatie van het beleid.  

  18 In jaarverslag: Het bestuur beschrijft in het jaarverslag helder en duidelijk de missie, 
visie en strategie van het pensioenfonds. Ook beschrijft het bestuur hierin of en in hoe-
verre het pensioenfonds de gestelde doelen heeft bereikt. 

  18.1R Het bestuur beschrijft in het jaarverslag helder en duidelijk de missie, visie en strategie 
van het pensioenfonds. 

  18.2R Ook beschrijft het bestuur hierin of en in hoeverre het pensioenfonds de gestelde doelen 
heeft bereikt. 

  19 In jaarverslag: Het bestuur legt verantwoording af over het beleid dat het voert, de ge-
realiseerde uitkomsten van dit beleid en de beleidskeuzes die het eventueel voor de toe-
komst maakt. Het bestuur weegt daarbij de verschillende belangen af van de groepen die 
bij het pensioenfonds betrokken zijn. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico’s van de 
belanghebbenden op korte en lange termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambi-
tieniveau. 

  19.1R Het bestuur legt verantwoording af over het beleid dat het voert, de gerealiseerde uit-
komsten van dit beleid en de beleidskeuzes die het eventueel voor de toekomst maakt. 
Het bestuur weegt daarbij de verschillende belangen af van de groepen die bij het pensi-
oenfonds betrokken zijn. 

  19.2R Ook geeft het bestuur inzicht in de risico’s van de belanghebbenden op korte en lange 
termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau. 

  20R In jaarverslag: Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de kosten van de uitvoe-
ring van de pensioenregeling.  

  21 In jaarverslag: Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de naleving van de ge-
dragscode en deze Code, net als over de evaluatie van het functioneren van het bestuur.  

  21.1R Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de naleving van de gedragscode en deze 
Code. 

  21.2R Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de evaluatie van het functioneren van 
het bestuur. 

  22G Het bestuur gaat een dialoog aan met het VO dan wel het BO bij het afleggen van verant-
woording. 

Integraal risico- 
management 

23G Het bestuur bevordert en borgt een cultuur waarin risicobewustzijn vanzelfsprekend is. 
Ook zorgt het ervoor dat het integrale risicomanagement adequaat georganiseerd is.  

  24VO Het bestuur houdt expliciet rekening met risico’s en risicobeheersing bij het bepalen van 
het beleid en het nemen van besluiten. Deze risicoafweging legt het bestuur vast 

Communicatie 
en transparantie 

25 Het bestuur zorgt voor een adequaat communicatiebeleid. Dit beleid zorgt er in ieder ge-
val voor dat persoonlijke pensioeninformatie goed toegankelijk is. Ook bevordert het be-
leid het pensioenbewustzijn van belanghebbenden. Verder stimuleert het beleid de dia-
loog met de belanghebbenden over het gevoerde en te voeren beleid. 

  25.1G Het bestuur zorgt voor een adequaat communicatiebeleid. Dit beleid zorgt er in ieder ge-
val voor dat persoonlijke pensioeninformatie goed toegankelijk is. 

  25.2G Ook bevordert het beleid het pensioenbewustzijn van belanghebbenden. 

  25.3G Verder stimuleert het beleid de dialoog met de belanghebbenden over het gevoerde en 
te voeren beleid. 

  26G Het bestuur meet hoe effectief de ingezette communicatiemiddelen zijn. Dit doet het pe-
riodiek, maar ten minste elke drie jaar. 

Verantwoord 
beleggen 

27R In jaarverslag: Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent verantwoord beleggen vast 
en zorgt ervoor dat deze beschikbaar zijn voor belanghebbenden. Hierbij houdt het be-
stuur ook rekening met goed ondernemingsbestuur.  

  28G Bij het bepalen van het beleid houdt het bestuur rekening met de verplichtingen die het 
fonds is aangegaan. Ook houdt het bestuur hierbij rekening met zijn verantwoordelijk-
heid ten opzichte van de belanghebbenden om te zorgen voor optimaal rendement bij 
een aanvaardbaar risico.  

  29G Het bestuur zorgt ervoor dat er onder belanghebbenden draagvlak bestaat voor de keu-
zes over verantwoord beleggen. 
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Uitvoering, uit-
besteding en 
kosten 

30 Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door, namens of voor het pensioenfonds 
wordt gedaan. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft het bestuur een visie op de uitvoe-
ring van de activiteiten van het pensioenfonds. Het bestuur stelt vast aan welke eisen de 
uitvoering moet voldoen. Ook bepaalt het bestuur welk kostenniveau aanvaardbaar is. 

  30.1G Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door, namens of voor het pensioenfonds 
wordt gedaan. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft het bestuur een visie op de uitvoe-
ring van de activiteiten van het pensioenfonds. 

  30.2G Het bestuur stelt vast aan welke eisen de uitvoering moet voldoen. 

  30.3G Het bestuur bepaalt welk kostenniveau aanvaardbaar is. 

  31 Het bestuur legt vast voor welke wijze van uitvoering hij heeft gekozen en welke over-
wegingen daaraan ten grondslag liggen. Het bestuur zorgt er ook voor dat deze informa-
tie beschikbaar is voor de belanghebbenden. 

  31.1VO Het bestuur legt vast voor welke wijze van uitvoering hij heeft gekozen en welke over-
wegingen daaraan ten grondslag liggen. 

  31.2VO Het bestuur zorgt er ook voor dat deze informatie beschikbaar is voor de belanghebben-
den. 

  32G Het bestuur zorgt dat het zicht heeft op de keten van uitbesteding. 

  33G Het bestuur zorgt voor een heldere en expliciete taak- en rolverdeling tussen bestuur en 
uitvoering en hierbij passende adequate sturings- en controlemechanismen voor de uit-
voering van de activiteiten van het pensioenfonds. 

  34G Het bestuur zorgt ervoor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken worden uit-
besteed, niet aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor het fonds aanvaardbaar is. 
Om dit te bereiken maakt het bestuur dit onderdeel van de contractafspraken bij het 
sluiten of verlengen van de uitbestedingsovereenkomst of - indien van toepassing -via 
zijn aandeelhouderspositie.  

  35G Bij uitbesteding van taken neemt het bestuur in de overeenkomst met de dienstverlener 
adequate maatregelen op voor als de dienstverlener of een door hem ingeschakelde 
derde onvoldoende presteert, de overeenkomst niet naleeft, schade veroorzaakt door 
handelen of nalaten.  

  36G Het bestuur bevordert dat de dienstverleners een klokkenluidersregeling hebben. Met 
een klokkenluidersregeling kunnen degenen die financieel afhankelijk zijn van de 
dienstverlener, zonder gevaar voor hun positie rapporteren over onregelmatigheden 
binnen de onderneming. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, van opera-
tionele en van financiële aard. 

  37G Het bestuur evalueert jaarlijks de kwaliteit van de uitvoering en de gemaakte kosten kri-
tisch en spreekt een dienstverlener aan als deze de afspraken niet of onvoldoende na-
komt. 

Rol accountant 
en actuaris 

38G Als een accountant of actuaris niet-controlewerkzaamheden moet verrichten, verstrekt 
het bestuur hiervoor een afzonderlijke opdracht. Hierbij weegt het bestuur af of de niet-
controlewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door de accountant, de actuaris of 
door het kantoor dat ook de jaarrekening controleert. 

  39G Het bestuur beoordeelt ten minste eenmaal per vier jaar het functioneren van de ac-
countant en de actuaris. De uitkomsten van deze beoordeling bespreekt het bestuur met 
de accountant of actuaris. Ook stelt het bestuur het intern toezicht en het VO of BO van 
de uitkomsten op de hoogte. 

Klachten en ge-
schillen 

40G Het bestuur staat open voor kritiek en leert van fouten.  

  41 Het bestuur zorgt voor een adequate interne klachten- en geschillenprocedure die voor 
belanghebbenden eenvoudig toegankelijk is. In het jaarverslag rapporteert het bestuur 
over de afhandeling van klachten en de veranderingen in regelingen of processen die 
daaruit voortvloeien. 

  41.1G Het bestuur zorgt voor een adequate interne klachten en geschillenprocedure die voor 
belanghebbenden eenvoudig toegankelijk is. 

  41.2R In het jaarverslag: rapporteert het bestuur over de afhandeling van klachten en de ver-
anderingen in regelingen of processen die daaruit voortvloeien. 

Melding onregel-
matigheden 

42G Het bestuur zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij het fonds de mogelijkheid hebben te 
rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Dit 
kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen aan 
wie taken worden uitbesteed.  
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  43G Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds, zon-
der gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden binnen het 
pensioenfonds. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, van operationele en 
van financiële aard. 

  44 Het bestuur legt duidelijk vast bij wie en op welke wijze degenen die financieel afhanke-
lijk zijn van het fonds, hierover kunnen rapporteren. Ook informeert het bestuur hen 
hierover 

  44.1VO Het bestuur legt duidelijk vast bij wie en op welke wijze degenen die financieel afhanke-
lijk zijn van het fonds, hierover kunnen rapporteren. 

  44.2G Ook informeert het bestuur hen [degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds] 
hierover. 

Benoeming, ont-
slag en schor-
sing 

45G Benoeming en ontslag worden uitgevoerd door belanghebbenden, zo mogelijk door het 
orgaan zelf, met betrokkenheid van een ander orgaan van het pensioenfonds. Een be-
stuurslid wordt benoemd en ontslagen door het bestuur, na het horen van de raad van 
toezicht over de procedure. Een lid van de raad van toezicht of visitatiecommissie wordt 
benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en 
wordt ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.  

  46R Het bestuur zorgt ervoor dat in de statuten een schorsingsprocedure is vastgelegd.  
  47VNO Het bestuur, het VO of het BO en de raad van toezicht leggen bij een vacature de eisen 

voor de vacante functie vast.  
Geschiktheid 48G Het bestuur zorgt voor geschiktheid, complementariteit (zie paragraaf 3.5) en conti-

nuïteit binnen het bestuur. Daarbij houdt het rekening met opleiding, achtergrond, per-
soonlijkheid, geslacht en leeftijd. Het bestuur toetst de geschiktheid van bestuursleden 
bij het aantreden en gedurende het bestuurslidmaatschap. 

  49VNO Het bestuur stelt voor iedere bestuursfunctie een specifieke profielschets op. Daarin 
staan de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag.  

  50G Het bestuur zorgt voor een programma van permanente educatie voor de leden van het 
bestuur. Dit programma heeft tot doel de geschiktheid van de leden van het bestuur op 
peil te houden en waar nodig te verbreden of te ontwikkelen.  

  51 Het eigen functioneren is voor het bestuur een continu aandachtspunt. Het bestuur eva-
lueert daartoe in elk geval jaarlijks het functioneren van het bestuur als geheel en van de 
individuele bestuursleden. Hierbij betrekt het bestuur één keer in de twee jaar een 
derde partij. Bij de evaluatie komt aan de orde of het bestuur voldoende geschikt en di-
vers is en wordt bovendien gekeken naar gedrag en cultuur.  

  51.1G Het eigen functioneren is voor het bestuur een continu aandachtspunt. Het bestuur eva-
lueert daartoe in elk geval jaarlijks het functioneren van het bestuur als geheel en van de 
individuele bestuursleden. Bij de evaluatie komt aan de orde of het bestuur voldoende 
geschikt en divers is en wordt bovendien gekeken naar gedrag en cultuur. 

  51.2G Bij het evalueren van functioneren van bestuur en bestuursleden betrekt het bestuur 
één keer in de twee jaar een derde partij. 

  52G Leden van het intern toezicht zijn betrokken bij het pensioenfonds, maar moeten zich 
zodanig onafhankelijk opstellen dat belangentegenstellingen worden voorkomen. Ze 
hebben daarbij het vermogen en de durf om zich kritisch op te stellen richting het be-
stuur. 

  53G De raad van toezicht bevordert geschiktheid, collegiaal toezicht en complementariteit 
(zie paragraaf 3.5) binnen de raad. Daarbij houdt de raad rekening met opleiding, ach-
tergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd. 

  54VNO De raad van toezicht stelt voor iedere toezichthouder een specifieke profielschets op. 
Daarin staan de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag.  

  55 Het eigen functioneren is voor de raad van toezicht een continu aandachtspunt. De raad 
evalueert daartoe in elk geval jaarlijks zijn functioneren. Hierbij betrekt de raad één keer 
in de drie jaar een derde partij. Bij de evaluatie komt aan de orde of de raad voldoende 
geschikt en divers is en wordt bovendien gekeken naar gedrag en cultuur.  

  55.1G Het eigen functioneren is voor de raad van toezicht een continu aandachtspunt. De raad 
evalueert daartoe in elk geval jaarlijks zijn functioneren. Bij de evaluatie komt aan de 
orde of de raad voldoende geschikt en divers is en wordt bovendien gekeken naar ge-
drag en cultuur. 

  55.2G Bij het evalueren van functioneren van de raad van toezicht betrekt de raad één keer in 
de twee jaar een derde partij. 
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  56G Het VO bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden. 

  57G Het BO zorgt ervoor dat het divers is samengesteld en dat zijn leden geschikt zijn. Dit 
doet het BO zowel bij het aantreden van zijn leden als gedurende hun lidmaatschap. 

  58 Het BO evalueert zijn functioneren jaarlijks, waarbij het één keer in de twee jaar een 
derde partij betrekt. Aan de orde komt of het BO voldoende deskundig en divers is en of 
er voldoende competenties aanwezig zijn. Ook de betrokkenheid van ieder lid van het 
BO, het gedrag en de cultuur binnen het BO en de relatie tussen het BO en het bestuur 
maken deel uit van de evaluatie. 

  58.1G Het BO evalueert zijn functioneren jaarlijks. Aan de orde komt of het BO voldoende des-
kundig en divers is en of er voldoende competenties aanwezig zijn. Ook de betrokken-
heid van ieder lid van het BO, het gedrag en de cultuur binnen het BO en de relatie tus-
sen het BO en het bestuur maken deel uit van de evaluatie. 

  58.2G Bij het evalueren van functioneren van het BO betrekt het BO één keer in de twee jaar 
een derde partij. 

Stem-verhoudin-
gen 

59G Ieder bestuurslid heeft stemrecht. 

Zittingsduur en 
herbenoeming 

60G De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal vier jaar. Een bestuurslid kan maximaal 
twee keer worden herbenoemd.  

  61G De zittingsduur van een lid van het VO is maximaal vier jaar. Het VO bepaalt hoe vaak 
een lid van het VO kan worden herbenoemd. 

  62G De zittingsduur van een lid van het BO is maximaal vier jaar. Een lid van het BO kan 
maximaal twee keer worden herbenoemd. 

  63G De zittingsduur van een lid van de raad van toezicht is maximaal vier jaar. Een lid van de 
raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd. 

  64G Leden van een visitatiecommissie zijn maximaal acht jaar betrokken bij hetzelfde fonds. 

Diversiteit 65G Het bestuur, het VO of het BO zorgt ervoor dat de organen complementair zijn samenge-
steld. Ook moeten de organen een redelijke afspiegeling vormen van de belanghebben-
den.  

  66 Het bestuur stelt - in overleg met het desbetreffende orgaan – concrete stappen vast om 
te bevorderen dat fondsorganen divers worden samengesteld. Ook geeft het bestuur aan 
hoe en binnen welke termijnen het van plan is om de gewenste diversiteit in leeftijd en 
geslacht te realiseren. Het bestuur legt dit vast in een diversiteitsbeleid. Jaarlijks beoor-
deelt het bestuur in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald. Driejaarlijks evalueert het 
bestuur het diversiteitsbeleid. 

  66.1R In jaarverslag: Het bestuur stelt in overleg met het desbetreffende orgaan concrete 
stappen vast om te bevorderen dat fondsorganen divers worden samengesteld. Ook 
geeft het bestuur aan hoe en binnen welke termijnen het van plan is om de gewenste di-
versiteit in leeftijd en geslacht te realiseren. 

  66.2G Het bestuur legt dit vast in een diversiteitsbeleid. 
  66.3R In jaarverslag: Jaarlijks beoordeelt het bestuur in hoeverre de gestelde doelen zijn ge-

haald. 
  66.4G Driejaarlijks evalueert het bestuur het diversiteitsbeleid. 

  67G In het bestuur, het VO of het BO zitten ten minste één man en één vrouw. 

  68G In het bestuur, het VO of het BO zitten ten minste één lid boven en één lid onder de veer-
tig jaar. 

  69G Het bestuur, het BO en het intern toezicht houden bij het opstellen van de profielschets 
rekening met het diversiteitsbeleid. Het VO houdt hier rekening mee bij het opstellen 
van de competentievisie. 

  70G Bij de vervulling van een vacature wordt actief gezocht (en/of actief opgeroepen om te 
zoeken) naar kandidaten die passen in de diversiteitsdoelstellingen. Het bestuur neemt 
hierover tijdig contact op met degenen die betrokken zijn bij het voordragen of de ver-
kiezing van kandidaten. 

  71G Het bestuur en het BO toetsen voorgedragen kandidaten mede aan de hand van de di-
versiteitsdoelstellingen. 

Integer hande-
len 

72G De leden van het bestuur, het VO of het BO, het intern toezicht en andere medebeleids-
bepalers handelen integer. Ze zorgen ervoor dat hun eigen functioneren getoetst wordt. 
Ze vermijden elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenver-
strengeling met een partij waarmee het fonds een band heeft, op welke manier dan ook. 
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  73 Als leden van het bestuur, het BO, de raad van toezicht en andere medebeleidsbepalers 
in functie treden, ondertekenen ze de gedragscode van het pensioenfonds. Ook onderte-
kenen ze jaarlijks een verklaring over het naleven van de gedragsregels. Op het overtre-
den van 
de gedragscode staan sancties. Deze staan in de gedragscode. 

  73.1G Als leden van het bestuur, het BO, de raad van toezicht en andere medebeleidsbepalers 
in functie treden, ondertekenen ze de gedragscode van het pensioenfonds. 

  73.2G Ook ondertekenen ze jaarlijks een verklaring over het naleven van de gedragsregels. 

  73.3R Op het overtreden van de gedragscode staan sancties. Deze staan in de gedragscode. 

  74G Een (mede)beleidsbepaler maakt direct melding van (potentieel) tegenstrijdige belan-
gen of reputatierisico.  

  75VO Een (mede)beleidsbepaler meldt het voornemen een nevenfunctie te aanvaarden of 
voort te zetten aan de compliance officer. Het maakt hiervoor niet uit of de nevenfunctie 
betaald of onbetaald is. 

  76G Het lidmaatschap van een orgaan van het pensioenfonds is niet verenigbaar met het lid-
maatschap van een ander orgaan binnen hetzelfde pensioenfonds, of van de visitatie-
commissie. 

Beloningsbeleid 77G Het pensioenfonds voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Dit beleid is in 
overeenstemming met de doelstellingen van het pensioenfonds. Ook is het beleid pas-
send gelet op de bedrijfstak, onderneming of beroepsgroep waarvoor het fonds de pen-
sioenregeling uitvoert. 

  78G De beloning staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan 
de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag. 

  79 Het bestuur is terughoudend als het gaat om prestatiegerelateerde beloningen. Presta-
tiegerelateerde beloningen zijn niet hoger dan 20 procent van de vaste beloning. Ze zijn 
niet gerelateerd aan de financiële resultaten van het fonds. 

  79.1G Het bestuur is terughoudend als het gaat om prestatiegerelateerde beloningen. Presta-
tiegerelateerde beloningen zijn niet hoger dan 20 procent van de vaste beloning. 

  79.2G Prestatiegerelateerde beloningen zijn niet gerelateerd aan de financiële resultaten van 
het fonds. 

  80G Het bestuur voorkomt dat door de hoogte van de beloning van de leden van het intern 
toezicht, een financieel belang een kritische opstelling in de weg staat. 

  81G Bij tussentijds ontslag van een bestuurslid zonder arbeidsovereenkomst of van een lid 
van het intern toezicht verstrekt het bestuur geen ontslagvergoeding. Bij ontslag van een 
(andere) medebeleidsbepaler moet een eventuele ontslagvergoeding passend zijn gelet 
op de functie en de ontslagreden.  

Compliance 82G Het bestuur is op de hoogte van de wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor het 
pensioenfonds. Ook kent het bestuur de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
wet- en regelgeving in fondsdocumenten, besluitvormingsprocessen, procedures en de 
uitvoering.  

  83G Het bestuur bewaakt dat het pensioenfonds de wet- en regelgeving en interne regels na-
leeft (steeds compliant is). 

 

Bron: Code pensioenfondsen (2013); G=gedragsnorm, VNO=vastleggingsnorm niet openbaar, VO: vastleggingsnorm open-

baar, R=rapportagenorm. 
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Bijlage 3 – Gebruikte zoektermen per thema 

Thema: taken en werkwijze bestuur 

toets, periodiek, effectiviteit, beleid, eindverantwoordelijkheid, bestuur, missie, visie, strategie, beleidscyclus, verant-

woordingscyclus, verantwoording, noodprocedure, onafhankelijk, collectief, inzicht, informatie, besluiten, overweging, 

belangenafweging, aanbevelingen, raad van toezicht, visitatiecommissie 

Thema: taak en werkwijze belanghebbendenorgaan 

BO, belanghebbendenorgaan, onafhankelijk, uitvoeringsreglement, belangen, functioneren, functioneert 

Thema: taken en werkwijze intern toezicht 

intern toezicht, bijdragen, bijdraagt, raad van toezicht, gesprekspartner, naleving, code pensioenfondsen, bestuur, in-

zicht, beleid, missie, visie, strategie, doelen, doelstellingen, bereikt, verantwoording, gerealiseerd, uitkomsten, evalua-

tie functioneren bestuur, VO, BO, dialoog, uitvoeringskosten, risico, naleving, gedragscode, pensioenfondsen 

Thema: integraal risicomanagement 

Bestuur, cultuur, risico, risicobewustzijn, integraal, integrale, risicobeheersing, risicoafweging 

Thema: communicatie en transparantie 

communicatiebeleid, pensioenbewustzijn, belanghebbenden, effectief, effectiviteit, communicatiemiddelen 

Thema: verantwoord beleggen 

verantwoord beleggen, beleid, verplichting, belanghebbenden, draagvlak,  

Thema: uitvoering, uitbesteding en kosten 

verantwoordelijk, bestuur, eisen, uitvoering, kosten, kostenniveau, aanvaardbaar, overweging, uitvoering, uitvoerings-

keuze, informatie, beschikbaar, belanghebbenden, uitvoering, keten, uitbesteding, sturing, controle, dienstverlener, 

beloningsbeleid, uitbesteden, uitbesteding, taken, maatregelen, klokkenluidersregeling, evaluatie, evalueren, kwaliteit, 

uitbesteden, uitvoering. 

Thema: rol accountant en actuaris 

afzonderlijk, opdracht, niet-controlewerkzaamheden, evaluatie, accountant 

Thema: klachten en geschillen 

kritiek, commentaar, fout, intern, klachtenregeling, geschillenregeling, afhandelen, afhandeling 

Thema: melding onregelmatigheden 

onregelmatigheden, klokkenluidersregeling, afhankelijk, rapport, financieel, afhankelijk 

Thema: benoeming, ontslag en schorsing 

benoeming, benoem, schorsingsprocedure, vacature 

Thema: geschiktheid 

geschiktheid, complementariteit, continuïteit, bestuursfunctie, profielschets, programma, permanente, educatie, evalu-

atie, functioneren, derde, onafhankelijk, intern, toezicht, rvt, raad van toezicht, VO, bevordert, diversiteit, BO, divers 

Thema: stemverhoudingen 

Stemrecht 

Thema: zittingsduur en herbenoeming 

zittingsduur, visitatiecommissie 

Thema: diversiteit 

divers, samenstelling, samengesteld, diversiteitsbeleid, beoordeling, evaluatie, man, vrouw, leeftijd, 40, profielschets, 

vacature, diversiteitsdoelstellingen, kandidaat, kandidaten, complementair, afspiegeling, belanghebbenden 

Thema: integer handelen 

integer, integriteit, gedragscode, gedrag, melding, melden, lidmaatschap 

Thema: beloningsbeleid 

beloningsbeleid, beloning, ontslagvergoeding 

Thema: compliance 

wet- en regelgeving, wetgeving, regelgeving 
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Bijlage 4 – Normen uit de Code Pensioenfondsen die (deels) overlappen met 

wetsartikelen uit de Pensioenwet of het Besluit uitvoering Pensioenwet 

Norm Tekst Wets-

artikel 

Tekst Toelichting 

3 Het bestuur stelt een missie, visie en strate-

gie op. Ook zorgt het voor een heldere en 

gedocumenteerde beleids- en verantwoor-

dingscyclus. Daarnaast toetst het bestuur 

periodiek de effectiviteit van zijn beleid en 

stuurt zo nodig bij. 

Art. 

102a 

lid 1 

Pw 

Het bestuur van een pensioenfonds 

draagt in overleg met de overige orga-

nen van het pensioenfonds zorg voor 

de vastlegging van de doelstellingen en 

beleidsuitgangspunten, waaronder de 

risicohouding, van het pensioenfonds. 

De organen van het pensioenfonds ge-

bruiken deze doelstellingen en uit-

gangspunten bij de toetsing van de op-

drachtaanvaarding van de door verte-

genwoordigers van werkgevers of 

werkgeversverenigingen en werkne-

mers of werknemersverenigingen 

overeengekomen pensioenregelingen, 

en bij de besluitvorming, de verant-

woording, de advisering, en het toe-

zicht binnen het pensioenfonds. 

  

12 Het BO bewaakt of het bestuur de uitvoe-

ringsovereenkomst of het uitvoeringsregle-

ment en het pensioenreglement juist uit-

voert. Ook bewaakt het BO of het bestuur de 

belangen van de verschillende groepen be-

langhebbenden evenwichtig afweegt. 

Art. 

115c 

lid 1 

Pw 

Het belanghebbendenorgaan adviseert 

het pensioenfonds desgevraagd of uit 

eigen beweging over aangelegenheden 

die het pensioenfonds betreffen. 

  

13 Het BO onderneemt actie als het van oor-

deel is dat het bestuur niet naar behoren 

functioneert. 

Art. 

115c 

lid 4 

Pw 

Het belanghebbendenorgaan adviseert 

het bestuur naar aanleiding van de 

melding van disfunctioneren van het 

bestuur, bedoeld in artikel 104, vijfde 

lid. 

  

14 Het intern toezicht vervult zijn toezichttaak 

zodanig dat het bijdraagt aan het effectief 

en slagvaardig functioneren van het pensi-

oenfonds en aan een beheerste en integere 

bedrijfsvoering door het pensioenfonds. 

Art. 

104 lid 

2 Pw 

De raad van toezicht heeft tot taak toe-

zicht te houden op het beleid van het 

bestuur en op de algemene gang van 

zaken in het pensioenfonds. De raad 

van toezicht is ten minste belast met 

het toezien op adequate risicobeheer-

sing en evenwichtige belangenafwe-

ging door het bestuur en legt verant-

woording af over de uitvoering van de 

taken en de uitoefening van de be-

voegdheden aan het verantwoordings-

orgaan en de werkgever, het belang-

hebbendenorgaan en in het bestuurs-

verslag. De raad van toezicht staat het 

bestuur met raad ter zijde. Artikel 9 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wet-

boek is van overeenkomstige toepas-

sing op de leden van de raad van toe-

zicht. 
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Norm Tekst Wets-

artikel 

Tekst Toelichting 

20 Het bestuur rapporteert in het jaarverslag 

over de kosten van de uitvoering van de 

pensioenregeling. Toelichting Bij de kosten 

doelen we op de integrale uitvoeringskos-

ten op hoofdlijnen, waarbij we onderscheid 

maken tussen de kosten van pensioenbe-

heer, de kosten van vermogensbeheer en de 

transactiekosten. Een voorbeeld vindt u in 

de methodiek zoals opgenomen in de Aan-

bevelingen uitvoeringskosten van de Pensi-

oenfederatie. 

Art. 

45a Pw 

Een pensioenfonds neemt in zijn be-

stuursverslag informatie op over de 

uitvoeringskosten over het verslagjaar, 

waarbij worden onderscheiden: admi-

nistratieve uitvoeringskosten, de kos-

ten van vermogensbeheer en transac-

tiekosten. 

  

21 Het bestuur rapporteert in het jaarverslag 

over de naleving van de gedragscode en 

deze Code, net als over de evaluatie van het 

functioneren van het bestuur. 

Art. 33 

lid 2 

Pw; art. 

11 Be-

sluit 

uitvoe-

ring 

Pw 

Pensioenwet: bij algemene maatregel 

van bestuur kunnen met betrekking tot 

het eerste lid regels worden gesteld. 

Die regels kunnen in het bijzonder be-

trekking hebben op de naleving van in 

die algemene maatregel van bestuur 

aan te wijzen principes voor goed pen-

sioenfondsbestuur. Besluit uitvoering 

Pensioenwet: als principes voor goed 

pensioenfondsbestuur als bedoeld in 

artikel 33, tweede lid, van de Pensioen-

wet dan wel artikel 42, tweede lid, van 

de Wet verplichte beroepspensioenre-

geling worden aangewezen voor fond-

sen de Code Pensioenfondsen, zoals ge-

formuleerd door de Stichting van de 

Arbeid en de Pensioenfederatie en 

voor verzekeraars de Code Recht-

streeks verzekerde regelingen, zoals 

geformuleerd door de Stichting van de 

Arbeid en het Verbond van Verzeke-

raars. Deze laatste code is van overeen-

komstige toepassing op premiepensi-

oeninstellingen. De codes, en iedere 

wijziging daarvan, behoeven de goed-

keuring van Onze Minister 

Alleen het deel in de 

norm waar het gaat 

over rapportage van 

de naleving van de 

Code Pensioenfond-

sen is terug te vinden 

in de wet. 

24 Het bestuur houdt expliciet rekening met ri-

sico’s en risicobeheersing bij het bepalen 

van het beleid en het nemen van besluiten. 

Deze risicoafweging legt het bestuur vast. 

zie toe-

lichting 

  Norm 24 is niet exact 

terug te vinden in 

één wetsartikel uit de 

Pensioenwet of het 

Besluit uitvoering 

Pensioenwet, maar 

vloeit wel voort uit 

verschillende artike-

len. Zie bijvoorbeeld 

hoofdstuk 5 en 

hoofdstuk 6 van de 

Pensioenwet. 
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Norm Tekst Wets-

artikel 

Tekst Toelichting 

25 Het bestuur zorgt voor een adequaat com-

municatiebeleid. Dit beleid zorgt er in ieder 

geval voor dat persoonlijke pensioeninfor-

matie goed toegankelijk is. Ook bevordert 

het beleid het pensioenbewustzijn van be-

langhebbenden. Verder stimuleert het be-

leid de dialoog met de belanghebbenden 

over het gevoerde en te voeren beleid. 

Art. 21 

Pw; art. 

2 Be-

sluit 

uitvoe-

ring 

Pw 

De werkgever draagt er zorg voor dat 

de werknemer waarmee hij een pensi-

oenovereenkomst heeft gesloten en die 

pensioenaanspraken verwerft, binnen 

drie maanden na de start van de ver-

werving door de pensioenuitvoerder 

wordt geïnformeerd over de kenmer-

ken van de pensioenregeling, waaron-

der de mogelijkheid te kiezen voor een 

variabele uitkering, de uitvoering van 

de pensioenregeling en over persoon-

lijke omstandigheden die een actie van 

de werknemer kunnen vergen. De 

werknemer wordt daarbij tevens ge-

wezen op de website van de pensioen-

uitvoerder en op de mogelijkheid het 

pensioenregister te raadplegen. 

  

27 Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent 

verantwoord beleggen vast en zorgt ervoor 

dat deze beschikbaar zijn voor belangheb-

benden. Hierbij houdt het bestuur ook reke-

ning met goed ondernemingsbestuur. 

Art. 

135 lid 

4 Pw 

Een pensioenfonds vermeldt in zijn be-

stuursverslag op welke wijze in het be-

leggingsbeleid rekening wordt gehou-

den met milieu en klimaat, mensen-

rechten en sociale verhoudingen. 

  

30 Het bestuur is verantwoordelijk voor alles 

wat door, namens of voor het pensioen-

fonds wordt gedaan. Vanuit die verant-

woordelijkheid heeft het bestuur een visie 

op de uitvoering van de activiteiten van het 

pensioenfonds. Het bestuur stelt vast aan 

welke eisen de uitvoering moet voldoen. 

Ook bepaalt het bestuur welk kostenniveau 

aanvaardbaar is. 

Art. 34 

lid 1 

Pw 

Indien een pensioenuitvoerder werk-

zaamheden uitbesteedt aan een derde 

draagt hij er zorg voor dat deze derde 

de bij of krachtens deze wet gestelde 

regels, die van toepassing zijn op de 

uitbestedende pensioenuitvoerder, na-

leeft. 

  

31 Het bestuur legt vast voor welke wijze van 

uitvoering hij heeft gekozen en welke over-

wegingen daaraan ten grondslag liggen. Het 

bestuur zorgt er ook voor dat deze informa-

tie beschikbaar is voor de belanghebben-

den. 

Art. 14 

lid 3 

Besluit 

uitvoe-

ring 

Pw 

Een fonds hanteert een adequate selec-

tieprocedure voor derden aan wie 

werkzaamheden worden uitbesteed. 

Het fonds legt vast op grond van welke 

afwegingen zij tot de keuze voor een 

bepaalde derde is gekomen. 

  

33 Het bestuur zorgt voor een heldere en ex-

pliciete taak- en rolverdeling tussen be-

stuur en uitvoering en hierbij passende ade-

quate sturings- en controlemechanismen 

voor de uitvoering van de activiteiten van 

het pensioenfonds. 

Art. 13 

Besluit 

uitvoe-

ring 

Pw 

Een fonds legt de overeenkomst met de 

derde waaraan de werkzaamheden 

worden uitbesteed schriftelijk vast. In 

de overeenkomst wordt in ieder geval 

het volgende geregeld: (…) 

  

34 Het bestuur zorgt ervoor dat het belonings-

beleid van partijen aan wie taken worden 

uitbesteed, niet aanmoedigt om meer ri-

sico’s te nemen dan voor het fonds aan-

vaardbaar is. Om dit te bereiken maakt het 

bestuur dit onderdeel van de contractaf-

spraken bij het sluiten of verlengen van de 

uitbestedingsovereenkomst of - indien van 

toepassing - via zijn aandeelhouderspositie. 

Art. 14 

lid 5 

Besluit 

uitvoe-

ring 

Pw 

Een fonds heeft zicht op het belonings-

beleid van de derde aan wie werk-

zaamheden worden uitbesteed, betrekt 

het beloningsbeleid bij de keuze voor 

de derde waaraan de werkzaamheden 

worden uitbesteed en maakt zijn be-

leid dienaangaande openbaar. 
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Norm Tekst Wets-

artikel 

Tekst Toelichting 

45 Benoeming en ontslag worden uitgevoerd 

door belanghebbenden, zo mogelijk door 

het orgaan zelf, met betrokkenheid van een 

ander orgaan van het pensioenfonds. Een 

bestuurslid wordt benoemd en ontslagen 

door het bestuur, na het horen van de raad 

van toezicht over de procedure. Een lid van 

de raad van toezicht of visitatiecommissie 

wordt benoemd door het bestuur na bin-

dende voordracht van het verantwoor-

dingsorgaan en wordt ontslagen door het 

bestuur na bindend advies van het verant-

woordingsorgaan. 

Art. 

28c Be-

sluit 

uitvoe-

ring 

Pw 

De raad van toezicht van een fonds kan 

de bestuurders van het fonds schorsen 

of ontslaan wegens disfunctioneren. 

Er lijkt hier sprake 

van tegenstrijdigheid 

tussen wetsbepaling 

en de norm in de 

Code. 

49 Het bestuur stelt voor iedere bestuursfunc-

tie een specifieke profielschets op. Daarin 

staan de vereiste geschiktheid en het ge-

schatte tijdsbeslag. 

Art. 

100 lid 

7 Pw; 

art. 

101 lid 

2 Pw 

Het bestuur stelt een profielschets op 

voor leden van het bestuur. Het be-

stuur kan een kandidaat bestuurder af-

wijzen indien deze niet aan de profiel-

schets voldoet. 

  

54 De raad van toezicht stelt voor iedere toe-

zichthouder een specifieke profielschets op. 

Daarin staan de vereiste geschiktheid en het 

geschatte tijdsbeslag. 

Art. 

104 lid 

6 Pw 

De raad van toezicht stelt een profiel-

schets op voor leden van de raad van 

toezicht. 

  

65 – 

71 

Alle diversiteitsnormen Art. 

107 Pw 

In het bestuursverslag van een pensi-

oenfonds wordt gerapporteerd over de 

samenstelling naar leeftijd en geslacht 

van het verantwoordingsorgaan, het 

belanghebbendenorgaan en het be-

stuur en over de inspanningen die zijn 

verricht om diversiteit in de organen 

van het pensioenfonds te bevorderen. 

  

72 De leden van het bestuur, het VO of het BO, 

het intern toezicht en andere medebeleids-

bepalers handelen integer. Ze zorgen er-

voor dat hun eigen functioneren getoetst 

wordt. Ze vermijden elke vorm en elke 

schijn van persoonlijke bevoordeling of be-

langenverstrengeling met een partij waar-

mee het fonds een band heeft, op welke ma-

nier dan ook. 

Art. 

143 lid 

1 Pw 

Een pensioenfonds richt zijn organisa-

tie zodanig in dat deze een beheerste 

en integere bedrijfsvoering waarborgt. 
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Bijlage 5 – Totaaloverzicht nalevingspercentage per norm in 2016 (categorisering 2016) 

Norm 

Niet-naleving 

Gerappor-
teerde af-
wijking 

Naleving Niet-naleving /  
Niet voldaan 

 

Totaal 
toepas-

sing 

Totaal 
naleving 

Toepassing 

Gemoti-
veerde af-
wijking 
(explain)  

Gerappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, 
deels ge-
realiseerd 
(R&VO) 

Impliciete 
toepas-
sing 
(G&VNO + 
normen 
46&73.3) 

Niet ge-
rappor-
teerd, wel 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Gerappor-
teerd vol-
daan 
(G&VNO) / 
gerappor-
teerd en 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Belofte 
Anders/ 
overig 

Geen uit-
leg 

Taak en werkwijze bestuur 

1.1G       0,0% 91,2%   8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

1.2G       0,0% 91,2%   8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

2G       2,4% 89,8%   7,8% 0,0% 1,5% 1,0% 0,0% 97,6% 97,6% 

3.1G       2,9% 86,3%   10,7% 0,0% 2,4% 0,5% 0,0% 97,1% 97,1% 

3.2VNO       1,5% 86,3%   12,2% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 98,5% 98,5% 

3.3G       0,5% 86,8%   12,7% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 99,5% 99,5% 

4G       8,8% 80,5%   10,7% 5,9% 2,0% 1,0% 0,0% 91,2% 97,1% 

5G       0,0% 91,2%   8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6G       1,0% 90,7%   8,3% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 99,0% 99,0% 

7G       0,5% 90,7%   8,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 99,5% 100,0% 

8VNO       0,0% 91,7%   8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

9G       0,5% 90,7%   8,8% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 99,5% 99,5% 

Taak en werkwijze belanghebbendenorgaan 

10G       6,8% 87,8%   5,4% 0,0% 0,5% 6,3% 0,0% 93,2% 93,2% 

11G       7,3% 87,8%   4,9% 0,0% 1,0% 6,3% 0,0% 92,7% 92,7% 

12.1G       7,3% 87,8%   4,9% 0,0% 1,0% 6,3% 0,0% 92,7% 92,7% 
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Norm 

Niet-naleving 

Gerappor-
teerde af-
wijking 

Naleving Niet-naleving /  
Niet voldaan 

 

Totaal 
toepas-

sing 

Totaal 
naleving 

Toepassing 

Gemoti-
veerde af-
wijking 
(explain)  

Gerappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, 
deels ge-
realiseerd 
(R&VO) 

Impliciete 
toepas-
sing 
(G&VNO + 
normen 
46&73.3) 

Niet ge-
rappor-
teerd, wel 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Gerappor-
teerd vol-
daan 
(G&VNO) / 
gerappor-
teerd en 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Belofte 
Anders/ 
overig 

Geen uit-
leg 

12.2G       7,3% 87,3%   5,4% 0,0% 1,0% 6,3% 0,0% 92,7% 92,7% 

13G       7,3% 87,8%   4,9% 0,0% 1,0% 6,3% 0,0% 92,7% 92,7% 

Taak en werkwijze intern toezicht 

14G       0,0% 90,2%   9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

15G       0,5% 90,7%   8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 99,5% 99,5% 

16G       2,4% 88,8%   8,8% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 97,6% 97,6% 

Verantwoording afleggen 

17G     0,0% 0,0% 90,7%   9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

18.1R 1,5% 7,8% 17,1% 2,9%   57,1% 13,7% 0,0% 2,4% 0,0% 0,5% 70,7% 70,7% 

18.2R 1,5% 14,1% 8,3% 2,4%   62,9% 10,7% 0,0% 2,0% 0,0% 0,5% 73,7% 73,7% 

19.1R 3,4% 1,0% 26,8% 0,5%   61,0% 7,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 68,3% 68,3% 

19.2R 0,5% 1,5% 5,4% 0,5%   82,4% 9,8% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 92,2% 92,2% 

20R 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%   87,3% 11,7% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 99,0% 99,0% 

21.1R 2,0% 2,0% 5,9% 2,0%   78,0% 10,2% 0,5% 1,0% 0,5% 0,0% 88,3% 88,8% 

21.2R 0,5% 14,6% 2,0% 2,9%   66,8% 13,2% 0,5% 1,5% 1,0% 0,0% 80,0% 80,5% 

22G       1,0% 90,7%   8,3% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 99,0% 99,0% 

Integraal risicomanagement 

23G       3,4% 86,3%   10,2% 0,5% 2,0% 1,0% 0,0% 96,6% 97,1% 

24VO 0,5% 21,5% 1,5% 2,9%   63,9% 9,8% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 73,7% 73,7% 
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Norm 

Niet-naleving 

Gerappor-
teerde af-
wijking 

Naleving Niet-naleving /  
Niet voldaan 

 

Totaal 
toepas-

sing 

Totaal 
naleving 

Toepassing 

Gemoti-
veerde af-
wijking 
(explain)  

Gerappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, 
deels ge-
realiseerd 
(R&VO) 

Impliciete 
toepas-
sing 
(G&VNO + 
normen 
46&73.3) 

Niet ge-
rappor-
teerd, wel 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Gerappor-
teerd vol-
daan 
(G&VNO) / 
gerappor-
teerd en 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Belofte 
Anders/ 
overig 

Geen uit-
leg 

Communicatie en transparantie 

25.1G       1,5% 88,8%   9,8% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 98,5% 98,5% 

25.2G       1,5% 88,8%   9,8% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 98,5% 98,5% 

25.3G       1,5% 88,8%   9,8% 0,0% 1,5% 0,5% 0,0% 98,5% 98,5% 

26G       11,7% 79,0%   9,3% 1,5% 7,3% 2,4% 0,5% 88,3% 89,8% 

Verantwoord beleggen 

27R 0,5% 4,9% 2,0% 3,4%   77,1% 12,2% 1,0% 2,0% 0,5% 0,0% 89,3% 90,2% 

28G       1,0% 90,2%   8,8% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 99,0% 99,0% 

29G       3,9% 87,3%   8,8% 0,5% 2,0% 1,5% 0,0% 96,1% 96,6% 

Uitvoering, uitbesteding en kosten 

30.1G       0,0% 90,2%   9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

30.2G       0,5% 90,2%   9,3% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 99,5% 99,5% 

30.3G       1,0% 90,2%   8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 99,0% 99,0% 

31.1VO 4,4% 27,8% 32,7% 1,0%   29,3% 4,9% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 34,1% 34,6% 

31.2VO 4,9% 31,7% 28,8% 1,0%   29,3% 4,4% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 33,7% 34,1% 

32G       0,0% 91,2%   8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

33G       1,5% 89,8%   8,8% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 98,5% 98,5% 

34G       3,9% 87,3%   8,8% 1,5% 1,5% 0,5% 0,5% 96,1% 97,6% 

35G       0,5% 90,7%   8,8% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 99,5% 99,5% 
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Norm 

Niet-naleving 

Gerappor-
teerde af-
wijking 

Naleving Niet-naleving /  
Niet voldaan 

 

Totaal 
toepas-

sing 

Totaal 
naleving 

Toepassing 

Gemoti-
veerde af-
wijking 
(explain)  

Gerappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, 
deels ge-
realiseerd 
(R&VO) 

Impliciete 
toepas-
sing 
(G&VNO + 
normen 
46&73.3) 

Niet ge-
rappor-
teerd, wel 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Gerappor-
teerd vol-
daan 
(G&VNO) / 
gerappor-
teerd en 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Belofte 
Anders/ 
overig 

Geen uit-
leg 

36G       3,9% 85,9%   10,2% 1,5% 1,5% 0,0% 1,0% 96,1% 97,6% 

37G       0,0% 90,7%   9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Rol accountant en actuaris 

38G       0,0% 91,2%   8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

39G       7,8% 83,4%   8,8% 2,9% 4,4% 0,5% 0,0% 92,2% 95,1% 

Klachten en geschillen 

40G       0,0% 91,7%   8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

41.1G       0,5% 84,4%   15,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 99,5% 100,0% 

41.2R 1,5% 10,2% 2,9% 1,0%   69,8% 14,6% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 84,4% 84,9% 

Melding onregelmatigheden 

42G       1,0% 90,2%   8,8% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 99,0% 99,5% 

43G       3,9% 86,3%   9,8% 0,5% 0,5% 2,9% 0,0% 96,1% 96,6% 

44.1VO 1,0% 33,2% 0,0% 2,9%   55,1% 7,8% 0,0% 0,5% 2,0% 0,5% 62,9% 62,9% 

44.2G       1,5% 89,8%   8,8% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 98,5% 98,5% 

Benoeming, ontslag en schorsing 

45G       14,1% 74,6%   11,2% 14,1% 0,0% 0,0% 0,0% 85,9% 100,0% 

46R 1,0% 3,4% 0,0% 2,9% 7,3% 77,1% 8,3% 1,5% 0,5% 0,0% 1,0% 92,7% 94,1% 

47VNO       1,5% 89,8%   8,8% 0,5% 1,0% 0,0% 0,0% 98,5% 99,0% 
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Norm 

Niet-naleving 

Gerappor-
teerde af-
wijking 

Naleving Niet-naleving /  
Niet voldaan 

 

Totaal 
toepas-

sing 

Totaal 
naleving 

Toepassing 

Gemoti-
veerde af-
wijking 
(explain)  

Gerappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, 
deels ge-
realiseerd 
(R&VO) 

Impliciete 
toepas-
sing 
(G&VNO + 
normen 
46&73.3) 

Niet ge-
rappor-
teerd, wel 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Gerappor-
teerd vol-
daan 
(G&VNO) / 
gerappor-
teerd en 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Belofte 
Anders/ 
overig 

Geen uit-
leg 

Geschiktheid 

48G       1,5% 88,8%   9,8% 0,5% 0,0% 1,0% 0,0% 98,5% 99,0% 

49VNO       5,4% 86,3%   8,3% 3,9% 1,0% 0,5% 0,0% 94,6% 98,5% 

50G       2,9% 86,3%   10,7% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 97,1% 98,5% 

51.1G       4,9% 82,9%   12,2% 3,4% 1,0% 0,5% 0,0% 95,1% 98,5% 

51.2G       8,8% 82,0%   9,3% 5,9% 2,4% 1,5% 0,0% 91,2% 97,1% 

52G       0,0% 90,7%   9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

53G       4,4% 88,8%   6,8% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 95,6% 95,6% 

54VNO       4,9% 88,3%   6,8% 0,5% 0,0% 4,4% 0,0% 95,1% 95,6% 

55.1G       5,9% 86,8%   7,3% 1,0% 1,0% 3,9% 0,0% 94,1% 95,1% 

55.2G       4,9% 87,3%   7,8% 0,0% 0,5% 4,4% 0,0% 95,1% 95,1% 

56G       2,4% 89,8%   7,8% 1,0% 0,0% 1,5% 0,0% 97,6% 98,5% 

57G       5,4% 87,8%   6,8% 0,0% 0,5% 4,9% 0,0% 94,6% 94,6% 

58.1G       5,4% 87,8%   6,8% 0,5% 1,0% 3,9% 0,0% 94,6% 95,1% 

58.2G       4,9% 87,8%   7,3% 0,5% 1,0% 3,4% 0,0% 95,1% 95,6% 

Stemverhoudingen 

59G 
       

4,9% 
 

86,8% 
   

8,3% 
 

4,9% 
 

0,0% 
 

0,5% 
 

0,0% 
 

95,1% 
 

100,0% 
 



 

         176 

Norm 

Niet-naleving 

Gerappor-
teerde af-
wijking 

Naleving Niet-naleving /  
Niet voldaan 

 

Totaal 
toepas-

sing 

Totaal 
naleving 

Toepassing 

Gemoti-
veerde af-
wijking 
(explain)  

Gerappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, 
deels ge-
realiseerd 
(R&VO) 

Impliciete 
toepas-
sing 
(G&VNO + 
normen 
46&73.3) 

Niet ge-
rappor-
teerd, wel 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Gerappor-
teerd vol-
daan 
(G&VNO) / 
gerappor-
teerd en 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Belofte 
Anders/ 
overig 

Geen uit-
leg 

Zittingsduur 

60G       31,2% 62,9%   5,9% 24,9% 2,0% 3,4% 1,0% 68,8% 93,7% 

61G       5,4% 87,3%   7,3% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 94,6% 100,0% 

62G       3,4% 89,8%   6,8% 0,0% 0,5% 2,9% 0,0% 96,6% 96,6% 

63G       2,9% 90,7%   6,3% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 97,1% 97,1% 

64G       3,4% 89,8%   6,8% 1,5% 0,0% 2,0% 0,0% 96,6% 98,0% 

Diversiteit 

65G       11,7% 80,0%   8,3% 4,4% 1,5% 3,9% 2,0% 88,3% 92,7% 

66.1R 5,9% 23,9% 9,8% 31,7%   17,1% 11,7% 16,1% 4,9% 7,8% 2,9% 28,8% 44,9% 

66.2G       26,8% 51,7%   21,5% 14,1% 3,4% 7,8% 2,0% 73,2% 87,3% 

66.3R 5,4% 26,8% 4,4% 22,4%   22,9% 18,0% 9,3% 1,5% 4,9% 6,3% 41,0% 50,2% 

66.4G       25,9% 56,6%   17,6% 8,8% 2,9% 5,4% 8,8% 74,1% 82,9% 

67G       45,4% 41,5%   13,2% 11,7% 9,3% 16,1% 8,8% 54,6% 66,3% 

68G       62,0% 30,7%   7,3% 15,6% 9,8% 17,1% 19,5% 38,0% 53,7% 

69G       11,7% 81,0%   7,3% 4,4% 2,4% 2,0% 3,4% 88,3% 92,7% 

70G       8,8% 82,9%   8,3% 2,9% 1,0% 1,5% 3,4% 91,2% 94,1% 

71G 
       

7,3% 
 

84,9% 
   

7,8% 
 

2,9% 
 

2,4% 
 

1,5% 
 

0,5% 
 

92,7% 
 

95,6% 
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Norm 

Niet-naleving 

Gerappor-
teerde af-
wijking 

Naleving Niet-naleving /  
Niet voldaan 

 

Totaal 
toepas-

sing 

Totaal 
naleving 

Toepassing 

Gemoti-
veerde af-
wijking 
(explain)  

Gerappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, niet 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Niet ge-
rappor-
teerd, 
deels ge-
realiseerd 
(R&VO) 

Impliciete 
toepas-
sing 
(G&VNO + 
normen 
46&73.3) 

Niet ge-
rappor-
teerd, wel 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Gerappor-
teerd vol-
daan 
(G&VNO) / 
gerappor-
teerd en 
gereali-
seerd 
(R&VO) 

Belofte 
Anders/ 
overig 

Geen uit-
leg 

Integer handelen 

72G       1,0% 90,7%   8,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 99,0% 99,0% 

73.1G       0,5% 90,2%   9,3% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 99,5% 99,5% 

73.2G       0,0% 90,7%   9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

73.3R 5,4% 2,0% 1,0% 0,5% 52,2% 35,1% 3,9% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 91,2% 91,7% 

74G       0,0% 92,2%   7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

75VO 1,0% 25,4% 1,0% 0,0%   65,4% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 72,7% 72,7% 

76G       0,0% 92,2%   7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Beloningsbeleid 

77G       2,4% 88,3%   9,3% 1,0% 1,5% 0,0% 0,0% 97,6% 98,5% 

78G       0,5% 90,7%   8,8% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 99,5% 99,5% 

79.1G       1,0% 90,2%   8,8% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,0% 100,0% 

79.2G       1,0% 90,2%   8,8% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,0% 100,0% 

80G       0,0% 91,2%   8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

81G       0,5% 89,8%   9,8% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 99,5% 99,5% 

Compliance 

82G       0,5% 91,2%   8,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 99,5% 99,5% 

83G       0,0% 91,2%   8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 



 

 178 

Bijlage 6 – Totaaloverzicht nalevingspercentage per norm in 2014 (categorisering 2014) 

Nalevingspercentage per norm per categorie. De percentages zijn opgebouwd uit een optelsom van 

de onderzoekspopulatie van het door SEO uitgevoerde onderzoek54, aangevuld met 23 jaarrapporten 

boekjaar 2014 welke ten tijde van het onderzoek uitgevoerd door SEO nog niet beschikbaar waren 

en door onderzoekers van de Erasmus School of Law zijn onderzocht. 

norm verklaard gebleken 

onbe-
kend/ 
impliciet 

totaal 
toepas-
sing 

geen toe-
passing, 
wel uitleg 

totaal na-
leving 

geen toe-
passing, 
wel be-
lofte 

geen toe-
passing, 
geen uit-
leg/an-
ders 

Taak en werkwijze bestuur 

1.1G 5% 0% 95% 100% 0% 100% 0% 0% 

1.2G 17% 0% 84% 100% 0% 100% 0% 0% 

2G 17% 0% 78% 95% 1% 95% 4% 1% 

3.1G 15% 0% 70% 86% 4% 89% 10% 1% 

3.2G 6% 0% 87% 93% 2% 95% 5% 1% 

3.3G 5% 0% 89% 95% 1% 96% 3% 1% 

4G 7% 0% 81% 89% 4% 93% 7% 0% 

5G 5% 0% 95% 100% 0% 100% 0% 0% 

6G 4% 0% 96% 100% 0% 100% 0% 0% 

7G 8% 0% 92% 100% 0% 100% 0% 0% 

8VNO 4% 0% 96% 100% 0% 100% 0% 0% 

9G 18% 0% 81% 99% 1% 100% 0% 0% 

Taak en werkwijze belanghebbendenorgaan 

10G 0% 0% 9% 9% 1% 11% 0% 0% 

11G 0% 0% 9% 9% 1% 11% 0% 0% 

12.1G 0% 0% 9% 9% 1% 11% 0% 0% 

12.2G 0% 0% 9% 9% 1% 11% 0% 0% 

13G 0% 0% 9% 9% 1% 11% 0% 0% 

Taak en werkwijze intern toezicht 

14G 4% 0% 95% 99% 1% 99% 1% 0% 

15G 12% 0% 87% 98% 1% 99% 1% 0% 

16G 4% 0% 93% 97% 3% 100% 0% 0% 

Verantwoording afleggen 

17G 4% 0% 95% 100% 0% 100% 1% 0% 

18.1R 0% 51% 0% 51% 2% 53% 9% 38% 

18.2R 0% 51% 0% 51% 1% 52% 2% 47% 

19.1R 0% 58% 0% 58% 1% 59% 1% 41% 

19.2R 0% 97% 0% 97% 0% 97% 1% 3% 

20R 0% 97% 0% 97% 0% 97% 0% 3% 

21.1R 0% 80% 0% 80% 0% 80% 0% 20% 

21.2R 0% 74% 0% 74% 3% 77% 2% 21% 

22G 4% 0% 96% 100% 0% 100% 0% 0% 

                                                             

54 SEO, Naleving Code Pensioenfondsen. Meting over boekjaar 2014, Amsterdam 2016, p. 49-52. 
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norm verklaard gebleken 

onbe-
kend/ 
impliciet 

totaal 
toepas-
sing 

geen toe-
passing, 
wel uitleg 

totaal na-
leving 

geen toe-
passing, 
wel be-
lofte 

geen toe-
passing, 
geen uit-
leg/an-
ders 

Integraal risicomanagement 

23G 4% 0% 91% 94% 1% 94% 5% 0% 

24VO 1% 89% 1% 91% 0% 91% 4% 6% 

Communicatie en transparantie 

25.1G 16% 0% 82% 98% 1% 98% 2% 0% 

25.2G 4% 0% 95% 99% 1% 99% 1% 0% 

25.3G 4% 0% 95% 99% 1% 99% 1% 0% 

26G 6% 0% 82% 88% 3% 92% 6% 3% 

Verantwoord beleggen 

27R 0% 80% 0% 80% 1% 81% 1% 18% 

28G 4% 0% 95% 98% 1% 99% 1% 0% 

29G 5% 0% 94% 97% 1% 98% 2% 0% 

Uitvoering, uitbesteding en kosten 

30.1G 4% 0% 95% 100% 0% 100% 1% 0% 

30.2G 4% 0% 95% 99% 0% 99% 1% 1% 

30.3G 4% 0% 95% 98% 0% 98% 1% 1% 

31.1VO 2% 85% 5% 93% 1% 93% 2% 6% 

31.2VO 4% 11% 78% 93% 1% 93% 2% 6% 

32G 4% 0% 96% 100% 0% 100% 0% 0% 

33G 3% 0% 96% 100% 0% 100% 1% 0% 

34G 6% 0% 87% 94% 2% 96% 3% 2% 

35G 4% 0% 96% 99% 1% 100% 0% 0% 

36G 6% 0% 83% 90% 3% 92% 6% 2% 

37G 19% 0% 80% 99% 0% 99% 0% 1% 

Rol accountant en actuaris 

38G 4% 0% 96% 100% 0% 100% 0% 0% 

39G 6% 0% 89% 95% 1% 96% 4% 0% 

Klachten en geschillen 

40G 4% 0% 96% 100% 0% 100% 0% 0% 

41.1G 18% 0% 81% 99% 1% 100% 0% 0% 

41.2R 0% 79% 0% 79% 1% 80% 1% 20% 

Melding onregelmatigheden 

42G 9% 0% 87% 96% 1% 97% 2% 1% 

43G 13% 0% 75% 88% 4% 92% 6% 2% 

44.1VO 5% 16% 67% 87% 3% 90% 6% 4% 

44.2G 11% 0% 80% 91% 3% 93% 5% 2% 

Benoeming, ontslag en schorsing 

45G 6% 0% 74% 81% 13% 94% 1% 6% 

46R 2% 66% 24% 90% 1% 91% 0% 9% 

47VNO 9% 0% 88% 97% 1% 97% 2% 1% 
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norm verklaard gebleken 

onbe-
kend/ 
impliciet 

totaal 
toepas-
sing 

geen toe-
passing, 
wel uitleg 

totaal na-
leving 

geen toe-
passing, 
wel be-
lofte 

geen toe-
passing, 
geen uit-
leg/an-
ders 

Geschiktheid 

48G 7% 0% 91% 98% 0% 98% 2% 1% 

49VNO 4% 0% 94% 97% 2% 99% 2% 0% 

50G 13% 0% 82% 96% 2% 97% 3% 1% 

51.1G 20% 0% 69% 88% 6% 95% 3% 3% 

51.2G 9% 0% 84% 93% 5% 97% 2% 1% 

52G 5% 0% 95% 100% 0% 100% 0% 0% 

53G 4% 0% 94% 97% 3% 100% 0% 0% 

54VNO 4% 0% 91% 94% 5% 98% 2% 1% 

55.1G 5% 0% 92% 96% 3% 100% 0% 1% 

55.2G 3% 0% 94% 97% 3% 99% 1% 0% 

56G 9% 0% 86% 95% 1% 96% 1% 3% 

57G 3% 0% 91% 94% 6% 100% 0% 0% 

58.1G 2% 0% 93% 95% 5% 100% 0% 0% 

58.2G 2% 0% 93% 95% 5% 100% 0% 0% 

Stemverhoudingen 

59G 8% 0% 88% 96% 2% 98% 0% 2% 

Zittingsduur  

60G 8% 0% 68% 76% 19% 95% 1% 5% 

61G 5% 0% 93% 97% 2% 99% 0% 1% 

62G 2% 0% 92% 94% 6% 100% 0% 0% 

63G 4% 0% 93% 96% 3% 100% 0% 1% 

64G 3% 0% 93% 95% 3% 97% 2% 1% 

65G 7% 0% 88% 95% 3% 98% 1% 1% 

Diversiteit 

66.1R 0% 30% 0% 30% 16% 46% 4% 51% 

66.2G 16% 0% 57% 73% 13% 86% 8% 6% 

66.3R 0% 54% 0% 54% 7% 62% 3% 36% 

66.4G 5% 0% 74% 79% 8% 87% 3% 11% 

67G 11% 0% 48% 60% 24% 84% 5% 12% 

68G 7% 0% 46% 53% 20% 72% 10% 17% 

69G 7% 0% 80% 87% 6% 94% 3% 4% 

70G 14% 0% 77% 91% 5% 95% 2% 4% 

71G 8% 0% 84% 92% 4% 95% 3% 2% 

Integer handelen 

72G 4% 0% 96% 100% 0% 100% 0% 0% 

73.1G 5% 0% 95% 100% 0% 100% 0% 0% 

73.2G 14% 0% 85% 99% 0% 99% 0% 1% 

73.3R 4% 27% 68% 98% 0% 98% 0% 2% 

74G 4% 0% 96% 100% 0% 100% 0% 0% 

75VO 3% 30% 55% 88% 0% 88% 2% 10% 

76G 4% 0% 95% 98% 0% 98% 2% 0% 
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norm verklaard gebleken 

onbe-
kend/ 
impliciet 

totaal 
toepas-
sing 

geen toe-
passing, 
wel uitleg 

totaal na-
leving 

geen toe-
passing, 
wel be-
lofte 

geen toe-
passing, 
geen uit-
leg/an-
ders 

Beloningsbeleid 

77G 5% 0% 91% 96% 2% 97% 2% 1% 

78G 4% 0% 95% 99% 1% 100% 1% 0% 

79.1G 3% 0% 95% 97% 2% 99% 1% 1% 

79.2G 3% 0% 95% 98% 1% 100% 1% 0% 

80G 4% 0% 95% 99% 1% 99% 1% 0% 

81G 3% 0% 96% 99% 1% 99% 1% 0% 

Compliance 

82G 4% 0% 96% 99% 0% 99% 1% 0% 

83G 4% 0% 95% 100% 0% 100% 1% 0% 
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Bijlage 7 – Online enquête 

 

 

Standpunten en ervaringen van pensioenfondsbestuurders inzake de Code Pen-

sioenfondsen 

Inleiding 

 
Wij danken u voor uw bereidheid deel te nemen aan dit onderzoek naar de standpunten over en ervaringen 

met de naleving van de Code Pensioenfondsen. Mede op basis van de resultaten van deze enquête brengt de 

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen uiterlijk begin 2018 een derde rapportage uit. 

 
De enquête concentreert zich op aspecten die verband houden met het bestuur van een pensioenfonds en 

wordt uitsluitend ingevuld door bestuurders. 

 
De Monitoringcommissie krijgt graag inzicht in de mate waarin u de Code Pensioenfondsen onderschrijft en 

vindt dat deze wordt nageleefd. De Monitoringcommissie gebruikt de uitkomsten van deze enquête op ano-

nieme basis en op geaggregeerd niveau voor de rapportage over de meer specifieke thema's uit de Code 

Pensioenfondsen. Zowel in het onderzoeksrapport van de Erasmus School of Law als in de rapportage van 

de Monitoringcommissie worden de uitkomsten anoniem verwerkt en zullen deze niet zijn te herleiden tot 

individuele personen of pensioenfondsen. 

 
In het eerste deel van de enquête wordt gevraagd naar enkele algemene gegevens, waaronder de naam van 

het pensioenfonds waarvan u bestuurder bent. Wanneer u bij meerdere fondsen bestuurder bent, maakt u hier 

een keuze. U wordt gevraagd de enquête vervolgens in te vullen vanuit uw bestuurservaringen met betrekking 

tot dit pensioenfonds. 

 
De enquête bestaat uit 38 vragen en zal ongeveer 15-20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Mocht u naar 

aanleiding van de enquête nog vragen hebben of wenst u een PDF-versie van de enquête te ontvangen, 

dan kunt u contact opnemen per e-mail via boonzaaijer@law.eur.nl of per telefoon op 010 408 26 45. 

mailto:boonzaaijer@law.eur.nl
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Bijlage 8 – Overzicht enquêteresultaten 

1 Wat is uw geslacht? 
Man Vrouw 

79,08% (155) 20,92% (41) 

2 Wat is uw leeftijd 
≤40 40 t/m 49 50 t/m 59 60 t/m 69 ≥70 

4,59% (9) 21,94%(43) 30,61% (60) 34,69% (68) 8,16% (16) 

3 
Hoeveel jaren vervult 
u reeds een functie 

0 t/m 3 jaar 4 t/m 7 jaar 8 t/m 11 jaar 12 t/m 15 jaar 16 jaar of meer 

26,02% (51) 34,18% (67) 16,33% (32) 9,18% (18) 14,29% (28) 

4 

Hoeveel functies ver-
vult u momenteel 
binnen de pensioen-
sector? 

(Uitvoerend) bestuur-
der 

Toezichthoudend niet-
uitvoerend bestuur-

der 

Toezichthoudend bin-
nen RvT/RvC 

Toezichthoudend bin-
nen visitatiecommis-

sie 

256 29 35 28 

7 
Wat is de omvang van 
dit pensioenfonds? 

<100 miljoen 
100miljoen – 

1 miljard 
1 miljard –  
5 miljard 

5 miljard –  
10 miljard 

> 10 miljard 

4,59% (9) 41,84% (82) 33,16% (65) 7,14% (14) 13,27% (26) 

8 Wat is het type fonds? 
Ondernemingspf Bedrijfstakpf Beroepspf Algemeen pf 

60,20% (118) 32,65% (64) 4,59% (9) 2,55% (5) 

9 
Wat is het bestuurs-
model?  

Paritair Onafhankelijk 
Paritair ge-

mengd 
Onafhankelijk ge-

mengd 
Omgekeerd ge-

mengd 

83,67% (164) 2,04% (4) 1,53% (3) 0,51% (1) 12,24% (24) 

10 
Welke vorm van toe-
zicht heeft dit pensi-
oenfonds? 

Raad van Toezicht 
Niet-uitvoerende be-

stuurders 
Visitatiecommissie Anders 

36,22% (71) 14,29% (28) 46,94% (92) 2,55% (5) 

11 

Hoe vindt u dat het 
bestuur van het pensi-
oenfonds de normen 
van de Code Pensioen-
fondsen zou moeten 
naleven? 

Alles naleven, alles 
rapporteren 

Alles naleven, 
deels rapporte-

ren 

Deels naleven, 
alles rapporte-

ren 

Deels naleven, 
rapporteren over 

afwijkingen 

Niet naleven, 
niet rapporte-

ren 

12,76% (25) 11,73% (23) 23,98% (47) 51,53% (101) 0% (0) 

12 

In hoeverre acht u het wenselijk dat 
het bestuur extern verantwoording 

aflegt over de naleving van: 

Zeer onwen-
selijk 

Onwenselijk Neutraal Wenselijk 
Zeer wense-

lijk 
 Gem. 

Missie, visie en strategie 
2,04% 

(4) 
0%  
(0) 

4,08%  
(8) 

37,24% (73) 
56,63% 

(111) 
4,46 

Beleid en uitkomsten daarvan 
2,04%  

(4) 
0,51%  

(1) 
2,55% 

(5) 
40,31% 

(79) 
54,59% 

(107) 
4,45 

Afweging belangen belanghebbenden 
2,04% 

(4) 
1,53% 

(3) 
12,76% 

(25) 
39,80% 

(78) 
43,88% 

(86) 
4,22 

Integraal risicomanagement 
2,04% 

(4) 
2,04% 

(4) 
11,73% 

(23) 
45,92% 

(90) 
38,27% 

(75) 
4,16 

Verantwoord beleggen 
2,04% 

(4) 
1,02% 

(2) 
10,71% 

(21) 
55,10% 

(108) 
31,12% 

(61) 
4,12 

Beheersing uitbesteding 
2,04% 

(4) 
1,53% 

(3) 
17,86% 

(35) 
53,06% 

(104) 
25,51% 

(50) 
3,98 

Diversiteit 
2,04% 

(4) 
1,02% 

(2) 
31,12% 

(61) 
46,94% 

(92) 
18,88% 

(37) 
3,80 

Gedrag & Cultuur 
2,04% 

(4) 
3,06% 

(6) 
30,10% 

(59) 
44,90% 

(88) 
19,90% 

(39) 
3,78 

Beloningsbeleid 
2,04% 

(4) 
0,51% 

(1) 
18,37% 

(36) 
50,51% 

(99) 
28,57% 

(56) 
4,03 

6 
Wat is uw functie bin-
nen het bestuur van 
dit pensioenfonds?1 

Voorzitter 
(Uitvoerend) 
bestuurder 

Niet-uit-
voerend 

bestuurder 

Op voor-
dracht werk-

nemers 

Op  
voordracht 
werkgever 

Vertegenwoordiger 
pensioen- 

gerechtigden 
Overig 

27,55% (54) 
93,37% 

(183) 
4,08%  

(8) 
18,88% 

(37) 
19,39% 

( 38) 
13,78% 

(27) 
2,55% 

(5) 
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13 

Het is van belang dat het be-
stuur in het bestuursverslag 
verantwoording aflegt over de 
belangenafweging bij de be-
leidskeuzes van het bestuur. 

Zeer oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens Gem. 

2,04% (4) 3,06% (6) 14,29% (28) 
50,51% 

(99) 
30,10% (59) 4,04 

14 

Hoe rangschikt u de volgende 
aspecten bij een vacature bin-
nen het bestuur? 

1 
(meest be-
langrijk) 

2 3 4 
5 

(minst be-
langrijk) 

Gem. 

Opleiding 
31,40% 

(54) 
22,67% 

(39) 
28,49% 

(49) 
6,40% 
(11) 

11,05% 
(19) 

2,43 

Achtergrond 
15,70% 

(27) 
30,23% 

(52) 
36,05% 

(62) 
9,30% 
(16) 

8,72% 
(15) 

2,65 

Persoonlijkheid 
42,44% 

(73) 
33,14% 

(57) 
15,70% 

(27) 
4,65% 

(8) 
4,07% 

(7) 
1,95 

Geslacht 
6,40% 

(11) 
5,81% 

(10) 
9,88% 

(17) 
43,02% 

(74) 
34,88% 

(60) 
3,94 

Leeftijd 
4,07% 

(7) 
8,14% 

(14) 
9,88% 

(17) 
36,63% 

(63) 
41,28% 

(71) 
4,03 

16 
In hoeverre geeft bestuur in-
vulling aan norm 67 en 68? 1 

Geen invulling Profielschets 

Onder de aan-
dacht brengen 
van voordra-

gende organisa-
ties 

Actief rekrute-
ren op lacunes 

Anders 

11,76% (22) 
55,61% 
 (104) 

69,52%  
(130) 

40,64%  
(76) 

4,28% (8) 

17 

Is er sprake van periodieke in-
terne zelfevaluatie van het 
functioneren van het bestuur 
als geheel en van de individu-
ele bestuursleden? 

Ja, meerdere 
keren per jaar 

Ja, jaarlijks 
Ja, eens per 

twee jaar 
Ja, een per drie 

jaar 
Nee 

Interne zelfevaluatie van bestuur 
als geheel 

1,60% 
(3) 

77,01% 
(144) 

16,58% 
(31) 

2,14% 
(4) 

2,67% 
(5) 

Interne zelfevaluatie van indivi-
duele bestuursleden 

2,14% 
(4) 

67,38% 
(126) 

17,11% 
(32) 

1,60% 
(3) 

11,76% 
(22) 

18 

Is er sprake van periodieke ex-
terne zelfevaluatie (m.b.v. een 
derde partij) van het functio-
neren van het bestuur als ge-
heel en van de individuele be-
stuursleden? 

Ja, meerdere 
keren per jaar 

Ja, jaarlijks 
Ja, eens per 

twee jaar 
Ja, een per drie 

jaar 
Nee 

Externe zelfevaluatie van be-
stuur als geheel 

0,53% 
(1) 

22,46% 
(42) 

52,41% 
(98) 

13,90% 
(26) 

10,70% 
(20) 

Externe zelfevaluatie van indivi-
duele bestuursleden 

0,53% 
(1) 

7,49% 
(14) 

25,13% 
(47) 

9,09% 
(17) 

57,75% 
(108) 

19 
Welke partij is betrokken bij 
de externe zelfevaluatie van 
uw bestuur? 1 

Geen 
Extern bu-

reau 
Onafhankelijke 

voorzitter 
Deskundige Anders 

9,09% (17) 
81,82%  
(153) 

6,95%  
(13) 

8,56%  
(16) 

6,95% (13) 

20 

Wat is uw mening over de toe-
gevoegde waarde van de ex-
terne zelfevaluatie 

Zeer nega-
tieve 

waarde 

Negatieve 
waarde 

Neutraal 
Positieve 
waarde 

Zeer posi-
tieve 

waarde 
n.v.t. Gem. 

Externe zelfevaluatie van be-
stuur als geheel 

0,53% 
(1) 

0,53% 
(1) 

17,11% 
(32) 

54,01% 
(101) 

22,99% 
(43) 

4,81% 
(9) 

4,03 

Externe zelfevaluatie van indivi-
duele bestuursleden 

0,53% 
(1) 

1,07% 
(2) 

14,97% 
(28) 

30,48% 
(57) 

10,16% 
(19) 

42,78% 
(80) 

3,85 
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21 

In welke mate zijn de onderstaande on-
derwerpen onderdeel van de (interne 
en/of externe) zelfevaluatie van uw pen-
sioenfondsbestuur? 

Niet In beperkte mate In ruime mate 

Of het bestuur voldoende geschikt is 
2,14% 

(4) 
11,76% 

(22) 
86,10% 

(161) 

Of het bestuur voldoende divers is 
9,09% 
(17) 

50,80% 
(95) 

40,11% 
(75) 

Gedrag 
1,60% 

(3) 
20,86% 

(39) 
77,54% 

(145) 

Cultuur 
1,07% 

(2) 
30,48% 

(57) 
68,45% 

(128) 

Beschikbaarheid van leden 
4,81% 

(9) 
28,88% 

(54) 
66,31% 

(124) 

Permanente educatie 
3,21% 

(6) 
34,76% 

(65) 
62,03% 

(116) 

Samenwerking tussen leden 
1,60% 

(3) 
16,58% 

(31) 
81,82% 

(153) 

Functioneren van de voorzitter 
2,67% 

(5) 
22,99% 

(43) 
74,33% 

(139) 

Interactie met het intern toezicht 
4,28% 

(8) 
39,57% 

(74) 
56,15% 

(105) 

Interactie met het VO/BO 
3,74% 

(7) 
34,76% 

(65) 
61,50% 

(115) 

23 

Wat is uw mening over de toegevoegde 
waarde van de onderstaande normen 
over de interne gedragscode van het pen-
sioenfonds? 

Zeer nega-
tieve 

waarde 

Negatieve 
waarde 

Neutraal 
Positieve 
waarde 

Zeer posi-
tieve 

waarde 
Gem. 

Leden van het bestuur ondertekenen een in-
terne gedragscode wanneer zij in functie tre-
den. 

0,53% 
(1) 

0% 
(0) 

22,46% 
(42) 

56,68% 
(106) 

20,32% 
(38) 

3,96 

Leden van het bestuur ondertekenen jaar-
lijks een verklaring over het naleven van de 
gedragsregels. 

1,60% 
(3) 

0,53% 
(1) 

24,60% 
(46) 

51,87% 
(97) 

21,39% 
(40) 

3,91 

Op het overtreden van de gedragscode staan 
sancties, die zijn opgenomen in de gedrags-
code. 

1,07% 
(2) 

4,81% 
(9) 

33,69% 
(63) 

43,32% 
(81) 

17,11% 
(32) 

3,71 

24 

Vindt u het beloningsbeleid van het pen-
sioenfonds waarvan u bestuurder bent 
passend gelet op de bedrijfstak, onderne-
ming of beroepsgroep waarvoor het pen-
sioenfonds de pensioenregeling uitvoert? 

Helemaal 
niet pas-

send 

Niet pas-
send 

Neutraal Passend 
Zeer pas-

send 
Gem. 

2,67%  
(5) 

4,28%  
(8) 

21,93% 
(41) 

54,01% 
 (101) 

17,11%  
(32) 

3,67 

25 

Hoe verhoudt zich uw prestatiegerela-
teerde beloning ten opzichte van uw 
vaste beloning? 

0% (Geen) 0-10% 11-20% 21% of meer 
Wil ik niet 

zeggen 

Het prestatiegerelateerde deel van mijn be-
loning dat gerelateerd is aan de financiële re-
sultaten van het pensioenfonds bedraagt als 
percentage van mijn vaste beloning: 

98,40% 
(184) 

0% 
(0) 

0,53% 
(1) 

0,53% 
(1) 

0,53% 
(1) 

Het prestatiegerelateerde deel van mijn be-
loning dat niet gerelateerd is aan de financi-
ële resultaten van het pensioenfonds be-
draagt als percentage van mijn vaste belo-
ning: 

91,44% 
(171) 

1,07% 
(2) 

6,42% 
(12) 

0,53% 
(1) 

0,53% 
(1) 
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26 

In welke mate hebben de onderstaande 
aspecten van de uitbesteding in uw be-
stuursvergaderingen tot een inhoudelijke 
bespreking geleid? 

Niet In beperkte mate In ruime mate 

Vaststelling vereisten waaraan de uitvoering 
van de activiteiten van het pensioenfonds 
moet voldoen 

4,28% 
(8) 

16,04% 
(30) 

79,68% 
(149) 

Overwegingen die ten grondslag liggen aan 
gekozen wijze van uitvoering 

4,28% 
(8) 

21,39% 
(40) 

74,33% 
(139) 

Zicht op de keten van uitbesteding 
4,28% 

(8) 
32,62% 

(61) 
63,10% 

(118) 

Taak- en rolverdeling tussen bestuur en uit-
voering 

2,14% 
(4) 

19,25% 
(36) 

78,61% 
(147) 

Sturings- en controlemechanismen voor de 
uitvoering van de activiteiten van het pensi-
oenfonds 

2,67% 
(5) 

17,65% 
(33) 

79,68% 
(149) 

Maatregelen wanneer dienstverlener (of 
door hem ingeschakelde derde) onvol-
doende presteert 

2,14% 
(4) 

31,02% 
(58) 

66,84% 
(125) 

Beloningsbeleid van partijen aan wie taken 
worden uitbesteed 

7,49% 
(14) 

58,82% 
(110) 

33,69% 
(63) 

Kwaliteit van de uitvoering 
0,53% 

(1) 
5,88% 

(11) 
93,58% 

(175) 

Gemaakte kosten van uitvoering 
1,07% 

(2) 
8,56% 

(16) 
90,37% 

(169) 

27 

Kunt u ten aanzien van de onderstaande 
aspecten van de uitbesteding aangeven in 
hoeverre u het wenselijk acht dat het be-
stuur extern verantwoording aflegt over 
de naleving? 

Zeer on-
wenselijk 

On-wense-
lijk 

Neutraal Wenselijk 
Zeer wen-

selijk 
Gem. 

Vaststelling vereisten waaraan de uitvoering 
van de activiteiten van het pensioenfonds 
moet voldoen 

2,14% 
(4) 

6,95% 
(13) 

29,95% 
(56) 

41,18% 
(77) 

19,79% 
(37) 

3,70 

Overwegingen die ten grondslag liggen aan 
gekozen wijze van uitvoering 

1,60% 
(3) 

5,35% 
(10) 

36,90% 
(69) 

44,92% 
(84) 

11,23% 
(21) 

3,59 

Zicht op de keten van uitbesteding 
2,14% 

(4) 
8,56% 

(16) 
43,85% 

(82) 
34,22% 

(64) 
11,23% 

(21) 
3,44 

Taak- en rolverdeling tussen bestuur en uit-
voering 

1,07% 
(2) 

5,35% 
(10) 

28,88% 
(54) 

46,52% 
(87) 

18,18% 
(34) 

3,75 

Sturings- en controlemechanismen voor de 
uitvoering van de activiteiten van het pensi-
oenfonds 

2,14% 
(4) 

4,28% 
(8) 

33,16% 
(62) 

40,64% 
(76) 

19,79% 
(37) 

3,72 

Maatregelen wanneer dienstverlener (of 
door hem ingeschakelde derde) onvol-
doende presteert 

2,67% 
(5) 

13,37% 
(25) 

37,43% 
(70) 

34,22% 
(64) 

12,30% 
(23) 

3,40 

Beloningsbeleid van partijen aan wie taken 
worden uitbesteed 

2,67% 
(5) 

14,97% 
(28) 

40,64% 
(76) 

33,69% 
(63) 

8,02% 
(15) 

3,29 

Kwaliteit van de uitvoering 
1,60% 

(3) 
2,67% 

(5) 
15,51% 

(29) 
45,99% 

(86) 
34,22% 

(64) 
4,09 

Gemaakte kosten van uitvoering 
1,07% 

(2) 
1,60% 

(3) 
12,30% 

(23) 
43,85% 

(82) 
41,18% 

(77) 
4,22 
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28 
Wat is uw mening over de toegevoegde 
waarde van de Code Pensioenfondsen? 

Zeer nega-
tieve waarde 

Negatieve 
waarde 

Neutraal 
Positieve 
waarde 

Zeer posi-
tieve 

waarde 
Gem. 

0,53%  
(1) 

0,53% 
 (1) 

10,16% 
(19) 

76,47%  
(143) 

12,30%  
(23) 

3,99 

29 

Hoe waardeert u de Code Pensioenfond-
sen op het gebied van: 

Zeer nega-
tief 

Negatief Neutraal Positief 
Zeer posi-

tief 
Gem. 

Kwaliteit (In hoeverre dragen de normen bij 
aan verbetering van de governance) 

0,53% 
(1) 

0% 
(0) 

17,11% 
(32) 

73,80% 
(138) 

8,56% 
(16) 

3,90 

Begrijpelijkheid (In hoeverre zijn normen 
voldoende duidelijk omschreven) 

0,53% 
(1) 

1,60% 
(3) 

24,60% 
(46) 

65,24% 
(122) 

8,02% 
(15) 

3,79 

Toepasbaarheid (In hoeverre zijn normen in 
de praktijk goed te gebruiken) 

0,53% 
(1) 

3,21% 
(6) 

32,62% 
(61) 

59,36% 
(111) 

4,28% 
(8) 

3,64 

Omvang (In hoeverre zijn normen in aantal 
en lengte naar tevredenheid) 

1,60% 
(3) 

19,25% 
(36) 

42,25% 
(79) 

34,76% 
(65) 

2,14% 
(4) 

3,17 

Regeldruk (In hoeverre zijn werkdruk en 
kosten in verband met toepassing van de 
normen aanvaardbaar) 

1,60% 
(3) 

17,65% 
(33) 

48,13% 
(90) 

29,95% 
(56) 

2,67% 
(5) 

3,14 

Toegesneden op de pensioensector (In hoe-
verre rechtvaardigen de normen een sector-
specifieke governancecode) 

0,53% 
(1) 

1,60% 
(3) 

25,67% 
(48) 

64,71% 
(121) 

7,49% 
(14) 

3,77 

30 

Door de Code Pensioenfondsen wordt ie-
der pensioenfonds gedwongen om dat-
gene inzichtelijk te maken wat een be-
langhebbende van een pensioenfonds zou 
willen weten. 

Zeer oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens Gem. 

1,60%  
(3) 

11,23% 
(21) 

26,20% 
(49) 

55,08% 
 (103) 

5,88%  
(11) 

3,52 

31 

In welke mate heeft de inhoud van de 
Code Pensioenfondsen bijgedragen aan 
de inhoudelijke bespreking in uw be-
stuursvergaderingen van de onder-
staande onderwerpen? 

Niet In beperkte mate In ruime mate 

Missie, visie en strategie 
20,22% 

(36) 
52,25% 

(93) 
27,53% 

(49) 

Afweging belangen belanghebbenden 
24,72% 

(44) 
51,12% 

(91) 
24,16% 

(43) 

Integraal risicomanagement 
24,72% 

(44) 
47,19% 

(84) 
28,09% 

(50) 

Verantwoord beleggen 
24,16% 

(43) 
57,87% 

(103) 
17,98% 

(32) 

Beheersing uitbesteding 
23,60% 

(42) 
54,49% 

(97) 
21,91% 

(39) 

Diversiteit 
15,17% 

(27) 
52,25% 

(93) 
32,58% 

(58) 

Gedrag & Cultuur 
16,29% 

(29) 
62,36% 

(111) 
21,35% 

(38) 

Beloningsbeleid 
32,58% 

(58) 
55,06% 

(98) 
12,36% 

(22) 
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32 

Heeft de inhoud van de Code Pensioen-
fondsen in het verleden tot wijziging van 
afwegingen en/of beslissingen geleid bin-
nen uw bestuursvergaderingen? 

Nooit Zelden 
Met enige regel-

maat 
Vaak 

15,73%  
(28) 

67,98%  
(121) 

16,29%  
(29) 

0% 
(0) 

34 

In hoeverre heeft u behoefte aan de on-
derstaande zaken ter ondersteuning van 
(een betere) naleving van de Code Pensi-
oenfondsen? 

Geen behoefte Enige behoefte Veel behoefte 

Meer handvatten en/of good practices door 
de Monitoringcommissie Code Pensioen-
fondsen 

46,63% 
(83) 

45,51% 
(81) 

7,87% 
(14) 

Meer (financiële of andersoortige) onder-
steuning vanuit het pensioenfonds 

81,46% 
(145) 

15,73% 
(28) 

2,81% 
(5) 

 

1 Meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op tot 100%. 

 

 


