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1. Wat zijn de taken van het pensioenfondsbestuur? 

De kerntaak van het bestuur is het realiseren van de statutaire doelstellingen van de Stichting Pensioenfonds 

Atos (hierna SPA of het fonds). Dit komt neer op het ontwikkelen van het fondsbeleid, het organiseren van de 

uitvoering van het beleid, het houden van toezicht op de uitvoering en het afleggen van verantwoording 

daarover. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle beleidsaspecten. Een hoofddoelstelling van de SPA is hierbij 

het uitvoeren van de gesloten regelingen van het fonds. Het bestuur dient verder te zorgen voor een goede 

verhouding tussen de fondsorganen, waarbij het bestuur zijn onafhankelijke positie die haar wettelijke 

verantwoordelijkheden veelal vereist niet uit het oog verliest. Integriteit en vertrouwen zijn daarbij 

sleutelwoorden. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en 

de wijze waarop het is uitgevoerd en staat onder toezicht van een Raad van Toezicht.  

Het bestuur van de SPA is paritair samengesteld en bestaat momenteel uit 5 bestuursleden (dit aantal wordt 

mogelijk op korte termijn uitgebreid naar 6 bestuursleden). Daarvan zijn 2 zetels aan 

werkgeververtegenwoordigers die niet pensioengerechtigd mogen zijn toegewezen die door Atos Nederland BV 

worden voorgedragen, 2 zetels aan vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers en 1 zetel aan een 

vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Zoals in de oproep voor de verkiezingen aangegeven staat nu 

een vacature voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden open.  

 

 

2. De werkzaamheden van het pensioenfondsbestuur en individuele bestuurders  

De belangrijkste werkzaamheden richten zich op het voeren van een adequate administratie ten aanzien van de 

beleggingen en de pensioenverplichtingen, het vaststellen van het beleggingsbeleid teneinde er voor zorg te 

dragen dat nu en in de toekomst de pensioenen kunnen worden uitbetaald. Met name van belang is dat de zaken 

professioneel worden aangestuurd en dat er voldoende gelden zijn om aan de actuele en toekomstige 

verplichtingen te voldoen. Het bestuur handelt daarbij in overeenstemming met de wet- en regelgeving, de 

juridische documenten van het fonds en de bestuurlijk en maatschappelijke professionele en ethisch gewenste 

normen.  

Bij de uitoefening van zijn taak weegt een pensioenfondsbestuurder evenwichtig de belangen van alle 

betrokkenen. De verantwoordelijkheden en taken van een pensioenfondsbestuurder moeten strikt gescheiden zijn 

van andere verantwoordelijkheden en taken en niet conflicteren met andere belangen die de bestuurder daarnaast 

heeft. 

 

De meeste reguliere werkzaamheden zijn gedelegeerd aan externe uitvoerders, vermogensbeheerders en 

adviseurs. Het fonds heeft een (intern) pensioenbureau voor de dagelijkse uitvoerende taken. Ook al zijn de 

werkzaamheden uitbesteed, het pensioenfondsbestuur blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gevoerde 

beleid. Het bestuur beoordeelt de input en voorstellen van haarzelf en haar adviseurs en neemt de benodigde 

besluiten. Besluiten worden in principe genomen tijdens de regelmatig terugkerende bestuursvergaderingen 

(ongeveer 12 keer per jaar).  

 

 

3. Overzicht van verantwoordelijkheden en vereisten  

Bestuursleden moeten primair goede bestuurders zijn. Daarnaast is het van belang dat op onderdelen specifieke 

deskundigheid aanwezig is bij individuele leden van het bestuur. Het is daarbij gewenst dat leden van organen 

van het fonds elkaar aanvullen in zowel kennis als competenties. 

Voor de huidige vacature wordt gezocht naar een kandidaat die als gekozen vertegenwoordiger van de 

pensioengerechtigden de bestuurstaken op zich neemt. De kandidaat dient derhalve ook pensioengerechtigd te 

zijn. 



 

De rol van bestuurder van een pensioenfonds is een verantwoordelijke positie. Aan een bestuurder van het fonds 

worden uitgebreide deskundigheidseisen gesteld. Deze eisen gelden zowel met betrekking tot de (algemene) 

Nederlandse regelgeving als de specifieke SPA-regelingen. Van een bestuurslid worden daarnaast een aantal  

bijdrages verwacht. 

De eisen en verwachte bijdragen worden in appendix 1 nader gespecificeerd. 

 

3.1 Specifieke Deskundigheidsvereisten voor gezocht bestuurslid  

 

Gezien de huidige ervaring en functies van de zittende bestuursleden zou de kandidaat idealiter met name kennis 

moeten hebben van de volgende deskundigheidsgebieden:  

 

A.  Pensioenregelingen en pensioensoorten  

B. Uitbesteden van werkzaamheden 

C. Communicatie 

 

De deskundigheidsgebieden A, B en C worden in appendix 3 nader gespecificeerd. De eisen onder A, B en C, 

betreffen geen absolute eisen; indien de kandidaat gedegen deskundigheid heeft op de overige beleidsterreinen 

zoals omschreven in appendix 3 en/of veel ervaring heeft met pensioenfondsen dan wel soortgelijke 

werkzaamheden, dan zal hij ook voldoende kunnen kwalificeren. De deskundigheidseisen genoemd A, B en C, 

geven echter een bruikbare aanvulling op de huidige bestuurssamenstelling. 

 

3.2 Competentie eisen 

In appendix 2 zijn de onderdelen van de competentiematrix opgenomen die gebruikt wordt voor de toetsing van 

de leden van het bestuur. Daarin wordt eveneens aangegeven waaraan de bestuurder idealiter voldoet.  

 

3.3 Toetsing 

Voor kandidaten geldt dat zowel het bestuur als de Raad van Toezicht en DNB toetsen of de kandidaat voldoet 

aan het profiel. Indien de aangemelde kandidaat niet voldoet aan de profielschets, zoals deze is opgenomen in de 

vooraf verspreide informatie, dan kan de verkiezingscommissie de kandidaat daarop wijzen. Indien de 

verkiezingscommissie een kandidaat daar op wijst, neemt het bestuur contact op met de kandidaat om zijn 

kandidaatstelling te bespreken.  

 

3.4 Bezoldiging 

SPA kent een sobere bezoldigingregeling die momenteel echter herzien wordt. In de huidige regeling geldt er 

een vergoeding van 400 euro per vergadering + benodigde apparatuur + reiskosten + het onbeperkt kunnen 

volgen van relevante opleidingen. De herziening richt zich o.a. op de hoogte van deze bezoldiging.  

 

-o-  



Appendix 1  Specificatie eisen en verwachte bijdragen 
 

 

1. Inleiding 

Aan een bestuurder van het fonds worden deskundigheidseisen gesteld op het vlak van:  

a) Het besturen van een organisatie;  

b) Relevante wet- en regelgeving; 

c) Pensioenregelingen en pensioensoorten;  

d) Financiële aspecten (actuariële aspecten, verslaglegging en vermogensbeheer); 

e) Administratieve organisatie en interne controle, waaronder Risicomanagement; 

f) Uitbesteden van werkzaamheden; en  

g) Communicatie. 

 

2. Naast deze specifieke deskundigheidseisen worden de volgende aspecten van belang geacht:  

- Integer  

- Geen belangenverstrengeling (conflict of interest)  

- Goed denk/oordeelsvermogen  

- Onafhankelijk opereren 

- Collegialiteit  

- Communicatief  

- Goede beheersing van de Engelse taal.  

 

Bestuurders zijn van nature geïnteresseerd in de rol en hebben een hoog niveau van commitment. Een bestuurslid 

moet rekening houden met een tijdsbesteding van 50 dagen per jaar. Voor de voorzitter geldt dat rekening moet 

worden gehouden met 75 dagen per jaar. Indien de kandidaat al andere functies als fondsbestuurder of 

toezichthouder heeft, dient hij/zij nog voldoende ruimte qua VTE te hebben. 

 

Het is noodzakelijk dat elk bestuurslid de Nederlandse taal machtig is en in Nederland gevestigd is of zeer 

frequent aanwezig is in Nederland. Aangezien een aantal werkzaamheden m.b.t. de beleggingen soms 

internationaal plaatsvinden is een goede beheersing van de Engelse taal van belang. 

 

2. Eisen aan de bestuurder: algemene werkzaamheden en verantwoordelijkheden  

Van een bestuurslid worden meer specifiek de volgende bijdrages verwacht: 

  

1. Het deelnemen aan bestuurs- en andere (overleg)vergaderingen. Dit vereist het bestuderen van alle 

vergaderstukken voor de vergadering zodat men goed voorbereid is om actief aan de discussies deel te nemen en 

onderbouwd beslissingen genomen kunnen worden.  

 

2. Het volgen van opleidingen/trainingen/seminars, om up to date te blijven en te bereiken dat  

- Het bestuurslid goed op de hoogte is van de actuele wet- en regelgeving en dat er een goed begrip is van de 

verantwoordelijkheden van het bestuur.  

- Er voldoende kennis is om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van een veelheid van vaak 

gecompliceerde problemen en situaties.  

- Het bestuur als geheel over voldoende vaardigheden en kennis beschikt, wat niet betekent dat ieder 

afzonderlijk lid over dezelfde vaardigheden en kennis beschikt.  

 

3. Zitting nemen in eventuele ad hoc commissies van het bestuur.  

 

4. Het beslaan van een specifiek management/deskundigheid gebied zoals bijvoorbeeld de uitvoering en 

administratie, de beleggingen, actuariële en pensioenregeling onderwerpen, de relatie met de sponsor of 

communicatie naar gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.  

 

5. Het deelnemen aan strategische- en self assessmentsessies.  

 

2.1 Eisen aan de bestuurder: specifieke kennis- en deskundigheidsvereisten  

De aard van de werkzaamheden, de verantwoordelijkheden en de beslissingen die moeten worden genomen ten 

aanzien van complexe vraagstukken vereisen een steeds hoger niveau van technische- en aansturingscapaciteiten 

van bestuursleden. Om verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid van het fonds over 

voldoende deskundigheid beschikken om zijn collega bestuurslid te kunnen begrijpen, volwaardig 



gesprekspartner voor zijn adviseurs te kunnen zijn en zijn eigen afwegingen te kunnen maken bij het bepalen van 

een standpunt door het bestuur.  

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de deskundigheidseisen die aan het individuele bestuurslid 

worden gesteld (kennis en inzicht), en anderzijds de deskundigheidseisen die aan het bestuur als collectief 

worden gesteld (oordeelvorming ten behoeve van de besluitvorming). Het gaat hierbij om deskundigheid op de 

terreinen hierboven genoemd onder a t/m g. 

 

Individueel is bepaalde kennis en inzicht vereist. Op dit niveau is de kandidaat bekend met:  

- De meeste relevante begrippen per aandachtsgebied; 

- De betekenis van deze begrippen; 

- Waar hij nadere informatie kan krijgen;  

- In hoeverre de begrippen van toepassing zijn op de SPA.  

 

Voorts dient er een minimaal deskundigheidsniveau, dat door bepaalde functionarissen of het bestuur van het 

fonds als geheel wordt afgedekt, aanwezig te zijn. Er wordt onderscheid gemaakt naar kennis, inzicht en 

oordeelsvorming:  

- leden van het bestuur hebben allemaal kennis van en inzicht in de deskundigheidsgebieden die onderkend 

worden in de Beleidsregel geschiktheid 2012.  

- de voorzitter en tenminste enkele andere bestuursleden zijn in staat tot een adequate oordeelsvorming waar 

het gaat om relevante wet- en regelgeving.  

- ten minste 2 bestuurders zijn op hoofdlijnen in staat tot oordeelsvorming over financieel technische aspecten 

en gespecialiseerd op het gebied van vermogensbeheer. 

- de bestuursleden die zitting hebben in de Beleggingsadviescommissie zijn in staat tot oordeelsvorming over 

financieel technische aspecten.  

- tenminste 2 daarvoor aangewezen bestuursleden zijn in staat tot adequate oordeelsvorming op 

achtereenvolgens: administratieve organisatie en uitvoering, risicobeheersing, uitbesteden van 

werkzaamheden en communicatie naar stakeholders. 

- op elk deskundigheidsgebied dienen minstens 2 bestuursleden niveau B te hebben of dient er 1 bestuurder te 

zijn die niveau B heeft en 1 die dat op korte termijn zal hebben.  

 

Binnen het bestuur is een taakverdeling afgesproken, afhankelijk van de beschikbare tijd, ervaring en 

belangstellingsgebieden. Die taakverdeling sluit ook aan op hun deskundigheid. Bestuursleden zijn naast hun 

overall verantwoordelijkheid specifiek verantwoordelijk voor de daar aangegeven beleidsterreinen.  

 

 

2.2 Specifieke Deskundigheidsvereisten voor gezocht bestuurslid  

 

Gezien de huidige ervaring en functies van de zittende bestuursleden zou de kandidaat idealiter op het gebied 

van de volgende deskundigheidsgebieden met name kennis moeten hebben van:  

 

A.  Pensioenregelingen en pensioensoorten  

• de in Nederland meest voorkomende pensioenregelingen; 

• de rol van pensioenen in het sociale stelsel in Nederland (3 pijlersysteem); 

• soorten pensioenuitvoerders en belangrijkste verschillen; 

• de betekenis van de pensioenvoorziening als arbeidsvoorwaarde;  

• de verschillen tussen de uitkeringsovereenkomst, kapitaalovereenkomst en premieovereenkomst; 

• de verschillen op hoofdlijnen tussen eindloon-, middelloon- en beschikbaar premieregelingen; 

• solidariteitsaspecten van collectieve pensioenregelingen; 

• de diverse pensioensoorten (ouderdomspensioen, partnerpensioen, bijzonder partnerpensioen, 

wezenpensioen, prepensioen, vroegpensioen enz.);  

• de diverse toeslagregelingen (welvaartvast, waardevast, overrentedeling, onderscheid deelnemers – 

gepensioneerden/slapers); 

• aspecten in de persoonlijke situatie van de deelnemer en de gevolgen daarvan voor de 

pensioenvoorziening (huwen, samenwonen, scheiden, verandering van baan, ander aantal uren, 

overlijden enz.); 

• de componenten waaruit de pensioenformule bij de diverse pensioensoorten is opgebouwd 

(opbouwpercentage, deelnemersjaren, franchise, pensioengrondslag, deeltijdpercentage); 

• de verschillende soorten risico’s (overlijdensrisico, langlevenrisico, beleggingsrisico, inflatierisico); en 

• inzicht in de eigen pensioenregelingen van het pensioenfonds. 



 

B. Uitbesteden van werkzaamheden 

- de wettelijke regels inzake uitbesteding zoals vermeld in het Besluit uitvoering pensioenwet; 

- het doel van een service level agreement (SLA); 

- welke werkzaamheden geheel of gedeeltelijk kunnen worden uitbesteed (pensioenadministratie, 

vermogensbeheer, juridische advisering, actuariële advisering, communicatie, automatisering); 

- de criteria die bij uitbesteding worden aangehouden. 

 

C. Communicatie 

- wat onder (goede) communicatie dient te worden verstaan; 

- welke doelgroepen van belang zijn voor de communicatie; 

- welke middelen ter beschikking staan voor het pensioenfonds; 

- de wettelijke informatieverplichtingen voor pensioenfondsen; 

- de doelstelling van Pensioen 123; 

- de doelstelling en de hoofdlijnen van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO); 

- de doelstelling van het pensioenregister. 

 

 

2.3 Nadere toelichting deskundigheidseisen  

De eisen in 2.2, onder A, B en C, betreffen geen absolute eisen; indien de kandidaat gedegen deskundigheid 

heeft op de overige beleidsterreinen zoals omschreven in appendix 3 en/of veel ervaring heeft met 

pensioenfondsen dan wel soortgelijke werkzaamheden, dan zal hij ook voldoende kunnen kwalificeren. De 

deskundigheidseisen genoemd in 2.2, onder A, B en C, geven echter een bruikbare aanvulling op de huidige 

bestuurssamenstelling. 

 

2.4 Overige deskundigheidsvereisten voor bestuurslid 

- De bestuurder weet goed hoe hij/zij het fonds extern moet vertegenwoordigen; 

- De bestuurder heeft enige kennis van het toezicht van DNB, AP en de AFM; 

- De bestuurder heeft een scherp oog voor het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling; 

- De bestuurder kan goed luisteren maar is ook slagvaardig en kan ergens een punt achter zetten. 

 

Voor kandidaten geldt dat zowel het bestuur als de Raad van Toezicht en DNB toetsen of de kandidaat voldoet 

aan het profiel. Indien de aangemelde kandidaat niet voldoet aan de profielschets, zoals deze is opgenomen in de 

vooraf verspreide informatie, dan kan de verkiezingscommissie de kandidaat daarop wijzen. Indien de 

verkiezingscommissie een kandidaat daar op wijst, neemt het bestuur contact op met de kandidaat om zijn 

kandidaatstelling te bespreken.  

 
-o- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Appendix 2    Competentievereisten   

• authenticiteit 
A 

• strategisch kunnen denken 

 A 

• multidisciplinair kunnen denken 

 B 

• helikopterzicht, problemen kunnen analyseren en een 

oordeel kunnen vormen  

-  
    B 

• verantwoordelijkheid nemen, leiderschap 

 A 

    



• besluitvaardig 

 
B 

• onafhankelijkheid B 

• resultaatgericht 

 
A 

• overtuigingskracht B 

• deelnemer- en kwaliteitsgericht B 

• actiegericht 

 
 B 

• kunnen reflecteren; 

 B 

• Communicatief vermogen 
B 

• gericht op samenwerking, loyaliteit  

 B 

• onderhandelingsvaardigheid 
A 

• de durf om zich kwetsbaar op te stellen 

 A 

• de sensitiviteit om anderen aan te voelen en daarop te 

reageren (omgevingsbewust zijn) 

1.  
A 

• stressbestendig 
A 

• (voor de voorzitter:) voorzittersvaardigheid en leiderschap 

     B 



Appendix 3  Toelichting beleidsterreinen pensioenfondsen 

1. Het besturen van een organisatie 

• algemene vaardigheden om een organisatie te besturen; 

• verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bestuursleden; 

• evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokken partijen; 

• het organogram van het pensioenfonds; 

• de soorten pensioenuitvoerders en de onderlinge verschillen; 

• wat er nodig is om een organisatie te besturen (missie, strategie, bedrijfsplan, begroting, planning & 

control, rapportages); 

• organen van sociale partners, overheidsinstanties en belangengroeperingen die van invloed zijn op het 

pensioenstelsel (b.v. STAR, SER, pensioenkoepels, SVB); en  

• de rol van medezeggenschap bij pensioenvoorzieningen.  

 

2. Relevante wet- en regelgeving 

• de essentie van een pensioenfonds als stichting; 

• de essentie van de Pensioenwet voor de arbeidsvoorwaarde pensioen; 

• de bepalingen over de verhouding tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder bij 

arbeidsvoorwaardelijke pensioenregelingen (pensioenovereenkomst, reglement, 

uitvoeringsovereenkomst); 

• de samenstelling van pensioenfondsbesturen; 

• mogelijkheden en bepalingen aangaande de pensioenregeling; 

• bepalingen aangaande de toeslagverlening; 

• voorschriften aangaande de financiering van pensioenregelingen; 

• relevante bepalingen aangaande het toezicht (inhoud van de toezichtstaken van de toezichthouders); 

• enige kennis van aanverwante wet- en regelgeving; 

• invloed van fiscale wetgeving op pensioenvoorzieningen; 

• taak- en productafbakening voor pensioenfondsen; 

• gebruik toeslagenlabel en –matrix; 

• bepalingen ten aanzien van reglementen en statuten; 

• deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen voor pensioenbestuurders; 

• doel en inhoud gedragscode; 

• principes van Pensionfund- en Corporate Governance; en 

• actualiteiten. 

 

3. Pensioenregelingen en pensioensoorten 

• de in Nederland meest voorkomende pensioenregelingen; 

• de rol van pensioenen in het sociale stelsel in Nederland (3 pijlersysteem); 

• soorten pensioenuitvoerders en belangrijkste verschillen; 

• de betekenis van de pensioenvoorziening als arbeidsvoorwaarde;  

• de verschillen tussen de uitkeringsovereenkomst, kapitaalovereenkomst en premieovereenkomst; 

• de verschillen op hoofdlijnen tussen eindloon-, middelloon- en beschikbaar premieregelingen; 

• solidariteitsaspecten van collectieve pensioenregelingen; 

• de diverse pensioensoorten (ouderdomspensioen, partnerpensioen, bijzonder partnerpensioen, 

wezenpensioen, prepensioen, vroegpensioen enz.);  

• de diverse toeslagregelingen (welvaartvast, waardevast, overrentedeling, onderscheid deelnemers – 

gepensioneerden/slapers); 

• aspecten in de persoonlijke situatie van de deelnemer en de gevolgen daarvan voor de 

pensioenvoorziening (huwen, samenwonen, scheiden, verandering van baan, ander aantal uren, 

overlijden enz.); 

• de componenten waaruit de pensioenformule bij de diverse pensioensoorten is opgebouwd 

(opbouwpercentage, deelnemersjaren, franchise, pensioengrondslag, deeltijdpercentage); 

• de verschillende soorten risico’s (overlijdensrisico, langlevenrisico, beleggingsrisico, inflatierisico); en 

• inzicht in de eigen pensioenregelingen van het pensioenfonds. 

 

4. Financiële-aspecten 

 

a. Actuariële begrippen en verslaglegging 

 

• begrijpen functie en rol van de actuaris bij een pensioenfonds;  



• de hoofdvormen van financiering; 

• het financieel toetsingskader (FTK); 

• grondslagen voor de waardering van de verplichtingen (sterftetafels, overlevingstafels, 

arbeidsongeschiktheid, gehuwdheidsfrequentie, scheiding, carrière, algemene loonontwikkeling, 

uittredingsregelingen);  

• de componenten van de kostendekkende premie; 

• de essentie van herstelplannen; 

• bepalingen die relevant zijn voor de verslaglegging van pensioenfondsen; 

• de essentie van dekkingsgraden; 

• de betekenis en doelstelling van een ALM-studie; 

• de samenhang tussen pensioenbeleid (indexatiebeleid), financieringsbeleid en beleggingsbeleid; 

• de bepalingen die relevant zijn voor de verslaglegging van pensioenfondsen (BW, richtlijnen Raad voor 

de Jaarverslaglegging, Pensioenwet); 

• waarderingsmethoden voor activa; 

• jaarrekening kunnen lezen en begrijpen; en 

• kunnen beoordelen van het functioneren van de certificerend actuaris en de externe accountant.  

 

b. Vermogensbeheer 

 

• beleggen en financiële markten; 

• de hoofdvormen van financiering; 

• het financieel toetsingskader (FTK); 

• de essentie van herstelplannen; 

• de essentie van dekkingsgraden; 

• de meest gangbare beleggingscategorieën bij pensioenfondsen; 

• de verschillen tussen de beleggingscategorieën in termen van prijs, rendement en risico 

• de wijze waarop een beleggingsstrategie kan worden gevoerd; 

• de betekenis en doelstelling van een ALM-studie; 

• de inhoud van een beleggingsplan; 

• de wijze waarop de beleggingsresultaten kunnen worden gemeten en geëvalueerd; 

• de samenhang tussen pensioenbeleid (indexatiebeleid), financieringsbeleid en beleggingsbeleid; 

• de bepalingen die relevant zijn voor de verslaglegging van pensioenfondsen (BW, richtlijnen Raad voor 

de Jaarverslaglegging, Pensioenwet); en 

• waarderingsmethoden voor activa. 

 

5. a) Administratieve organisatie en interne controle 

• het doel en de inhoud van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN); 

• principes van interne beheersing; 

• de wijze van verantwoording afleggen; 

• de inrichting van de administratieve organisatie en interne controle van het eigen pensioenfonds; en 

• de wijze waarop het proces van jaarverslaglegging is georganiseerd.  

 

 b) Risicomanagement 

• de wijze waarop het risicomanagement is georganiseerd; 

• Het oordelen over de risico’s die genomen worden en of deze acceptabel zijn; 

• Het bewaken en up to date houden van het risicomanagement systeem; 

• Het tijdig onderkennen, blootleggen en opsporen van nieuwe operationele risico’s; 

• Het doorzien en begrijpen van vermogensbeheerrisico’s; 

• Het attenderen van andere bestuurders op de risico’s en het kwalitatief waarderen c.q beschrijven van 

operationele- en vermogensbeheerrisico’s, waaronder: 

        - uitbestedingsrisico’s 

        - governance risico’s 

        - privacy risico’s; 

• Het zorgdragen voor een risicoparagraaf bij voorstellen, het wijzen op risico’s bij besluiten enhet 

opstellen van risico-opinie’s; 

• Het bewaken van het Risc Monitoring Framework; 

• Het attenderen van andere bestuurders op de risico’s en het kwalitatief waarderen c.q beschrijven van 

vermogensbeheerrisico’s; 

• Het monitoren van complianceverklaringen van de vermogensbeheerders; 

• Het beoordelen van ISAE 3402 verklaringen; 



• Het monitoren van integriteitrisico’s; 

• Het monitoren van belangenverstrengeling; 

• Het monitoren van de juridische risico’s; en 

• Overige risico’s. 

 

6. Uitbesteden van werkzaamheden 

• de wettelijke regels inzake uitbesteding zoals vermeld in het Besluit uitvoering pensioenwet; 

• het doel van een service level agreement (SLA); 

• welke werkzaamheden geheel of gedeeltelijk kunnen worden uitbesteed; (pensioenadministratie, 

vermogensbeheer, juridische advisering, actuariële advisering, communicatie, automatisering); en 

• de criteria die bij uitbesteding worden aangehouden. 

 

7. Communicatie 

• wat onder (goede) communicatie dient te worden verstaan; 

• welke doelgroepen van belang zijn voor de communicatie; 

• welke middelen ter beschikking staan voor het pensioenfonds; 

• de wettelijke informatieverplichtingen voor pensioenfondsen; 

• de doelstelling van het toeslagenlabel; 

• de doelstelling en de hoofdlijnen van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO); en 

• de doelstelling van het pensioenregister. 

 

-o- 


