
 

 

 Pension Fund Governance 
Het roer bepaalt de richting, niet de wind.  
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Samenvatting Theoretisch Kader  

 

Pensioenfondsen beleven wereldwijd stormachtige tijden die veroorzaakt worden door zware 

financieel-economische tegenwind. Nadat pensioenfondsen de dot com crisis van 2001 overleefden, 

was men op zoek naar superieure rendementen waardoor alternatieve complexe 

beleggingsstrategieën werden omarmd en pensioenpremies stegen. Zeven jaar later kregen 

pensioenfondsen de volgende crisis te verwerken. De kredietcrisis van 2008 is een systeemcrisis 

geworden: de financiële, economische en eurocrisis die eerst gescheiden waren en elkaar opvolgden, 

gaan nu samen en versterken elkaar. De crisis heeft een flink gat geslagen in het vermogen van 

pensioenfondsen, juist in een tijd dat de toekomstige welvaart in toenemende mate van 

pensioenfondsen afhankelijk zijn (Koedijk en Slager, 2009). Op het dieptepunt van de markt verloren 

pensioenfondsen USD 3,4 biljoen (OECD, 2011). Ondanks forse dalingen op financiële markten blijft 

het belang van pensioenfondsen enorm aangezien het een essentieel onderdeel is van een economie. 

De relatieve belangrijkheid van pensioenfondsen in Nederland ten opzichte van de omvang van de 

economie bedraagt 134,9%, het hoogste percentage in de OECD regio (OECD, 2011). Gemiddeld 

heeft elke Nederlander zevenenveertigduizend euro voor zijn oude dag gespaard bij een 

pensioenfonds1. Daarnaast worden pensioenfondsen worden geconfronteerd met een snel 

vergrijzende bevolking, een relatieve trage groei van het aantal jonge werknemers, langere 

levensduur van mensen en een toenemend aantal mensen die inkomen halen uit pensioenrechten. 

Het Nederlandse pensioenvermogen is voor meer dan zestig procent bestemd voor pensioenen die al 

zijn ingegaan of die binnen nu en tien jaar zullen ingaan. Ook geven voorspellingen aan dat in 

Nederland tegen 2040 de huidige verhouding van vier werkenden tegenover een gepensioneerde 

gehalveerd zal zijn naar twee werkenden tegenover elke gepensioneerde2. De beleggingshorizon 

wordt korter en pensioenpremies kunnen steeds minder ingezet worden als sturingsmiddel. Daarmee 

zijn pensioenfondsen afhankelijker geworden van financiële markten om hogere rendementen te halen 

en kosten laag te houden. Het risicoprofiel is sterk toegenomen en tegelijkertijd wordt verwacht dat 

pensioenfondsen de opgebouwde pensioenrechten beschermen (Frijns et al, 2010). Deze factoren 

maken de noodzaak van het efficiënt besturen van een pensioenfonds groter dan het feitelijk al is, en 

reiken verder dan een pensioenfonds in staat te stellen de pensioenprincipes of wetgeving na te leven 

waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het volledige voordeel dat goede pension fund governance 

oplevert. Bestuurders moeten complexe beslissingen sneller nemen op voortdurend veranderende 

financiële markten. 

 

De overheid stelde in 2009 een commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer aan die de opdracht 

kreeg een analyse uit te voeren naar de wijze waarop governance bij pensioenfondsen zich heeft 

ontwikkeld vanaf 1990. Na de publicatie van dit rapport en de maar niet herstellende dekkingsgraden 

en dreigende afstempeling van pensioenen, heeft het Kabinet Rutte besloten direct actie te 

ondernemen. Met het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen wordt er harde wetgeving 

 
1 CBS: Het in pensioenfondsen belegde vermogen bedraagt EUR 772,5 miljard; het aantal inwoners bedraagt 16,5 miljoen.  
2 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/04/29/pensioenleeftijd-naar-66-jaar-in-2020.html 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/04/29/pensioenleeftijd-naar-66-jaar-in-2020.html


 

 

(rule based) ingevoerd voor het besturen van pensioenfondsen waardoor er een eind komt aan de tijd 

dat de sector, sinds 2003, aanzienlijke vrijheid genoot om via zelfregulering principes op te stellen 

(principle based) die het maatschappelijk vertrouwen in de instituties zouden herstellen, transparantie 

vergroten, de betrokkenheid van begunstigen te vergroten en deskundigheid van bestuurders te 

waarborgen3. Door deze ontwikkelingen staat het vakgebied pension fund governance op de politieke 

agenda van Nederland. 

 

Echter, de wetenschap heeft maar zeer beperkt aandacht voor pension fund governance, zeker in 

vergelijking met het aanpalende vakgebied, corporate governance. Merton en Bodie (2004) trachten 

een overkoepelende theorie te ontwerpen om drie gerelateerde finance theorieën (neoklassiek, 

gedrag en institutioneel) aan elkaar te koppelen. De focus van institutionele dimensie ligt op het 

omgaan met marktfricties en agency problemen. Echter, de auteurs laten na om een optimale 

governance praktijk en organisatiestructuur voor te schrijven. Volgens een Nederlandse 

wetenschapper4 ligt de oorzaak in de veelzijdigheid in het vakgebied zelf. Pension fund governance 

raakt veel verschillende vakgebieden5 waardoor de vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften 

(A-journals) hiervoor geen aandacht hebben. De introductie van een wetenschappelijke discussie en 

daarmee de publicatie van artikelen over het onderwerp komt daardoor moeizaam opgang. De 

afwezigheid van grote datasets die gebruikt kunnen worden voor statistisch onderzoek vormt een 

ander bezwaar voor de langzame wetenschappelijke ontwikkeling van het onderwerp. Het onderzoek 

dat wel is verricht is exploratief van aard. Het richt zich op best practices, nauwkeurige 

momentopnames van internationale pension fund governance.  

 

Bij pension fund governance draait het om de managementcontrole van organisaties en de manier 

van regulering, inclusief verantwoordelijkheid van het management en de manier van toezicht op het 

management (Steward en Yermo, 2008). Bij goede pension fund governance gaat het in essentie om 

een efficiënt toezicht op het bestuur (de checks) en om een evenwichtige verdeling van invloed binnen 

het verantwoordingsorgaan dat bestaat uit werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden (de 

balances). Een concrete definitie van pension fund governance is sterk verbonden met de focus die 

wordt gehanteerd. Pension fund governance gaat over het tijdig en effectief orkestreren van 

collectieve acties, gegeven overgeërfde relaties en controlemechanismen (Clark en Urwin, 2007). 

Voeg daar een specifiek een belangenconflict tussen stakeholders aan toe waardoor pension fund 

governance ook betrekking heeft op conflict oplossing, prudent management van de middelen die 

bijdragen aan waardecreatie voor begunstigen (Carmichael en Palacios, 2003). Er bestaan diverse 

benaderingen van pension fund governance waarmee pensioenfondsen hun bestuursmodel tegen het 

licht kunnen houden (cf. Ambachtsheer, 2007; Clark en Urwin, 2008; Clapman, 2007). In het 

hoofdstuk best-practices wordt hierop ingegaan. 

 
3 Voor meer informatie over de reden van invoering van dit Wetsvoorstel, zie: 
    http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/10/31/minister-kamp-versterking-bestuur- 
    pensioenfondsen-is-nodig.html 
4 Gesprek met dr. Alfred Slager (2012) 
5 Pension fund governance raakt de volgende vakgebieden organisatietheorie, innovatie management, economie,  corporate 
finance, behavioral finance, institutional investments ed. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/10/31/minister-kamp-versterking-bestuur-%0b%20%20%20%20pensioenfondsen-is-nodig.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/10/31/minister-kamp-versterking-bestuur-%0b%20%20%20%20pensioenfondsen-is-nodig.html


 

 

 

Het basisdoel van pension fund governance is het minimaliseren van potentiële agency problemen die 

kunnen ontstaan tussen deelnemers en degenen verantwoordelijkheid voor het management (Van 

Dalen et al., 2010; McCallum, 2003). Goede pension fund governance gaat verder dan deze 

basisdoelstelling en richt zich op het leveren van een hoog rendement terwijl kosten voor stakeholders 

laag blijven. Governance kan veel positieve neveneffecten opleveren zoals het creëren van 

vertrouwen onder stakeholders, het reduceren van de noodzaak voor directe regelgeving en het 

faciliteren van toezicht (Van Dalen et al., 2010). Agency problemen worden inzichtelijk door gebruik te 

maken van de agency theorie (Berle en Means, 1932), een leidende theorie vanuit 

organisatietheoretisch perspectief die de problematiek binnen pension fund governance kan verklaren 

door een (economische) gedragsanalyse van alle belanghebbenden van een pensioenfonds. Om een 

goed begrip te krijgen van de governance binnen een pensioenfonds is het noodzakelijk om alle 

stakeholders en hun belangen te identificeren 

 

De werknemers 

De actieve en gepensioneerde werknemers en degene die van hen afhankelijk zijn, vormen een 

belangengroep met het grootste directe belang in het resultaat van het fonds (Mitchell, 2002). De 

werknemers zijn geïnteresseerd in de kosten en het rendement op het vermogen omdat dit de twee 

factoren zijn die de hoogte van de pensioenbijdrage bepalen. Deze groep heeft daarbinnen 

verschillende belangen. De belangen van de oudere werknemers zijn niet gelijk met die van jongere 

werknemers. Oudere werknemers hebben meer belang bij een vroeg pensioen en een hoog niveau 

van inkomen terwijl jongere werknemers geïnteresseerd zijn in het beleggen van kapitaal en lange 

termijn groei (Clark en Bennet, 2001). Voor de groep met het grootste economische belang binnen 

een pensioenfonds is het belang dat er toezicht wordt gehouden op beslissingen die het 

pensioenfondsbestuur neemt. Echter, uit onderzoek blijkt dat werknemers die spoedeisende noodzaak 

niet inzien en ook niet beschikken over de capaciteit om het bestuur effectief te monitoren (Clark en 

Bennet, 2001). Wel is duidelijk dat er sprake is van informatieasymmetrie tussen werknemers en het 

bestuur. Recent onderzoek toont aan dat wanneer de kwaliteit van de informatie toeneemt, actieve en 

gepensioneerde werknemers die niet gebruiken om het pensioenfonds te monitoren (Hartsink, 2012). 

Dit gebrek aan monitoring kan worden uitgelegd doordat men onvoldoende in staat is om de 

informatie begrijpen en er te weinig mogelijkheden zijn voor de actieve en gepensioneerde 

werknemers om beslissingen van pensioenfondsbestuurders überhaupt te beïnvloeden. 

 

Het bestuur 

Het pensioenfondsbestuur is een belangrijke, zo niet de belangrijkste schakel, van een 

pensioenfonds. Voor het goed functioneren van een bestuur is over het algemeen ook goede 

ondersteuning van belang. Voor de invoering van het fiduciaire concept, had het 

pensioenfondsbestuur de beschikking over professionele ondersteuning van beleggingsspecialisten 

die actief voor het fonds belegden en een bepaald tegenwicht boden aan externe aanbieders. Nadat 

fiduciair management in Nederland, sinds 2002, een vlucht nam, vloeide langzamerhand de 



 

 

professionele beleggingskennis bij pensioenfondsen weg doordat actieve beleggingsactiviteiten 

werden uitbesteed. Een andere reden dat kennis wegvloeide, had te maken met de  

functieverandering die actieve beleggers soms voorgelegd kregen om volledig over te schakelen op  

monitoring. Een fiduciair manager werpt zich op als partner voor het pensioenfonds en neemt veel 

uitvoerende taken van het pensioenfonds over, waarbij de fiduciair de schakel vormt tussen het 

pensioenfonds en de diverse externe managers en andere providers. Echter, er bestaat vaak een 

grote afhankelijkheid van een externe uitvoerder wanneer de volgende zaken in dezelfde hand liggen: 

de beleidsvoorbereiding, de beoordeling van het beleggingsbeleid, het risicobeheer en de monitoring 

van vermogensbeheerders dat wordt uitbesteed aan externe dienstverleners (ALM-adviseurs, 

vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, fiduciaire beheerders). Pensioenfondsen leggen 

verantwoordelijkheden op het gebied van vermogensbeheer te veel neer bij een externe partij met een 

eigen belang dat niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met het belang van deelnemers. Daarmee 

worden de risico’s die samenhangen met informatieasymmetrie en beloningsasymmetrie, niet 

weggenomen. Door het vermogensbeheer uit te besteden, beschikken pensioenfondsen en externe 

dienstverleners noch over perfecte, noch over dezelfde informatie waardoor er sprake is van 

asymmetrische informatie De eigen specifieke kennis in het bestuur ten aanzien van 

vermogensbeheer is daarmee niet altijd voldoende om de uitvoering van het vermogensbeheer 

voldoende te beheersen. Door de uitbesteding van asset management en risico management neemt 

de rechtstreekse contole van pensioenfondsen op de dagelijkse uitvoering af, een duidelijk principaal-

agent probleem (Frijns et al., 2010). 

 

Drie tekortkomingen 

Recente als ook minder recente academische studies tonen ook aan dat pensioenfondsbestuurders 

onvoldoende in staat zijn, tegenwicht te bieden aan alle verschillende leveranciers, met name 

commerciële vermogensbeheerders (Myners, 2001; Clark, Caerlewy-Smith en Marshall, 2006, 2007; 

Ambachtsheer, 2007; Clark, 2007, 2008; Clark en Urwin, 2009; Frijns et al, 2010). Deze deficiënties 

zijn te onderscheiden in drie categorieën, namelijk 1) kennis en vaardigheden, 2) besluitvorming en 3) 

innovatie. 

 

1. Op het gebied van kennis en vaardigheden kunnen samenvattend drie tekortkomingen worden 

vastgesteld (Clark en Urwin, 2009). Ten eerste worden bestuurders gesidelined van het 

beleggingsproces vanwege de toenemende tijdsgevoelige aard van beleggen en de beperkte tijd die 

bestuurders beschikbaar hebben voor overleg hierover. De tweede tekortkoming heeft te maken met 

de afwezigheid van diepgaande beleggingskennis van bestuurders (cf. Myners, 2001; Clark, 2004; 

Ambachtsheer, 2007; Frijns et al, 2010). De derde tekortkoming heeft te maken met systeem van 

collegiale besluitvorming en verantwoordelijkheid. De voordelen hiervan komen zelden naar voren 

vanwege het verschil in kennisniveaus binnen een bestuur. 

 

2. Op het gebied van besluitvorming en probleemoplossend vermogen van pensioenfondsbestuurders 

tonen diverse onderzoeken aan dat pensioenfondsbestuurders geen eenduidige en gezamenlijke 



 

 

benaderingen hebben voor het nemen van beleggingsbeslissingen, ondanks dat bestuurders opereren 

in een collegiale omgeving waar besluitvorming een gedeelde verantwoordelijkheid is (Clark, 2000;  

Clark, Caerlewy-Smith en Marshall, 2006). Het zijn de individuen, en niet het collectief, die bijdragen 

aan groepsbeslissingen. Ook Nederlandse pensioenfondsbestuurders laten bij besluitvorming ruimte 

gedragsvooroordelen. Pensioenfondsbestuurders zijn meer geneigd tot specifieke actie in slechte 

tijden ter voorkoming van verlies. In goede tijden overheerst de status quo. Bestuurders van kleine en 

grote fondsen laten toe dat beleidskeuzes worden beïnvloed door de kracht van sociale vergelijking; 

de dekkingsgraad van een fonds in vergelijking tot die van andere fondsen heeft een significante 

invloed op beleidsbeslissingen die bestuurders nemen (Van Dalen, Henkens, Koedijk en Slager, 

2010). Nederlandsen bestuurders stellen beslissingen graag uit en laat het aan andere 

belanghebbenden (overheid, toezichthouder) over om besluiten af te dwingen en het zo wegzetten als 

‘buiten hun beïnvloedingssfeer’. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

is er onder andere onderzoek naar besluitvorming bij Nederlandse pensioenfondsen. Die commissie 

rapporteert in 2010 dat er druk van buitenaf noodzakelijk is, in de zin van ‘vreemde ogen dwingen’ 

waardoor besturen gedwongen worden om bijvoorbeeld transparant te zijn over hun risico- en 

beleggingsbeleid. Een andere interessante vraag in dit kader is of opleiding, professionele 

kwalificaties en specifieke trainingen een positieve bijdragen kunnen leveren op de mate van 

consistentie van besluitvorming. In 2007 heeft Brits onderzoek aangetoond een (academische) 

opleiding consistente besluitvorming ten goede komt. Daarentegen is het effect van 

trainingen/cursussen in combinatie met werkervaring beperkt en kan dit het gemis van een opleiding 

niet compenseren, zeker wanneer het betrekking heeft op beleggingsbeslissingen (Clark, Caerlewy-

Smith en Marshall, 2007). 

 

3. Op het gebied van innovatie lopen pensioenfondsen niet voor op. Pensioenfondsen ontwikkelen 

zich veel langzamer dan de sector van financiële dienstverleners (Merton en Bodie, 2005). Daarnaast 

lijken pensioenfondsen vaak moeite te hebben om zich aan te passen aan veranderende 

omstandigheden dan wel nieuwe omstandigheden te creëren. Ook is er de neiging om te vertrouwen 

op ervaringen uit het verleden ondanks de onzekerheid op financiële markten. Een andere  

geconstateerde neiging is om evenementen ‘uit te zitten’ (sitting-out events) waarbij pensioenfondsen 

besluiten weinig actie te ondernemen totdat markten weer hersteld zijn (Clark en Urwin, 2007). Deze 

vorm van traagheid wordt ook opgemerkt door Monk (2008) en bevestigt dat inertia aanwezig is bij 

pensioenfondsbestuurders. De auteur merkt op dat inertia de neiging heeft om individueel en collectief 

te overheersen. Inertia kan uitgelegd worden als lock-in: genomen beslissing worden uitgedrukt in 

impliciete en expliciete contracten en domineren besluitvorming en planning zodanig dat de optimale 

beslissing wordt omgeleid ten faveure van het geen haalbaar is (Clark, 2004). Met andere woorden, 

mensen zoeken onbewust naar informatie die onze mening bevestigd en negeren informatie die dat 

niet doet. Moderne pensioenfondsen mogen zich niet beperken tot het fijnslijpen van hun bestaande 

processen, ze moeten zich ook aanpassen aan de veranderende omstandigheden (Koedijk en Slager, 

2009). 

 



 

 

De leveranciers 

Bijna 90% van de Nederlandse pensioenfondsen besteden meer dan 30% van het vermogensbeheer 

uit (DNB, 2012). Als gevolg van deze grootschalige uitbesteding, hebben besturen minder zicht 

gekregen op de feitelijke uitvoering van het beleggingsbeleid. Gegeven de hoge mate van 

uitbesteding in de vermogensbeheersector, neemt de complexiteit van de relaties en de eerder 

vermelde risico’s exponentieel toe. Vermogensbeheerders, als belangrijke stakeholder, hebben de 

afgelopen jaren bovendien zelf steeds meer uitbesteed om hun aandacht en middelen te kunnen 

richten op hun kernactiviteiten door nevenactiviteiten af te stoten en in te kopen. Daardoor neemt de 

rechtstreekse controle van pensioenfondsen op de dagelijkse uitvoering af.  

 

De sponsor 

Een belangconflict kan ook optreden onder de sponsors van een pensioenfonds. Wanneer de sponsor 

uit meerdere partijen bestaat kan een free rider conflict optreden, zodat het belang om te monitoren 

voor sommigen sponsors kan verminderen. Dit kan zeker het geval zijn wanneer elke afzonderlijke 

sponsor die effectief het bestuur monitoort, kosten maakt terwijl de niet-monitorende sponsors wel het 

voordeel genieten (Hess en Impavido, 2003). Met betrekking tot het tweede potentiële 

belangenconflict asset allocatie is de sponsor volgens Hess en Impavido (2003) niet de efficiënte 

asset allocator in het geval dat er beperkte aansprakelijkheid bestaat voor insolventie van het DB-

plan. Met deze mogelijk beperkte aansprakelijkheid kan de sponsor buitensporige risico’s nemen. 

Besley en Pratt (2003:22) wijzen op een mogelijk moral hazard probleem dat zich kan voordoen 

wanneer de sponsor enige controle heeft over de asset allocatie. In de meeste gevallen zijn het de 

pensioenfondsbestuurders die de verantwoordelijkheid voor de asset allocatie hebben. De vraag is nu 

hoeveel invloed de sponsor heeft op het bestuur. Het bestuur opereert namens de 

pensioengerechtigden en de auteurs nemen aan dat de sponsor aanzienlijke invloed kan hebben op 

het nominatieproces van de bestuurders en daarmee op hun beslissingen. 

 

Rendement van goede pension fund governance 

Een interessante vraag is of het effect van pension fund governance leidt tot betere financiële 

resultaten voor pensioenfondsen. Met andere woorden, is er een basis aan te tonen voor de 

aanwezigheid van een governancepremie die belangrijk kan zijn voor het lange termijn resultaat van 

een pensioenfonds. Hoewel er wetenschappelijk nog geen brede basis aanwezig is, hebben 

verschillende auteurs op basis van best-practices studies wel positief explorerend onderzoek verricht. 

 

Ambachtsheer, Capelle en Scheibel (1998) en Ambachtsheer en Ezra (1998) behoren tot de eersten 

die de relatie tussen de kwaliteit van governance en investment performance statistisch onderzochten. 

De onderzoekers tonen een relatie aan tussen de kwaliteit van governance en de investment 

performance van een pensioenfonds. Daarbij wordt redelijkerwijs verondersteld dat pensioenfondsen 

met een hoge governancekwaliteit meer investeren in toezicht, management en control kosten dan 

pensioenfondsen met een lage governancekwaliteit. Pensioenfondsen met hoge governancekwaliteit 

investeren gemiddeld vier basispunten per jaar meer in governance dan met fondsen met lage 



 

 

governancekwaliteit. Uit vervolgonderzoek blijkt dat de impact van goede governance naar slechte 

governance zoveel als 100 tot 300 basispunten per jaar kan bevatten (Ambachtsheer, Capelle en 

Lum, 2007; Ambachtsheer, 2007). In dit onderzoek onder pensioenfondsbestuurders in Australië, 

Canada, de Verenigde Staten en Europa, hanteren de auteurs de mening van executives over de 

kwaliteit van het bestuur van hun eigen fonds.  

 

Andere auteurs onderzoeken hoe de investment performance van pensioenfondsen is gerelateerd aan 

specifieke elementen van governance, zoals de samenstelling van het pensioenfondsbestuur. Er 

bestaat een positieve samenhang tussen de samenstelling van het pensioenfondsbestuur op 

investment performance. Een aantal onderzoeken laat zien dat betere resultaten van publieke 

pensioenfondsen bereikt kunnen worden door professioneel bestuur van beleggings- en actuarieel 

beleid in plaats van te vertrouwen op werknemers in het bestuur. Een groter aantal gepensioneerde 

werknemers in het bestuur van een pensioenfonds heeft een negatief effect op de investment 

performance van een fonds. Ook de kwaliteit van verslaggeving heeft een belangrijke invloed op 

hogere beleggingsresultaten van openbare pensioenfondsen(Yang en Mitchell, 2005; Mitchell en Hsin, 

1994). Het meest recente onderzoek op dit gebied staat op naam van Clark en Urwin (2008) en zij 

concluderen dat superior performance verbonden is aan strong governance en koppelen governance 

capacity aan beleggingsstrategie. Clarity of mission, effective risk management en performance 

monitoring zijn gebieden waarin deze best-practice pensioenfondsen in excelleerden. 

Pensioenfondsen zouden de beleggingsstrategie moeten laten afhangen van aan de governance 

capaciteit van het bestuur. Clark en Urwin (2008) beargumenteren dat een bestuur eerst moet 

besluiten of men capabel is om alternatieve beleggingen effectief te monitoren voordat er begonnen 

wordt met debatteren over het opnemen van dit soort instrumenten in de beleggingsstrategie. 

Pensioenfondsen die succesvol willen zijn, moet duidelijk voor ogen hebben waar ze op de 

kapitaalmarkten toegevoegde waarde hebben en waar niet. De onderzoekers concluderen dat best-

practice pensioenfondsen een performance marge van twee procent per jaar realiseerden ten 

opzichte van de benchmark. Dat zijn cruciale verschillen in een tijd van terugkerende crises waarin 

rendementsverwachtingen voortdurend naar beneden worden bijgesteld. Een verschil van twee 

procent per jaar zou goed de doorslaggevende factor kunnen blijken als het erom gat wie in 2020 de 

winnaars en de verliezers in de pensioensector zijn  (Koedijk en Slager, 2009). Daarentegen zijn de 

kosten van slechte governance ook beschreven (Clark, 2010). Daarbij gaat het in eerste instantie om 

een lager gemiddelde rendement. In tweede instantie werkt het een korte termijn perspectief in de 

hand, met het risico om lange termijn kansen voor innovatie te verliezen. In derde instantie hebben 

pensioenfondsen met slechte governance grotere moeilijkheden met het aantrekken en behouden van 

deskundige professionals en bestuurders. In vierde instantie wordt het vooruitzicht op conflicten en 

verdeeldheid die bestuurders onderling verdeeld, versterkt door spanning tussen het bestuur en 

bestuursbureau. 

 

 

 



 

 

Aansprakelijkheid 

In deze studie komt naar voren dat zowel theorie als de praktijk bevestigt dat de kennis en kunde van 

pensioenfondsbestuurders te wensen over laat, met name deficiënties van kwalificaties in financiën of 

beleggingen. Tevens wordt er te weinig tijd besteed aan beleggingenbeslissingen en is er sprake van 

een laag innoverend vermogen. De kwaliteit van pensioenfondsmanagement is van groot belang voor 

de Nederlandse economie en samenleving. De dreigende afstempeling van pensioenen door de 

tekorten bij pensioenfondsen doet de vraag rijzen hoe de bestuurdersaansprakelijkheid van 

pensioenfondsbestuurders is geregeld. Bestuurders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de 

schade die is ontstaan bij de vervulling van hun taak. Een aansprakelijk gestelde bestuurder zal 

worden verplicht om benadeelden alle schade die door zijn handelen is ontstaan te vergoeden. Deze 

benadeelde kan de rechtspersoon (interne aansprakelijkheid), of een of meer derden zijn (externe 

aansprakelijkheid). Het pensioenfonds kan haar bestuurders intern aansprakelijk stellen op grond van 

artikel 2:9 BW. Artikel 2:9 BW bevat enerzijds een gedragsnorm (behoorlijke taakvervulling) en 

anderzijds een toetsingsnorm (ernstige verwijtbaarheid). Zonder ernstige verwijtbaarheid is er geen 

onbehoorlijke taakvervulling en dus ook geen aansprakelijkheid. Om te bepalen of aan de maatstaf 

van een ernstig verwijt is voldaan, dienen alle relevante omstandigheden van het geval te worden 

meegewogen. De aansprakelijkheid kent een hoge drempel; te weinig risico is ook niet in het belang van 

het pensioenfonds, omdat rendementen te laag kunnen uitvallen. De rechter beoordeelt of in de gegeven 

omstandigheden de bestuurder in redelijkheid tot een bepaalde beslissing heeft kunnen komen, mede gelet 

op de mogelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder (cf. Hoekzema, 2011; Strik, 2010; Maatman, 

2004). Naast interne aansprakelijkheid voor bestuurders bestaat er ook externe aansprakelijkheid op 

grond van artikel 6:162 BW. Een concrete vordering op grond van dit wetsartikel (onrechtmatige daad) 

slaagt wanneer een pensioenfondsbestuurder een persoonlijk voldoende ernstig verwijt van 

onbehoorlijke taakvervulling gemaakt kan worden. De maatstaf die voor bestuurders van een 

pensioenfonds moet worden aangelegd is niet een andere maatstaf dan bij een vennootschap of een 

reguliere stichting. Er moet namelijk sprake zijn van een ernstig verwijt van onbehoorlijke 

taakvervulling. Het risico op aansprakelijkheid is bij een pensioenfonds wel groter. Het doel en het 

vermogen maar ook het schenden van de belangen van de stakeholders en de regelgeving, brengen 

een groter risico op aansprakelijkheid met zich mee. Aan de andere kant kan dit wel beperkt worden 

door de organisatie van het pensioenfonds en het onbezoldige karakter van het besturen ervan. 
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Hoofdstuk Éen: Introductie 
 

1.1 Inleiding 

 

De kredietcrisis kwam aan het licht op een specifieke dag. Op 15 september 2008 zag de wereld 

plotseling hoe ernstig de toestand feitelijk was toen de op twee na grootste investment bank van de 

Verenigde Staten, Lehman Brothers, failliet ging.  De Amerikaans overheid, met name de 

republikeinse partij,  weigerde deze bank te helpen (Van Rossem, 2012). De reden voor het niet 

verlenen van overheidshulp was de inmiddels al verleende steun aan twee andere Amerikaanse 

hypotheekbanken. Daarnaast was de overheid van mening dat een faillissement van Lehman Brothers 

geen systeembedreigende effect zou hebben. Het faillissement van Lehman Brothers veroorzaakte 

een implosie van de kredietmarkt. Vanwege deze onmiddellijke verstrekkende gevolgen, zette de 

Amerikaanse overheid een reddingsplan op van USD 700 miljard, genaamd het Trouble Asset Relief 

Program (TARP), om de eerste klappen op te vangen. Interessant is de vraag hoe het mogelijk was 

dat deze bank failliet ging en waarom dit verstrekkende gevolgen had voor de wereldeconomie.  

 

Van Rossem (2012) stelt dat de diepste wortel van de crisis ligt eigenlijk in de psyche van de mens 

zelf. Wanneer het goed gaat, denken mensen dat economische groei oneindig is en men steeds meer 

wil krijgen voor minder. Echter, wanneer het slecht gaat, denkt men dat er geen uitweg meer is. De 

eerste feitelijke oorzaak had zijn oorsprong in 2007 toen de Amerikaanse onroerend goed zeepbel 

knapte. De vastgoedprijzen in de VS lieten de afgelopen tien jaar een continue stijging zien6. De reden 

daarvoor was dat er goedkoop krediet verstrekt kon worden waardoor er een groot financieel 

zelfvertrouwen in de maatschappij ontstond. Hierdoor investeerde veel personen de overwaarde van 

hun huis in luxe producten. Destijds was het voor mensen zonder (vast) inkomen mogelijk om een 

hypotheek te krijgen want er bestond geen indicatie dat vastgoedprijzen een daling lieten zien. 

Hypotheken werden vervolgens op grote schaal doorverkocht aan financiële instellingen die al deze 

hypotheken bundelden in een nieuwe beleggingsproduct, een collateralized debt obligation (CDO). Dit 

product werd vervolgens getrancheerd waarbij de bovenste laag (tier 1) een beperkt risico kende met 

laag rendement. De onderste laag (tier 3) kende een hoog risico en daarmee een hoog rendement. 

Vervolgens werd aan een CDO een derivaat gekoppeld, een credit default swap (CDS) waarin ook 

belegd kon worden en gold als een verzekering voor een CDO. Er ontstond feitelijk een nieuwe wereld 

van beleggingsinstrumenten die vaak ook een triple A rating toegewezen kregen. Deze 

beleggingsinstrumenten konden ook gekocht worden door partijen die het zelf uitgaven, zoals Lehman 

 
6 Zie in dit verband ook de oratie van Kocken (2012) waarin hij de theorie van Minsky (1963) hernieuwd onder de aandacht 
brengt. Minsky (1963) beschrijft dat de destabiliserende schokken in een economie, worden veroorzaakt door de interne 
economie zelf. In drie verschillende fases beschrijft Minsky (1963) fases na een grote depressie waarin het redelijk goed gaat 
met de economie, waarbij de laatste fase uit de meeste fragiele zgn. ‘Ponzi’ deelnemers bestaat, die vergelijkbaar zijn met de 
situatie in de Verenigde Staten zoals Van Rossem (2012) omschrijft. In deze ‘Ponzi’-fase blijken altijd veel financiele innovaties 
op de markt te komen. Kocken (2012) stelt dat securitisaties en credit default swaps gewoon oude wijn in nieuwe zakken is, 
wanneer men dit vergelijkt met principieel identieke investment trusts uit de jaren ’20. Deze ‘schuld innovaties’ vormen een 
structureel component in de ‘Ponzi’-fases die ook in voorgaande crises (1873, 1929, 2007) hebben gezien. 
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bijvoorbeeld deed. Toen de hypotheekmarkt ineen stortte, bleek het lastig om de verschillende 

tranches te waarderen, behalve voor de bovenste tranches.  

 

Ook pensioenfondsen beleven hierdoor wereldwijd zware tijden. Nadat pensioenfondsen de dot com 

crisis van 2001 overleefden (na een koersval in 2000), was men op zoek naar superieure 

rendementen waardoor alternatieve beleggingen, hedge funds en andere complexe 

beleggingsstrategieën werden omarmd en pensioenpremies zijn gestegen. Op het dieptepunt van de 

markt verloren pensioenfondsen USD 3,4 biljoen (OECD, 2011). Ondanks een forse daling van 

aandelenmarkten blijft de belangrijkheid van pensioenfondsen voor een land enorm sinds het een 

essentieel onderdeel is van een economie. De relatieve belangrijkheid van pensioenfondsen in 

Nederland ten opzichte van de omvang van de economie bedraagt 134,9%, het hoogste percentage in 

de OECD regio (OECD, 2011). Davis en Hu (2007:243) merken op dat de groei van 

pensioenfondsvermogen een motor is voor economische groei en maatschappelijk welzijn in een land. 

Nederlandse pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor EUR 789 miljard aan pensioenvermogen en 

hebben een leidende rol in de wereld voor pension finance (Ambachtsheer, 2007), ondanks dat het 

aantal pensioenfondsen in Nederland fors is gedaald in de afgelopen dertien jaar. Dit is onder andere 

te wijten aan de relatief hoge kosten waar kleinere pensioenfondsen mee geconfronteerd worden 

(Bikker en De Dreu, 2006)7 en het tekort aan beschikbare deskundige bestuurders om voldoende 

professionaliteit in het bestuur te waarborgen (Frijns, Nijsen en Scholten, 2009). Van pensioenfondsen 

wordt ook veel verwacht vanwege de belangrijkheid als institutioneel belegger in nationale en globale 

financiële markten (Hebb, Wojcik, 2005 in Clark, 2005:234). Daarnaast worden pensioenfondsen 

worden geconfronteerd met een snel vergrijzende bevolking, een relatieve trage groei van het aantal 

jonge werknemers, langere levensduur van mensen en een toenemend aantal mensen die het 

inkomen halen uit pensioenrechten. Het Nederlandse pensioenvermogen is voor meer dan zestig 

procent bestemd voor pensioenen die al zijn ingegaan of die binnen nu en tien jaar zullen ingaan. De 

beleggingshorizon wordt korter en pensioenpremies kunnen steeds minder ingezet worden als 

sturingsmiddel. Daarmee zijn pensioenfondsen afhankelijker geworden van financiële markten om 

hogere rendementen te halen en kosten laag te houden. Het risicoprofiel is sterk toegenomen en 

tegelijkertijd wordt verwacht dat pensioenfondsen de opgebouwde pensioenrechten beschermen 

(Frijns et al, 2009). 

 

Deze factoren maken de noodzaak van het efficiënt besturen van een pensioenfonds groter dan het 

feitelijk al is, en reikt verder dan een pensioenfonds in staat te om de stellen de pensioenwetgeving na 

te leven waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het volledige voordeel (cf. Qureshi en Mckay, 2007). 

 
7 Bikker en De Dreu (2009) hebben bewijs gevonden dat de omvang van een pensioenfonds een effect heeft op administratieve 
kosten van een fonds. Kosten van vermogensbeheer en administratie van de kleinste pensioenfondsen zijn gemiddeld 12 keer 
hoger dan van de grootste fondsen. Dit wordt ook bevestigd door recent onderzoek van de AFM (2011). Niet alleen de omvang 
van een fonds heeft invloed op de administratiekosten. Ook het type pensioenfonds heeft invloed op de gemiddelde 
administratiekosten. Bikker en De Dreu (2009) merken op dat bedrijfstakpensioenfondsen efficiënter opereren dan 
ondernemings- en beroepspensioenfondsen. Dit heeft onder andere te maken dat bedrijfstakpensioenfondsen minder vaak de 
pensioenrechten van werknemers moeten overbrengen naar een ander pensioenfonds omdat deze werknemers vaak een 
nieuwe baan vinden in dezelfde bedrijfstak, terwijl ondernemingspensioenfondsen hiermee vaker worden geconfronteerd 
wanneer werknemers van baan wisselen. Bikker en De Dreu (2009) verrichten ook onderzoek naar de beleggingskosten en 
concluderen dat grotere fondsen de mogelijkheid hebben om de vaste kosten te verdelen over een grotere portefeuille. Ook een 
grotere marktmacht van grote fondsen speelt hierbij een rol.  
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Een aanhoudende crisis8 en een daaruit voortvloeiende kortere beleggingshorizon vereist van 

bestuurders om complexere en snellere beslissingen te nemen op snel veranderende financiële 

markten. 

 

De gevolgen van de kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende economische recessie van 2009 

hebben geresulteerd in een set nieuwe regels zoals het minimum vereist funding ratio, risk en 

compliance regels, externe communicatie richting stakeholders en nieuwe accounting regels (IFRS, 

IAS 19).  

 

Ook heeft Minister Kamp op 24 februari 2012 een wetsvoorstel9 naar de naar de Eerste en Tweede 

Kamer heeft gestuurd waarin een nieuw wettelijk verankerd governancemodel voor pensioenfondsen 

wordt geïntroduceerd. Clark (2004) merkt in dit verband op dat door de invoering van harde wetgeving 

er een eind komt aan de tijd dat bestuurders aanzienlijke vrijheid genoten (op het gebied van 

besluitvorming) bij het uitvoeren van verantwoordelijkheden om de welvaart van de begunstigden te 

beschermen. Op 1 juli 2010 is een wetsvoorstel10 door de Tweede Kamer aangenomen dat de 

pensioenwet wijzigt waardoor een evenwichtige samenstelling van de besturen van pensioenfondsen 

wordt bevorderd en legt het recht op een plaats voor pensioengerechtigden in het bestuur van 

pensioenfondsen vast. Ook de motie van Eerste Kamerlid Thissen11 over de wenselijkheid van de 

vertegenwoordiging van jongeren in pensioenfondsbesturen naast de deelname van 

pensioengerechtigden is aangenomen. De motie-Noten12 c.s. over het werkgeversaandeel in het 

bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen als er sprake is van premiemaximalisatie is ingetrokken op 

31 januari 2012, omdat door minister Kamp toezeggingen zijn gedaan betreffende dit onderwerp. De 

kabinetscrisis van 22 april 2012 maakt de implementatie van het wetsvoorstel onzeker. Moons (2012) 

stelde zelfs dat er een sterke lobby plaatsvindt voor de terugkomst van een one-tier board als een van 

de verplichte bestuursmodellen. Deze ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken sloot een Nota 

van Wijziging op dit onderwerp niet uit. Ook heeft het dit wetsvoorstel geleid tot 250 Kamervragen.  

 

De Kamer staat daarom voor de vraag of het PFG-wetsvoorstel controversieel13 wordt verklaard en 

daardoor pas na de verkiezingen opnieuw behandeld zal worden. De rol van pensioenfondsen, haar 

bestuurders (Henkens, Koedijk, Slager, Van Dalen, 2010) en daarmee het bestuursmodel krijgt 

gestaag meer invloed waardoor het onderwerp pension fund governance sinds kort hoog op de 

 
8 De crisis is een systeemcrisis geworden: de financiële, economische en eurocrisis die eerst gescheiden waren en elkaar 
opvolgden, gaan nu samen en versterken elkaar (NRC Handelsblad, 23 juni 2012) 
9 Kamerstuk II 2011/12, 33 182, nr. 2,  p.1 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking 
van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen   
(…) ”Het oktober 2007)”. 
 
10 Kamerstuk II 2009/10, 31 537,, nr. 1,  p.1 Voorstel van wet van de leden Kos¸ Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet 
met betrekking tot een tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen.  
 
11 Kamerstuk I 2011/12, 31 537, nr. 1,  p.1 Motie van het lid Thissen (GL), Noten (PvdA), Vliegenthart (SP), Smaling (SP) en 
Ganzevoort(GL)  
 
12 Kamerstuk I 2011/12, 31 537, nr. 1,  p.1 Motie van het lid Noten (PvdA), Thissen (GL), Vliegenthart (SP), Smaling (SP) en 
Ganzevoort(GL)  
13 De komende tijd vergadert de Tweede Kamer gewoon door. Maar vanwege de demissionaire status van het kabinet vergadert 
de Kamer niet over alle onderwerpen die in behandeling zijn. De behandeling van de onderwerpen die controversieel verklaard 
zijn, wordt uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is of tot de Kamer besluit om het onderwerp van de lijst af te halen. 
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politieke agenda staat. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen pensioenfondsen hun 

governance model opnieuw tegen het licht moeten houden en toetsen aan nieuwe en ingrijpende 

eisen. Ook de media aandacht voor de pensioenfondssector is groot, zeker wanneer actieve en of 

gepensioneerde werknemers mogelijk worden geconfronteerd met enerzijds een hogere 

pensioenbijdrage en anderzijds een afstempeling van pensioenen. Het ogenschijnlijke onvermogen 

van veel pensioenfondsen om adequaat te reageren op de kredietcrisis en de globale recessie zijn 

onder andere structurele tekortkomingen aan governance hetgeen mogelijk consequenties heeft 

toekomende generaties. Pensioenfondsen staan voor de uitdaging om het publieke vertrouwen in de 

sector te herstellen en daarmee de integriteit van de institutie.  

 

Gezien de relatie tussen een sterke governance structuur en fund performance, hebben 

pensioenfondsen een extra motivatie om te investeren in een efficiënt toezicht op het bestuur en 

management en om een evenwichtige verdeling van invloed binnen het verantwoordingsorgaan dat 

bestaat uit werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden . 

 

Ambachtsheer (2007), Clark en Urwin (2008) en Clapman (2007) stellen in vast dat er diverse 

manieren zijn waarop pensioenfondsen het bestuursmodel tegen het licht kunnen houden. De 

onderzoekers die hun studies verrichtten in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten, 

suggereren dat pensioenfondsen niet alleen maar supervisory compliant moeten zijn maar actief 

moeten zoeken een effectief en efficiënt bestuursmodel. Op deze manier is een pensioenfonds in 

staat om de mogelijke belangentegenstelling (agency problemen) binnen het fonds op te lossen (cf. 

Cocco, Volpin: 2007). Alleen een effectief bestuurd pensioenfonds kan de logische brug slaan tussen 

het creëren van waarde voor belanghebbenden en zich opstellen als een pro-actieve, goed 

geïnformeerde lange termijn belegger (Ambachtsheer, Capelle en Lum: 2008:3). Nagtegaal (2011:16) 

stelt dat Nederlandse pensioenfondsen zelf het initiatief moeten nemen om de governance te 

verbeteren en typeert het als een noodzakelijk bestuurlijke vernieuwing. 

 

Ondanks de dominante rol die pensioenfondsen spelen in een economie, de invloed op het financiële 

welzijn van veel pensioengerechtigden en recente politieke ontwikkelingen, is de academische 

aandacht voor het efficiënt besturen van pensioenfondsen zeer beperkt, zeker ook in vergelijking met 

het aanpalende vakgebied, corporate governance. Merton en Bodie (2004) trachten wel een 

overkoepelende theorie te ontwerpen om drie gerelateerde finance theorieën (neoklassiek, gedrag en 

institutioneel) aan elkaar te koppelen. De focus van institutionele dimensie ligt op het omgaan met 

marktfricties en agency problemen. Echter, de auteurs laten na om een optimale governance praktijk 

en organisatiestructuur voor te schrijven De meerderheid van de literatuur over pension fund 

governance is gewijd aan de ontwikkeling en beschrijving van best-practice oplossingen en concepten 

voor pensionfondsen. Empirische studies over dit onderwerp zijn nauwelijks aanwezig. 

 

Dit onderzoek schetst een theoretisch raamwerk over het onderwerp pension fund governance dat als 

basis dient voor de optimalisatie van bestuursmodellen bij Nederlandse pensioenfondsen. Een 
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beschrijving van internationale best-practices van governance bij pensioenfondsen zal bijdragen aan 

verbetering ervan in Nederland. Daarnaast zal er een overzicht gegeven worden van de ontwikkeling 

die het vakgebied in Nederland heeft doorgemaakt over de afgelopen elf jaar. 
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1.2  Onderzoeksmethode 

 

De aanleiding voor deze studie ligt in mijn aanstelling bij Aon Hewitt in juni 2012 als investment 

consultant. Het doel was om een governance raamwerk en propositie te ontwerpen die zowel een 

juridisch als bedrijfskundig perspectief bevat. Aon Hewitt heeft aangegeven dat er in het verleden een 

aantal pogingen hiertoe zijn verricht. Het is een proces geworden van reflectie en studie van pension 

fund governance bij Nederlandse pensioenfondsen. 

 

Het was mijn doel om de meest actuele perspectieven en paradigma’s van pension fund governance 

te vatten in een theoretisch raamwerk. Speciaal in deze literatuur zijn ook internationale best-practices 

gevonden en praktische oplossingen aangetroffen. Daarnaast heb ik een overzicht geschetst van de 

juridische ontwikkelingen op dit gebied van de afgelopen tien jaar in Nederland, inclusief een 

bespiegeling op het meest recente wetsvoorstel. De methodologie achter het analyseren van best-

practices is bestudeerd en zal dienen als basis voor het analysemodel van AonHewitt aangevuld met 

de inzichten die zijn verkregen uit de literatuurtstudie. Ik heb geprobeerd om theorie en praktijk te 

combineren ter bevrediging van zowel de wetenschap als de praktijk. Het raam voor het optimaliseren 

van pension fund governance is afgebeeld is figuur…De theoriestudie heeft geleid tot een raamwerk 

voor het optimaliseren van pension fund governance bij Nederlandse pensioenfondsen door een drie-

staps benadering, zoals besproken in hoofdstuk vier. 

 

Naast een literatuurstudie zijn er pilot inteviews gehouden met professoren en 

pensioenfondsmanagers (intern en extern) om een proof-of-concept te realiseren en begripsvaliditeit 

te waarborgen14. De diepte-discussies met wetenschappers, beroepsbeoefenaars (inclusief collega’s) 

tijdens de interviews hebben het risico van response bias15. 

 

 

Deze benadering is geschreven het begin van mijn dienstverband bij Aon Hewitt en dient als een 

leidraad voor het onderzoeksproces. De tijdslijn voor elke stap is achteraf aangepast als instrument 

voor verificatie.  

 

1. Wat is pension fund governance? Wat zijn de doelstellingen ervan? Wat zijn de meest actuele 

ontwikkelingen op zowel op bedrijfskundig als juridisch gebied van pension fund governance? Is er al 

voldoende wetenschappelijke bewijs voor een relatie tussen goede pension fund governance en fund 

performance? Hoe verloopt de selectie van pensioenfondsbestuurders in Nederland en kunnen zijn 

aansprakelijk worden gehouden voor slechte beleggingsresultaten? 

 

 

 
14 Begripsvaliditeit gaat over de vraag of de resultaten van een onderzoek wel werkelijk een indicatie zijn voor het begrip 
waarover je een uitspraak wilt doen 
15 Wanneer respondenten systematische fouten maken bij het beantwoorden van vragen spreken we van response bias.  
Response fouten zijn in het algemeen het gevolg van het feit dat de respondent weet dat hij object van onderzoek is 

http://www.leidenuniv.nl/fsw/psychologielexicon/index.php3-m=116&c=141.htm
http://www.leidenuniv.nl/fsw/psychologielexicon/index.php3-m=116&c=243.htm
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➢ Wetenschappelijke artikelen en boeken zijn verzameld, gedocumenteerd en bestudeerd van 

de volgende bronnen (15 mei 2012 – 20 juli 2012): 

o Rotterdam School of Management / Erasmus Universiteit Rotterdam  

▪ Universiteitsbibliotheek 

 

➢ Theoretische ontwikkelingen zijn besproken met professoren met een leerstoel op dit 

vakgebied. Deze contacten zijn ook gebruikt om het concept te verifiëren  

(Juni 2012 – ongoing). Ondersteunende hoogleraren zijn: 

 

o Prof. dr. Alfred Slager, Tilburg School of Economics and Management / Universiteit 

van Tilburg, TiasNimbas Business School (interview: 27 juni 2012  

o Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, Nyenrode Business Universiteit  

Prof. mr. Steven Schuit, Universiteit Utrecht, Nyenrode Business Universiteit, Allen & 

Overy  

 

 

2. Welke trends en ontwikkelingen van pension fund governance hebben er zich sinds 2001 in 

Nederland afgespeeld? Wat is de juridische en operationele impact van het Wetsvoorstel Versterking 

Bestuur Pensioenfondsen voor de governance van deze organisaties?] 

 

3. Wat doet Aon Hewitt NL momenteel op het gebied advisering omtrent pension fund governance en 

wat is het kennisniveau van dit onderwerp binnen de organisatie? Welke methodes en invalshoeken 

zijn er in het verleden gebruikt? Welke afdelingen waren hier bij betrokken? Welke (type) klanten 

hebben deze dienstverlening afgenomen? 

 

➢ Analyse en mapping van interne activiteiten en documenten (September 2012 – Oktober 

2012) met assistentie van trainee. 

➢ Interviews met betrokken personen (lead client consultants, investment consultants en legal 

consultants) in Nederland (September 2012 – Oktober 2012)  

➢ Opbouw van Governance database met wetenschappelijke artikelen, artikelen uit tijdschriften 

en media en interne documenten met assistentie van trainee  

➢ Marktanalyse/Prospectanalyse 

 

4. Welke lessen kunnen getrokken worden uit het theoretisch en praktisch kader en op welke manier 

versterken deze componenten elkaar? Onderzoek naar methode van internationale best-practices om 

governance bij pensioenfondsen te analyseren, te optimaliseren en te koppelen aan business case ?  
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1.3 Het Nederlandse Pensioenstelsel 

 

Het Nederlandse pensioenstelsel is gebouwd op drie pijlers. De eerste pijler voorziet in een 

basispensioen voor ieder persoon die 65 jaar of ouder is. Deze regeling wordt gefinancierd door de 

overheid op basis van het pay-as-you-go principe. De huidige AOW pensioenen worden betaald van 

de huidige premie-inkomsten. De tweede pijler bestaat uit een verplichte deelname van werknemers 

aan een aanvullende pensioenregelingen (bovenop het basispensioen) van ondernemingen, 

bedrijfstakken of beroepsgroepen. De Algemene Ouderdomswet schrijft voor dat werknemers verplicht 

zijn deel te nemen aan pensioenregelingen die worden aangeboden door de werkgever. Zowel 

werknemers als werkgevers betalen premie hiervoor maar de werkgevers hebben het grootste 

aandeel hierin. Bijna iedere pensioenregeling in Nederland betreft een defined benefit (DB) regeling 

waarbij het pensioenfonds zich committeert aan het uitbetalen van vooraf vastgesteld bedrag. Dit in 

tegenstelling tot de defined contribution (DC) regeling waarbij de werkgever een vaste premie betaalt 

en mogelijke opbrengsten voor de werknemer afhankelijk zijn van beleggingsresultaten. De meeste 

pensioenfondsen garanderen slechts een nominaal bedrag maar streven wel naar een link met loon of 

prijsontwikkeling, mits er voldoende kapitaal is. Het Nederlandse pensioenstelsel is het best te 

omschrijven als een nominaal DB-pensioen gecombineerd met een streefdoelstelling naar inflatie 

indexatie (Bikker, De Dreu:2006:6). De derde pijler bestaat uit een vrijwillige (fiscaal vriendelijke) 

pensioenregelingen die personen zelfstandig kunnen aangaan, zoals lijfrente of spaarregelingen. 

 

In Nederland kunnen drie belangrijke soorten pensioenfondsen worden onderscheiden namelijk 

ondernemingspensioenfondsen, verplichte en niet-verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en 

beroepspensioenfondsen. Ondernemingspensioenfondsen (OPF) voorzien in pensioenregelingen voor 

de werknemers van de sponsor van het fonds. Een OPF wordt gevoerd in een aparte juridische entiteit 

en wordt bestuurd door de onderneming zelf en soms door vereniging van werknemers. 

Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) voorzien in pensioenregelingen voor werknemers in een bepaalde 

industrie. Deze pensioenregelingen zijn gebaseerd op collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) 

tussen werkgevers en vakbonden, die de werknemers in een bedrijfstak vertegenwoordigen. De 

verplichte BPF-regelingen zijn gebaseerd op CAO-afspraken en deelname is daardoor verplicht voor 

elke werknemer en werkgever in de respectievelijke bedrijfstak. Niet-verplichte BPF-regelingen 

verwijzen naar de CAO-afspraken maar geven de werkgever de keuze om wel of niet deel te nemen. 

Het laatste soort fonds betreft de beroepspensioenfondsen die pensioenregelingen verschaffen voor 

specifieke beroepsgroepen zoals bakkers, huisartsen en notarissen. In tegenstelling tot 

ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen hebben beroepspensioenfondsen direct te maken 

werknemers en niet met werkgevers. Indien voor een beroepsgroep een beroepspensioenregeling 

geldt, dan zijn alle beroepsgenoten wettelijk verplicht zich bij dat pensioenfonds aan te sluiten. 

 

Veel voorgestelde oplossing zoals gedragscodes voor het governance probleem bieden niet het hoofd 

aan het meest belangrijke aandachtspunt, de relatieve macht van pensioenfondsen en met name de 

beleggers binnen het bestuursbureau in de markt voor financiële dienstverlening (Clark, 2004). Clark 
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(2004) suggereert een oplossing voor het ogenschijnlijke gebrek aan kennis binnen pensioenfondsen. 

Hij stelt om de pensioenorganisatie te transformeren in een instituut dat over voldoende interne 

middelen beschikt dat men in staat stelt de beste professionele managers en adviseurs aan te stellen. 

Dit suggereert dat pension fund governance zowel een aangelegenheid is van omvang en schaal als 

van regels, procedures, competentie en expertise. Een van de lessen die auteur leerde van 

Australische en Nederlandse pensioenfondsen was dat grote bedrijfstak pensioenfondsen beter in 

staat zijn om te concurreren op de markt voor de uitvoering van taken en functies in vergelijking met 

kleinere ondernemingpensioenfondsen. Clark (2004) waarschuwt dat elementaire 

organisatiesystemen in combinatie met een tastbaar gebrek aan kennis, pensioenfondsen tot een 

eenvoudig doelwit voor grote financiële dienstverleners maken. 

 

Frijns, Nijsse en Scholtens (2010) onderzochten in de Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer 

onder andere de wijze waarop governance zich bij Nederlandse pensioenfondsen heeft ontwikkeld. 

Een van de conclusie is dat besturen van kleine fondsen zich periodiek dienen te buigen over de 

vraag of de omvang van het fonds niet te klein wordt voor een optimale bemensing van bestuur en 

inrichting van de bestuurlijke processen. Ook de afhankelijkheid van een pensioenfonds van de nexus 

aan contracten met externe adviseurs op het gebied van vermogensbeheer en administratie is een 

punt van zorg, volgens Clark (2004).  

 

De suggesties van Clark (2004) en Frijns et al. (2010) worden bevestigd door de statistische gegevens 

van De Nederlandse Bank. Uit onderstaande opsomming blijkt dat het aantal 

ondernemingspensioenfondsen harder daalt in vergelijking met de bedrijfstakpensioenfondsen. Het 

aantal kleinere ondernemingspensioenfondsen zal zich eerder aan bij bedrijfstakpensioenfondsen 

aansluiten dan zich te verenigen in een multi-ondernemingspensioenfonds. Het aantal deelnemers, 

premie inkomsten en belegd vermogen laten een stijging ten opzichte van een daling van het aantal 

pensioenfondsen. Dit wijst op een verdere consolidatie van het aantal fondsen met licht groeiende 

pensioenmarkt. 

  

Het totaal aantal pensioenfondsen16 in Nederland daalt tussen 2009 – 2012 (Q1) met 29,5%, van 636 

naar 448. Het totaal aantal beroepspensioenfondsen17 daalt licht 15% van 91 naar 77.. Het totaal 

aantal ondernemingspensioenfondsen daalt fors met 33%,  van 531 naar 357.  Het totaal aantal 

participanten stijgt licht tussen 2009 – 2012(Q1) met 0,7%, van 5.801.000 naar 5.842.000. De totale 

premie stijgt fors tussen 2009 – 2012(Q1) met 19%, van EUR 590mld naar EUR 704mld. Het totaal 

aantal Assets Under Management stijgt tussen 2009 – 2012(Q1) met 3%, van EUR 26,5 mld naar 28,5 

mld. 

 

 

 
16 Het totaal aantal pensioenfondsen bestaat uit verplichte BPF-regelingen, niet-verplichte BPF-regelingen, 
ondernemingspensioenfondsen, ondernemingsspaarfondsen en beroepspensioenfondsen 
 
17 Het totaal aantal beroepspensioenfondsen bestaat uit verplichte BPF-regelingen en niet-verplichte BPF-regelingen 
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Een andere ontwikkeling op de pensioenmarkt is de verschuiving van het beleggingsrisico en een 

toenemende druk op rendement. Dit verschuift van de werkgevers naar deelnemers en 

pensioengerechtigden. Dit is onontkoombaar proces omdat er vrijwel geen mogelijkheden meer zijn 

om de premies nog verder te verhogen. De premies zijn namelijk al relatief hoog en verdere 

premieverhoging zou tot een onevenredige verslechtering van de koopkracht van werknemers en de 

concurrentiepositie van ondernemingen leiden. Daar komt bij dat de premie als sturingsmiddel om de 

dekkingsgraad van een pensioenfonds bij te sturen minder effectief is geworden, doordat het aandeel 

van de loonsom van de premiebetalende deelnemers in de totale voorziening voor 

pensioenverplichtingen is afgenomen (Frijns et al, 2012: 19). Anders gezegd: naarmate de verhouding 

tussen het aantal werkenden en het aantal pensioengerechtigden meer verschuift in de richting van 

een groter aantal pensioengerechtigden, heeft verhoging van de premie op het totaal van de 

voorzieningen minder effect. De rekenrente en beleggingsresultaten hebben tegenwoordig een 

grotere invloed op de financiële positie van de fondsen. 
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Hoofdstuk Twee: Theoretisch kader pension fund 
governance 
 

2.1 Inleiding 

 

Hoofdstuk 2 vormt het theoretisch kader voor dit onderzoek. Het is opgebouwd uit een nadere definitie 

van pension fund governance en de relaties en belangen van stakeholders. In dit onderzoek zal de 

term pension fund governance worden gebruikt als beschrijving voor elk aspect van besluitvorming 

binnen pensioenfondsen. 

 

2.2 Pension fund governance definitie en doelstellingen 

Na het lezen van deze paragraaf moet duidelijk zijn wat pension fund governance betekent. Een 

definitie van pension fund governance is sterk verbonden met de focus die wordt gehanteerd. 

 

• Impavido (2002): Pension fund governance is the operation and oversight of a pension fund. 

• Carmichael en Palacios (2003): Pension fund governance refers to the systems and 

processes by which a company or government manages its affairs with objectives of 

maximizing the welfare of and resolving the conflicts of interest among it stakeholders. 

• Stichting voor de Arbeid (2004): Pension fund governance betreft zorgvuldig bestuur, intern 

toezicht, verantwoording, deskundigheid, openheid en communicatie. 

• Urwin (2006): (…) in institutional investment, governance describes the system of decision 

making and oversight to invest a fund’s assets.  

• Clark en Urwin (2007): Pension fund governance is orchestrating collective action in timely 

effective fashion given inherited relationships and systems of control.  

• Carmichael en Palacios (2003): governance is defined as the systems and processes by 

which a company of government manages its affairs with the objective of maximizing the 

welfare of and resolving the conflicts of interest amongst its stakeholders. 

 

Carmichael en Palacios (2003) voegen aan de definitie van governance een specifiek een 

belangenconflict tussen stakeholders aan toe en suggereren dat pension fund governance betrekking 

heeft op transparantie, conflict oplossing, prudent management van de middelen die bijdragen aan 

waardecreatie. Hess en Impavido (2003) benadrukken dat governance van vitaal belang is vanwege 

het verschil in kennis, vaardigheden en informatie tussen de begunstigen en bestuur. Voor veel 

organisaties is governance een probleem van het tijdig en effectief orkestreren van collectieve acties, 

gegeven overgeërfde relaties en controlemechanismen.  

 

Dit is in het bijzonder van belang voor financiële instellingen die moeten kunnen reageren op snelle 

marktontwikkelingen (Clark en Urwin, 2007). Voor de uitdaging van governance kan worden gedacht 

aan twee gerelateerde onderdelen op korte en lange termijn.  
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Het eerste onderdeel bestaat uit het faciliteren van bewerking van functionele verplichtingen die 

resultaten generen zonder institutioneel herontwerp. Het tweede onderdeel van de uitdaging is het 

ontwikkelen van lange termijn performance door hervormingen (aanpassingen) en institutioneel 

herontwerp (Clark en Urwin, 2007)  

 

De antropologen O’Barr en Conley (1992) verrichtte gedragsonderzoek bij negen grote 

pensioenfondsen in de Verenigde Staten over een periode van twee jaar. De auteurs concludeerden 

dat het doel van pension fund governance meer gericht lijkt te zijn op het afschuiven van 

verantwoordelijkheden, schuld management en het kweken van goede relaties voor eigen belang  met 

leveranciers (waaronder asset managers) dan het creëren van waarde voor stakeholders. Ook Koedijk 

en Slager (2010:30) suggereren dat pensioenfondsbestuurders ingrijpende beslissingen liever 

afschuiven op de toezichthouder zodat de bestuurders het kunnen wegzetten als “buiten hun 

beïnvloedingssfeer”. Frijns et al. (2010) rapporteren dat er druk van buitenaf noodzakelijk is, in de zin 

van ‘vreemde ogen dwingen’ waardoor besturen gedwongen worden om bijvoorbeeld transparant te 

zijn over hun risico- en beleggingsbeleid. In paragraaf 2.4.3 zal hier verder op in gaan. 

 

Qureshi en Mckay (2007) komen met drie brede benaderingen van pension fund governance 

(decentralized governance, compliant governance, efficient governance) vanuit een context van 

multinationale ondernemingen die samengaan of overgenomen worden en vervolgens worden 

geconfronteerd met het managen van diverse pensioenfondsen verspreid over een aantal landen. De 

tweede en derde benadering zijn het meest relevant voor deze studie en worden hieronder besproken. 

De tweede benadering betreft compliant governance waar alleen de wet wordt gevolgd en geen 

gebruik wordt gemaakt van het volledige voordeel. De derde benadering is efficiënt governance en 

heeft betrekking op behalen van financieel en operationeel voordeel. Qureshi en Mckay (2007) geven 

een aanbeveling voor de laatste benadering. Efficient governance stelt een pensioenfonds in staat om 

de pensioenwetgeving na te leven (compliant) en besturen van decentrale units die eventueel kunnen 

bijdrage aan toenemende efficiëntie van operations. Clark (2006) stelt dat pension fund governance 

verantwoordelijkheden definieert, bestuurslagen in stelt, compliance mechanisme in de pas laten 

lopen met wetgeving en voorziet in nauwkeurige, tijdige en betrouwbare financiële informatie aan 

stakeholders. Monks (2002:113) stelt dat governance geen management is maar het raamwerk 

creëert waarbinnen het management kan besturen. 

 

Van Dalen, Henkens, Koedijk en Slager (2010) noemen het basisdoel van pension fund governance 

het minimaliseren van potentiële agency problemen die kunnen ontstaan tussen deelnemers en 

degenen verantwoordelijkheid voor het management. Goede pension fund governance gaat verder 

dan deze basisdoelstelling en richt zich op het leveren van een goed pensioenfondsresultaat met lage 

kosten voor stakeholders. Governance kan volgens deze auteurs veel positieve neven effecten 

opleveren zoals het creëren van vertrouwen onder stakeholders, het reduceren van de noodzaak voor 

directe regelgeving en het faciliteren van toezicht.  
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Bij goede pension fund governance gaat het in essentie om een efficiënt toezicht op het bestuur (de 

checks) en om een evenwichtige verdeling van invloed binnen het verantwoordingsorgaan dat bestaat 

uit werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden (de balances). Een deugdelijk en transparant 

stelsel van checks and balances in een fonds bepaalt in belangrijke mate de effectiviteit van het 

governance systeem en vormt daarmee een belangrijk impuls voor het maatschappelijk vertrouwen in 

het fonds.  
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2.3 Agency theorie 

 

Een leidende theorie voor het analyseren, begrijpen en verschaffen van structuren en incentives van 

corporate governance binnen organisatietheorie, is de agency theorie van Berle & Means (1932). 

Deze onderzoekers richtte zich destijds op een positivistische18 principaal-agent relatie tussen 

eigenaren en managers van grote beursgenoteerde ondernemingen. Hierbij is een 

belangentegenstelling inherent aan eigenaren en managers met verschillende doelen die deelnemen 

aan een gezamenlijke inspanning. Drie artikelen zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling 

van deze theorie. Jensen en Meckling (1976) onderzochten de eigendomsstructuur van grote 

ondernemingen inclusief de manier waarop een aandelenbelang in de onderneming van managers 

van invloed is op het verenigen van belangen tussen de eigenaren en de managers. Fama en Jensen 

(1983) beschreven de rol van een board of directors in grote ondernemingen die fungeerden als 

informatiesysteem voor aandeelhouders. Op deze manier konden eigenaren het opportunistische 

gedrag van managers monitoren19.  

 

Agency theorie behandelt het probleem van een persoon (de agent) die handelt namens een ander 

persoon (de principaal). Met het delegeren van besluitvorming van de principaal aan de agent kan de 

agent beslissingen nemen die niet van optimaal belang zijn voor de principaal. Agency relaties worden 

gekenmerkt door twee partijen met coöperatief gedrag maar gaan uit van verschillende 

doelen/belangen en verschillend risicomijdend gedrag. De agency theorie beschrijft deze relatie 

waarbij gebruik wordt gemaakt van een contract als metafoor (cf. Coase, 1937) 

 

Verschillende auteurs (Hess en Impavido, 2003:2; Besley en Prat, 2003:11) onderschrijven dat deze 

theorie ook van toepassing is voor het analyseren en verbeteren van de problematiek binnen pension 

fund governance. Echter, agency conflicten binnen pensioenfondsen verschillen van die van 

beursgenoteerde multinationale ondernemingen. Binnen pensioenfondsen is er geen probleem met 

met de scheiding van eigendom en management maar meer het vaststellen wie het risico draagt. 

Deze theorie wordt tevens gebruikt in andere vakgebieden naast organisatietheorie. Denk hierbij aan 

economie, finance, marketing, politicologie, sociologie en organisatiegedrag (Eisenhardt 1989:57). 

 

Het doel van de agency theorie is het beperken ondoelmatig gedrag van de agent en het hem 

voorzien van incentives zodat hij optimaal handelt naar het doel van de principaal. Anders gezegd, het 

doel van deze theorie is het beheersbaar maken van deze relatie; voornamelijk de controle van de 

principaal op de agent, staat centraal. Eisenhardt (1989:58) stelt dat de agency theorie zich 

bezighoudt met het oplossen van het probleem dat ontstaat wanneer de belangen en doelen van de 

principaal en de agent van elkaar verschillen en het voor de principaal moeilijk en duur is om de agent 

te controleren. Dit is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van het nemen van risico’s. De agency theorie 

gaat hierbij uit van de mens als rationeel handelende factor die zijn of haar individuele nut wil 

maximaliseren (Jensen en Meckling, 1976).  

 
18 Positivisme is de opvatting dat alleen empirische wetenschap geldige kennis oplevert. 
19 Het artikel van Fama (1980) wordt buiten beschouwing gelaten. 
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Managers handelen puur in eigen belang en hebben daarbij een incentive activa of liquide middelen 

aan de onderneming te onttrekken waar zij zelf voordeel van hebben. Dit heeft vanzelfsprekend 

negatieve consequenties voor de waar de onderneming. Zodra er te weinig tegenkracht van de 

principaal is, zal de agent zich ongeremd richten op het maximaliseren van het eigenbelang. Naast de 

kwestie van scheiding van eigendom en management, bestaan er problemen die voorkomen in elk 

type agency-relatie. Deze problemen komen voort uit twee gronden. Zowel een verschil in doelen en 

voorkeuren (bijvoorbeeld risicomijdend gedrag) als ook een gebrekkige informatievoorziening ten 

aanzien van elkaars doelen (asymmetrische informatie). Kennis en belangen zorgen voor problemen 

in de agency-relatie (Gillen en Starks, 2003). 

 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen van ongewenst gedrag waarbij de beter 

geïnformeerde partij de mogelijkheid heeft om te profiteren van minder goed geïnformeerde partij. Ten 

eerste bestaat er een moral hazard probleem waarbij de agent zich niet volledig inzet voor een goed 

resultaat zoals voorafgaand is overeengekomen tussen beide partijen. Of hij onderneemt dingen in 

zijn voordeel die tevens ten koste gaan van de principaal. Eisenhardt (1989:61) omschrijft dit gedrag 

als shirking20. Deze problemen komen voort uit een gebrek aan monitoring van de agent of het gebruik 

van niet doeltreffende prikkels/incentives. Williamson (1996:56 in Clark, 2004) concludeerde dat in 

theorie het principaal-agent probleem en het moral hazard probleem sterk aan elkaar verwant zijn op 

het moment dat eigen belang gecombineerd wordt met asymmetrische verspreiding van informatie. 

Ten tweede bestaat er een adverse selection probleem waarbij de agent een gebrek heeft aan 

noodzakelijke competenties om zijn werk goed uit te voeren. Bij het moment van in dienst trading heeft 

de agent wel aangegeven over de juiste competenties te beschikken. Dit gedrag is het resultaat van 

de principaals onvermogen om de managementkwaliteiten van de agent vooraf en tijdens zijn werk 

goed in te schatten (Hess, Impavido: 2003:3). 

 

Het doel van governance is volgens McCallum (2003): (…) ”is to get the principals’ agents, the 

administrators of the principals’ assets, to do what the principals themselves would do if they were in 

charge from day-to-day”.  

 

Om deze reden zal de principaal maatregelen nemen om het niet-waarneembare gedrag van de agent 

te bewaken (monitoring) en op zoek gaan naar prikkels/incentives die de agent ertoe bewegen om zijn 

belangen niet uit het oog te verliezen. De kosten van deze maatregelen worden agency costs 

genoemd. De agency costs zijn te onderscheiden in drie typen. Het eerste betreft monitoring cost, 

kosten voor het controleren van de agent door gebruik te maken van externe onafhankelijke 

deskundigen. Hierbij kan gedacht worden aan de accountant, de actuaris of de investment consultant. 

Eisenhardt (1989) beschrijft dit ook als behavior-oriented governance mechanismen die de principaal 

in staat stellen om beslissingen van de agent bloot te leggen en daardoor opportunistisch gedrag 

terug te dringen.  

 
20 (afschuiven). 
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Daarom is het belangrijk dat informatiesystemen (e.g. rapportage procedures, budget systemen, raad 

van commissarissen of het toevoegen van andere additionele managementlagen) worden opgezet en 

informatie transparanter en gelijker wordt verdeeld binnen een organisatie. Fama en Jensen (1983) 

beschrijven de informatierol van een board of directors in een onderneming om zodoende het gedrag 

van de manager te controleren. Het tweede betreft bonding cost, kosten om de belangen van de agent 

in lijn te brengen met die van de principaal. Eisenhardt (1989) beschrijft dit als outcome-oriented 

governance mechanismen en richt zich minder op de specifieke daden van de agent maar meer op de 

het resultaat dat hij bereikt. Kortom, de beloning van de agent speelt hierbij een belangrijke rol. 

Jensen en Meckling (1976) omschrijven dit als incentive compatibility. Wanneer er ondanks alle 

maatregelen nog steeds kosten voortkomen uit het handelen uit eigen belang van de agent, worden 

deze kosten omschreven als residual loss (Deegan, Craig, Jeffrey, Unerman, 2006). 

 

Het adresseren van agency theorie binnen het raamwerk van pension fund governance is 

noodzakelijk voor het verbeteren van de waarde creatie voor begunstigden (Ambachtsheer, 2005). Er 

bestaan veel agenten in de financiële markten, binnen en buiten pensioenfondsen. Ook is het niet 

altijd duidelijk wie de principalen binnen pensioenfondsen zijn. Sponsors, bestuurders, begunstigden 

of actieve werknemers kunnen allen claimen om gehoord te worden in dit verband (Black, 1992). Wel 

is het denkbaar dat er diverse principaal-agent relaties in de pensioenfondsindustrie.  Ambachtsheer 

(2005:31) stelt dat het primaire agency conflict in de financiële dienstverleningsindustrie een inherent 

conflict blijft dat voortkomt uit for profit organisaties die management services (e.g. asset 

management) verlenen aan pensioenfondsbeleggers. De combineerde krachten van acute informatie 

assymetrie en principaal-agent relaties leidt logischerwijs tot veel klanten die te veel betalen voor te 

weinig. Ambachtsheer, Capelle en Lum (2007) laten in hun studie naar specifieke uitdagingen van 

internationale pension fund governance zien dat pensioenfondsmanagers agency vragenstukken 

bezien als de grootste uitdaging voor pensioenfondsbestuurders. Drucker (1976) benadrukte in de 

jaren zeventig al het gevaar van een groot aantal agenten die pensioenassets zien als een potentiële 

bron van macht en vrij inkomen. Ambachtsheer et al. (2007) onderschrijven dit standpunt en lichten 

toe dat de financiële belangen van diverse stakeholders in een DB-structuur niet altijd gelijk aan elkaar 

zijn.  
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2.4 Belanghebbenden in een pensioenfonds 

 

Desondanks de algemeen geaccepteerde gouden regel dat belangen van de begunstigden 

gemaximaliseerd moeten worden, zijn pensioenfondsen onderworpen aan veel van dezelfde 

governance problemen waar bedrijven ook mee geconfronteerd worden (Jensen, 2000 in Clark, 

2007). Pensioenfondsen hebben substantiële agency problemen die vaak groter zijn dan bij veel 

bedrijven. 

 

Om een goed begrip te krijgen van de governance binnen een pensioenfonds is het noodzakelijk om 

alle stakeholders (of: belanghebbenden) en hun belangen te identificeren. Uit het onderzoek van Hess 

en Impavido (2003:8) blijkt pensioenfondsen een netwerk van overlappende contractuele afspraken 

zijn die verplichtingen specificeren voor de belangrijkste belanghebbenden. In een wereld van 

complete contracten en een risico neutrale opstelling, kunnen de sponsor en de pensioengerechtigden 

bindende afspraken over alle aspecten van pensioenfonds. In het bijzonder kunnen er afspraken 

worden gemaakt over de mate van waakzaamheid over de fund manager en welke asset allocatie er 

gekozen kan worden. Indien het gedrag van alle belanghebbenden ondergeschikt zou zijn aan 

verifieerbare contracten en er geen informatieproblemen zou ontstaan, is een governance structuur 

van ondergeschikt belang zijn. Wanneer beide belanghebbenden geen risico neutrale verdeling kiezen 

van het pensioenfonds, moet er een keuze gemaakt moet worden tussen een defined benefit (DB) of 

een defined contributions (DC) pensioensysteem. De keuze heeft betrekking op de partij die meer 

risico avers is dan de andere (Besley en Prat, 2003:6). De incomplete contractuele afspraken tussen 

stakeholders is een belangrijk kenmerk van pension fund governance en impliceert de noodzaak om 

de governance structuur te matchen met de belangen voor verschillende partijen. 

 

De belangrijkste vijf belanghebbenden binnen een pensioenfonds zijn 1) de sponsor, bestaande uit de 

werkgever of werkgevers dan wel de bedrijfstak van de groep werknemers, 2) de actieve en 

gepensioneerde werknemers die participeren in het pensioenplan, 3) het bestuur (incl. het 

bestuursbureau), 4) de externe asset managers en adviseurs. Voor een overzicht van de governance 

structuur bedrijfstak pensioenfonds zich figuur 1.1. 

 

Besley en Prat (2003) onderzochten de optimale governance structuur voor defined benefit en defined 

contributions pensioensystemen ten opzichte van drie potentiële belangconflicten. Het eerste 

belangenconflict betreft de verantwoordelijkheid en alertheid om asset managers te monitoren. Het 

tweede en derde mogelijke conflict heeft betrekking op asset allocatie beslissingen en het niveau van 

funding van het pensioenfonds. In het onderzoek naar best-practices van pension fund governance 

stellen Clark en Urwin (2007) ook dat de begunstigden (principalen) niet in staat zijn de acties van 

pensioenfondsbestuurders en managers (agenten) te monitoren.  
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Er kan een uitgebreid netwerk van agenten bestaan (zoals asset managers) van wie de motivatie en 

beloning niet op een lijn liggen en lastig te observeren is (Black, 1992). Voor de meeste fondsen geldt 

dat de interne beleggingskosten (directe kosten van het management en medewerkers) lager zijn dan 

de externe beleggingskosten (voornamelijk kosten van asset managers en adviseurs). De ratio 

externe versus interne kosten is doorgaans 10:1, of hoger. Deze externe agent uitgaven wordt zelden 

gevonden bij bedrijven (Clark en Urwin, 2007). 

 

Besley en Prat (2003) suggereren dat een optimale governance structuur belangrijk is omdat zowel de 

pensioengerechtigden alsmede de sponsor van een pensioenfonds niet beschikken over een volledig 

aanbestedend vermogen. De incentives voor beide partijen om te monitoren of asset allocatie 

beslissingen te nemen zijn belangrijk. Een optimale governance structuur zal er bestaan wanneer er 

geen scheiding bestaat tussen eigendom en management. Anders gezegd, een structuur waarbij de 

risicodrager ook beslisser is. In deze studie zal hoofdzakelijk gekeken worden naar het defined benefit 

(DB) pensioensysteem.  

2.4.1 Sponsor(s) 

Het bepalen van de optimale governance structuur vereist de identificatie van de eigenaar van het 

fonds (ook genoemd risicodrager of degene bij het voordeel terecht komt), inclusief de verlening van 

beslissingsbevoegdheid aan deze partij. De eigenaar heeft het grootste belang om met meer 

waakzaamheid te opereren vanwege het directe voordeel dat hij geniet. Hess en Impavido (2003:8) 

onderzochten belangenconflicten bij publieke pensioenfondsen en maken duidelijk dat een free rider 

conflict kan optreden, wanneer de sponsor uit meerdere partijen bestaat, zodat het belang om te 

monitoren voor sommigen kan verminderen. Zeker wanneer elke afzonderlijke sponsor die effectief 

monitoort, kosten maakt terwijl de niet-monitorende sponsors wel het voordeel genieten. 

 

Met betrekking tot het tweede potentiële belangenconflict asset allocatie is de sponsor volgens Hess 

en Impavido (2003) niet de efficiënte asset allocator in het geval dat er beperkte aansprakelijkheid 

bestaat voor insolventie van het DB-plan. Met deze mogelijk beperkte aansprakelijkheid kan de 

sponsor buitensporige risico’s nemen. Besley en Pratt (2003:22) wijzen op een mogelijk moral hazard 

probleem dat zich voor kan doen wanneer de sponsor enige controle heeft over de asset allocatie. In 

de meeste gevallen zijn het de pensioenfondsbestuurders die de verantwoordelijkheid voor de asset 

allocatie hebben. De vraag is nu hoeveel invloed de sponsor heeft op het bestuur. Het bestuur 

opereert namens de pensioengerechtigden en de auteurs nemen aan dat de sponsor aanzienlijke 

invloed kan hebben op het nominatieproces van de bestuurders en daarmee hun beslissingen. 

 

Consistent met de agency theorie, die hiervoor is besproken, beargumenteren Besley en Prat (2003) 

dat wanneer beleidsbepalers niet de volledige risico’s dragen van hun beslissingen het kan resulteren 

in inefficiënties, hetgeen enorme invloed heeft op de sponsor, die de eigenaar is in een DB 

pensioensysteem. 
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2.4.2 Actieve en gepensioneerde werknemers 

De actieve en gepensioneerde werknemers en degene die van hen afhankelijk zijn, vormen een 

belangengroep met het grootste directe belang in het resultaat van het fonds (Mitchell, 2002 in Hess, 

Impavido, 2003:8). De werknemers zijn verplicht deel te nemen aan pensioenregelingen die worden 

aangeboden door de werkgever. Het vertrouwen van deze groep op het pensioenfondsbestuur voor 

de pensioentoezegging is exceptioneel groot (Clark en Monk, 2008). De werknemers zijn 

geïnteresseerd in de kosten en het rendement op het vermogen omdat dit de twee factoren zijn die de 

hoogte van de pensioenbijdrage bepalen. Deze groep heeft daarbinnen verschillende belangen. De 

belangen van de oudere werknemers zijn niet consistent met die van jongere werknemers. Oudere 

werknemers hebben belang bij een vroeg pensioen en een niveau van inkomen terwijl jongere 

werknemers geïnteresseerd zijn in het beleggen van kapitaal en lange termijn groei. De actieve en 

gepensioneerde werknemers kunnen zowel worden omschreven als de principaal en het 

pensioenfonds als de agent. De principaal beschikt niet over volledige informatie omtrent de 

beslissingen die het pensioenfondsbestuur neemt. Dit creëert de mogelijkheid voor eigen belang van 

het pensioenfondsbestuur. Hartsink (2012) onderzocht de kwaliteit van jaarverslagen van 

pensioenfondsen21 met volledig intern verrmogensbeheer versus pensioenfondsen met volledig extern 

vermogensbeheer. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de informatie aan de actieve en 

gepensioneerde werknemers geen invloed heeft op de directe beleggingskosten. Op basis hiervan 

concludeert Hartsink (2012) dat actieve en gepensioneerde werknemers meer en betere informatie 

niet gebruiken om het pensioenfonds te monitoren.  

 

In een onderzoek van Clark en Bennet (2001:38) naar Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen blijkt 

ook dat werknemers niet de capaciteit hebben als de spoedeisende noodzaak van monitoring inzien. 

Er wordt ook beargumenteert dat de voice of ‘owners’ (participanten en begunstigden) bij het bestuur 

beperkt is door slechte afstemming en organisatie onder grote groepen individuen. 

 

Deze beperkte monitoring van de werknemers kan worden uitgelegd aan de hand de agency theorie. 

De theorie voorspelt dat principalen zich (extra) gaan inzetten voor monitoring wanneer de marginale 

voordelen ervan de kosten overtreffen. Gezien het feit dat principalen niet extra monitoren, laat zien 

dat er ogenschijnlijk te weinig voordelen te behalen zijn. Dit gebrek aan monitoring kan worden 

uitgelegd doordat men onvoldoende in staat is om de informatie begrijpen en er te weinig 

mogelijkheden zijn voor de actieve en gepensioneerde werknemers om beslissingen van 

pensioenfondsbestuurders te beïnvloeden. Actieve en gepensioneerde werknemers zijn beperkt tot 

twee mogelijkheden om invloed op het pensioenfondsbestuur uit te oefenen namelijk naming and 

shaming en het recht van participatie. Middels de laatste genoemde optie kan men een lobby starten 

voor decharge van bestuursleden, hoewel men formeel geen stemrecht heeft in een dergelijke 

procedure. Echter, voor beide mogelijkheden geldt dat een grote groep van actieve en 

gepensioneerde werknemers zich moeten scharen achter een dergelijk besluit, hetgeen in de praktijk 

weinig voorkomt. 

 
21 Hartsink (2012) maakte gebruik van een database van 114 Nederlandse pensioenfondsen over het jaar 2009, het meeste 
recente onderzoek tot dan toe. 
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2.4.3 Bestuur 

Er wordt veel van pensioenfondsen verwacht, deels vanwege de positie als institutioneel belegger in 

nationale en internationale financiële markten (Hebb en Wojcik, 2005). Zowel recente als minder 

recente onderzoeken doen twijfel rijzen over de kennis en vaardigheden van pensioenfonds-

bestuurders.  

 

2.4.3.1 Kennis en Vaardigheden 

In de nasleep van de dot com crisis in 2001 hebben academici en beleidsmakers de kennis en 

vaardigheden van pensioenfondsbestuurders ter discussie gesteld. Shiller wijst in zijn artikel van 2002 

(in Clark, 2004) op het kudde gedrag van institutionele beleggers dat in combinatie met het gebruik 

van benchmarks voor het meten van de relatieve performance van pensioenfondsen, bijgedragen 

heeft aan speculatieve internetzeepbel. In 2010 stellen Van Dalen, Henkens, Koedijk, en Slager 

dezelfde conclusie vast voor de Nederlandse situatie. Daarnaast merkt Shiller (2002) op dat wanneer 

pensioenfondsbestuurders een juiste en tijdige beoordeling gemaakt zouden hebben, dan had de 

zeepbel niet uiteen hoeven te spatten. Sinds de publicatie van het Myners rapport (2001) staat 

governance en performance op de politieke agenda in het Verenigd Koninkrijk. Dit onderzoek richtte 

zich op de institutionele beleggers en besluitvorming van pensioenfondsbestuurders in het Verenigd 

Koninkrijk en wijst op het gebrek aan kennis22 die noodzakelijk is om onafhankelijke beslissingen te 

nemen tegenover de invloed van financiële dienstverleners en consultants. Het rapport spreekt van 

deficiënties van kwalificaties in financiën of beleggingen bij de meerderheid van de bestuurders. Ook 

toont dit rapport aan dat bestuurders amper tijd besteden aan het voorbereiden van 

beleggingsbeslissingen.. 

 

Clark (2007) gebruikt Britse pension fund governance en Amerikaanse mutual fund industrie als 

voorbeeld en merkt een toenemende gespannen verhouding op tussen vertegenwoordiging en 

expertise op verschillende vlakken. Het bewijs dat de auteur levert, laat zien dat erg weinig 

bestuurders beschikken over de competenties en samenhangend inzicht om experts, die 

verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van complexe financiële beslissingen, inhoudelijk uit te dagen. 

Clark en Urwin (2009) identificeerden drie governance tekortkomingen bij pensioenfondsbestuurders 

in het Verenigd Koninkrijk. De auteurs stellen als eerste tekortkoming dat bestuurders gesidelined 

worden van het beleggingsproces vanwege de toenemende tijdsgevoelige aard van beleggen en de 

beperkte tijd die bestuurders beschikbaar hebben voor overleg hierover. De tweede tekortkoming 

heeft te maken met de afwezigheid van diepgaande beleggingskennis van bestuurders (cf. Myners, 

2001; Clark, 2004; Ambachtsheer, 2007; Frijns et al, 2010).23 Merk op dat de vertegenwoordigingsbias 

bepaalt dat pensioenfondsen een aantal bestuurders van werkgevers en werknemers zijde moeten 

aanstellen. Clark en Urwin (2009) ageren niet tegen het principe van vertegenwoordiging maar zijn wel 

van mening dat degene die de belangen van stakeholders vertegenwoordigen een over een hoog 

niveau van kennis en vaardigheden beschikken. Echter, Clark (2008) stelt dat een hoog niveau van 

 
22 Myners: “many trustees are not especially expert in investment”. 
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expertise alleen niet voldoende is. Expertise zonder het afgeven van commitment aan de 

doelstellingen van een organisatie is niet voldoende om een mate van betrokkenheid te veroorzaken 

met de taken van een pensioenfonds. De derde tekortkoming heeft te maken met systeem van 

collegiale besluitvorming en verantwoordelijkheid. De voordelen hiervan komen zelden naar voren 

vanwege het verschil in kennisniveau’s binnen een pensioenfondsbestuur. 

 

2.4.3.2 Besluitvorming 

De governance van besluitvorming van bestuurders is van cruciaal belang binnen een pensioenfonds 

wanneer het gaat over de integriteit van het fonds (Clark, 2005:234). Ook het optimaal aantal 

bestuurders binnen een fonds is van belang voor de effectiviteit van besluitvorming. Clark (2010) 

kwam tot de theoretische conclusie dat een pensioenfondsbestuur optimaal uit zes tot acht 

bestuurders bevat, terwijl in de praktijk het aantal tussen acht en twaalf ligt. Grote besturen hebben te 

maken met coördinatie problemen, zoals de timing en frequentie van vergaderingen. Bestuurders 

hebben in deze markten te maken met meer complexere problemen waardoor er meer veeleisende 

beslissingen genomen moeten worden hetgeen free rider gedrag in de hand werkt (Clark, 2010). 

 

Clark, Caerlewy-Smith en Marshall (2006, 2007) onderzochten het probleemoplossend vermogen van 

pensioenfondsbestuurders van DB-regelingen in het Verenigd Koninkrijk. De auteurs voerden een 

onderzoek uit onder veertig bestuurders24. De bestuurders kregen twee case studies voorgelegd. 

Hetzelfde materiaal werd voorgelegd aan een referentiegroep van tachtig bachelor studenten van 

Oxford. Deze manier van experimenteel onderzoek geeft een geijkt inzicht in bestuurderscompetenties 

in vergelijking met een groep Britse studenten. Dit onderzoek laat zien dat Britse 

pensioenfondsbestuurders geen eenduidige en gezamenlijke benaderingen hebben voor het nemen 

van beleggingsbeslissingen. Hoewel bestuurders opereren in een collegiale omgeving waar 

besluitvorming een gedeelde verantwoordelijkheid is (Clark, 2000), zijn het de individuen die bijdragen 

aan groepsbeslissingen. Ook blijkt dat pensioenfondsbestuurders inconsistent zijn betrekking tot het 

oplossen van problemen over kansberekening. Clark et al. (2006) benadrukken dat bestuurders 

voorzichtiger zijn met geld van anderen dan met eigen geld. Het feit dat bestuurders geen 

professionals zijn, heeft geleid tot bezorgdheid over het vermogen van bestuurders om adviezen van 

financiële experts te beoordelen. In een vervolgonderzoek van Clark, Caerlewy-Smith en Marshall 

(2007) werd gekeken naar de mate van consistentie van besluitvorming bij Britse 

pensioenfondsbestuurders op verschillende aandachtsgebieden. Deze antwoorden werden eveneens 

vergeleken met die van de studenten om bewijs te vinden voor het effect van opleiding, professionele 

kwalificaties en taakspecifieke trainingen op de mate van consistentie van besluitvorming. Clark et al. 

(2007) tonen aan dat hebben een (academische) opleiding consistente besluitvorming ten goede 

komt. Daarentegen is het effect van trainingen/cursussen in combinatie met werkervaring beperkt en 

kan dit het gemis van een opleiding niet compenseren, zeker wanneer het betrekking heeft op 

beleggingsbeslissingen. Gegeven het beperkt aantal bestuurders en studenten die betrokken zijn 

 
24 Diepte interviews en case studies met Britse pensioenfondsbestuurders, gesponsord door de overheid, hebben nauwelijks 
meer respondenten opgeleverd in vergelijking met het onderzoek Clark et al, 2006:96. Er wordt gezegd dat het Myners (2001) 
rapport gebaseerd is op slechts 14 fondsen. 
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geweest bij beide onderzoeken is het gepast om terughoudend te zijn over de reikwijdte van deze 

conclusies. Wel is het goed om op te merken dat er alleen explorerend onderzoek voor dit onderwerp 

beschikbaar is.  

 

Op basis van de conclusies van Clark, Caerlewy-Smith en Marshall (2006, 2007) en Clark 

(2007,2008), Clark en Urwin (2009) en  Frijns et al. (2010) is het interessant om te weten hoe 

Nederlandse pensioenfondsbestuurders beslissingen nemen. Van Dalen, Henkens, Koedijk en Slager 

(2010) voerden een experimenteel onderzoek uit onder circa zestig Nederlandse 

pensioenfondsbestuurders waarbij men is uitgegaan van behavioral finance theorie. De onderzoekers, 

die zijn verbonden aan de Universiteit van Tilburg, maken gebruik van conjointe analyse25. Met dit type 

onderzoek worden er dilemma’s van fondsbestuur geschetst waaruit keuzes gedistilleerd worden die 

de bestuurders maken. De centrale vraag van het bovengenoemde onderzoek is of 

pensioenfondsbestuurders anders reageren in goede of in slechte tijden. Met andere woorden, zijn zij 

risico avers; hebben verlies en nadeel een grotere impact op voorkeuren dan winst en voordeel? 

Iedere bestuurder kreeg tien economisch scenario’s voorgelegd met de vraag welke adequate 

beleidsbeslissing werd overwogen. Deze beslissingen zijn opgesplitst in korte termijn instrumenten 

(premie, inflatie indexatie, risicostructuur beleggingsportefeuille) en lange termijn instrumenten (hoogte 

van pensioenaanspraken en pensioengerechtigde leeftijd). De korte termijn instrumenten kunnen 

worden ingezet om te manoeuvreren binnen de kaders van een DB-regeling en lange termijn 

instrumenten zijn feitelijk het laatste redmiddel. 

 
Tabel 1.1 Voorbeeld van economisch scenario  

 

De mogelijkheid om geen specifieke actie te ondernemen is door de bestuurders het meest gekozen. 

Dit geeft aan dat bestuurders weinig willen veranderen aan de richting van het pensioenbeleid.  Van 

Dalen et al. (2010) concluderen dat Nederlandse pensioenfondsbestuurders, net als gewone mensen, 

vertekening (gedragsvooroordelen) voortkomend uit menselijk gedrag laten zien. 

Pensioenfondsbestuurders zijn meer geneigd tot specifieke actie in slechte tijden ter voorkoming van 

 
25 Conjoint experimenten worden gebruikt om inzicht te verwerven in de afwegingen van consumenten bij het kiezen van 
producten en diensten. Onderzoekers voeren deze experimenten vaak uit om de voorkeuren voor toekomstige goederen te 
voorspellen. Conjoint analyse gaat uit van de veronderstelling dat een product of dienst kan ontbonden worden in een reeks van 
componenten of attributen die elk een bepaald niveau aannemen. 
 
 Een goed wordt hierbij voorgesteld als een combinatie van niveaus voor elk van de attributen. Een auto wordt bijvoorbeeld 
gekenmerkt door de attributen prijs, transmissie, airbags, deurvergrendeling en audiosysteem. Een mogelijk profiel of alternatief 
voor een wagen is dan een wagen voor een prijs van 18.000€, met manuele transmissie, frontale en laterale airbags, 
automatische deurvergrendeling en radio en CD-speler. Door een aantal proefpersonen een reeks profielen voor te leggen en 
hen te bevragen naar de meest aantrekkelijke profielen, kan met conjoint analyse het relatieve belang van elk attribuut en 
niveau in de aankoopbeslissing bepaald worden. De waarde die respondenten hechten aan elk van de attribuutniveaus wordt 
weergegeven door zogenaamde “part-worths”. Conjoint analyse is gebaseerd op het feit dat de part-worths beter gemeten 
kunnen worden wanneer de attributen tezamen worden beschouwd (in het Engels wordt dit vertaald als “considered jointly”) dan 
elk afzonderlijk. (Kessel, 2006) 

• Levensverwachting:  

• Verwachtte rentestand:  

• Verwachte inflatie:  

• Dekkingsgraad: 

• Dekkingsgraad in vergelijking tot andere fondsen: 

• Beleidskeuzes van grootste drie fondsen: 

-2 jaar 
- 1 procentpunt 
+ 1 procentpunt; 
150% 
duidelijk slechter 
introductie van ingrijpende hervormingen 
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verlies. In goede tijden overheerst de status quo. Bestuurders van kleine en grote fondsen laten toe 

dat beleidskeuzes worden beïnvloed door de kracht van sociale vergelijking; de dekkingsgraad van 

een fonds in vergelijking tot die van andere fondsen heeft een significante invloed op 

beleidsbeslissingen die bestuurders nemen. 

 

2.4.3.3 Innovatief Vermogen 

Nadat het gebrek van kennis en vaardigheden van Britse pensioenfondsbestuurders in 2001 aan het 

licht is gekomen, hebben academici daarna aandacht besteed aan de mate van innovatie binnen 

pensioenfondsen. Merton en Bodie (2005) laten zien dat pensioenfondsen zich veel langzamer 

ontwikkelen dan de sector van financiële dienstverleners. Daarnaast lijken pensioenfondsen vaak 

moeite te hebben om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden dan wel nieuwe 

omstandigheden te creëren. Ook is er de neiging om te vertrouwen op ervaringen uit het verleden 

ondanks de onzekerheid op financiële markten. Een andere strategie wordt omschreven door Clark en 

Urwin (2007) als sitting-out events waarbij pensioenfondsen besluiten weinig actie te ondernemen 

totdat markten weer hersteld zijn. Wel zijn er significante maar vaak ook onbekende kosten verbonden 

aan het ‘uitzitgedrag’. Clark (2004) meent dat inertia (traagheid/daadloosheid) bij 

pensioenfondsorganisaties van alle dag is en omschrijft de competentie van 

pensioenfondsbestuurders als amateurish confusion. Monk (2008) bevestigt dat inertia aanwezig is bij 

pensioenfondsbestuurders. De auteur merkt op dat inertia de neiging heeft om individueel en collectief 

te overheersen. Inertia kan uitgelegd worden als lock-in: genomen beslissing worden uitgedrukt in 

impliciete en expliciete contracten en domineren besluitvorming en planning zodanig dat de optimale 

beslissing wordt omgeleid ten faveure van het geen haalbaar is (Clark, 2004). Met andere woorden, 

mensen zoeken onbewust naar informatie die onze mening bevestigd en negeren informatie die dat 

niet doet. Een aantal onderzoeken tonen aan dat dit het resultaat is van behavioural disposition,  

gedragsproblemen bij pensioenfondsen. De antropologen O’Barr en Conley, (1992) verrichtten 

gedragsonderzoek bij negen grote pensioenfondsen in de Verenigde Staten over een periode van 

twee jaar. De auteurs concludeerden dat het doel van pension fund governance meer gericht lijkt te 

zijn op het afschuiven van verantwoordelijkheden, schuld management en het kweken van relaties 

met leveranciers in plaats van het creëren van waarde voor stakeholders. 

 

2.4.3.4 Belangen 

Het bestuur van een pensioenfonds is zich er ter degen van bewust welke verantwoordelijk zij dragen. 

Gezien het feit dat bestuurders doorgaans symbolisch gecompenseerd worden voor de positie en 

verantwoordelijkheid, is een belangrijk motief voor hen de aangeboden omvang en het brede 

spectrum van de verantwoordelijkheden in de relatie tot het welzijn van anderen (Clark en Urwin, 

2007; Myners, 2001). Pensioenfondsbestuurders zijn geen eigenaar van het fonds en hebben 

daardoor geen direct belang. Externe belangen, zoals persoonlijk reputatie in de markt en toekomstige 

carrièremogelijkheden zijn dan de belangrijkste drijfveren (Besley en Prat 2003:19). Hess en Impavido 

(2003:9) identificeren twee potentiële agency problemen voor het pensioenfondsbestuur. Het eerste, 

traditionele, probleem is gebaseerd op direct eigenbelang van het bestuur zoals self-dealing of het 
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eenvoudig afschuiven van zaken. Ook Koedijk en Slager (2012:29) bevestigen dit laatste punt vanuit 

een Nederlandse context. Bestuurders stellen beslissingen graag uit en laat het aan andere 

belanghebbenden (overheid, toezichthouder) over om besluiten af te dwingen en het zo wegzetten als 

‘buiten hun beïnvloedingssfeer’. Frijns et al. (2010) rapporteren dat er druk van buitenaf noodzakelijk 

is, in de zin van ‘vreemde ogen dwingen’ waardoor besturen gedwongen worden om bijvoorbeeld 

transparant te zijn over hun risico- en beleggingsbeleid. Het tweede betreft politiek gebaseerde 

agency problemen die zich met name in de Verenigde Staten voordoen. Hess en Impavido (2003) 

zien dit terug door het gebruik van het pensioenvermogen door het bestuur ter promotie van de 

sociale doelen van politieke partijen (cf. Romano, 2001, Walsh, 2002).  

 

In 2009 gaf de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Piet-Hein Donner de 

commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer onder leiding van Jean Frijns, de opdracht om een 

analyse uit te voeren onder andere naar de wijze waarop governance bij pensioenfondsen zich heeft 

ontwikkeld vanaf 199026. De aanbevelingen van dit wetenschappelijk onderzoek richtte zich onder 

andere op de verantwoordelijkheid van pensioenfondsbesturen. Frijns et al. (2010) concluderen dat 

door uitbesteding van zowel vermogensactiviteiten en risicobeheeractiviteiten de rechtstreekse 

controle van pensioenfondsen op de dagelijkse uitvoering afneemt. Pensioenfondsen belegden 

voorheen actief en beschikten over volwaardige beleggingsafdelingen met professionele beleggers. 

Vanaf circa 2002 is er fiduciair management concept geïntroduceerd in Nederland en uitgegroeid tot 

een populair model. Een fiduciair manager werpt zich op als partner voor het pensioenfonds, waarbij 

de fiduciair manager de schakel vormt tussen het pensioenfonds en de diverse externe managers en 

andere providers. In feite is een fiduciair manager coördinator en neemt veel uitvoerende taken van 

het pensioenfonds over. Voor beleggers is een functieverandering van actief beleggen naar louter 

monitoring niet attractief waardoor veel beleggers bij commerciële vermogensbeheerders in dienst 

traden. Hiermee is de beleggingskennis uit de pensioenfondsorganisaties gevloeid. Bij verschillende 

fondsen liggen alle vermogensbeheerprocessen bij één partij, die zowel uitvoering, monitoring en 

risicomanagement voor zijn rekening neemt. Daardoor ontstaat er een grote afhankelijkheid van 

externe uitvoerders. Dat pensioenfondsen verantwoordelijkheden op het gebied van 

vermogensbeheer te veel neerleggen bij een externe partij, met een eigen belang dat niet 

noodzakelijk overeenkomt met het belang van de deelnemers. Daarmee worden de risico’s die 

samenhangen met informatieasymmetrie en beloningsasymmetrie, niet weggenomen. Door het 

vermogensbeheer uit te besteden27 beschikken pensioenfondsen en externe dienstverleners noch 

over perfecte, noch over dezelfde informatie waardoor er sprake is van asymmetrische informatie. De 

risicoverhouding tussen pensioenfonds en manager is asymmetrisch indien managers wel beloond 

worden voor de successen maar niet de nadelen dragen bij tegenvallers. Wanneer niet de juiste 

beloningsstructuur wordt geïmplementeerd is dit een groot risico. Niet alleen de uitvoering, maar ook 

de beleidsvoorbereiding, de beoordeling van het beleggingsbeleid, het risicobeheer en de monitoring 

van vermogensbeheerders worden uitbesteed aan externe dienstverleners (ALM-adviseurs, 

vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, fiduciaire beheerders, etc.). De eigen specifieke kennis 

 
26 Instellingsbesluit Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer, nr AV/PB/2009/19299 
27 DNB (2012, t8.6ny.xls): Bijna 90% van de pensioenfondsen besteedt meer dan 30% van het vermogensbeheer uit 
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in het bestuur ten aanzien van vermogensbeheer is daarmee niet altijd voldoende om de uitvoering 

van het vermogensbeheer voldoende te beheersen. Door de uitbesteding van asset management en 

risico management neemt de rechtstreekse contole van pensioenfondsen op de dagelijkse uitvoering 

af, een duidelijk principaal-agent probleem. 

 

2.3.4.5 Bestuursbureau 

Clark (2004) waarschuwt wel voor de relatieve macht van pensioenfondsen en met name de 

beleggers binnen het bestuursbureau in de markt voor financiële dienstverlening.  

 

Kortom, zowel recente als minder recente academische studies (Clark, Caerlewy-Smith en Marshall, 

2006, 2007; Ambachtsheer, 2007;Clark, 2007,2008; Clark en Urwin, 2009) als praktijkonderzoeken 

(Myners, 2001; Frijns et al, 2010) in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland 

versterken elkaar en wijzen op een deficiëntie van kennis en vaardigheden van 

pensioenfondsbestuurders op het gebied van financiën en beleggingen, trage besluitvorming en een 

lage mate van innovatie. Pensioenfondsbesturen zijn onvoldoende in staat om tegenwicht te bieden 

aan alle verschillende leveranciers, hetgeen agency problemen in de hand werkt.  
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2.4.4 Externe asset managers en adviseurs 

Veel van het pensioenvermogen in Nederland is uitbesteed bij externe partijen, externe managers of 

fiduciaire managers. Het belang van deze externe partijen is om meer mandaten te verkrijgen van 

hetzelfde fonds dan wel bestaande contracten niet te verliezen. Ook rol van de adviserende en 

certificerende actuaris speelt een steeds grotere in rol in pension fund governance (Besley en Prat, 

2003:8). Ook bij deze externe partijen spelen belangen/incentives een grote rol, het is niet een 

mechanische check van getallen. Vanwege de toegenomen taakcomplexiteit binnen veel 

pensioenfondsen en de enorme groei van (complexe) financiële instrumenten, stelde Clark (2004) in 

zijn onderzoek van acht jaar geleden al vraagtekens bij de interne structuur en management van 

pensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk en wees op de afhankelijkheid van veel pensioenfondsen 

op de expertise van externe adviseurs. 

 

Bijna 90% van de Nederlandse pensioenfondsen besteden meer dan 30% van het vermogensbeheer 

uit (DNB, 2012). Als gevolg van deze grootschalige uitbesteding, hebben besturen minder zicht 

gekregen op de feitelijke uitvoering van het beleggingsbeleid. Gegeven de hoge mate van 

uitbesteding in de vermogensbeheersector, neemt de complexiteit van de relaties en de eerder 

vermelde risico’s exponentieel toe. Vermogensbeheerders hebben de afgelopen jaren bovendien zelf 

steeds meer uitbesteed om hun aandacht en middelen te kunnen richten op hun kernactiviteiten door 

nevenactiviteiten af te stoten en in te kopen. Hierdoor waardoor onstonden onverwachte 

tegenpartijrisico’s. Zo bleken enkele pensioenfondsen via securities lending programma’s op hun 

beleggingen onverwacht risico te lopen op het in 2008 failliet verklaarde Lehman Brothers (Frijns, et 

al, 2010). Door uitbesteding van vermogens- en risicobeheeractiviteiten neemt de rechtstreekse 

controle van pensioenfondsen op de dagelijkse uitvoering af. Bij het beoordelen van de gerealiseerde 

resultaten van externe asset managers draait het niet alleen om de beslissing van de asset manager 

zelf, maar ook om marktomstandigheden. Dit zijn twee duidelijke vormen van principaal-agent 

problematiek. Voorbeelden van risico’s door asymmetrische informatie betreft bijvoorbeeld externe 

managers, die portefeuilles blijken te hebben geconstrueerd waarmee meer risico’s zijn genomen dan 

het pensioenfonds dacht te hebben afgesproken in het beleggingsmandaat. Deze portefeuilles zullen 

in goede tijden extra rendement genereren. Niet dankzij superieur management maar doordat extra 

risico’s worden genomen. Dit leidt veelal tot extra performance fees voor beheerders. In slechte t ijden 

wordt de rekening echter gepresenteerd in de vorm van extra verliezen voor het pensioenfonds. 

Andere voorbeelden die zijn genoemd betreffen externe beheerders, die op hun beurt weer zaken 

hebben uitbesteed aan derden, waardoor onverwachte tegenpartijrisico’s bleken te bestaan (Frijns et 

al, 2010).  

 

Het verenigen van belangen tussen principalen en agenten wordt vaak beslecht door inventive pay 

(remuneratie), volgens Hendriksen (2003). Hierbij kan gedacht worden aan bonussen voor asset 

managers  wanneer bepaalde doelstellingen zijn behaald. Frijns et al. (2010) waarschuwt voor deze 

oplossing van het agency probleem waarbij het overmatig nemen van risico door de asset manager in 

de hand wordt gewerkt. 
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2.4.5 Overheid en toezichthouders 

De overheid vervult een belangrijke rol als belanghebbende omdat zij de wet- en regelgeving 

opstellen. Goede pensioenafspraken zijn belangrijk voor de overheid vanwege de invloed op de 

economie (cf. Davis en Hu, 2007:243). Zie verder paragraaf 2.7.4.5. 
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2.5 Pension fund governance en performance 

 

De meerderheid van de beperkte literatuur over pension fund governance is gewijd aan de 

ontwikkeling en beschrijving van best-practice oplossingen en concepten voor pensionfondsen. Dit is 

te wijten aan een gebrek aan data, gestandaardiseerde en objectieve instrumenten die de governance 

kwaliteit van pensioenfondsen meten. Daardoor is er weinig aandacht besteed aan empirische studies 

over de relatie tussen governance en performance van pensioenfondsen.  

 

Ambachtsheer, Capelle en Scheibel (1998) en Ambachtsheer en Ezra (1998) behoren tot de eersten 

die de relatie tussen de kwaliteit van governance en investment performance statistisch onderzochten. 

Beide ontwikkelden een vragenlijst voor de bestuursvoorzitters of hoofden beleggingen van 

pensioenfondsen. De bestuurders werden gevraagd om een score te geven aan de kwaliteit van 

governance van het fonds dat zij besturen. De auteurs rapporteren een positieve correlatie tussen 

‘CEO score’ en ‘Investment Performance’. Anders gezegd, de onderzoekers tonen een relatie aan 

tussen de kwaliteit van governance en de investment performance van een pensioenfonds. Daarbij 

wordt redelijkerwijs verondersteld dat pensioenfondsen met een hoge governancekwaliteit meer 

investeren in toezicht, management en control kosten dan pensioenfondsen met een lage 

governancekwaliteit. Ambachtsheer et al., (1998:19) beargumenteren dat pensioenfondsen met hoge 

governancekwaliteit hier gemiddeld vier basispunten per jaar meer in investeren dan met fondsen met 

lage governancekwaliteit. De bovenstaande resultaten worden bevestigd met een vernieuwde dataset 

van 88 senior pensioenfondsprofessionals door Ambachtsheer, Capelle en Lum (2006) en 

Ambachtsheer (2007). De auteurs tonen aan dat de impact van goede governance naar slechte 

governance zoveel als 100 tot 300 basispunten per jaar kan bevatten. Deze conclusie wordt 

overgenomen door Urwin (2006 in: Watson Wyatt, 2006). Verder worden er een aantal toezicht- en 

managementfactoren geïdentificeerd die van grote invloed zijn op de prestaties van pensioenfondsen 

zoals ondeugdelijke selectieprocessen voor bestuursleden, zwak toezicht en te weinig kritische 

reflectie op het eigen functioneren.  

 

Ammann en Zingg (2010:96) verrichtte onderzoek naar pension fund governance en investment 

performance van Zwitserse pensioenfondsen. In dit artikel worden er kanttekeningen geplaatst bij de 

onderzoeksresultaten van Ambachtsheer et al., (1998) en Ambachtsheer en Ezra (1998). De 

genoemde score van pensioenfondsbestuurders is gebaseerd op zelf gerapporteerde scores. 

Daarnaast vertonen de resultaten van dit soort onderzoeksmethodes hogere uitkomsten. Het is 

aannemelijk dat de ‘CEO score’ een subjectief beeld kan veroorzaken op de effectieve kwaliteit van 

pension fund governance. Ook stellen de Zwitserse onderzoekers dat de richting van de causaliteit 

niet duidelijk is. Men zou de relatie ook vice versa kunnen uitleggen, zodat goede (of slechte) 

investment performance leidt tot goede (of slechte) governance quality.  
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Andere auteurs onderzoeken hoe de investment performance van pensioenfondsen is gerelateerd aan 

specifieke variabelen (in plaats van het geheel) binnen het begrip governance zoals de samenstelling 

van het pensioenfondsbestuur.  

 

Yang en Mitchell (2005) bijvoorbeeld onderzochten het effect van verschillende organisatorische en 

structurele pensioenfondskenmerken die de investment performance bepalen. De onderzoekers van 

Wharton maken hierbij gebruik van longitudinaal onderzoek waarbij op steeds dezelfde manier 

herhaaldelijk metingen plaatsvinden over een periode van tien jaar om trends en ontwikkeling in kaart 

te brengen. Daarmee wordt het een nadeel van ad hoc onderzoek opgeheven. De resultaten van dit 

onderzoek wijzen op een positieve samenhang tussen de samenstelling van het 

pensioenfondsbestuur op investment performance. Een groter aantal gepensioneerden werknemers in 

het bestuur van een pensioenfonds heeft een negatief effect op de investment performance van een 

fonds. Ook de kwaliteit van verslaggeving (e.g. transparantie28 in financiële, actuariële, statistische en 

beleggingsinformatie) heeft een belangrijke invloed op hogere beleggingsresultaten van openbare 

pensioenfondsen. Mitchell en Hsin (1994:21) bevestigen de conclusie dat de samenstelling van een 

pensioenfondsbestuur significante invloed heeft op het resultaat van het fonds. Dit onderzoek laat zien 

dat betere resultaten van publieke pensioenfondsen bereikt kan worden door professioneel bestuur 

van beleggings- en actuarieel beleid in plaats van te vertrouwen op werknemers in het bestuur. Ook 

voegen de auteurs er aan toe dat betere resultaten worden bereikt wanneer werknemers-bestuurders 

de beleggingsportefeuille niet limiteren tot lokale investeringen. Echter, Useem en Mitchell (2000) 

vinden geen directe relatie maar wel een indirecte relatie tussen kwaliteit van governance en 

investment performance. De auteurs tonen aan dat governance een direct effect heeft op de manier 

waarop pensioenfondsen bezittingen beleggen.  

 

Het meest recent onderzoek op dit gebied staat op naam van Clark en Urwin (2008:5) en concluderen 

dat superior performance verbonden is aan strong governance. Deze studie werd gehouden onder 

pensioenfondsen, verdeeld over zes verschillende landen waaronder de Verenigde Staten en 

Nederland. De onderzoekers concluderen dat best-practice pensioenfondsen een performance marge 

van twee procent per jaar realiseerden ten opzichte van de benchmark.  

Daarnaast worden er verschillende variabelen geïdentificeerd die excelleren binnen de onderzochte 

instellingen zoals duidelijkheid van de doelstelling van het fonds, effectieve risk management en 

performance monitoring. De auteurs leggen een verband tussen de beleggingsstrategie en de 

governance capaciteit van het pensioenfondsbestuur. Clark en Urwin (2008) beargumenteren dat een 

bestuur eerst moet besluiten of men capabel is om alternatieve beleggingen effectief te monitoren 

voordat er begonnen wordt met debatteren over het opnemen van dit soort instrumenten in de 

beleggingsstrategie. Pensioenfondsen die succesvol willen zijn, moet duidelijk voor ogen hebben waar 

ze op de kapitaalmarkten toegevoegde waarde hebben en waar niet. Een verschil van 1% per jaar zou 

 
28 Onderzoekers van De Nederlandse Bank (Bikker en Dreu, 2006) pleiten voor transparantie in administratie en 

beleggingskosten van pensioenfondsen. In dit artikel wordt aangetoond dat de administratieve en beleggingskosten lastig zijn 
aan te tonen en daardoor een grote verschillen laten zien onder Nederlandse pensioenfondsen. 
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goed de doorslaggevende factor kunnen blijken als het erom gat wie in 2020 de winnaars en de 

verliezers in de pensioensector zijn  (Koedijk en Slager, 2009). 
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2.6. Bestuurdersaansprakelijkheid en de selectie van pensioenfondsbestuurders  

2.6.1 Inleiding 

 

In de voorgaande paragraven is duidelijk geworden dat zowel theorie als de praktijk bevestigt dat de 

kennis en kunde van pensioenfondsbestuurders vaak te wensen over laat, met name deficiënties van 

kwalificaties in financiën of beleggingen, ook wordt er te weinig tijd besteed aan 

beleggingenbeslissingen, is er sprake van kudde gedrag en een laag innoverend vermogen. De 

kwaliteit van pensioenfondsmanagement is van groot belang voor de Nederlandse economie en 

samenleving. Ook door de dreigende afstempeling van pensioenen door de tekorten bij 

pensioenfondsen doet de vraag rijzen hoe de bestuurdersaansprakelijkheid van 

pensioenfondsbestuurders is geregeld. Voordat daar antwoord op gegeven kan worden zal eerst 

worden besproken aan welke publieksrechterlijke regelgeving de organisatie van pensioenfondsen is 

gehouden. Vanuit het zelfde perspectief zal ook besproken worden aan welke regelgeving de 

pensioenfondsbestuurders is gehouden. 

2.6.2 Formele wetgeving29 

 

Op pensioenfondsen en het bestuur ervan is aantal wetten en regels van toepassing. Niet alleen het 

rechtspersonenrecht uit boek twee van het Burgerlijk Wetboek (BW) maar ook specifieke wetten als 

de Pensioenwet (PW, de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB), de Wet verplichte 

deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF 2000) en de Wet op het financieel 

toezicht (Wft).  

 

Sinds 2007 is de Pensioenwet in werking en is van toepassing op de pensioenuitvoerders; 

pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. In de Pensioenwet staat het waarborgen van het 

pensioen, de transparantie en de communicatie naar de deelnemers centraal (De Leede, 2012). De 

benoeming van bestuurders kan slechts plaatsvinden nadat DNB een betrouwbaarheidstoets heeft 

afgenomen en akkoord is met de benoeming. Volgens Schols-Van Oppen (2010:159) dienen de 

samenstelling van het bestuur, de bescherming van de werknemersleden in het bestuur en de 

betrouwbaarheid en deskundigheid van de bestuurders aan de eisen, zoals opgenomen in de 

Pensioenwet, te voldoen.  

 

De Wet BPF 2000 regelt vooral op welke wijze een pensioenfonds voor een bedrijfstak verplicht kan 

worden gesteld; voor de formele regels met betrekking tot bedrijfstakpensioenfondsen is de 

Pensioenwet van toepassing (Schols-van Oppen, 2010:133). 

 

In de WVB voor de pensioenfondsen van vrije beroepsbeoefeneaars zijn wel formele regels 

opgenomen omtrent het bestuur van een pensioenfonds. Schols van Oppen (2010:151) legt uit dat 

 
29 Materieel recht: heeft betrekking op inhoud van de (rechts)regels. Voorbeelden: BW, Sr. Formeel recht: heeft betrekking op 
handhaven van de regels = procesrecht. Voorbeelden: Rv, Sv. 
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vanwege de kenmerken van beroepspensioenfondsen ten opzichte van 

ondernemingspensioenfondsen zijn er verschillen met de Pensioenwet. Denk hierbij aan de invulling 

van de plaatsen in het bestuur. De regelgeving in de WVB is echter grotendeels afgeleid uit de 

Pensioenwet waardoor de strekking van deze wetten hetzelfde zijn. Op dit moment ligt er een 

voorontwerp van wet tot wijziging van de Pensioenwet tot versterking van de deskundigheid van het 

bestuur van een pensioenfonds. In hoofdstuk vier komt dit uitgebreid ter sprake. In artikel 33 PW jo. 

artikel 42 WVB wordt, bij algemene maatregel van bestuur, verwezen naar de principes van goed 

pensioenfondsstructuur die het bestuur in acht dient te nemen. Beide wetsartikelen bepalen dat de 

pensioenuitvoerder het fonds zo moet organiseren dat een goed bestuur gewaarborgd is. Intern 

toezicht en het afleggen van verantwoording zijn daarbij belangrijk. In de statuten van een 

pensioenfonds worden bepalingen opgenomen met de wijze waarop het intern toezicht is 

georganiseerd (art. 106 lid 1 sub j PW).   

 
2.6.3 Organisatie van pensioenfondsen 

 

Naast dat alle pensioenfondsen verplicht zijn een bestuur in stellen die de centrale leiding heeft, zijn 

bedrijfstakpensioenfondsen verplicht een deelnemersraad in te stellen (art. 109 PW). Sinds 2004 heeft 

de governance van pensioenfondsen belangrijke veranderingen ondergaan. Boer en Croon (2004) 

onderzochten de effectiviteit van pensioenfondsbestuurders30.  

 

2.6.3.1 Deelnemersraad 

De uitkomst van dit debat is een verplichting van pensioenfondsen om vanaf 2007 een 

deelnemersraad of en verantwoordingorgaan in te stellen, bestaande uit zowel actieve als 

gepensioneerde werknemers. Bij een ondernemingspensioenfonds kan op initiatief van het bestuur of 

op verzoek van de belanghebbenden een deelnemersraad worden ingesteld (art. 110 PW). De 

deelnemersraad stelt zich op als een adviesorgaan voor het pensioenfondsbestuur en heeft het recht 

tot advisering op belangrijke onderwerpen (art. 111 PW). Deze consultatie is doorgaans gericht op het 

ontwerp van de pensioenregeling, niveau van premie of indexatie of het beleggingsbeleid (art. 111 lid 

2 sub i PW). Artikel 112 PW creëert de mogelijkheid voor pensioenfondsen om aan de 

deelnemersraad meer bevoegdheden toe te kennen. Dit moet dan wel opgenomen worden in de 

statuten van het fonds. De deelnemersraad kan beslissingen van het pensioenfondsbestuur of 

aanstellingen van bestuurders niet blokkeren Vanwege de samenstelling van dit adviesorgaan 

(actieve als gepensioneerde werknemers) merken Van Dalen et al. (2010) op dat er regelmatig zorgen 

worden uitgeuit dat dit een single-issue orgaan is dat zich louter richt op het indexatiebeleid en dat 

daardoor effectiviteit van het pensioenfondsbestuur wordt belemmerd. 

 

 

 

 

 
30 Zie hoofdstuk drie over de verdere ontwikkelingen van governance in Nederland 
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2.6.3.2 Verantwoordingsorgaan 

Naast de deelnemersraad dient het pensioenfondsbestuur ook een verantwoordingsorgaan in te 

stellen (art. 33 lid 1 sub PW). Het verantwoordingsorgaan beoordeelt kritisch de resultaten van het 

fonds, de jaarcijfers en draagt zorg voor een goed georganiseerd administratief systeem van interne 

controle. Een keer jaar legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het 

beleid en de uitvoering ervan. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan dient in het jaarverslag te 

worden gepubliceerd. Ook heeft dit orgaan meer recht op overleg met bestuur, op informatie, op een 

schriftelijke reactie op oordeel over het beleid en kan het orgaan advies uitbrengen omtrent de 

beloning van bestuurders, intern toezicht, communicatiebeleid en de klachtenprocedure. Het 

verantwoordingsorgaan kan de Ondernemingskamer (OK) vragen een enquêteprocedure uit te voeren 

(art. 219 lid 1 PW).  

 

2.6.3.3 Deelnemersraad 

Artikel 33 lid 1 sub b PW bepaalt dat  een pensioenuitvoerder zijn organisatie zodanig inricht dat goed 

bestuur is gewaarborgd en intern toezicht is ingesteld. In de statuten van een pensioenfonds worden 

bepalingen opgenomen met de wijze waarop het intern toezicht is georganiseerd (art. 106 lid 1 sub j 

PW). Het interne toezicht heeft ten minste als taak om de beleidsprocedures, de checks en balances 

van het fonds, aansturing van het fonds en het risico management te beoordelen. Daarbij heeft het 

interne toezicht recht op alle informatie, overleg met bestuur over alle bestuurstaken en rechtstreeks 

overleg met de accountant en actuaris (principe C 3, Stichting van de Arbeid, 2006). Dit orgaan 

rapporteert aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de uitkomsten met het verantwoordingsorgaan. In 

het jaarverslag worden de bevindingen van het interne toezicht vermeld (principe C 4, Stichting van de 

Arbeid, 2006). Principe C 5 van de Stichting voor de Arbeid (2006) beveelt vier mogelijkheden aan 

voor de inrichting van het interne toezicht. De eerste mogelijkheid betreft het instellen van een 

visitatiecommissie van externe deskundigen die eens in de drie jaar de opdracht krijgt om het 

functioneren van het pensioenfondsbestuur te beoordelen. De laatste drie mogelijkheden betreffen de 

instelling van een afzonderlijk orgaan waarbij de taken en bevoegdheden van het interne toezicht, 

evenals de wijze van benoeming van de leden, in de statuten van fonds worden vastgelegd (ex art. 

106 lid 1 sub j PW). Het bestuur kan een one tier board - constructie (algemeen en dagelijks bestuur in 

een orgaan) instellen, een auditcommissie met ten minste drie onafhankelijke deskundigen of een 

Raad van Toezicht. 

 

2.6.3.3 Intern Toezicht 

In een inventarisatie van de Sociaal Economische Raad (2009) naar principes van goed 

pensioenfondsbestuur blijkt dat circa 80% van de fondsen gekozen heeft voor de meest vrijblijvende 

en vorm van intern toezicht. De instelling van een visitatiecommissie met een rapportagefrequentie 

van een keer per drie jaar komt het meest voor. Een aantal grote bedrijfspensioenfondsen en 

ondernemingspensioenfondsen heeft gekozen voor een Raad van Toezicht of een auditcommissie. 

Het intern toezicht rapporteert hier jaarlijks. Slechts een enkel (klein) fonds heeft gekozen voor een 

one-tier board. 
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2.6.3.4 Toezichthouders 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met het gedragstoezicht op pensioenfondsen (art. 

151 lid 1 PW). Dit toezicht is gericht op de naleving met betrekking tot voorlichting en advisering van 

de deelnemers en pensioengerechtigden. De Nederlandsche Bank (DNB) is belast met het 

prudentieel en materieel toezicht (art. 151 lid 4 jo. lid 5 PW). . Prudentieel toezicht is toezicht gericht 

op de normen ten aanzien van de financiële soliditeit van pensioenfondsen en het bijdragen aan de 

financiële stabiliteit van de sector van pensioenfondsen. Materieel toezicht is toezicht gericht op alle 

normen in deze wet die geen onderdeel uitmaken van gedrags- of prudentieel toezicht. 

 

2.6.3.5 Bestuur 

In het midden van het Nederlandse pensioenfonds staat het pensioenfondsbestuur, in principe een 

tweeledige Raad van Bestuur bestaande vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, dat 

belast is met management van het fonds. De bestuursleden worden niet gekozen maar in plaats 

daarvan bestaat er een co-optatie model waarbinnen werkgevers organisaties en vakbonden 

bestuursleden aanwijzen (Van Dalen et al, 2010). Dit model bestaat vandaag ter dag nog steeds, 

hoewel een veranderende verdeling van invloed binnen het bestuur van werkgevers, werknemers en 

pensioengerechtigden (de balances ) mogelijk is. Dit is met name het geval bij DC-regelingen. In veel 

landen is de selectie van bestuurders gebaseerd op de status van leden in de vakbond of werkgever 

in plaats van expliciete kennis van de materie (Steward en Yermo, 2008). 

 

In het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds hebben vertegenwoordigers van werkgevers en 

werknemers evenveel zetels (art. 99 lid 1 PW). In het bestuur van een ondernemingspensioenfonds 

bezetten de vertegenwoordigers van de werknemers en pensioengerechtigden samen minimaal 

evenveel zetels als de vertegenwoordigers van de werkgever (art. 99 lid 3 PW). 

Pensioenfondsbestuurders genieten ten op zichte van hun werkgever bescherming tegen ontslag of 

benadeling. De bestuurders van ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen 

hebben geen arbeidsrelatie met het pensioenfonds maar met de werkgever of organisatie namens wie 

zijn in het bestuur deelnemen (De Leede, 2012). Bestuurders ontvangen geen beloning van het 

pensioenfonds omdat zij al een salaris van hun werkgever ontvangen. Bestuursleden uit de 

geledingen van de pensioengerechtigden krijgen een onkostenvergoeding van het pensioenfonds. 

Artikel 105 lid 2 PW bepaalt bestuurders zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de 

bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, 

de pensioengerechtigden en de werkgever richten en zorgen ervoor dat deze op een evenwichtige 

wijze worden vertegenwoordigd. Het dagelijks beleid wordt door ten minste twee natuurlijke personen 

bepaald en iedere bestuurder van een pensioenfonds heeft het recht zich bij te laten staan door een 

(externe) deskundige (art. 105 lid 1 jo. lid 4 PW) 
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2.6.3.6 Bestuursbureau 

Het bestuurbureau wordt steeds professioneler en ontwikkelt zich van (secretariaats)- ondersteuning 

naar partner in business en specialist. De ambities van het bestuursbureau gaan verder dan het 

monitoren van het beleid en de werkzaamheden van de uitvoerder. Zij draagt gezien de expertise 

steeds vaker bij aan de beleidsvoorbereiding en de advisering daaromtrent, een rol die van oudsher 

bij de uitvoeringsorganisatie lag. De veranderende rol van het bestuursbureau, de toenemende eisen 

aan bestuurders en de nieuwe realiteit voor uitvoeringsorganisaties zetten de onderlinge relaties op 

scherp hetgeen uiteindelijk tot verbetering van de resultaten zal leiden. De in dit artikel beschreven 

ontwikkelingen leiden met regelmaat tot spanning die op de onderlinge relaties komt te staan. Dat is 

voor een deel gezond: zonder wrijving komt er immers geen glans. Niettemin is het juist in de 

geschetste volwassenwording van groot belang om rollen en verantwoordelijkheden helder te 

definiëren en daarover formele afspraken te maken. Dat is echter niet meer dan de basis. Om 

daadwerkelijk het potentieel van het bestuursbureau goed tot zijn recht te laten komen, is het nodig 

om de afspraken ook te vertalen naar gedragsfactoren. Bestuurders moeten de afspraken 

respecteren, de kennis en competenties van het bestuursbureau waarderen en de medewerkers 

hierbij niet voor de voeten lopen. Dat geldt ook voor de uitvoerder. 
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2.6.4 Bestuurdersaansprakelijkheid 

 

Met de roep om meer professionele bestuurders is het mogelijk dat er ook een discussie kan worden 

gevoerd over de hoogte van bezoldiging. Clark en Urwin (2007) maar ook Myners (2001) stellen vast 

dat pensioenfondsbestuurders slechts symbolische gecompenseerd worden. Hiermee lijkt ook het 

risico op aansprakelijkheidsstelling van bestuurders in deze sector toe te nemen. 

 

Hoewel een pensioenfonds vrijwel altijd een stichting is, zijn er belangrijke verschillen met een 

reguliere stichting. Een pensioenfonds kent specifieke regelgeving, beheert een enorm vermogen en 

kent een groot maatschappelijk belang. Daarom is een pensioenfondsbestuurder niet direct 

vergelijkbaar met een stichtingsbestuurder. Voor de aansprakelijkheid van stichtingbestuurders wordt 

geen andere maatstaf aangelegd dan bij bestuurders van vennootschappen. Volgens Hendriksen 

(2009:176) spelen de kenmerken van de stichting en het besturen ervan een rol bij de beoordeling van 

de aansprakelijkheid en de toerekenbaarheid. Het gaat hierbij om het maatschappelijke doel, het 

vermogen en de organisatie leiden tot een groter risico op aansprakelijkheid, terwijl het onbezoldigd 

besturen een reden kan zijn dat minder snel aansprakelijkheid wordt aangenomen. De invloed van 

regelgeving op het risico van aansprakelijkheid werkt twee kanten op. De schending van regelgeving 

brengt een groter risico op aansprakelijkheid met zich mee, terwijl een beperking van de 

beleidsvrijheid van het bestuur door een statutaire doelomschrijving tot een kleiner risico kan leiden. 

Hendriksen (2009:176) merkt op dat deze specifieke kernmerken van de not-for-profit stichtingen het 

risico op interne bestuurdersaansprakelijkheid lijkt te vergroten. In deze paragraaf zal de 

civielrechtelijke aansprakelijkheid van pensioenfondsbestuurders in Nederland worden besproken. 

Over dit onderwerp is slechts door enkele auteurs gepubliceerd. Ook is er geen jurisprudentie 

beschikbaar waarin dit onderwerp aan de orde komt (Hendriksen, 2009). Ook op grond van 

strafrechtelijke en fiscaalrechterlijke wetgeving kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld maar 

dat beoogt deze bijdrage niet. 

 

Bestuurders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de schade die is ontstaan bij de vervulling van 

hun taak. Een aansprakelijk gestelde bestuurder zal worden verplicht om benadeelden alle schade die 

door zijn handelen is ontstaan te vergoeden. Deze benadeelde kan de rechtspersoon (interne 

aansprakelijkheid), of een of meer derden zijn (externe aansprakelijkheid).  

 

Het pensioenfonds kan haar bestuurders interne aansprakelijk stellen op grond van artikel 2:9 BW. 

Artikel 2:9 BW bevat enerzijds een gedragsnorm (behoorlijke taakvervulling) en anderzijds een 

toetsingsnorm (ernstige verwijtbaarheid)31. Zonder ernstige verwijtbaarheid is er geen onbehoorlijke 

taakvervulling en dus ook geen aansprakelijkheid. Om te bepalen of aan de maatstaf van een ernstig 

verwijt is voldaan, dienen alle relevante omstandigheden van het geval te worden meegewogen. 

 
31 HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360 m.nt  Maeijer, B.F. Assink, Rechterlijke toetsing van bestuurlijk  
gedrag: binnen het vennootschapsrecht van Nederland en Delaware, Deventer: Kluwer 2007, p. 542 en M.J.G.C.  
Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2006, p. 337. 
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De Hoge Raad in het Staleman/Van de Ven-arrest heeft bepaald dat er voor aansprakelijkheid op voet 

van art. 2:9 BW sprake dient te zijn van een ernstig verwijt aan de betrokken bestuurder. Of daarvan 

sprake is hangt af van de omstandigheden per geval. De Hoge Raad somt een aantal van deze 

mogelijke omstandigheden op:  

 

(….) 3.3.1 (...) “voor aansprakelijkheid op de voet van art. 2:9 [is] vereist dat aan de bestuurder een 

ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of in een bepaald geval plaats is voor een ernstig verwijt als hier 

bedoeld, dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Tot de in 

aanmerking te nemen omstandigheden behoren onder meer de aard van de door de rechtspersoon 

uitgeoefende activiteiten, de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico's, de taakverdeling binnen 

het bestuur, de eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen, de gegevens waarover de bestuurder 

beschikte of behoorde te beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen, 

alsmede het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een bestuurder die voor 

zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult”. 

 

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een 

hoofdelijke aansprakelijkheid. Wanneer bij aanwezigheid van meerdere bestuurders ernstige 

verwijtbaarheid is komen vast te staan, dan dient deze tekortkoming ingevolge de gedachte van het 

collectief bestuur aan alle bestuurders te worden toegerekend (hoofdelijkheid). Het is dan aan de 

individuele bestuurder om aan te tonen dat hem geen ernstig verwijt treft (Van Schilfgaarde en Winter 

2006). 

 

Een pensioenfondsbestuurder kan bijvoorbeeld intern aansprakelijk gesteld worden voor falend 

risicomanagement. Een ongelukkige investering is nog geen onbehoorlijk bestuur maar wanneer de 

bestuurders onverantwoordelijk hebben nagelaten zich te vergewissen van de risico’s en een 

belangrijk deel van het vermogen in de waagschaal hebben gesteld, zal er sprake zijn van 

onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur32. De aansprakelijkheid kent een hoge drempel; te 

weinig risico is ook niet in het belang van het pensioenfonds, omdat rendementen te laag kunnen 

uitvallen. Hoekzema (2011) merkt op dat de rechter beoordeelt of in de gegeven omstandigheden de 

bestuurder in redelijkheid tot een bepaalde beslissing heeft kunnen komen, mede gelet op de 

mogelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder. Strik (2010) benoemt drie kenmerken die van 

belang zijn het formuleren van specifieke gedragsnormen voor bestuurders. Ten eerste kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen de operationele en strategische risico’s van de organisatie 

enerzijds en de risico’s die verband houden  met het voldoen aan regelgeving anderzijds. Ten tweede 

moet de risk appetite worden vastgesteld om het risicomanagement te kunnen beoordelen. Ten derde 

is de betrokkenheid van derden bij de verkozen risico’s van belang. Maatman (2004:150) is van 

mening dat bestuurders dienen te weten wat nodig is om in de pensioenregeling gedane toezeggingen 

na te komen en toezien dat op solide wijze, volgens de prudent person-regel, wordt belegd. De 

formele zorgvuldigheid ziet op de voorbereiding van beslissingen en brengt voor de beoordeling van 

 
32 Kamerstukken II 1983/84, 16 631, nr. 6, p, 34 (MvA) 
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het beleggingsbeleid mee dat een kennelijk onjuiste afweging van de belangen kan leiden tot het 

oordeel wanbeleid. De materiele zorgvuldigheid ziet op de inhoudelijke beslissing en brengt mee dat 

een enkele fout voldoende kan zijn voor wanbeleid wanneer de gevolgen voor het pensioenfonds. 

 

Vervolgens distilleert Maatman (2004:170) dertien eisen die van toepassing zijn op pensioensbeleid 

uit het Vie d’Or arrest33: het belang van begunstigden prevaleert, heldere en realistische strategie, het 

beleggingsbeleid moet afgestemd zijn op de verplichtingen, proportionaliteit tussen kosten en baten, 

het wettelijk verantwoordigingskader dienst te worden nageleefd, transparantie over de risico’s, 

handelen overeenkomstig bevoegdheden, deugdelijk administratie, geen belangenverstrengeling, 

betrouwbare administratieve organisatie en interne controle, risicobeheersing, tijdige onderkenning 

van problemen en de bereidheid tot het trekken van consequenties, zoals ontslag. 

 

Naast interne aansprakelijkheid voor bestuurders bestaat er ook externe aansprakelijkheid op grond 

van artikel 6:162 BW. Een concrete vordering op grond van dit wetsartikel (onrechtmatige daad) slaagt 

wanneer een pensioenfondsbestuurder een persoonlijk voldoende ernstig verwijt van onbehoorlijke 

taakvervulling gemaakt kan worden. De maatstaf hiervoor heeft de Hoge Raad opgesteld in het  

Ontvanger/Roelofsen arrest34. Dit arrest bepaalt van (…) 3.5 (…) “een dergelijk ernstig verwijt zal in 

ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had 

behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap 

(lees: het pensioenfonds) tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en 

ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade.  

 

Van der Velden en Jennen (2011:20) sluiten niet uit dat deelnemers de bestuurders van het 

pensioenfonds aanspreken wanneer er sprake zal zijn van afstempeling van pensioenen als gevolg 

van een te lage dekkingsgraad. Wel merken de auteurs op dat van belang is of het afstempelen ten 

tijde van het gewraakt handelen voorzienbaar was. Uit het Henkel/JMG arrest35 blijkt dat wanneer die 

voorzienbaarheid ontbreekt er geen verwijt gemaakt kan worden aan de bestuurders. Daarmee komt 

de grondslag aan aansprakelijkheid ex. art. 6:162 BW te ontvallen. Van der Velden en Jennen (2011) 

merken daarbij op dat bepalend is of de belangen zorgvuldig zijn afgewogen, of daarbij de interne 

procedures goed zijn nageleefd en of de bestuurders voldoende informatie hebben ingewonnen. In 

een commentaar36 stelt Bartman (2010) daarentegen dat procedures weinig kans maken en dat 

fondsen gemakkelijk verweer kunnen voeren. Een aantal zaken, zoals de lage rente, ligt buiten de  

macht van de pensioenfondsbestuurder. Bartman (2010) noemt het aansprakelijk stellen van een 

enkele bestuurder een onbegaanbare weg vanwege de collectieve verantwoordelijkheid. ’t Hart (2010) 

ziet wel aanknopingspunten voor individuele vervolging maar dan via de route Wet financieel toezicht 

(Wft) dat eisen stelt aan de deskundigheid van bestuurders, ook aan die van pensioenfondsen.  

 
33 HR 31 mei 2000, NJ 2000, 555 (Vie d’Or) 
34 HR 8 december 2006, NJ 2006, 659, r.o. 3.5 (Ontvanger/Roelofson) 
35 HR 14 november 1997, NJ 1998, 270, r.o. 3.5 (Henkel/JMG) 
36 De Telegraaf, 8 oktober 2010, Korting pensioen kan tot claims leiden, commentaar van prof.dr. Steef Bartman en 
Pensioenadvocaat Frank 't Hart 
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Een andere reden waarom niet het fonds, maar de bestuurder aansprakelijk moet worden gesteld 

heeft te maken met de financiële schade. Wanneer een procedure door deelnemers wordt gewonnen, 

wordt de vergoeding betaald van het vermogen dat deelnemers zelf hebben ingebracht. Bestuurders 

zijn doorgaans verzekerd tegen aansprakelijkheid bij een verzekeraar. 

 

Uit het onderzoek van de Leede (2012:37) blijkt dat de maatstaf die voor bestuurders van een 

pensioenfonds moet worden aangelegd is niet een andere maatstaf dan bij een vennootschap of een 

reguliere stichting. Er moet namelijk sprake zijn van een ernstig verwijt van onbehoorlijke 

taakvervulling. Het risico op aansprakelijkheid is bij een pensioenfonds wel groter. Het doel en het 

vermogen maar ook het schenden van de belangen van de stakeholders en de regelgeving, brengen 

een groter risico op aansprakelijkheid met zich mee. Aan de ander kant kan dit wel beperkt worden 

door de organisatie van het pensioenfonds en het onbezoldige karakter van het besturen ervan. De 

meeste bestuurders hebben geen arbeidsrelatie met het pensioenfonds maar met de werkgever of 

organisatie die wordt vertegenwoordigd. Deze bestuurders ontvangen geen beloning van het 

pensioenfonds omdat zij al een salaris van hun werkgever ontvangen. Het onbezoldigd besturen van 

een pensioenfonds kan een reden zijn dat minder snel aansprakelijkheid wordt aangenomen. 

Onbezoldigde bestuurders zijn niet altijd in staat dezelfde hoeveelheid tijd en prioriteit aan het 

besturen te geven in vergelijking met betaalde bestuurders. Hendriksen (2009:180) merkt op dat een 

beperking van de hoofdelijke aansprakelijkheid op zijn plaats is omdat onbetaalde bestuurders 

uitsluitend in staat zijn hun eigen taak te vervullen en zij elkaar minder frequent spreken. Met het 

voorontwerp van Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen staat versterking va interne controle van 

het pensioenfonds en een aanscherping van de regelgeving op de planning. Het eerste kan 

aansprakelijkheid van de bestuurder verkleinen terwijl het tweede het risico op aansprakelijkheid kan 

vergroten. 
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2.6.5 Selectie en benoeming van Pensioenfondsbestuurders 

 

In de Pensioenwet (PW) is weinig geregeld over de benoeming van bestuursleden. Wel is bepaald dat 

in de statuten van het fonds moet zijn opgenomen hoe het bestuur van een fonds wordt benoemd (art. 

106 lid 1 g PW). 

 

Daarnaast is in de Memorie van Toelichting37 van de PW het volgende bepaald over de benoeming 

van bestuursleden bij bedrijfstakpensioenfondsen. (…) 5.6 (…) “Het bestuur van 

bedrijfstakpensioenfondsen bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en 

werknemersverenigingen in de betrokken bedrijfstak. Er is sprake van een paritaire 

bestuurssamenstelling: de vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersverenigingen moeten 

in gelijke getale zitting hebben in het bestuur. Aangezien het bestuur van bedrijfstakpensioenfondsen 

bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers, zijn het ook de 

werkgevers- en werknemersorganisaties die de bestuursleden aanwijzen (art. 99 PW). 

 

Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van de in het fonds 

deelnemende werknemers en vertegenwoordigers van de werkgever. De wijze van benoeming van 

bestuursleden van de werkgever is niet vastgelegd. De wijze van benoeming van de werknemersleden 

wel (art. 100 PW).  

 

De vier toegestane benoemingsprocedures voor werknemersbestuursleden zijn: 

1. na verkiezingen door en uit de deelnemers, 

2. op voordracht van de vertegenwoordigers van de werknemersgeleding van de deelnemersraad van 

het pensioenfonds, 

3. op voordracht van de ondernemingsraad,  

4. op een andere wijze, mits de ondernemingsraad hiermee instemt. 

 

Het is mogelijk om naast de geledingen van werkgevers en werknemers in het bestuur een geleding 

van pensioengerechtigden of gewezen deelnemers op te nemen. Voor de benoeming van deze 

bestuursleden zijn in dit wetsvoorstel geen wettelijke regels gesteld (art. 101 PW).  Nieuwe 

bestuurders moeten getoetst worden op betrouwbaarheid en deskundigheid door DNB (art. 105 PW). 

Vanaf 1 juli 2013 worden zij getoetst op geschiktheid. De toets biedt pensioenfondsen de ruimte om 

de toetsing van nieuwe bestuurders te laten plaatsvinden na de verkiezing, maar voor de benoeming 

of de formele functieaanvaarding. Het is ook mogelijk om een bestuurslid te benoemen onder de 

opschortende voorwaarde dat de toetsing door de toezichthouder positief uitvalt. In de PW is niets 

opgenomen over de selectie van bestuursleden. Het is niet verplicht om bijvoorbeeld met een 

bestuursprofiel te werken. Ook in de voorgestelde wijziging van de Pensioenwet (Wet versterking 

bestuur pensioenfondsen) dat nu in de Tweede Kamer ligt, is geen wijze van benoeming van 

 
37 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3 p 75, Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) 
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bestuurders opgenomen. Wel is bepaald dat het bestuur een profielschets opstelt voor een nieuwe 

bestuurder. Het bestuur kan een kandidaat bestuurder afwijzen, indien deze niet voldoet aan de 

profielschets. Daarnaast krijgt de raad van toezicht een goedkeuringsrecht bij de vaststelling van de 

profielschets door het bestuur. 
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Hoofdstuk Drie: Praktisch Kader Pension Fund Governance  

 

3.1  Inleiding 

 

 

3.2  Totstandkoming en ontwikkelingen pension fund governance in Nederland 

 

De discussie rondom pension fund governance is in Nederland in 2003 gestart, mede door discussies 

in het kader van de Nederlandse Corporate Governance code (code Tabaksblat). Ook werd in januari 

van dat jaar de Commissie Staatsen ingesteld om onder andere de bescherming van 

pensioendeelnemers te onderzoeken tegenover pensioenfondsen. Uit dit rapport blijkt dat 

pensioenfondsbesturen aan de toezichthouder moet kunnen aantonen in alle facetten van aansturing, 

kwaliteit en transparantie zodanige expertise en ervaring te bezitten dat het de gewenste activiteiten 

kan overzien en beheersen38. Tevens stelt de commissie in oktober 2003 vast dat pensioenfondsen 

niet voldoen aan de door hun gestelde criteria van goed pensioen bestuur (Staatsen et al, 2003:39). 

De toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid riep de pensioensector in 

november 2003 op om zich te bezinnen op de vraag of de toenmalige bestuursstructuur voldoet aan 

de eisen van de tijd39. In 2004 heeft het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht 

verstrekt aan Allen & Overy en Boer & Croon om onderzoek te verrichten naar de wijze waarop 

Nederlandse pensioenfondsen omgaan met goverance. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er 

nauwelijks sprake is van scheiding tussen bestuur, verantwoording en toezicht. Echter, de 

pensioenfondsen zelf waren van mening dat pension fund governance op orde was. In dezelfde 

periode waren de pensioenkoepels stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en Vereniging van 

Bedrijfstakpensioenfondsen ook bezig met het samenstellen van een code voor pensioenfondsen die 

de begrijpelijkheid en transparantie moesten verbeteren. Het rapport van Allen & Overy en Boer & 

Croon is aangeboden aan de Stichting van de Arbeid (STAR) met het verzoek principes van goed 

pensioenfondsbestuur op te stellen. In december 2005 heeft de STAR de code gepubliceerd en per 

januari 2007 zijn de principes verankerd in de Pensioenwet. Ondanks de wettelijke verankering heeft 

het toenmalige kabinet er voor gekozen om pensioenfondsen zelf invulling te laten geven aan de code 

en is daardoor het resultaat van compromissen tussen verschillende partijen in de pensioenmarkt, 

vandaar de principal-based benadering van de code in plaats van rule-based. Deze benaderingswijze 

is gekozen vanwege de grote verscheidenheid aan pensioenfondsen, de eigen verantwoordelijkheid 

die de sociale partners hebben bij het totstandkomen van pensioenregelingen en de ontwikkelingen 

op de pensioenmarkt. Hoewel er nog geen echte evaluatie mogelijk was, hebben betrokken partijen, 

kort na de verankering van de principes in de Pensioenwet en de invoering ervan per 1 januari 2007, 

de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd om een evaluatierapportage op te stellen. Vanwege 

het zelfregulerende karakter van de code was een snel evaluatieonderzoek gewenst.  Op 30 maart 

 
38 Kamerstuk II 2005/06, 30 413 nr. 14, nota van wijziging, regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) 
39 Notitie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ‘Pension fund governance en medezeggenschap ten behoeve van 
kabinetsreactie 2009 
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2009 heeft de SER twee rapporten gepubliceerd waarin de medezeggenschap voor gepensioneerden 

en de toepassing van principes goed pensioenfondsbestuur is geïnventariseerd. De SER concludeert 

dat de meeste pensioenfondsen een verantwoordingorgaan hebben ingesteld en intern toezicht is 

georganiseerd. Daarmee is de sector erin geslaagd de belangrijkste principes voor goed 

pensioenfondsbestuur toe te passen. Het onderzoek heeft echter ook een aantal knelpunten aan het 

licht gebracht. Zo blijkt dat het bemensen van de fondsorganen (bestuur, deelnemersraad, 

verantwoordingsorgaan) forse probleem oplevert en brengt intern toezicht hoge kosten met zich mee. 

Daarnaast bestaat er ook onduidelijkheid over de verdeling van taken en organen van 

pensioenfondsen. Deze onduidelijkheden leiden tot interne discussies die weer leiden tot het op 

scherp zetten van onderlinge verhoudingen, vertraging van de besluitvorming, het gevaar van 

eenzijdige belangenbehartiging en het ontbreken van echte checks and balances40. 

 

In december 2009 voerde De Nederlandsche Bank een diepgaand onderzoek uit naar de manier 

waarop pensioenfondsen feitelijk beleggen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat pensioenfondsen 

risico’s van het beleggingsbeleid onderschatten. Daarnaast worden er materiële tekortkomingen 

(DNB, 2009:38) geconstateerd onder andere op het onderwerp governance. Het betreft dan vooral 

risicomanagement en het ‘in control’ zijn van het pensioenfondsbestuur. DNB (2009) stelt dat 

adequate governance een basisvoorwaarde vormt voor een gezond beleggingsbeleid en dat de 

tekortkomingen op dit gebied in belangrijke mate hebben bijdragen aan de omvang van de geleden 

verliezen. Pensioenfondsen hebben actieve beleggingsrisico’s genomen, vaak in de vorm van 

innovatieve producten, waarbij niet de risicoanalyse, maar de aantrekkelijkheid van het potentieel 

rendement voorop staat. Besturen hebben te weinig controle over beleggingen en zijn daardoor teveel 

afhankelijk van partijen waaraan taken zijn uitbesteed. Sterker nog, DNB (2009) stelt dat zelfs is 

waargenomen dat besturen die het vermogensbeheer hebben uitbesteed aan een fiduciair manager, 

zich vervolgens niet langer verantwoordelijk voelen voor de adequate uitvoering daarvan. 

 

De ontwikkelingen op de pensioenmarkt (zie paragraaf 1.3), heeft de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid er toe gebracht met urgentie naar de toekomstbestendigheid van het 

pensioenstelsel in beeld te brengen41.  

 

Dat heeft geleid tot de instelling van de Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende 

Pensioenregelingen (commissie-Goudswaard) en Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer 

(commissie-Frijns). De commissie-Frijns heeft op verzoek van de minister onderzoek gedaan naar het 

beleggingbeleid en risicobeheer van pensioenfondsen sinds 1990. Op basis van dit onderzoek heeft 

de commissie aanbevelingen gedaan voor (de uitvoering van) risicobeheer en beleggingsbeleid, en de 

organisatie en verantwoordelijkheidsverdeling in pensioenfondsen. 

 

 

 
40 Brief minister SZW van 4 december 2009 aan de Tweede Kamer, pag. 9; H. Breuker & A. van der Griend, ‘Pensioenfondsen 
bestuurbaar houden. Naar duidelijke verhoudingen en heldere afspraken’, Pensioen & Praktijk 2010, nr. 1/2, p. 13. 
41   Kamerstuk II 2009/10, 30 413 nr. 142, regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) 
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Met betrekking tot pension fund governance zijn de kernpunten uit het onderzoek daadwerkelijke 

onafhankelijkheid en deskundigheid van pensioenfondsbestuurders. Frijns et al. (2010) maar het ook 

de SER (2009), merken op de dat er een grote betrokkenheid blijkt van pensioenfondsbesturen bij de 

controle op de uitvoering van het beleggingsbeleid. Ook geven bestuurders aan in staat te zijn zonder 

hulp van externe partijen, voorstellen van adviseurs en beheerders inhoudelijk te beoordelen en het 

risico-en beleggingsbeleid zelfstandig te bepalen. Uit beide onderzoeken komt echter een 

genuanceerder beeld naar voren.  

 

Bij het uitbesteden van het vermogensbeheer is fiduciair management namelijk een populair model. 

Frijns et al. (2010) zien hierin een groot risico. Pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren te veel 

verantwoordelijkheid van alle vermogensbeheerprocessen (zowel de uitvoering als de monitoring en 

het risicobeheer) bij één externe (fiduciaire) partij neergelegd waardoor er een grote afhankelijkheid 

bestaat van externe uitvoerders. Frijns et al. (2010) concluderen dat veel besturen in praktijk meer op 

afstand staan en vooral vaststellen wat door andere partijen is voorbereid (uitvoeringorganisatie, 

externe vermogensbeheerders of adviseurs). Ook stellen de onderzoekers dat pensioenfondsbesturen 

het niet als hun herkennen zelf inzicht te verwerven in de risico’s en leidend te zijn bij het invullen van 

het risicomanagement. Kortom, de situatie wordt door bestuurders als aanvaardbaar en 

vanzelfsprekend gezien, hetgeen een genuanceerd maar verontrustend beeld oplevert. 

 

Een aansluitende conclusie van Frijns et al. (2010) betreft het vinden voldoende gekwalificeerde 

bestuurders in de kringen van belanghebbenden. Een hoog deskundigheidsniveau in het bestuur is 

noodzakelijk om alle externe partijen te kunnen aansturen. Er moet sprake zijn van voldoende 

countervailing power van het bestuur tegenover alle externe partijen, waar 

vermogensbeheerprocessen aan worden uitbesteed. Het bestuur moet deze zelf volledig begrijpen om 

voldoende grip te hebben op de uitbestede processen. De eigen specifieke kennis in het over 

vermogensbeheer is vaak niet voldoende om de uitvoering van het vermogensbeheer voldoende te 

beheersen. Aansluitend stellen Frijns et al. (2010) de vraag of er voldoende bestuurders beschikbaar 

zijn die aan de hoge eisen van deskundigheid kunnen voldoen gezien het grote aantal 

pensioenfondsen dat Nederland kent. Op basis van dit onderzoek komen Frijns et al. (2010) tot de 

conclusie dat zowel aan kwaliteit van het bestuur van een pensioenfonds als aan het bestuurlijke 

proces tekortkomingen te constateren zijn. 

 

 



 

- 58 - 
 

3.3  Wetsvoorstel wet versterking bestuur pensioenfondsen 

 

De Nederlandsche Bank (2009) en  de Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer (2010) heeft het 

belang van versterking van deskundigheid van het bestuur en versteviging van het intern toezicht bij 

herhaling benadrukt. Dit heeft onder andere te maken met het moeilijk kunnen vinden van ter zake 

deskundige mensen. Countervailing power kan dan niet worden geboden. De versterking van de 

deskundigheid kan verder worden ondersteund door een versteviging van het interne toezicht. Het 

huidige interne toezicht geeft geen wettelijke bevoegdheden richting het pensioenfonds bestuur 

waardoor countervailing power ontbreekt. Ook kunnen pensioenfondsen kiezen voor een lichte vorm 

van intern toezicht. Deze lichte vorm van intern toezicht past niet meer bij de grote financiële risico’s 

waaraan pensioenfondsen blootstaan. Ook fungeert het toezicht niet als ‘doorlopend’ het proces 

(Schop et al. 2011). Naast het feit dat sommige risicodragers te weinig medezeggenschap hebben, 

bestaat er ook onduidelijkheid over de verdeling van taken en organen van pensioenfondsen. Het 

evaluatieonderzoek van de Sociaal Economische Raad (2008) naar de principes van goed bestuur en 

medezeggenschap wijst dit uit. Deze onduidelijkheden leiden tot interne discussies die weer leiden tot 

het op scherp zetten van onderlinge verhoudingen, vertraging van de besluitvorming, het gevaar van 

eenzijdige belangenbehartiging en het ontbreken van echte checks and balances42. 

 

De regering als ook de Raad van State erkennen de noodzaak van aanpassing van het 

governancemodel. De regering noemt in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel Wet 

versterking bestuur pensioenfondsen, het rapport van Frijns et al., (2010) en DNB (2009) een 

belangrijke aanleiding voor de herziening van de wettelijke regels voor de governance en 

medezeggenschap voor pensioenfondsen. Het rapport heeft duidelijk gemaakt dat de toenemende 

complexiteit in de pensioenfondssector steeds hogere eisen stelt aan zowel de inrichting van de 

bestuursstructuur van pensioenfondsen als aan een adequate en professionele ondersteuning. Frijns 

et al., (2010:7): (…) het bestuur dient aantoonbaar zondanige expertise/deskundigheid te bezitten op 

het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer dat het in staat is initiërend op te treden. Ook 

DNB (2011) heeft het belang van versterking van deskundigheid van het bestuur en versteviging van 

het intern toezicht bij herhaling benadrukt43. Na een lange periode van zelfregulering44, heeft de 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewezen op het belang van spoedige duidelijkheid 

over de bestuursstructuur. De Minister (….) ‘acht het dan ook niet opportuun om dit opnieuw over te 

laten aan de zelfregulering door het ‘veld’ en hij kiest ervoor dit wettelijk te regelen’45. Daarnaast 

plaatst de memorie van toelichting de noodzaak om te komen tot een nieuwe bestuursstructuur tegen 

de achtergrond van het pensioenakkoord van juni 2011.  

 

 
42 Brief minister SZW van 4 december 2009 aan de Tweede Kamer, pag. 9; H. Breuker & A. van der Griend, ‘Pensioenfondsen 
bestuurbaar houden. Naar duidelijke verhoudingen en heldere afspraken’, Pensioen & Praktijk 2010, nr. 1/2, p. 13. 
43 Brieven DNB d.d. 22-10-2011 en 10-10-2011 
44 Ook Frijns et al. (2010) pleiten in de eerste plaats voor zelfregulering, niet als een vrijblijvend proces maar als een harde 
toezegging van de sector. Op een aantal  terreinen pleiten Frijns et al. (2010) wel tot een aanpassing dan wel aanscherping van 
wet- en regelgeving waaronder eisen aan de deskundigheid van pensioenfondsbestuur en de governance van 
pensioenfondsen. 
45 Brief van 4 december 2009 
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Om de noodzaak voor aanpassing van het governance model en het wetsvoorstel wet versterking 

bestuur pensioenfondsen goed te kunnen doorgronden, is het van belang om de ontwikkelingen op de 

Nederlandse Pensioenmarkt met betrekking tot DC-regelingen/PPI en het pensioenakkoord onder de 

loep te nemen. Meer algemenere ontwikkelingen zijn in hoofdstuk 1.3 reeds aan de orde geweest. 

 

Bij veel ondernemingspensioenfondsen zijn de pensioenregelingen in de afgelopen jaren gewijzigd in 

een defined contribution-regeling. Dat geldt nog niet voor de bedrijfstakpensioenfondsen. In het 

pensioenakkoord is overeengekomen de beleggingsresultaten steeds meer voor risico van de 

deelnemers en pensioengerechtigden te laten komen. Daardoor krijgen de nog bestaande defined 

benefit-regelingen ook het karakter van een defined contribution-regeling. De verschuiving van het 

beleggingsrisico naar deelnemers en pensioengerechtigden is onontkoombaar omdat er vrijwel geen 

mogelijkheden meer zijn om de premies nog verder te verhogen. De premies zijn namelijk al relatief 

hoog en verdere premieverhoging zou tot een onevenredige verslechtering van de koopkracht van 

werknemers en de concurrentiepositie van ondernemingen leiden. Daar komt bij dat de premie als 

sturingsmiddel om de dekkingsgraad van een pensioenfonds bij te sturen minder effectief is 

geworden, doordat het aandeel van de loonsom van de premiebetalende deelnemers in de totale 

voorziening voor pensioenverplichtingen is afgenomen (Frijns et al., 2010). Anders gezegd: naarmate 

de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal pensioengerechtigden meer verschuift in de 

richting van een groter aantal pensioengerechtigden, heeft verhoging van de premie op het totaal van 

de voorzieningen minder effect. Het pensioenakkoord neemt een stabiele pensioenpremie tot 

uitgangspunt. Rekenrente en beleggingsresultaten hebben een grotere invloed op de financiële positie 

van de fondsen. De druk op rendement zal eerder toenemen dan afnemen. Pensioenhervormingen in 

Nederland zullen inhouden dat het pensioen van deelnemers meefluctueert met de financiele marken, 

in tegenstelling tot nu. Deelnemers zullen het rendement van hun pensioenfonds nauwkeuriger 

volgen. De prestatiedruk voor pensioenfondsen zal tot het maximum toenemen (Koedijk en Slager, 

2009). 

 

Tijdens de parlementaire debatten over het pensioenstelsel heeft de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid aangekondigd dat er in het jaar 2012 of 2013 een nieuwe Pensioenwet zal komen46. 

Naast de verschuiving van defined benefit- naar defined contribution-regelingen is er nog een 

belangrijke ontwikkeling gaande, namelijk de introductie van de premiepensioeninstelling (ppi)47. Bij 

een ppi beperkt het arbeidsvoorwaardenoverleg zich tot de hoogte van de gezamenlijk in te leggen 

premie. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontstaat aanspraak op de ingelegde 

premies, vermeerderd of verminderd met het beleggingsresultaat (AFM, 2012). Van dat bedrag kan de 

deelnemer een lijfrente of pensioen inkopen. Die inleg wordt gedaan bij een beleggingsinstelling en 

valt onder de Wet financieel toezicht (Wft) en niet onder de PW. De reden om hiervoor te kiezen is dat 

een ppi aan minder strenge governancevereisten is gebonden en daarom ook goedkoper kan werken 

dan een pensioenfonds, dat gebonden is aan de bestaande of de in het wetsvoorstel versterking 

 
46 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 87, blz. 11:”Wij zijn aan het eind van een periode waarin gewerkt is met een 
Pensioenwet die vervangen gaat worden in het jaar 2012-2013.” 
47 Wet introductie premiepensioeninstellingen, Stb. 2010, 887. 



 

- 60 - 
 

bestuur pensioenfondsen voorgestelde bestuursstructuur. DNB stelt vast dat het aantal afgegeven 

vergunningen voor de oprichting van een ppi groter wordt48. 

 

Ook het onder de loep te nemen van de ontwikkelingen op de Nederlandse Pensioenmarkt met 

betrekking tot het pensioenakkoord geeft inzicht in de noodzaak voor aanpassing van het 

governancemodel. Door het overeengekomen pensioenakkoord tussen sociale partners en het 

kabinet is een verschuiving overeengekomen van het risico binnen pensioenregelingen van sociale 

partners naar dat van deelnemers en pensioengerechtigden. Kortom, werkgevers zullen beperkt zijn 

tot het betalen van premie. Deelnemers en pensioengerechtigden moeten zelf het volledige risico van 

vermogensbeheer dragen (Raad Van State, 2012; Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende 

Pensioenregelingen, 201049). Tegen die achtergrond is het vanzelfsprekend dat deelnemers en 

pensioengerechtigden grotere invloed krijgen op de besluitvorming van het pensioenfonds dat ten 

koste gaat van de invloed van werkgevers. Daardoor is het niet langer vanzelfsprekend dat 

werkgevers deel blijven uitmaken van het bestuur. De Raad van State (2012) suggereert dat het 

denkbaar is dat werkgevers wel in de gelegenheid worden gesteld om aan de hand van een 

profielschets een voordracht voor een plaats binnen de raad van toezicht. Dit geldt al voor het grootste 

deel van het pensioenvermogen dat is onder gebracht bij BPF’en waarbij individuele werkgevers al op 

afstand staan. De werkgever in een bepaalde bedrijfstak is namelijk verplicht zich aan te sluiten bij het 

pensioenfonds van die bedrijfstak.  

 

In Nederland bestaan er verschillende soorten pensioenfondsen waarvan bedrijfstakpensioenfondsen 

en ondernemingspensioenfondsen de belangrijkste zijn. Goudswaard et al., (2010:13) constateren dat 

76% van de deelnemers is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, 12% bij een 

ondernemingspensioenfonds en 12% is aangesloten bij een verzekerde regeling. Bij de bespreking 

van de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel wet versterking bestuur pensioenfondsen wordt 

de regeling van bedrijfstakpensioenfondsen als uitgangspunt genomen. 

 

 

 

 

 
48 Er zijn nu zes vergunningen voor de oprichting van een ppi verstrekt zo blijkt uit het afschrift per 10-1-2012 van het register 
premiepensioeninstellingen (www.dnb.nl). 
49 Kamerstukken II 2009/10, 30 413 nr. 139 



 

- 61 - 
 

3.3.1 Inleiding wetsvoorstel 

 

Minister Kamp op 24 februari 2012 een wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen50 naar 

de naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd waarin een nieuw wettelijk verankerd 

governancemodel voor pensioenfondsen wordt geïntroduceerd. Clark (2004) merkt in dit verband op 

dat door de invoering van harde wetgeving er een eind komt aan de tijd dat bestuurders aanzienlijke 

vrijheid genoten (op het gebied van besluitvorming) bij het uitvoeren van verantwoordelijkheden om de 

welvaart van de begunstigden te beschermen51. Op 1 juli 2010 is een wetsvoorstel samenstelling en 

medezeggenschap in pensioenfondsbesturen52 door de Tweede Kamer aangenomen dat de 

pensioenwet wijzigt waardoor een evenwichtige samenstelling van de besturen van pensioenfondsen 

wordt bevorderd en legt het recht op een plaats voor pensioengerechtigden in het bestuur van 

pensioenfondsen vast. Ook de motie van Eerste Kamerlid Thissen53 over de wenselijkheid van de 

vertegenwoordiging van jongeren in pensioenfondsbesturen naast de deelname van 

pensioengerechtigden is aangenomen. De motie-Noten54 c.s. over het werkgeversaandeel in het 

bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen als er sprake is van premiemaximalisatie is ingetrokken op 

31 januari 2012, omdat door minister Kamp toezeggingen zijn gedaan betreffende dit onderwerp.  

 

Voordat het wetsvoorstel wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de kamer is gestuurd is het 

voorontwerp van het wetsvoorstel onderwerp geweest van een marktconsultatie en bespreking in het 

parlement55. Naast 250 kamervragen zijn er 33 marktpartijen geweest die uitgebreid commentaar 

hebben gegeven hierop. Denk hierbij aan de Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie, 

advocatenkantoren, consultants en vermogensbeheerders. Ook heeft het kabinet op 1 november 2011 

de Raad van State om advies gevraagd. Het kabinet vermeldt dat (…)”het wetsvoorstel kritisch is 

ontvangen” waardoor een nota van wijziging noodzakelijk was om de kritiek te pareren. De kritiek kan 

worden samengevat en onderverdeeld in drie categorieën 1) mogelijke bestuursmodellen, 2) de 

bevoegdheden van het intern toezicht / de rol van belanghebbenden, 3) inperking van de rol van de 

werkgever bij premiemaximalisatie. De Sociaal Economische Raad is door het kabinet op 25 juni 2012 

gevraagd om een advies uit te brengen over de aanpassingen die terugkomen in de conceptnota van 

wijziging. 

 
50 Kamerstuk II 2011/12, 33 182, nr. 2,  p.1 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking 
van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen   
(…) ”Wet oktober 2007)”. 
 
51 Met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders; stemverhouding in het paritaire bestuursmodel; 
zittingstermijnen voor bestuurders en leden van de raad van toezicht, schrijft het wetsvoorstel voor om regels hieromtrent te 
formuleren in een nieuwe pension fund governance (principale-based) code. 
 
52 Kamerstuk II 2009/10, 31 537,, nr. 1,  p.1 Voorstel van wet van de leden Kos¸ Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet 
met betrekking tot een tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen.  
 
53 Kamerstuk I 2011/12, 31 537, nr. 1,  p.1 Motie van het lid Thissen (GL), Noten (PvdA), Vliegenthart (SP), Smaling (SP) en 
Ganzevoort(GL)  
 
54 Kamerstuk I 2011/12, 31 537, nr. 1,  p.1 Motie van het lid Noten (PvdA), Thissen (GL), Vliegenthart (SP), Smaling (SP) en 
Ganzevoort(GL)  
55 www.internetconsultatie.nl/governancepensioenfondsen; Kamerstuk I 2010/11 31537 nr. 1, p.1 Voorstel van wet van de leden 
Kos¸er Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet   met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de  
medezeggenschap in pensioenfondsbesturen 

http://www.internetconsultatie.nl/governancepensioenfondsen
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Het wetsvoorstel bevat een aanpassing van het huidige governancemodel voor pensioenfondsen.  

 

Het voorstel geeft bedrijfstakpensioenfondsen de keuze tussen drie bestuursmodellen: een gewijzigde 

versie van het huidige paritair samengestelde bestuur, het nieuwe onafhankelijke model en de one-tier 

board. Het doel van het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfonds is drieledig; versterking van 

de deskundigheid bij bestuur en raad van toezicht, de rol van de sociale partners en de positie van 

belanghebbenden bij de uitvoering.  

 

Het wetsvoorstel opent de mogelijkheid dat een ondernemingspensioenfonds en een 

bedrijfstakpensioenfonds kiezen voor een onafhankelijk bestuursmodel of een paritair bestuursmodel. 

In het paritair model worden bestuurders benoemd op voordracht van (organisaties van) werkgevers 

en werknemers. In het onafhankelijk bestuursmodel zijn de bestuurders fulltime professionals die geen 

banden hebben met sociale partners (Maatman en Schuit, 2012). 

 

Elk pensioenfonds dient te voorzien in intern toezicht. Bij een bedrijfstakpensioenfonds zal dat een 

raad van toezicht moeten zijn. Het ondernemingspensioenfonds kan kiezen tussen een 

visitatiecommissie en een raad van toezicht. Een pensioenfonds met een paritair bestuur dient een 

deelnemers- en pensioengerechtigdenraad (DPR) in te stellen. De DPR moet functioneren als 

medezeggenschapsorgaan en als orgaan waaraan het bestuur verantwoording aflegt. In het 

onafhankelijk model wil de regering tegenwicht bieden aan de bestuurlijke professionals met een 

Belanghebbendenorgaan (BO) waarin sociale partners zijn vertegenwoordigd. Het BO krijgt 

adviesrecht en goedkeuringsrecht omtrent belangrijke bestuursbesluiten. Besluiten die het financieel 

beleid van het pensioenfonds betreffen, zijn onderworpen aan goedkeuring van het BO. 

 

De maatregelen zijn gericht op versterking van de deskundigheid en het intern toezicht, onder meer 

door de instelling van een verplichte raad van toezicht voor bedrijfstakpensioenfondsen en introductie 

van een nieuw bestuursmodel (het onafhankelijk bestuursmodel), waarbij het bestuur alleen bestaat 

uit deskundige beroepsbestuurders. Dat model komt naast een gewijzigde versie van het bestaande 

paritaire bestuursmodel. Een tweede hoofddoel van het wetsvoorstel is een betere 

vertegenwoordiging van alle risicodragers binnen de organisatie van het pensioenfonds. Daartoe 

krijgen gepensioneerden een plaats in de besturen van de pensioenfondsen. 
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De bespreking van deze modellen zal plaatsvinden aan de hand van de genoemde doelstellingen56. 

 

Figuur 1.1 Vereenvoudigd overzicht bestuursmodellen 

Bron: Schop et al. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel omschrijft de uitgangspunten van het voorstel als 1) versterking van 
deskundigheid en intern toezicht; 2) adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers; 3) stroomlijning van taken en organen 
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3.3.2 Dualistisch Paritair bestuursmodel 

 
 

[invoegen afbeelding] 

 

 

 

 

a. Samenstelling bestuur  

Het paritaire bestuur kenmerkt zich door een model waarbij alle belanghebbende van het 

pensioenfonds goed vertegenwoordigd zijn. In het paritaire bestuur van een bedrijfstak– en 

ondernemingspensioenfonds zijn de belanghebbenden (werknemers, werkgevers, 

pensioengerechtigden) op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd57. 

 

Het wetsvoorstel brengt op twee punten verandering aan in de samenstelling van het bestaande 

paritair bestuursmodel (art. 100 PW). Ten eerste wordt de mogelijkheid gegeven dat aan het paritaire 

bestuur maximaal twee bestuurders worden toegevoegd die niet directe vertegenwoordigers zijn van 

de belanghebbenden bij het pensioenfonds. Daarnaast krijgen pensioengerechtigden zitting in een 

paritair bestuur58. De samenstelling van het paritair bestuur wordt geregeld in het voorgestelde artikel 

100 PW. In het wetsvoorstel (art. 100 PW lid 1 sub b) is opgenomen dat, bij een paritair bestuur, het 

aantal bestuurszetels voor werkgevers wordt verminderd als er sprake is van premiemaximalisatie. In 

de conceptnota van wijziging59 wordt voorgesteld dat het bestuur kan besluiten de zetelvermindering 

niet door te voeren. Bij premiemaximalisatie wordt het aantal zetels voor de werkgever dan beperkt, 

tenzij het bestuur kiest voor de zetelverdeling zoals deze geldt zonder premiemaximalisatie. De 

samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit: 

 

 
57 Kamerstuk II 2011/12, 33 182, nr. 2,  p.1 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking 
van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen ) 
 
58 Op grond van een discretionaire bevoegdheid (art. 99, lid 6  PW) kan een ondernemingspensioenfonds ook al op dit moment 
pensioengerechtigden opnemen in het bestuur. Die vertegenwoordiging wordt nu wettelijk verplicht en zal bovendien ook gaan 
gelden voor de bedrijfstakpensioenfondsen. 
59 Kamerstuk II 2011/12, 33 182, nr. 2,  p.1 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking 
van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen), conceptnota van 
wijziging 
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De SER vindt dat er geen koppeling tussen financiering en het aantal bestuurszetels moet worden 

voorgeschreven en pleit ervoor om de keuze aan sociale partners over te laten. In het paritaire bestuur 

van een bedrijfstakpensioenfonds bezetten de vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen 

evenveel zetels als de vertegenwoordigers van werknemers en  pensioengerechtigden samen (art. 

100 PW lid 1 sub a). De verdeling tussen werknemers en pensioengerechtigden vindt plaats op basis 

van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van 

pensioengerechtigden ten hoogste de helft bezetten van het aantal zetels dat werknemers en 

pensioengerechtigden gezamenlijk toekomt.  

 

b. Deskundigheidseisen  

In voorgaande hoofdstukken is duidelijk naar voren gekomen dat deskundigheid bij veel 

pensioenfondsen ontbreekt, zowel nationaal als internationaal. Het wetsvoorstel stelt daarom de 

mogelijkheid om bij de keuze voor een paritair bestuursmodel twee onafhankelijke deskundigen toe te 

voegen aan het bestuur (art. 100 PW lid 6), die de vertegenwoordigers van werkgevers en 

werknemers en pensioengerechtigden kunnen helpen bij nemen van complexe 

beleggingsbeslissingen, maar niet vertegenwoordigen. In de Memorie van Toelichting (p.20) op dit 

wetsvoorstel staat beschreven dat er ook een mogelijkheid is om naast onafhankelijke deskundigen, 

afhankelijke deskundigen in het bestuur toe te laten. Deze afhankelijke deskundigen 

vertegenwoordigen dan een van de drie geledingen binnen het bestuur. Door het aantal 

onafhankelijke bestuursleden te beperken wordt gewaarborgd dat de stem van de belanghebbenden 

de doorslag geeft.  

 

Artikel 100 PW, lid 7 stelt dat het bestuur in staat verantwoordelijkheid te nemen voor het 

benoemingsproces van bestuurders. Het bestuur kan een kandidaat-bestuurder kan afwijzen wanneer 

hij niet voldoet aan de profielschets, die zal worden opgesteld. De Memorie van Toelichting (p.39) 

voegt er aan toe dat indien een kandidaat-bestuurder naar de mening van het bestuur niet voldoet aan 

de profielschets, het bestuur de kandidaat kan afwijzen. De voordragende of benoemende partij zal 

een andere kandidaat moeten aanwijzen.  
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Verdere versterking van de deskundigheid door een verscherping van de deskundigheidstoets60 van 

beleidsbepalers is ook een onderdeel van het wetsvoorstel. Het ministerie van Financiën en Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met de beide toezichthouders DNB en AFM een nieuw 

voorstel onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor de toets voor bestuurders en 

commissarissen voorgesteld. Hoewel er stemmen opgaan om pensioenfondsen aan te merken als 

financiële onderneming als bedoeld in de Wft, vallen pensioenfondsen echter onder de Pensioenwet. 

De Memorie van Toelichting (p.25) stelt dat de wijziging in de Wft ook in de Pensioenwet en Wet 

verplichte beroepspensioenregeling wordt opgenomen. De nieuwe geschiktheidstoets zal gaan gelden 

voor alle (mede)beleidsbepalers (waaronder leden van het belanghebbendenorgaan en de raad van 

toezicht) bij het pensioenfonds en de visitatiecommissie. De Raad van State (2011) wijst in haar 

advies op de mogelijkheid dat de benoemde instanties, - de werkgevers en werknemers, het 

opgestelde profiel van kandidaat-bestuurders (ex. art. 100 PW, lid 7) naast zich neerleggen, waardoor 

besturen van fondsen worden geconfronteerd met bestuurders die zij mogelijk niet deskundig achten, 

maar zelf niet kunnen weigeren. De benoemingswijze van het paritaire bestuur vormt naar mening van 

de Raad van State een achilleshiel voor het waarborgen van deskundigheid. De regering stelt in de 

memorie van toelichting (2012:22) op wetsvoorstel dat …”(…) het intern toezichtorgaan voldoende 

mogelijkheden moet hebben om het bestuur te corrigeren. Vandaar dat overwogen is om de 

benoeming en ontslag van bestuurders toe te kennen aan de raad van toezicht. Uiteindelijk is besloten 

om überhaupt niet in de wet op te nemen welk orgaan deze bevoegdheid toekomt. Ditzelfde geldt voor 

de leden van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad. In een nieuwe code voor goed 

pensioenfondsbestuur kunnen partijen nadere invulling geven aan de procedure voor benoeming en 

ontslag van bestuurders. De wijze waarop bestuursleden worden benoemd en ontslagen is 

neergelegd in de statuten (ex .art. 113 PW). Raaijmakers et al., (2012) suggereert dat deze keuze 

bewust is gemaakt om de verschillende partijen in de sector (STAR, pensioenkoepels en Centrale 

Samenwerkende Ouderenorganisaties) invloed te geven. De mogelijkheid wordt gegeven dat het 

bestuur de interne toezichthouders of de leden van genoemde inspraakorganen benoemt en ontslaat 

(bij te kritisch toezicht). Een toezichtorgaan dat toezicht moet uitoefenen zonder een bevoegdheid om 

bestuurders te kunnen sanctioneren bij problemen, waaronder het recht van benoeming, ontslag en 

de beloning, is niet in staat om voldoende invloed uit te oefenen (Schop, 2012). De regering heeft 

geen richting willen geven aan het recht op voordracht, benoeming en ontslag en laat de uitwerking 

over aan de sector. De regering is van mening dat een benoemingsrecht op gespannen voet staat met 

het bestuursmodel dat gebaseerd is op de gedachte van representativiteit. Daarnaast is pensioen een 

arbeidsvoorwaarde waarin sociale partners een belangrijke rol spelen. Artikel 104 PW, lid 6 bepaalt 

wel dat in het geval van disfunctioneren van het bestuur, de raad van toezicht dit meldt bij de 

deelnemers- en pensioengerechtigdenraad bij een paritair model. Vervolgens adviseren de 

deelnemersraad en het belanghebbenden orgaan over het disfunctioneren van het bestuur aan het 

bestuur (ex. art. 115a PW lid 4 en 115c PW lid 4). 

 
60 Deze nieuwe toets volgt uit de aanbevelingen van de Commissie Scheltema (Rapport van de commissie van Onderzoek DSB 
Bank, 23 juni 2010). Uit dit rapport volgt dat de term geschiktheid in sommige gevallen beter zou passen bij hetgeen 
daadwerkelijk wordt getoetst dan de term deskundigheid. Geschiktheid omvat zowel kennis, vaardigheden als professioneel 
gedrag. Kritisch vermogen en onbevangenheid zijn een noodzakelijke aanvulling op deskundigheid omdat zij bevorderen dat 
bestuurders en andere (mede)beleidsbepalers kritisch doorvragen waar dit nodig is. 
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c. Intern toezicht & medezeggenschap 

 

Raad van toezicht  

De volgende bijdrage aan het versterken van deskundigheid is het verstevigen van het interne 

toezicht. Artikel 103 PW bepaalt dat intern toezicht bij een bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgeoefend 

door een raad van toezicht, tenzij er sprake is van een verzekerde regeling. Intern toezicht bij een 

ondernemingspensioenfonds wordt uitgeoefend door een raad van toezicht of een jaarlijkse 

visitatiecommissie.  

De raad van toezicht en de visitatiecommissie behouden alle taken die zij op basis van de principes 

voor goed pensioenfondsbestuur ook al hadden61. Beide organen hebben de taak om toezicht te 

houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en 

zijn ze minimaal belast met het toezien op de adequate risicobeheersing62. De raad van toezicht van 

een bedrijfstakpensioenfonds met een paritair bestuursmodel heeft op grond van het huidige 

wetsvoorstel goedkeuringsrechten ten aanzien van besluiten over: 

• het jaarverslag en de jaarrekening (ex. art. 104 PW, lid 3 sub a) 

• de actuariële en bedrijfstechnische nota  (ex. art. 104 PW, lid 3 sub b) 

• de profielschets van bestuurders (ex. art. 104 PW, lid 3 sub c) 

• het beloningsbeleid, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht (ex. art. 104 

PW lid 3, sub d) 

• overdracht en overname van de verplichtingen van het pensioenfonds (ex. art. 104 PW lid 3 

sub e) 

• liquidatie, fusie of splitsing van een pensioenfonds (ex. art. 104 PW lid 3 sub f) 

• samenvoeging van pensioenfondsen; vaststelling van een korte- en langetermijnherstelplan 

(ex. art. 104 PW lid 3 sub g) 

• vaststelling van een kortetermijnherstelplan en langetermijnherstelplan (ex. art. 140 PW jo. 

138 PW), (ex. art. 104 PW, lid 4) 

 

Door zowel de Tweede Kamer, de Stichting van de Arbeid als de Pensioenfederatie is de reikwijdte 

van het goedkeuringsrecht bekritiseerd. Het kabinet schrapt in de conceptnota van wijziging de 

goedkeuringsrechten van de raad van toezicht bij de actuariële en bedrijfstechnische nota en het 

korte- en langetermijnherstelplan. Volgens het kabinet (in zijn toelichting bij deze voorgenomen 

aanpassing) wordt de taakverdeling tussen bestuur en raad van toezicht hierdoor scherper 

gemarkeerd en worden de bevoegdheden van de raad van toezicht bij het paritaire model en bij het 

onafhankelijke model meer met elkaar in overeenstemming gebracht. De raad is van mening dat deze 

aanpassing in belangrijke mate tegemoetkomt aan de eerder geuite bezwaren. Hij ziet dit voorstel als 

een flinke verbetering. De scherpere afbakening in de taakverdeling tussen bestuur en raad van 

 
61 Kamerstuk II 2011/12, 33 182, nr. 2,  p.1 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking 
van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen), Memorie van 
Toelichting p. 24 
62 Artikel 104 PW lid 9 bepaalt dit expliciet voor de visititatiecommissie. 
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toezicht komt namelijk tegemoet aan het gewenste onderscheid tussen de bestuurstaak en de 

toezichtstaak: het bestuur bestuurt en de raad van toezicht heeft een controlerende taak zonder zelf 

(mee) te besturen. Hierbij past dat de toezichthoudende taak van de raad van toezicht wordt beperkt 

tot de bedrijfsvoering en de institutionele beslissingen. 

 

Visitatiecommissie 

Wat betreft intern toezicht hebben ondernemingspensioenfondsen de mogelijkheid om te kiezen uit 

een raad van toezicht of een jaarlijkse visitatiecommissie (ex. art. 103 PW lid 2). Omdat bij een 

ondernemingspensioenfonds de werkgever meer invloed kan uitoefenen via de 

uitvoeringsovereenkomst met het fonds, kan daar vooralsnog met een visitatiecommissie worden 

volstaan. Na een periode van vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet zal het interne toezicht 

worden geëvalueerd. Dan zal ook worden bezien of ondernemingspensioenfondsen verplicht worden 

tot het instellen van een permanente raad van toezicht63 . 

 

De visitatiecommissie is geen permanent orgaan van het fonds en zal bij de jaarlijkse visitatie slechts 

tijdelijk bij het fonds betrokken zijn. Hoewel de voorgestelde visitatiecommissie zwaarder is opgetuigd 

dan de visitatiecommissie die nu al bestaat op grond van de principes voor goed 

pensioenfondsbestuur,64 is het verschil met de taken en bevoegdheden van een raad van toezicht is 

nog steeds substantieel. 

 

De voorgestelde goedkeuringsrechten (ex. art. 104 PW, lid 3,4) worden alleen toegekend aan de raad 

van toezicht. Ook de meldingsplicht voor disfunctioneren van het bestuur (ex. art. 104 PW, lid 6) geldt 

niet voor de visitatiecommissie. Daar komt bij dat de deelnemersraad geen recht heeft op overleg met 

de visitatiecommissie en niet mag adviseren over de profielschets voor de leden van de 

visitatiecommissie.  

 

3.3.3 Dualistisch Onafhankelijk bestuursmodel 

 

Bij de bespreking van dit bestuursmodel beperk ik mij tot de punten waarin het afwijkt van het 

dualistische paritaire model, hetgeen besproken is in paragraaf 3.3.1.1. 

 

[invoegen afbeelding onafhankelijk model vs paritair mode] 

 

Het onafhankelijke bestuursmodel kent, net als het paritaire model, drie organen. Deze organen 

hebben wel andere invulling gekregen wat betreft de samenstelling als de bevoegdheden, in 

vergelijking met het paritaire model. 

 

 
63 Kamerstuk II 2011/12, 33 182, nr. 2,  p.1 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking 
van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen), Memorie van 
Toelichting p. 24 
64 Visitatie moet op grond van het wetsvoorstel jaarlijks plaatsvinden, in plaats van eens per drie jaar. 
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a. Samenstelling bestuur  

Voor het onafhankelijke model geldt dat het bestuur moet bestaan uit ten minste twee (beroeps-

)bestuurders die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het pensioenfonds 

(ex. art. 101 PW, lid 1). Deze beroepsbestuurders moeten uiteraard voldoen aan de eerdergenoemde 

eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid van DNB65. In het onafhankelijke bestuursmodel heeft 

het bestuur dezelfde bevoegdheden als het bestuur in een paritair bestuursmodel.  

 

b. Belanghebbendenorgaan 

Echter, het bestuur heeft te maken met de significante invloed van een belanghebbendenorgaan, dat 

een goedkeuringsrecht heeft ten aanzien van belangrijke besluiten. Dit belanghebbendenorgaan 

bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Op grond van 

het voorgestelde artikel 115b PW, lid 2 wordt het belanghebbendenorgaan samengesteld volgens de 

regels voor de samenstelling van het voorgestelde paritaire bestuur (ex. art. 100 PW). Daardoor lijkt 

het onafhankelijke model sterk op het paritaire model, met het verschil dat het initiatief voor 

besluitvorming bij het onafhankelijke bestuur ligt en de goedkeuring bij het belanghebbendenorgaan. 

 

Daarmee verschilt het belanghebbendenorgaan op het punt van bevoegdheden van de deelnemers- 

en pensioengerechtigdenraad in het paritaire model. De reden dat de regering heeft besloten om het 

paritair samengestelde belanghebbendenorgaan zware verantwoordelijkheid toe te kennen ligt in het 

feit dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is met een collectief en solidair karakter. Daarom dienen 

belanghebbenden een beslissende invloed te hebben op belangrijke besluiten. Daarnaast hebben 

werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden geen zitting in het bestuur van een dualistisch 

onafhankelijk bestuursmodel66.  

 

Het belanghebbendenorgaan adviseert het pensioenfonds op verzoek of uit eigen beweging en heeft 

recht op overleg met het intern toezicht67 (ex. art. 115c PW lid 1, 2). Het belanghebbenden orgaan 

heeft op grond van het huidige wetsvoorstel goedkeuringsrechten over elk voorgenomen besluit (ex. 

art. 115c PW lid 2). Artikel 115c PW lid 9 bepaalt vervolgens dat het bestuur in ieder geval 

goedkeuring nodig heeft van het belanghebbendenorgaan voor elk voorgenomen besluit met 

betrekking tot het strategische beleggingsbeleid, premie, vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid, 

vaststelling van een kortetermijnherstelplan en een langetermijnherstelplan, terugstorten van premie of 

geven van premiekorting, vermindering van de verworven pensioenaanspraken. 

 

 
65 Kamerstuk II 2011/12, 33 182, nr. 2,  p.1 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking 
van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen), Memorie van 
Toelichting p. 20 
66 De bevoegdheden van het belanghebbendenorgaan hebben geen betrekking op de dagelijkse gang van zaken, memorie van 
toelichting, pagina 21. 
67 Raad van toezicht of visitatiecommissie 
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De Raad van State (2012) constateert dat het onafhankelijk bestuursmodel het bestuur voor het  

functioneren op belangrijke onderdelen van het beleid afhankelijk is van de goedkeuring door het 

belanghebbendenorgaan. Van sommige goedkeuringsrechten kan verondersteld worden dat daarover 

spanning kan gaan ontstaan tussen het bestuur en het belanghebbendenorgaan, omdat er 

tegengestelde (financiële) belangen zijn. Ook valt het de Raad van State (2012) op bij het onthouden 

van goedkeuring het bestuur (ex. art. 115c PW lid 9) geen afwijkingsmogelijkheid heeft, indien het 

afwijking noodzakelijk acht juist met het oog op de financiële stabiliteit van het fonds.  

 

c. Raad van toezicht 

De raad van toezicht bij het dualistische onafhankelijk bestuursmodel heeft minder 

goedkeuringsrechten dan bij een dualistisch paritair bestuursmodel (ex. art. 104 PW lid 4) omdat . 

werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden geen zitting in het bestuur68.  

 
68 De bevoegdheden van het belanghebbendenorgaan hebben geen betrekking op de dagelijkse gang van zaken, memorie van 
toelichting, pagina 21. 
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3.3.3 Monistisch gemengd bestuursmodel (one-tier board) 

 

De one-tier board is een veelbesproken bestuursmodel. Dit bestuursmodel was bijvoorbeeld wel 

opgenomen in de marktconsultatieversie van het wetsvoorstel maar niet in het definitieve 

wetsvoorstel. Echter, in de conceptnota van wijziging worden enkele wijzigingen van het wetsvoorstel 

gepresenteerd waaronder de toevoeging van de one-tier board. Voordat het wetsvoorstel wordt 

ingediend bij de Tweede Kamer zijn de conceptwijzigingen ter advies aan de SER voorgelegd. Op 

verzoek van onder meer de Stichting van de Arbeid (STAR), de Pensioenfederatie en de Tweede 

Kamer wil het kabinet naast het dualistische paritaire en het dualistische onafhankelijke model ook 

voorzien in een monistische variant van deze modellen. Dat brengt de keuzemogelijkheid voor 

pensioenfondsen van drie naar vijf69. Er komen dus drie bestuursmodellen met een one-tier board70. 

 

Paritair gemengd bestuur:  

• Uitvoerende deel van het bestuur is conform de samenstelling van het paritaire bestuur (ex. 

art. 100 PW jo. art 102 PW) 

• Niet-uitvoerende bestuurders zijn ten minste drie natuurlijke personen die niet directe 

vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het pensioenfonds zijn. 

 

Onafhankelijk gemengd bestuur: 

• Uitvoerende deel van het bestuur is conform de samenstelling van het onafhankelijk bestuur 

bestuur (ex. art. 101 PW) 

• Niet-uitvoerende deel bestuurders zijn ten minste drie natuurlijke personen die niet directe 

vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het pensioenfonds zijn 

 

Omgekeerd gemengd bestuur (samenstelling van het paritaire bestuur is omgedraaid) 

• Uitvoerende deel van het bestuur zijn ten minste drie natuurlijke personen (ex. art. 101a PW 

lid 3 ) die de niet directe vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het pensioenfonds 

• Niet-uitvoerende bestuurders zijn de vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het 

pensioenfonds. 

• Een omgekeerd gemend bestuur heeft zowel van de uitvoerende als de niet uitvoerende 

bestuurders onafhankelijke voorzitter (ex. art. 101a PW lid 8). De conceptnota van wijziging 

stelt de eis van een onafhankelijke voorzitter van de one-tier board en kondigt aan dat bij 

Algemene Maatregel van Bestuur nadere regels kunnen worden gesteld over de 

samenstelling van een omgekeerd gemengd bestuur en over de taakverdeling en organisatie 

in dit bestuur.  

 
69 1. Dualistisch paritair bestuursmodel, 2. Dualistisch onafhankelijk bestuursmodel, 3. Monistisch paritair bestuursmodel 4. 
Monistisch onafhankelijk bestuursmodel, 5. Monistisch gemengd bestuursmodel 
70 De SER (2012) is ook van mening de voorkeur te geven aan de ingeburgerde one-tier of monistisch model in plaats van 
gemengd model. 
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Deze nadere regels voor een omgekeerd gemengd bestuur kunnen volgens de toelichting 

betrekking hebben op:  

➢ De bevoegdheden van de voorzitter (bij staken van de stemmen geeft de stem van de 

voorzitter de doorslag; de voorzitter bepaalt de agenda) 

➢ Een auditcommissie voor bedrijfseconomische aspecten en risicobeheer als 

onderdeel van het niet-uitvoerende deel van het bestuur. Van deze auditcommissie 

maakt een extern bestuurslid met deskundigheid op deze terreinen deel uit 

➢ De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het uitvoerend en het niet-

uitvoerend deel van het bestuur 

➢ DNB zal de bevoegdheid krijgen om ontheffing te verlenen van deze nadere regels. 

 

De SER (2012) stemt in met het voornemen van het kabinet om in het wetsvoorstel ook het one-tier 

model op te nemen. In de praktijk bestaat er behoefte aan een monistisch bestuursmodel waarin 

uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders samen zitting hebben in één orgaan. Wel stelt de SER 

(2012) vast dat de wens van de praktijk om een one-tier model te kunnen hanteren, zich toespitst op 

het omgekeerde bestuursmodel waarin de niet-uitvoerende bestuurders bestaan uit 

vertegenwoordigers van de belanghebbenden. Dit biedt belanghebbenden de mogelijkheid via een 

(niet-uitvoerende) toezichtsrol invloed uit te oefenen binnen het bestuur zonder zelf daadwerkelijk het 

dagelijkse, uitvoerende bestuur te hoeven voeren. Ook Maatman en Schuit (2012) zien dat de one-tier 

board uitkomst biedt. De auteurs zijn van mening dat een pensioenfonds moet worden bestuurd door 

professionals. Het blijft echter belangrijk om vertegenwoordigers van sociale partners te betrekken bij 

het bestuur en toezicht van pensioenfondsen. Deze geledingen organiseren de pensioenregeling en 

dragen daarvoor de verantwoordelijkheid. 
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3.3.4 Bestuursmodelvergelijking & Conclusie 

 

 
Volgens het wetsvoorstel kunnen een ondernemingspensioenfonds en een bedrijfstakpensioenfonds 

kiezen voor een dualistisch paritair bestuursmodel of een dualistisch onafhankelijk bestuursmodel. Het 

paritair bestuur wordt samengesteld uit geledingen van de sociale partners die vertrouwenspersonen 

selecteren en namens hen bestuurszetels bezetten71. In de regel vervullen deze bestuurders de 

bestuursfunctie in deeltijd en als nevenfunctie. Ondanks de mogelijke toevoeging van externe 

deskundigen, blijft er een risico op ondeskundigheid. Het onafhankelijk bestuursmodel bestaat uit 

fulltime professionals die geen permanente zakelijke banden hebben met sociale partners. 

 

Wanneer pensioenfondsen belangrijk vinden dat sociale partners de verantwoordelijkheid willen 

behouden voor de volledige uitvoering van de pensioenregeling ligt een keuze voor het paritaire model 

voor de hand. Indien sociale partners alleen betrokken willen zijn bij de besluitvorming over de inzet 

van de instrumenten van de pensioenregeling, maar niet meer verantwoordelijk willen zijn voor de 

volledige uitvoering, ligt een keuze voor het onafhankelijk bestuursmodel meer voor de hand. 

 

Echter, aan het dualistische onafhankelijk bestuursmodel kleven wel enkele nadelen die niet stroken 

met sommige doelstellingen van het wetsvoorstel. De Raad van state (2012) merkt op dat in het 

wetsvoorstel aan de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende organen in het dualistisch 

onafhankelijk model niet op de juiste wijze vorm is gegeven. In feite wordt de raad van toezicht ten 

opzichte van het belanghebbendenorgaan op een tweede plan wordt gesteld hetgeen het interne 

toezicht niet versterkt. Maatman en Schuit (2012) stellen dat van goed toezicht bij het onafhankelijk 

bestuursmodel geen sprake is, aangezien dit model (mede)beleidsbepalende organen bevat 

waaronder het belanghebbendenorgaan. Goed toezicht vergt nauwe betrokkenheid bij besluitvorming 

binnen het bestuur, korte lijnen en een heldere invulling van taken en bevoegdheden. 

 

Wat betreft efficiënte besluitvorming is het hierbij de vraag of een fulltime professionele bestuurders 

dat voor vrijwel alle zware beslissingen afhankelijk is van goedkeuring van een 

belanghebbendenorgaan, nog wel slagvaardig kan besturen. Sterker nog, welke professionele 

bestuurders willen onder deze omstandigheden het onafhankelijk bestuur van een pensioenfonds nog 

gaan vormen?  

 

Schop et al., (2011) merken een volgend nadeel op. In het onafhankelijk model bestaat het risico dat 

met het belanghebbendenorgaan de countervailing power niet wordt gewaarborgd omdat er geen 

deskundigheidseisen worden gesteld aan de leden van dit orgaan. Het dualistische onafhankelijk 

model lijkt in feite op het paritaire model. Het verschil zit in het initiatief voor besluitvorming. Bij het 

 
71 Maatman en Schuit (2012) merken op dat het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid aan het paritair model om in het bestuur 
deskundigen op te nemen. Deze door de regering gepresenteerde verandering is echter reeds mogelijk onder de bestaande 
wet, mits voldaan wordt aan het vereiste dat deze deskundigen het vertrouwen genieten van de pariteit. 
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dualistische onafhankelijk bestuursmodel ligt de goedkeuring bij het belanghebbendenorgaan en niet 

bij het bestuur. De vraag kan worden gesteld of de onafhankelijkheid van de bestuursleden zal 

bijdragen aan verdere professionalisering van de pensioenfondsen. In figuur 1.2. geven Schop et al., 

(2011) een vergelijking van bestuursmodellen waarin bovenstaande punten terugkomen. 

 

De SER (2012) is van mening dat met het ‘omgekeerd’ gemengd model / one-tier board kan worden 

volstaan. Het adviesorgaan ziet geen meerwaarde in de toevoeging van andere monistische varianten 

(het paritaire en onafhankelijke model) en bepleit dan ook deze overbodige varianten te schrappen. 

Hiermee wordt het aantal keuzemogelijkheden teruggebracht van vijf naar drie en zal het stelsel van 

bestuursmodellen inzichtelijker, transparanter en beter toepasbaar maken. Tevens komt de 

vermindering van het aantal bestuursmodellen tegemoet aan het door het kabinet beoogde doel van 

versimpeling van de nieuwe governance-structuur.  Maatman en Schuit (2012) zien in hun beoordeling 

niet direct een versimpeling van de governance-structuur. Het wetsvoorstel noemt namelijk een aantal 

lagen zoals het bestuur, raad van toezicht, visitatiecommissie, deelnemers- en 

pensioengerechtigdenraad, werkgeversraad (facultatief) en een belanghebbendenorgaan. Voeg 

daaraan toe de overlegrondes met de sociale partners, de overleglaag van het bestuursbureau en de 

invloed van de pensioenuitvoerder op de beleidsvoorbereiding en –uitvoering. De auteurs zijn van 

mening dat de ambitie van de regering er niet in slaagt om overlap terug te dringen. Maatman en 

Schuit (2012) constateren dat in het wetsvoorstel wordt ook niet ingegaan op de relatie tussen het 

bestuur, interne ondersteuning (het bestuursbureau) en de uitbesteding terwijl uit de theorie naar 

voren komt dat er tussen deze actoren mogelijke belangenfactoren kunnen ontstaan. Maatman en 

Schuit (2012) concluderen dat het paritaire en onafhankelijk model onvoldoende zijn uitgewerkt en 

pleiten, net als de SER (2012), voor de one-tier board. Echter, de auteurs gaan verder en hadden 

verwacht dat dit wetsvoorstel prikkels zou bevatten om pensioenfondsen aan te zetten om Tomorrow’s 

Pension Fund tot stand te brengen. In hoofdstuk vier kom ik hierop terug. 

 

Onafhankelijk van de bestuursmodelkeuze moeten bedrijfstakpensioenfondsen en 

ondernemingspensioenfondsen aanpassingen doen om de voldoen aan toekomstige wet- en 

regelgeving. Bedrijfstaktakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen moeten de 

deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan ontbinden en een deelnemers- en 

pensioengerechtigdenraad oprichten. De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad is qua 

samenstelling gelijk aan de huidige deelnemersraad. De adviesrechten van de deelnemersraad 

komen te vervallen. Daarnaast moet ieder Bpf een raad van toezicht  (met de bijbehorende 

bevoegdheden) instellen. Het huidige intern toezicht orgaan van het Bpf komt hier mee te vervallen. 

Dit is niet het geval indien een Bpf kiest voor een one tier board of het fonds is volledig herverzekerd.  

Opf'en met een visitatiecommissie moeten jaarlijks door de commissie worden gevisiteerd. Dit is niet 

het geval indien een Opf kiest voor een one tier board.   
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Daarnaast moeten beide type fondsen het volgende aanpassen: 

➢ In het jaarverslag moet worden aangeven hoe het pensioenfonds omgaat met de diversiteit in 

de diverse organen van het fonds en moet worden gerapporteerd over de wijze waarop het 

pensioenfonds in het beleggingsbeleid rekening houdt met milieu en klimaat, mensenrechten 

en sociale verhoudingen. 

➢ (Mede) beleidsbepalers worden getoetst op geschiktheid. 

➢ Bij nieuwe bestuursvacatures of vacatures voor de raad van toezicht (indien van toepassing) 

moet worden gewerkt met profielschetsen. 

➢ Het fonds heeft een beleid inzake beloningen van bestuurders 

 
 

Figuur 1.2: vergelijking bestuursmodellen 

 

 

Bron: Schop et al., (2011) 
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Hoofdstuk Vier: Lessen uit Internationale Best-Practices 

 
 

4.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de meest actuele perspectieven en paradigma’s van pension fund 

governance samengevat in een theoretisch raamwerk. Speciaal in deze literatuur zijn ook 

internationale best-practices gevonden en praktische oplossingen aangetroffen. De theoriestudie heeft 

geleid tot een raamwerk voor het optimaliseren van pension fund governance bij Nederlandse 

pensioenfondsen door een drie-staps benadering. 

 

Ambachtsheer, Boice, Ezra en Mclaughlin (1994) identificeerden een aantal bronnen van excellence 

shortfall. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat slechte besluitvormingprocessen, ontoereikende 

middelen, afwezigheid van focus en onduidelijkheid van de missie de voornaamste bronnen zijn. 

 

In het onderzoek naar de relatie tussen de kwaliteit van governance en investment performance (cf. 

paragraaf 2.5) specificeren Ambachtsheer, Capelle en Scheibel (1997) ook een aantal specifieke 

toezicht- en managementfactoren als belangrijke prestatienormen voor pensioenfondsen. In dit 

onderzoek werd een serieuze bestuursdeficiënties ontdekt zoals een lukraak selectieproces van 

bestuurders, geen proces van zelfevaluatie van bestuurders, het micro-management van 

pensioenfondsbestuur en een gebrek aan een duidelijk mandaat tussen bestuur en bestuursbureau. 

 

Ambachtsheer, Capelle en Lum (2006) schetsen een aantal factoren die van grote invloed zijn op de 

prestaties van pensioenfondsen en voor verbetering vatbaar zijn72. Denk hierbij aan het ontwerpen 

functiebeschrijvingen voor bestuurders, het integreren van deze profielen in het selectieproces van 

bestuurde, het opzetten van een evaluatieproces voor pensioenfondsbestuur, duidelijkheid 

verschaffen tussen taken en verantwoordelijkheden tussen bestuur en management. De auteurs zien 

de laatste mogelijk tot verbetering in het aannemen van een high-performance cultuur met een 

competitief remuneratiebeleid. 

 

Clapman et al., (2007) constateren een serie verontrustende tekortkomingen in de governance van 

pensioenfondsen in de Verenigde Staten en doen een aantal aanbevelingen. Deze commissie 

verdeelde de best-practices in vijf categorieën. De categorieën belichten transparantie, leiderschap, 

kern competenties, belangenconflicten en delegeren. Ambachtsheer (2007) suggereert dat de 

aanbevelingen van Clapman (2007) dermate elementair zijn dat er sprake moet zijn van better-

practices in plaats van best-practices. De aanbevelingen van Clapman (2007) zijn dus het best te 

classificeren als een minimale governance standaard voor pensioenfondsen en dienen als opmaat 

 
72 Dit onderzoek is een vervolg van het onderzoek in 1997. De respondenten werd gevraagd om een score te geven aan de 
kwaliteit van governance van het fonds dat zij besturen. Dezelfde methode is gebruikt door Ambachtsheer, Capelle en Scheibel 
(1998) en Ambachtsheer en Ezra (1998).Kantekeningen aan deze onderzoeken zijn onder andere geplaatst door Ammann en 
Zingg (2010) wat is beschreven in paragraaf 2.5. 
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voor de high performance pension fund delivery organisation standaard van Ambachtsheer (2007). Dit 

type pensioenfonds is in staat om superieure rendementen te genereren (zie hoofdstuk drie). 

 

4.2 High-Performance Pension Delivery Organisation van Ambachtsheer (2007) 

 

Ambachtsheer (2007) erkent dat er slechts een aantal voorbeelden van high performance pension 

delivery organizations (PDO) gevonden kunnen worden in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en 

Noord-Europa. In de Verenigde Staten zijn deze voorbeeld te vinden als endowment funds (Harvard, 

Yale). 

De vier belangrijkste elementen van dit type organisaties zijn: 

 

1. Arms-Length juridische structuur: de PDO moet instaat worden gesteld om onafhankelijk te 

opereren in een not-for-profit corporate structuur dan wel een stichtingsstructuur met als enige 

doel om begunstigen een pensioen te betalen op een kostenefficiënte manier. 

 

2. Professionele bestuursstructuur: de PDO beschikt idealiter over een bestuur dat zowel de 

vertegenwoordigingsdimensie bezit als de competentiedimensie bezit. 

 

3. Professionele werkcultuur: de PDO moet bewust kiezen voor een professionele werkcultuur 

waar bijvoorbeeld de wil bestaat om beleggingsresultaten te koppelen aan doelstellingen en 

daarmee aan marktconforme beloningen. 

 

4. Voldoende schaalgrote: pensioenbeleggen en administratie zijn schaalbare activiteiten 

waardoor kosten van beide activiteiten kunnen worden gedrukt. Daarnaast creëert schaalgrote 

interne expertise betaalbaar 

 

De achterliggende gedachte achter deze onderzoeksresultaten is de uitdaging voor veel 

pensioenfondsen om hun governancestandaard continue te verbeteren en dat een governancetekort 

economische kosten met zich meebrengt. Deze sombere conclusies wordt versterkt door het feit dat 

veel van deze onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de uitspraken van veel welwillende 

pensioenfondsbestuurders en senior medewerkers in een serie van interviews en experimenten. 

 

 

 

Clark en Urwin (2008) introduceren een drie-staps benadering voor het analyseren van de bestuurlijke 

kracht van pensioenfondsen en bestaat uit institutionele coherentie, personen en processen. Clark en 

Urwin (2008) introduceren een drie-staps benadering voor het analyseren van de bestuurlijke kracht 

van pensioenfondsen en bestaat uit institutionele coherentie, personen en processen. De 

onderzoekers verrichtten deze studie in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten en 

suggereren dat… 
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4.3 Theoretische Standard Practices van Clapman et al., (2007) 

 

Clapman et al., (2007) hebben aanbevelingen gedaan voor pensioenfondsen in de Verenigde Staten. 

Dit rapport is de uitkomst van discussies en de kennis en ervaring van de elf leden van de commissie.  

Deze commissie verdeelde de best-practices in vijf categorieën. De categorieën belichten 

transparantie, leiderschap, kern competenties, belangenconflicten en delegeren.  

 

Ad. 1) Transparantie 

1. Een pensioenfonds moet duidelijke governanceregels definiëren en publiceren. 

 

Toelichting 

De regels die betrekking hebben op het managen van actuele en potentiële 

belangenconflicten moet centraal toegankelijk zijn voor alle betrokkenen, bijvoorbeeld op de 

website. Deze regels bevatten onder andere de statuten van een fonds, beleidsregels- en 

procedures en andere documenten die belangrijk zijn voor het governanceproces. Naast 

publicatie kan een fonds overwegen om een jaarlijkse bevestiging van het bestuur te vragen 

of men bekend en compliant is met de govenranceregels. 

 

Ad. 2) Leiderschap 

2. Een fonds moet een bestuurs- en managementstructuur opstellen en publiceren. 

 

Toelichting: 

Naast de identificatie van alle sleutelpersonen binnen een fonds, moeten alle 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze personen duidelijk worden beschreven. 

Ook moet een pensioenfonds duidelijk de procesverantwoordelijkheid van beschrijven van 

bijvoorbeeld het beleggingsproces en de selectie en monitoring van personeel. 

Hierdoor kan een fonds beter verantwoording afleggen aan de begunstigden, die op hun beurt 

het bestuur en staf effectiever kunnen monitoren. 

Het duidelijk onderverdelen van authoriteit onder bestuurders minimaliseert de kans op 

misverstanden tussen bestuur en staf en maakt besluitvorming efficienter. 

 

3. Een bestuur moet bestaan uit geschikte en ervaren personen die de fiduciaire 

verantwoordelijkheid kennen. 

 

Toelichting: 

Een bestuur moet idealiter bestaan uit bestuurders met complementaire kennis en kunde. Elke 

bestuurder moet dan ook redelijke stappen nemen om vaardigheden te verbeteren en 

uiteindelijk als deskundig bestuurder op te treden. Minimaal moeten bestuurders beschikken 
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over loyaliteit naar de begunstigden, geen begunstigdengroep voortrekken, prudentie in 

selectie, intructie en monitoren van agenten (staf, adviseurs, asset managers). 

 

4. Een bestuur moet beleid promoten dat de fiduciaire principes in het selectie- en 

monitoringproces van bestuurders versterkt. 

5. Een fonds moet duidelijke rapportagelijnen instellen tussen het bestuur en staf. 

Bevoegdheden die door het bestuur aan de staf worden gedelegeerd moeten duidelijk 

gedefinieerd worden regelmatig worden herzien. 

 

6. Het pensioenfondsbestuur moet de autoriteit hebben om senior stafleden aan te stellen en 

te ontslaan. Bestuurders moeten een evaluatieproces voor stafleden instellen en regelmatig 

uitvoeren. De performance indicatoren moeten van te voren duidelijk worden aangegeven 

 

Ad. 3) Kern competenties 

7. Elke bestuurder moet een grondig begrip hebben van de verantwoordelijkheid van een 

pensioenfonds, de economische positie en de strategie. Elke bestuurder moet een bijdrage 

leveren aan de complementair set vaardigheden van een collectief bestuur ter versterking 

van de besluitvorming. 

 

Toelichting:  

Elke bestuurder zou moeten beschikken over een minimale set aan kern compententies 

waaronder: loyaliteit naar de begunstigden, capaciteit om afstand te doen van eigen mening 

ten faveure van de belangen van begunstigden, de wil om tijd en aandacht te investeren, goed 

begrip van de omgeving waarin pensioenfondsen opereren (relaties en belangen tussen 

begunstigden, bestuur, staf, consultants en asset managers), communicatievaardigheden, 

interpersonele vaardigheden, gedegen kennis op een gebied dat bijdraagt aan slagkracht van 

het bestuur. 

 

8. Het pensioenfondsbestuur moet te allen tijde bestaan uit personen met kennis en ervaring 

van financiën en  beleggingen. 

 

9. Bestuurders moeten op regelmatig basis onderwijs krijgen ter versterking van hun kern 

competenties. 
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10. Bestuurders moeten kunnen beschikken over begrijpelijke aanbevelingen van staf, 

adviseurs en asset managers. 

 

Toelichting: 

Terwijl een bestuurder zijn kern competenties verbetert, moet hij ondertussen kunnen 

vertrouwen op de kwaliteit van stukken die worden aangeleverd door staf en adviseurs. 

Daarnaast moet die informatie zodanig zijn opgesteld dat een bestuurders begrijpt wat hij leest 

en zich realiseert wat de risico’s van zijn beslissing is. 

 

11. Het pensioenfonds moet zich toeleggen op een jaarlijkse evaluatie van de competenties van 

bestuurders inclusief een opleidingsplan. 

 

Toelichting: 

Elke bestuurder moet een bijdrage leveren aan de complementaire set vaardigheden van een 

collectief bestuur ter versterking van de besluitvorming. Een jaarlijkse verplichte evaluatie van 

de huidige van kennis en vaardigheden van het voltallige pensioenfondsbestuur in vergelijking 

met de gewenste situatie moet worden ingesteld. 

 

Ad. 4.) Belangenconflicten 

12. Een fonds moet een beleid opstellen en publiceren voor het effectief omgaan met situaties 

van actuele en potentiële belangenconflicten. Een fonds moet personen identificeren die 

hiermee mogelijk geconfronteerd kunnen worden en diegene in de gelegenheid stellen om te 

leren hiermee om te gaan.  

13. Een fonds moet een automatisch proces instellen om personen actuele en potentiële 

belangenconflicten te laten melden en publiceren. Ook moet ieders belangen en relaties 

worden gedocumenteerd73. 

 

Toelichting: 

Het adresseren van belangenconflicten en ervoor zorgen dat de beslissingen van een fonds  

niet inconsistent zijn met de belangen van de begunstigden is een fundamentele taak van het 

bestuur. Bestuurders moeten een minimum aan maatregelen nemen om een conflictbeleid te 

implementeren. Een duidelijk en robuust conflictbeleid is een fundamentele verdediging tegen 

misbruik van bezittingen van een fonds74. 

 

 

 

 

 

 
73 Een fonds zou diverse stukken publieke moeten maken. Zie voor de volledige lijst Clapman, et al., (2007:14) 
74 Voor het opstellen van een conlfictbeleid, zie Clapman, et al., (2007:16) 
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Ad. 5) Delegeren 

14. Een bestuur moet kunnen vertrouwen op de expertise en advies van goed geselecteerde en 

niet-conflicterende adviseurs en staf.  

15. Een fonds zou een evaluatieproces moet instellen voor de kosten van een fonds ten opzichte 

van de voordelen die het genereert voor de begunstigden. 

16. Een fonds zou een effectief en objectief monitoringsbeleid moeten instellen voor alle 

servicecontracten van asset managers en adviseurs. 

17.  dat Bestuurders definiëren van geschikte verantwoordelijkheden en delegeren van taken voor  

bestuurders, staf en externe adviseurs. 

 

Toelichting: 

Effectief fondsbestuur is sterk afhankelijk van de relatie tussen bestuur en staf. De mate 

waarin het bestuur afhankelijk is van de expertise van de staf moet in goede balans zijn. 
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4.4 Theoretische Best-Practices van Clark en Urwin (2008) 
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4.5 Tomorrow’s Pension Fund (Ambachtsheer, 2010) 

 

De impact van kostenbesparingen op de omvang van het pensioenvermogen is gigantisch. Wij als wij 

– conform de gedachtegang van Ambachtsheer – pensioenfondsen tot stand brengen met een 

minimumomvang van circa € 40 mld. . 

 

 

1. Parallellie tussen de belangen van het pensioenfonds en de begunstigden: maximale reductie 

van belangenconflicten. 

 

2. Een goede governance, met een deskundig bestuur dat blijkt geeft van strategisch en visionair 

leiderschap en dat sturing geeft aan het management van het pensioenfonds. 

 

3. Voldoende kritieke massa.  

Aanzienlijke schaalvoordelen zijn aantoonbaar bij fondsen die circa € 40 mld. of meer 

beheren. Het zal geruime tijd vergen vooraleer de pensioensector in Nederland de omslag kan 

maken naar deze schaalgrootte en wijze van pensioenuitvoering. Het lijkt echter onvermijdelijk 

dat de stijgende gemiddelde levensverwachting, de druk van financiële markten, de uitwerking 

van het pensioenakkoord en de kritische beoordeling van de prestaties van pensioenfondsen 

op zichzelf en in onderlinge samenhang veranderingen van het pensioenlandschap zullen 

bewerkstelligen. De belangen van ons allen worden gediend als die veranderingen in de juiste 

richting gaan. Het samengaan van pensioenfondsen is daarvoor essentieel. 

capaciteitseis is consolidatie nodig, om de pensioenverplichtingen beter te managen 

(risicodraagvlak, spreiding verzekeringsrisico’s) om het vermogen efficiënter te beheren 

(beperking kosten vermogensbeheer, tegengaan opportunity losses) en om de 

uitvoeringskosten te reduceren. 

 

 

4. Een overtuigende beleggingvisie en goed risk management.  

In de beleggingsvisie kan de ALM-strategie tot uitdrukking komen, maar ook het besef dat de 

strategie van het pensioenfonds behoort te worden bepaald door het pensioenfonds zelf en 

niet door dienstverleners (agents) die primair worden geleid door hun eigen agenda. 

 

5. Een adequaat beloningsbeleid waarmee het pensioenfonds in staat is voldoende deskundig 

personeel aan te trekken; om de complexe taken van een pensioenfonds uit te voeren en de 

informatie-asymmetrie te kunnen overbruggen tussen pensioenfonds en dienstverleners 

(waaronder externe vermogensbeheerders) die door het pensioenfonds worden 

gecontracteerd. 
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