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Verslag van de niet-uitvoerende bestuurders van PNB  
Verslagjaar 2019 

Inleiding 
De bestuurlijke organisatie van de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen 

(PNB) is op basis van het omgekeerd gemengd bestuursmodel ingericht. Het bestuur van PNB 5 

bestaat uit vier uitvoerende bestuurders en vijf niet-uitvoerende bestuurders, waaronder de 

onafhankelijke voorzitter. De niet-uitvoerende bestuurders laten zich in hun toezichthoudende 

taak bijstaan door een onafhankelijke Auditcommissie. 

 

Opdracht en werkwijze intern toezicht 10 

De niet-uitvoerende bestuurders zijn belast met het intern toezicht. Het kenmerkende van het 

omgekeerd gemengd model is dat een intern toezichthouder tegelijkertijd in de eerste plaats  

bestuurder is. En niet in de laatste plaats adviseur. Om te voorkomen dat hun toezichthoudende 

taak verloren gaat in hun bestuurlijke en adviserende taken maken de niet-uitvoerende 

bestuurders daartussen nadrukkelijk onderscheid. In dit kader is in het bestuursreglement een 15 

taakverdeling vastgelegd waaruit volgt dat het bestuur als geheel verantwoordelijk is voor de 

vaststelling van het beleid en de begroting, en dat de uitvoerende bestuurders op hun beurt 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit beleid alsmede - in voorkomend gevallen- voor 

het toezicht op partijen die diensten voor het fonds verrichten. Dit onderscheid in taken en 

verantwoordelijkheden komt onder meer tot uitdrukking in de notulen van de 20 

bestuursvergaderingen. 

Over het toezicht op de werkzaamheden van het bestuur leggen de niet-uitvoerende bestuurders 

verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Naast de bepalingen in de Pensioenwet, 

betrekken de niet-uitvoerende bestuurders ook de Code Pensioenfondsen en de Code van de 

Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector bij hun toezichttaak.  25 

 

Vergaderingen 2019 

In 2019 hebben de niet-uitvoerende bestuurders tweemaal apart vergaderd om hun werkwijze 

en –afspraken door te spreken. Hierbij was tevens de Auditcommissie aanwezig. Daarnaast heeft 

een gezamenlijke vergadering van de niet-uitvoerende bestuurders met een delegatie van het 30 

Verantwoordingsorgaan plaatsgevonden. Hierin hebben de niet-uitvoerende bestuurders 

verantwoording afgelegd over hun toezicht in 2018. Verder hebben de niet-uitvoerende 

bestuurders, deel uitmakend van het bestuur, aan alle bestuursvergaderingen in het verslagjaar 

deelgenomen.  

 35 

Opvolging eerdere aanbevelingen 

De niet-uitvoerende bestuurders stellen vast dat de meeste aanbevelingen van de diverse 

partijen over het verslagjaar 2018 zijn opgevolgd. Een beperkt deel is gemotiveerd ter zijde 

gelegd en een ander klein deel wordt op een later moment opgepakt.  

 40 
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Kerntaak 

Op grond van artikel 104 Pensioenwet bestaat de kerntaak van de niet-uitvoerende bestuurders 

uit  het  toezicht op: 

 de uitvoering van het beleid en de algemene gang van zaken; 45 

 de adequate risicobeheersing; en 

 de evenwichtige belangenafweging. 

Norm 46 van de Code Pensioenfondsen voegt hier aan toe dat het intern toezicht moet bijdragen 

aan effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan beheerste en integere 

bedrijfsvoering. 50 

 

Per onderdeel hebben de niet-uitvoerende bestuurders een aantal normen geformuleerd die als 

uitgangspunt dienen bij het intern toezicht. In het vervolg van dit verslag zal op deze aspecten 

nader worden ingegaan. Eventuele bevindingen en aanbevelingen zijn hierin cursief 

respectievelijk dikgedrukt weergegeven.  55 

Aan het eind van het verslag volgt nog een samenvatting van de voornaamste aanbevelingen van 

de Auditcommissie inclusief een reactie van de niet-uitvoerende Bestuurders hierop. 
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Toezicht uitvoering beleid en algemene gang van zaken 
 60 

Functioneren governance (bestuur, cultuur en gedrag) 

Norm: De niet-uitvoerende bestuurders vormen zich een oordeel over het functioneren van het 

bestuur. 

 

De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de taken in hun 65 

portefeuille. De niet-uitvoerende bestuurders houden daar toezicht op door een kritische 

houding tijdens de bestuursvergaderingen. Daarnaast zijn de niet-uitvoerende bestuurders 

vanuit hun bestuurlijke rol nauw betrokken bij de beleidsvorming zonder daarbij hun specifieke 

opdracht als toezichthouders uit het oog verliezen. Zij waken daarom voortdurend op de 

evenwichtige belangenbehartiging, terwijl ze van enige afstand eveneens betrokken blijven op 70 

de diverse uitvoeringsvraagstukken.   

 

De verschillende toezichtterreinen zijn verdeeld onder de niet-uitvoerende bestuurders. Deze 

werkverdeling werkt nog steeds naar tevredenheid van het voltallige bestuur. De lijnen zijn kort 

en het 4-ogen model waarbij een niet-uitvoerende bestuurder zich primair richt op de 75 

portefeuille van een uitvoerende bestuurder maakt het toezicht sterker. De niet-uitvoerende 

bestuurders zijn daardoor voldoende betrokken bij de uitvoering en beschikken daardoor over 

een vrijwel gelijke informatievoorziening. Tegelijkertijd oefenen zij hun functie in de praktijk op 

voldoende afstand uit om kritische vragen ten aanzien van belangrijke zaken te kunnen stellen 

en hun toezichttaak op een adequate wijze uit te kunnen oefenen.  80 

 

De niet-uitvoerende bestuurders stellen vast dat de uitvoerende bestuurders vanaf eind van het 

verslagjaar gevolg hebben gegeven aan de door de niet-uitvoerende bestuurders onderschreven 

aanbeveling van De Nederlandsche Bank (DNB) om als uitvoerende bestuurders op regelmatige 

basis afzonderlijk bij elkaar te komen. De niet-uitvoerende bestuurders zijn ervan overtuigd dat dit 85 

initiatief een effectieve en efficiënte uitvoering ten goede komt.  

 

Hoewel de impact van IORP II-wetgeving op de bestuurlijke organisatie van PNB groot en 

belastend is,  zijn de niet-uitvoerende bestuurders per saldo tevreden over de wijze waarop een en 

ander in het verslagjaar is geïmplementeerd. De niet-uitvoerende bestuurders zijn ervan overtuigd 90 

dat de positionering van de sleutelfunctiehouders binnen de governance van PNB zal bijdragen aan 

een verdere versterking van het intern toezicht.  

 

De niet-uitvoerende bestuurders stellen vast dat de taken en verantwoordelijkheden steeds beter 

worden vastgelegd en dat de scheiding tussen uitvoerend en niet-uitvoerend bestuur steeds sterker 95 

tot uitdrukking komt. In het verslagjaar heeft het bestuur verder een zogenaamde RACI-matrix in 

gebruik genomen waarin taken en verantwoordelijkheden op detailniveau zijn vastgelegd. 

Daarnaast is een nadere uitwerking van deze taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in een 

aantal commissiereglementen. 

 100 

De niet-uitvoerende bestuurders stellen voorts vast dat de vacatures binnen het bestuur aan het 

einde van het verslagjaar, op één na, zijn ingevuld. De voorzitter heeft hierin een belangrijke rol 

vervult waarvoor de niet-uitvoerende bestuurder hem erkentelijk zijn. De niet-uitvoerende 

bestuurders zijn zeer tevreden over de profielen van de betreffende kandidaten en vertrouwen erop 
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dat de betreffende bestuurders zullen bijdragen aan een verdere professionalisering van de 105 

governance.  

 

De niet-uitvoerende bestuurders heten de heer Meijers welkom in hun midden die eind 2019 

formeel in functie is getreden binnen het niet-uitvoerend bestuur met de portefeuille kerkelijke 

aspecten. De heer Meijers is gespecialiseerd op dit gebied en houdt het bestuur vooral scherp als 110 

het gaat om vraagstukken die op het snijvlak van het burgerlijk recht en het canonieke recht 

liggen. 

 

Een aandachtspunt betreft de omvang van het aantal vergaderstukken dat tijdens 

bestuursvergaderingen aan de orde komt. De niet-uitvoerende bestuurders beseffen dat dit deels 115 

samenhangt met de professionalisering van de sector. Tegelijkertijd moet de balans worden 

gevonden tussen de onderwerpen van operationeel-tactische aard aan de ene kant en de 

strategische onderwerpen aan de andere kant. Dat aan deze bevinding wordt tegemoetgekomen 

blijkt uit de wijze waarop de decembervergadering is ingevuld. De niet-uitvoerende bestuurders 

gaan ervan uit dat deze lijn verder wordt voortgezet. 120 

 

De niet-uitvoerende bestuurders zijn tevreden over de wijze van functioneren van het bestuur, 

hetgeen ook uit de zelfevaluatie in het najaar van 2019 is naar voren kwam. De opkomst tijdens 

vergaderingen is groot, de bestuurders zijn over het algemeen goed  voorbereid en zeer betrokken 

bij het fonds. Er is bovendien voldoende ruimte voor discussies en de bestuurders gaan open, 125 

respectvol en op een kritisch-constructieve wijze met elkaar om.  

Voorts stellen de niet-uitvoerende bestuurders vast dat de organen van het fonds naar behoren 

functioneren, zowel naar elkaar toe als onderling. 

 

Beleid van het bestuur, algemeen 130 

Norm: De niet-uitvoerende bestuurders vormen zich een oordeel over de totstandkoming en 

uitvoering van het beleid. 

 

Zoals in de inleiding vermeld zijn de niet-uitvoerende bestuurders niet alleen toezichthouder 

maar (vooral) ook bestuurder (en adviseur). Op grond daarvan vallen beleidskeuzes en de 135 

vastlegging daarvan onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur. Gezien deze 

betrokkenheid is het lastig om hierover als niet-uitvoerend bestuurder een oordeel te vellen. 

Eenvoudiger ligt het om als niet-uitvoerende bestuurders iets te vinden over de totstandkoming en 

uitvoering van het beleid. De totstandkoming van beleid volgt zoveel mogelijk via “BOB-principe” 

(beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming). In het verslagjaar is meer aandacht aan dit 140 

principe besteed, hetgeen de niet-uitvoerende bestuurders als positief hebben  ervaren. Het feit dat 

een uitvoerend bestuurder primair betrokken is bij de ontwikkeling van beleid maakt daarnaast 

dat de werking van het gemengde bestuursmodel sterker tot uitdrukking komt. 

 

De niet-uitvoerende bestuurders achten het van belang dat het beleid niet alleen maar wordt 145 

vastgesteld maar dat hiernaar in de praktijk ook zoveel mogelijk wordt gehandeld (“walk the 

talk”). In het vorige verslag is hierover een aanbeveling gedaan en de niet-uitvoerende bestuurders 

stellen vast dat steeds meer dienovereenkomstig wordt gehandeld. 

 

 150 



5 

 

Beleggingsbeleid 

Norm: PNB voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel. 

Waarden worden belegd in het belang van de aanspraken van deelnemers en 

pensioengerechtigden. 

 155 

Ook hier geldt dat de niet-uitvoerende bestuurders betrokken zijn bij het beleid. Over de 

uitvoering en totstandkoming zijn de niet-uitvoerende bestuurders goed te spreken. De niet-

uitvoerende bestuurders zijn erg tevreden over de nieuwe samenstelling van de 

beleggingscommissie. De kennis en het enthousiasme in deze commissie houden de  kwaliteit van de 

beleidsontwikkeling  en van de countervailing power tegenover de serviceorganisaties op een hoog 160 

niveau. 

 

Communicatiebeleid 

Norm: De uitvoerende bestuurders zorgen voor een adequate uitvoering van het 

communicatiebeleid. De persoonlijke pensioeninformatie is goed toegankelijk en het 165 

pensioenbewustzijn wordt bevorderd. Verder stimuleert het communicatiebeleid de dialoog met 

de belanghebbenden over het gevoerde en het te voeren beleid. 

 

De niet-uitvoerende bestuurders zijn tevreden over de totstandkoming van het 

communicatiebeleidsplan 2019-2021 dat in 2019 door het bestuur is vastgesteld en door het 170 

Verantwoordingsorgaan positief is ontvangen. De niet-uitvoerende bestuurders zijn de heer 

Vuylsteke erkentelijk voor het feit dat hij zich beschikbaar heeft gesteld als portefeuillehouder 

communicatie en voor de wijze waarop hij deze rol oppakt. 

De niet-uitvoerende bestuurders stellen voorts vast dat de Commissie Voorlichting en 

Communicatie zich oriënteert op de mogelijkheden voor een meting van de effectiviteit van 175 

communicatie en daarmee tegemoet komt aan de aanbeveling in het afgelopen verslag. De niet-

uitvoerende bestuurders zijn benieuwd naar de initiatieven die uiteindelijk ter zake worden 

voorgesteld.  

 

Uitbestedings- en inkoopbeleid  180 

Norm: Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door dienstverleners, waaraan zaken zijn 

uitbesteed, wordt uitgevoerd. Het bestuur heeft een visie op deze uitvoering van activiteiten en 

stelt eisen aan de kwaliteit. Daarbij wordt het kostenniveau nauwlettend in de gaten gehouden. 

 

De niet-uitvoerende bestuurders stellen met tevredenheid vast dat de monitoring van uitbesteding 185 

en inkoop steeds meer wordt vormgegeven conform het uitbestedings- en inkoopbeleid. Ook vinden 

zij het positief dat het onderwerp uitbesteding als afzonderlijke portefeuille bij een uitvoerend 

bestuurder is ondergebracht en dat de betreffende bestuurder hier op voortvarende wijze 

uitvoering aan geeft. 

 190 

Toekomstoriëntatie 

Norm: PNB dient jaarlijks een evaluatie te doen en daarbij de toekomstbestendigheid van het 

fonds te beoordelen: doen we zaken goed en doen we de goede zaken, met als uitgangspunt wat 

is het beste voor de deelnemer. 

 195 

De niet-uitvoerende bestuurders zijn content met de wijze waarop in het verslagjaar invulling is 
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gegeven aan de toekomstoriëntatie van het fonds. Met de strategiesessie gevolgd door de nadere 

uitwerking en de aansluitende vastlegging in een strategisch beleidsplan zijn belangrijke stappen 

in dit proces gezet. De niet-uitvoerende bestuurders staan uiteraard achter de inhoud van dit plan 

waarin de missie, visie en strategie voor de planperiode 2020-2022 zijn opgenomen. De niet-200 

uitvoerende bestuurders zijn verheugd vast te kunnen stellen dat het fonds, in elk geval voor de 

komende jaren, voldoende bestaansrecht en perspectieven heeft en dat de ambities in het belang 

van de achterban van het fonds kunnen worden waargemaakt. 

 

Naleving Code Pensioenfondsen 205 

Norm: Het bestuur als geheel onderschrijft de normen uit de Code Pensioenfondsen. Daar waar 

normen niet (volledig) worden nageleefd wordt hierover gemotiveerd verantwoording afgelegd 

in het bestuursverslag.  

 

Conform norm 47 van de Code Pensioenfondsen rapporteert het intern toezicht jaarlijks bij 210 

voorkeur in het bestuursverslag aan de hand van de acht thema’s van de Code op welke wijze de 

Code binnen het pensioenfonds wordt nageleefd en toegepast. Ook voor dit onderdeel geldt dat 

verantwoording conform deze norm op grond van de inrichting van het intern toezicht binnen 

het omgekeerd gemengd model anders moet worden ingestoken. Voor een uitgebreide 

verantwoording over de toepassing van de Code door het voltallige bestuur wordt dan ook 215 

verwezen naar het bestuursverslag. In dit verslag van de niet-uitvoerende bestuurders wordt 

volstaan met een korte beschouwing bij de thema’s die vanuit toezichtperspectief in het 

afgelopen jaar bijzondere aandacht verdienden: 

 

 Vertrouwen waarmaken 220 

Zij die voor het pensioenfonds verantwoordelijkheid dragen maken het in hen gestelde vertrouwen 

waar. Dat blijkt vooral uit adequaat bestuur, verantwoord beleggingsbeleid en zorgvuldig 

risicomanagement. 

 

De niet-uitvoerende bestuurders zijn ervan overtuigd dat de adequaatheid van het bestuur, een 225 

verantwoord beleggingsbeleid en een zorgvuldig risicomanagement goed geborgd zijn. In het 

verslagjaar kwam daarentegen wel het vraagstuk op hoe kan worden gewaarborgd dat het 

vertrouwen van De Nederlandsche Bank en de opdrachtgever op het juiste niveau blijven. Het feit 

dat PNB een kerkelijke instelling is brengt soms met zich mee dat de juiste balans moet worden 

gezocht tussen de Nederlandse wetgeving en het canonieke recht. De niet-uitvoerende bestuurders 230 

hebben er vertrouwen in dat het fonds hierin de juiste afwegingen maakt en dat de huidige 

werkwijze, die gekenmerkt wordt door  transparantie en open dialogen, ook in de toekomst  bij zal 

dragen aan evenwichtige en juridisch verantwoorde verhoudingen. 

 

 Zorgvuldig benoemen 235 

Het fonds handelt zorgvuldig bij (her)benoeming en ontslag, en zorgt voor geschiktheid, 

complementariteit en diversiteit in de samenstelling van de organen van het fonds. 

 

Reeds aan de orde kwam dat naar tevredenheid kan worden vastgesteld dat op een zetel na alle 

vacatures zijn ingevuld eind 2019. Dit houdt echter niet in dat PNB nu klaar is met de 240 

opvolgingsvraagstukken. Ook in de komende jaren worden vacatures voorzien. Het blijft een 

uitdaging om de juiste balans te vinden tussen de deskundigheid van een persoon ten opzichte van 
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de eisen die PNB stelt en in relatie tot de vergoeding die aan een bestuurder wordt toegekend. Het 

voorgaande maakt het ook lastiger om aan de diversiteitsambities te voldoen. De niet-uitvoerende 

bestuurders zijn dan ook des te tevredener dat in het afgelopen jaar gekwalificeerde kandidaten 245 

bereid zijn gevonden om bestuurder of aspirant-bestuurder te worden.  

 

 Gepast belonen 

Het fonds voert een verantwoord en beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en 

consistentie. 250 

 

Gezien de achtergrond van het fonds is het niet opportuun om een marktconforme vergoeding aan 

te bieden. Wel zijn vorig jaar stappen gezet om de vergoedingen op te hogen naar een meer 

kostendekkend niveau. De niet-uitvoerende bestuurders hopen dat dit niveau zal bijdragen aan de 

kansen  om geschikte kandidaten bereid te vinden bij toekomstige opvolgingsvraagstukken. 255 
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Toezicht adequate risicobeheersing 
 

Norm: Het intern toezicht beoordeelt of de risicobeheersing adequaat is. 

 260 

Een goede risicobeheersing is één van de belangrijke pijlers waarop goed pensioenfondsbestuur 

rust. Het bestuur bevordert en borgt een cultuur waarin risicobewustzijn vanzelfsprekend is. 

Ook zorgt het ervoor dat het integraal risico management (IRM) adequaat georganiseerd is. Het 

bestuur houdt expliciet rekening met risico’s en risicobeheersing bij het bepalen van het beleid 

en het nemen van besluiten. Deze risicobeheersing legt het bestuur vast. Een adequate 265 

risicobeheersing bestaat uit een systematische risico-inventarisatie over het totale 

risicospectrum zoals dat voor het pensioenfonds bestaat, de onderkenning van de 

onderscheiden (bruto-)risico's die het pensioenfonds loopt, een beoordeling of die risico's 

passen in de risicobereidheid van het pensioenfonds en het, indien en voor zover nodig, treffen 

van beheersingsmaatregelen om die bruto-risico's zodanig te reduceren of te modelleren dat ze, 270 

als netto-risico's, passen binnen de risicobereidheid van het pensioenfonds. Dit proces dient 

organisatorisch goed ingebed te zijn. Voor de oordeel- en besluitvorming door het bestuur zijn 

goede rapportages onontbeerlijk. Het proces moet periodiek worden herhaald. 

De niet-uitvoerende bestuurders stellen vast dat in het afgelopen jaar wederom goede stappen zijn 

gezet om het niveau van IRM binnen de organisatie van het fonds op te hogen. Te denken valt 275 

daarbij aan de inrichting van de sleutelfuncties en de toepassing van de “three-lines of defence” 

binnen het bestuur. Ook heeft het volgen van een verdiepende cursus inzake risicobeheer tot nieuwe 

inzichten geleid en voor een sterker bewustzijn gezorgd. De niet-uitvoerende bestuurders 

vertrouwen erop dat de geplande stappen in 2020 zoals de invulling van de risicobeheerfunctie, het 

herijken en aanscherpen van de risicoanalyses alsmede het implementeren van een 280 

rapportagefunctie zullen bijdragen aan de gestelde ambitie. 

 

 
  



9 

 

Toezicht op evenwichtige belangenafweging 285 

 

Norm: Het bestuur van PNB dient er voor te zorgen dat belanghebbenden zich op een 

evenwichtige wijze vertegenwoordigd weten door het fonds. 

 

De niet-uitvoerende bestuurders zijn van oordeel dat een evenwichtige belangenafweging begint bij 290 

een vertegenwoordiging van alle belanghebbenden in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan. 

Aangezien dit aspect is geborgd komt vervolgens de vraag op hoe het een en ander in de praktijk 

tot uitdrukking komt. De niet-uitvoerende bestuurders zijn van mening dat het bestuur maar ook 

het Verantwoordingsorgaan weliswaar als verschillende gremia functioneren maar dat 

tegelijkertijd binnen deze gremia de belangen van alle partijen in het proces ter sprake worden 295 

gebracht en merkbaar worden vertegenwoordigd. In bepaalde besluitvormingstrajecten zal dit 

aspect sterker tot uitdrukking komen dan in andere. Denk daarbij aan onderwerpen als 

toeslagverlening en vaststelling van de kostendekkende premie. Het bestuur waarborgt in 

dergelijke trajecten dat er voldoende wordt stilgestaan bij de afweging van een ieders belangen.   

  300 
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Bevindingen Auditcommissie 
De niet-uitvoerende bestuurders worden bij hun toezichthoudende taak ondersteund door een 

Auditcommissie. De algemene opdracht aan de Auditcommissie is vastgelegd in het reglement 

Auditcommissie. De Auditcommissie ondersteunt het intern toezicht door een gericht en 

diepgaand onderzoek naar de samenhang en uitvoering van het beleid.  305 

 

De Auditcommissie heeft een rapportage opgesteld over 2019. Deze rapportage is uitgebreid 

toegelicht aan de niet-uitvoerende bestuurders, waarbij tevens een inhoudelijke bespreking 

heeft plaatsgevonden.  

 310 

Uiteenzetting adviezen Auditcommissie 

De niet-uitvoerende bestuurders stellen naar tevredenheid vast dat de Auditcommissie kan 

instemmen met de wijze waarop het bestuur inclusief het intern toezicht in 2019 heeft 

plaatsgevonden. Ook spreekt de Auditcommissie haar waardering uit dat het beleggingsproces 

op zorgvuldige wijze geschiedt en stelt zij naar tevredenheid vast dat PNB een aantal 315 

aanbevelingen omtrent beleggingen heeft opgepakt. 

 

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen van de Auditcommissie 

waarin ook wordt stilgestaan bij de visie van de niet-uitvoerende bestuurders ten aanzien van 

de betreffende punten. 320 

 

Aanbeveling/constatering Oordeel niet-uitvoerende bestuurders 

Maak ook als niet-uitvoerend bestuur gebruik 

van een jaarlijks (toezicht)plan waar in de 

nieuw setting het Auditplan op wordt 

toegesneden. 

De niet-uitvoerende bestuurders kunnen zich 

goed hierin vinden. Een jaarlijks plan geeft 

meer structuur, komt de verantwoording ten 

goede en leidt tot een betere afstemming 

tussen de verschillende gremia. 

Bij de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur 

ook nagaan welke zaken onderling, in 

gezamenlijkheid en per bestuurslid aandacht 

resp. verbetering behoeven en hoe dat het 

beste kan worden gerealiseerd. Alsook  

onderzoeken of er en zo ja, hoe er beter kan 

worden samengewerkt en welke prioriteiten 

moeten worden gesteld om de rol en 

capaciteiten van elke niet-uitvoerend 

bestuurder optimaal in positie te brengen. 

De niet-uitvoerende bestuurders noteren deze 
aanbeveling als aandachtspunt voor de 
volgende zelfevaluatie van het bestuur dan 
wel de niet-uitvoerende bestuurders. 

Aandachtspunt blijft ook de kwaliteit van de 

dialoog met het VO, en dat geldt voor beide 

kanten 

De niet-uitvoerende bestuurders begrijpen dit 

punt van aandacht. Het VO komt slechts 

enkele keren per jaar bij elkaar. Ook zijn 

hierin veel leden vertegenwoordigd. De niet-

uitvoerende bestuurders streven naar een 

meer frequente informatie-uitwisseling, 

desnoods in een kleiner gremium dat op haar 

beurt een terugkoppeling verzorgt naar haar 

eigen achterban. 
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Zorgpunt is de toename en de inrichting van 

het aantal uitbestedingen. 

Dit betreft een bekend verschijnsel dat in zijn 

algemeenheid op pensioenfondsen toepassing 

vindt. De niet-uitvoerende bestuurders zijn 

van mening dat het verschijnsel niet kan 

worden tegengegaan. Wel kunnen adequate 

beheersingsmaatregelen worden getroffen, 

hetgeen a.d.h.v. het uitbestedingsbeleid en 

IRM in brede zin in voldoende mate tot 

uitdrukking wordt gebracht. 

Zwaar zorgpunt blijft de financierbaarheid van 

de premie voor de Nederlandse Kerkprovincie 

in de komende jaren waar het gaat om een 

verantwoorde oudedagsvoorziening. 

Hoewel dit punt primair de inhoud van de 

regeling betreft heeft dit punt zeker ook de 

aandacht van het bestuur. In de Commissie 

Pensioen & Governance en werkgroep nieuw 

pensioenstelsel worden diverse scenario’s 

besproken die t.z.t. met opdrachtgever worden 

doorgenomen. 

Hoewel een goed fundament is gelegd 

adviseert de Auditcommissie een eenduidige 

structuur op te zetten voor wat betreft het 

proces om vanuit de Investment Case tot een 

uiteindelijke belegging te komen. 

De Auditcommissie stelt terecht vast dat op dit 

onderdeel een goed fundament is gelegd. De 

niet-uitvoerende bestuurders zijn ervan 

overtuigd dat de beleggingscommissie in 2020 

onder leiding van de betreffende uitvoerende 

bestuurder tot een adequate uitwerking van 

deze structuur zal komen. 

De Auditcommissie juicht toe dat PNB een 

nadere verdieping van ESG-beleid nastreeft 

maar vraagt daarbij aandacht voor de 

verwachte hogere beleggingskosten. 

De niet-uitvoerende bestuurders zijn zich 

hiervan bewust. PNB streeft maximering van 

ESG-beleid na, maar wel met inachtneming 

van haar statutaire doelstelling (het nakomen 

van verplichtingen) en afgezet tegen een 

redelijk kostenniveau passend bij de omvang 

van de organisatie.  

Overige aanbevelingen van beleggings 

technische aard: 

 Advies om een aantal scenario’s te laten 

uitwerken over de mogelijke effecten van 

het massaal uitgeven van 

overheidsobligaties op de effectiviteit van 

de rentehedge. 

 Het is belangrijk dat NNIP conform haar 

Best Execution verplichting, meer inzicht 

geeft in de wijze waarop zij transacties 

uitvoert in de markt en welke benchmarks 

zij hanteert om de kwaliteit van de 

uitvoering te meten. 

 Nagaan of de fiduciair beheerder een 

strategie heeft om de uitvoeringskosten zo 

laag mogelijk te houden (en dus geen 

De niet-uitvoerende bestuurders kunnen niet 

anders vaststellen dan dat de Auditcommissie 

terechte kanttekeningen plaats van een 

technisch hoogwaardig niveau. Gelet op de 

omvang van PNB kan evenwel niet worden 

toegezegd dat alle punten in dezelfde mate 

worden opgepakt. De niet-uitvoerende 

bestuurders vragen de beleggingscommissie 

om een eerste verkenning op deze punten uit 

te voeren en het bestuur over een eventuele 

nadere uitwerking te adviseren. 
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marktimpact nastreeft, wat meer tijd kost) 

of snel de transacties wil afronden 

(waardoor de kosten hoger uitvallen). 

Ditzelfde geldt voor de rentehedge 

transacties. Ook hier dient de beheerder 

een benchmark mee te geven (aantal 

basispunten per DV01) waartegen de 

daadwerkelijke kosten kunnen worden 

afgezet naast de filosofie waarmee de 

trading afdeling van de beheerder in de 

markt opereert.  

 Het is zeer goed mogelijk dat de 

kapitaalmarktrente in de komende 10 jaar 

zeer laag blijft. Het advies is om hiermee 

expliciet rekening te houden in de ALM-

studie. 

 

De niet-uitvoerende bestuurders zijn tevreden met de wijze waarop de Auditcommissie over 

haar bevindingen rapporteert en kan hiermee goed uit de voeten. De waardering en 

dankbaarheid voor de expertise van de leden van de commissie en de effort die zij steken in hun 325 

werkzaamheden voor PNB zijn groot. De niet-uitvoerende bestuurders komen graag terug op 

het statement van de Auditcommissie in haar rapport: “het werk van een 

pensioenfondsbestuurder is nimmer klaar”. De niet-uitvoerende bestuurders onderschrijven dit 

statement en zien onder dit mom uit naar de samenwerking met de Auditcommissie in 2020 die 

mede als gevolg van de IORP II-regelgeving op onderdelen anders zal worden ingevuld. 330 

 

Geijsteren, 22 april 2020 

 

J.L.M. van Susante (voorzitter) 

A. Bultsma (waarnemend voorzitter) 335 

E.F.J. Duijsens 

P.J. Vergroesen  

A.P.H. Meijers 

 




