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 50 pensioenfondsen ofwel

 71% van 17,8 miljoen belanghebbenden

 86% van belegd vermogen van 1.133 miljard euro

Ons onderzoek
- Juli t/m oktober 2015



Als indicatoren hebben wij specifiek gelet op:

 adviesrechten VO

 deskundigheid VO

 bronnen VO voor oordeelsvorming

 aantal vergaderingen van VO zelf en van VO met bestuur

 relatie VO met intern toezicht

 onderwerpen die VO heeft beoordeeld

 kwaliteit of onderbouwing beoordeling VO

 reactie bestuur op oordeel VO

Ons onderzoek
- Hoe hebben wij de countervailing power onderzocht?



 Wettelijk: jaarverslag, jaarrekening, bevindingen intern 

toezicht

 Notulen bestuursvergaderingen (17)

 Alle bestuursstukken (3)

 Kwartaalrapportages (3)

 Besluitenlijst (2)

 Bij bestuursvergadering aanwezig (1)

Onze bevindingen: bronnen



 Helft fondsen slechts 1-2 vergaderingen met het bestuur

Onze bevindingen: vergaderfrequentie

25%	

22%	

10%	

43%	

Aantal	vergaderingen	VO	en	bestuur	

1	

2	

3	tot	6	

onbekend	



Gekeken naar:

 Breedte beoordeling

 Hoe veel onderwerpen

 Welke onderwerpen

 Diepgang beoordeling / motivering

 Beoordeling is ónze inschatting

Kwaliteit oordeelsvorming



Kwaliteit oordeelsvorming
- Breedte beoordeling



 Communicatie en communicatiebeleid (30)

 Toeslagbeleid (17) 

 Beleggingsbeleid (17)

 Risicomanagement (14) 

 Governance (10)

Top 5 meest 
beoordeelde onderwerpen



Kwaliteit oordeelsvorming
- Diepgang beoordeling



 Extra informatie boven de wettelijke informatiebronnen

 > 2 VO-vergaderingen per jaar

 Overleg met anderen dan het bestuur

 Extra adviesrechten naast de wettelijke (betrokkenheid!)

Tevens valt op:

 omvang: VO’s van kleine fondsen (< 3 mrd belegd 

vermogen) scoren lager dan van middelgrote en grote 

fondsen

 soort pensioenfonds: VO’s beroepspensioenfondsen scoren 

slechter dan de overige soorten

Gemeenschappelijke kenmerken 
sterke VO’s



 Heel divers beeld

 Veel niet in verslag VO opgenomen

 VO’s, maar ook de overige pensioenfondsorganen zijn nog 

zoekende naar rol en taakinvulling VO

 Elk pensioenfondsorgaan kan bijdragen aan versterking VO!

 To be continued

Conclusies


