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Geachte heer Huizing, 

Hartelijk dank voor uw brief van 1 7 augustus jl., waarin u ingaat op de Zwarte 

Zwanen documentaires. Ik ben blij met uw brief, omdat het mij in de 

gelegenheid stelt u te vertellen hoe wij in de pensioensector zaken geregeld 

hebben en welke rol de Pensioenfederatie hierbij speelt. Het beeld dat in de 

documentaires geschetst is, staat namelijk ver van de realiteit. Bovendien 

betreur ik het dat de Pensioenfederatie zelf niet in deze documentaires een 

reactie heeft mogen geven. 

Bestuur pensioenfondsen 

Het staat zonder meer vast dat de wereld waarin pensioenfondsen opereren, 

de afgelopen tien jaar veel complexer geworden is. Als sector hebben we hier 

steeds proactief op ingespeeld. Middels zelfregulering hebben we ervoor 

gezorgd dat de organisatie van pensioenfondsen gewijzigd werd, er 

deskundige bestuurders zijn die 'in control' zijn en het belang van hun 

deelnemers altijd in beeld hebben. Ook de versterking van de rol van het 

intern toezicht vinden we hierbij van belang. Deze houdt het bestuur scherp. 

Deze nieuwe organisatie die via zelfregulering tot stand is gekomen, heeft 

uiteindelijk vorm gekregen in de Wet versterking bestuur die sinds 

augustus 201 3 van kracht is. De Pensioenfederatie is van mening dat deze 

wet waarborgt dat pensioenfondsen geëquipeerd zijn om in een complexe 

wereld optimaal te functioneren, de toezichthouders zien hier ook op toe. 
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Meer doen dan in de wet staat 

Op 1 januari 2014 is de Code Pensioenfondsen in werking getreden. Deze 

Code is geschreven door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid 

en is een middel om de kwaliteit en het handelen van pensioenfondsbesturen 

verder te verbeteren. De Code bevat bepalingen over het functioneren van de 

verschillende organen binnen een pensioenfonds. Onderwerpen als integraal 

risicomanagement, beloningen, diversiteit en verantwoord beleggen komen 

hierin aan bod. Partijen beogen met de Code de verhoudingen binnen het 

pensioenfonds en de communicatie met de belanghebbenden transparanter te 

maken en bij te dragen aan het versterken van 'goed pensioenfondsbestuur'. 

Vanaf 1 juli 2014 zijn alle bepalingen die in deze Code geformuleerd staan 

wettelijk verankerd in de Pensioenwet. Een monitoringcommissie, bestaande 

uit onafhankelijke deskundigen én een deskundige uit de sector, houdt 

toezicht op de naleving. Verder wordt de pensioensector uiteraard ook 

continu gemonitord door de toezichthouders AFM en DNB. 

Nooit klaar 

Hoewel bovenstaande maatregelen een zeer stevig fundament leggen voor 

deskundige besturen met daarop een sterk intern en extern toezicht, ontslaat 

dit de pensioensector er niet van om continu te kijken naar verdere 

verbeteringen. Een goed voorbeeld hiervan is de wijze waarop in Nederland 

wordt omgegaan met uitvoeringskosten. Anders dan in de documentaires 

gesuggereerd wordt, blijkt uit internationale vergelijkingen dat de 

uitvoeringskosten bij Nederlandse pensioenfondsen zeer laag zijn. Bij 

dergelijke verbeteringen in de pensioensector speelt de Pensioenfederatie een 

voortrekkersrol. Zo publiceren wij jaarlijks diverse handreikingen waarin de 

pensioenfondsen handvatten krijgen aangereikt om verbeteringen door te 

voeren. Dit kan zijn op het gebied van communicatie, risicomanagement, 

maar ook op het gebied van uitvoeringskosten en de beloningen voor 

vermogensbeheerders. 
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Mocht u hiervoor open staan, zou ik u graag willen uitnodigen om hierover 

verder in gesprek te gaan. Ik kom graag naar u toe en u bent ook van harte 

welkom op ons kantoor in Den Haag. 

Met vriendelijke groet, 

7 

Algemeen directeur 

Een kopie sturen wij naar de FNV en Tweede Kamerfractie van de PvdA zodat 

zij op de hoogte zijn van onze beantwoording van uw brief. 


