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Stichting Pensioenfonds Croda  
T.a.v. de heer P. Verburgh 
Postbus  2 
2800 AA  Gouda 
 
 
 
 
16 april 2019 
 
 
BETREFT: INTERN TOEZICHT  
 
 
Geachte heer Verburgh, 
 
In de afgelopen maanden hebben wij voor uw pensioenfonds het intern toezicht uitgevoerd. 
Bijgaand ontvangt u onze rapportage, als ook de verklaring die u in het jaarverslag 2018 kunt 
opnemen. 

Zoals afgesproken hebben wij aangesloten bij het thema invoering sleutelfuncties IORP-2. Wij komen 

tot de conclusie dat het bestuur nog niet alles concreet heeft ingevuld, maar wel de richting duidelijk 

heeft. Mogelijk dat onze aanbevelingen nog kunnen bijdragen aan verdere vormgeving van uw beleid 

rond de inrichting. 

Komende maand heeft u een periodiek overleg met DNB . Wij hopen dat ons rapport u helpt goed 

voorbereid te zijn op het overleg, en vanzelfsprekend zijn wij benieuwd naar de definitieve 

vormgeving waarvoor u kiest. 

Mocht er behoefte bij u bestaan voor een nadere toelichting, dan zullen wij deze graag verzorgen. 

 
Vriendelijke groeten,  
 
 
 
N. Mol 
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Verklaring intern toezicht 

VOOR HET JAARVERSLAG 2018 VAN PENSIOENFONDS CRODA 

 
Pensioenfonds Croda heeft voor het intern toezicht gekozen voor de instelling van een 

visitatiecommissie. De commissie beoordeelt de procedures en processen, de controlemechanismen, 

de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt aangestuurd en de wijze waarop wordt 

omgegaan met de risico’s op de langere termijn voor (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds. De 

visitatiecommissie geeft invulling aan haar rol door jaarlijks een specifiek thema te onderzoeken, dat 

bij voorkeur aansluit bij een van de toezichtthema’s van De Nederlandsche Bank (DNB) of ander 

actueel onderwerp. 

Als thema voor 2018 heeft de visitatiecommissie gekozen voor IORP-2. IORP-2 betreft een herziene 

Europese richtlijn voor pensioenfondsen die vlak voor de jaarwisseling 2018-2019 in Nederlandse 

wetgeving is opgenomen. Gedurende het wetgevingstraject in 2018 heeft DNB in zijn toezicht er bij 

pensioenfondsen op aangedrongen om de gevolgen van de nieuwe wetgeving tijdig door te voeren. 

De visitatiecommissie heeft getoetst hoe en in hoeverre Pensioenfonds Croda zich heeft voorbereid 

op de nieuwe wetgeving. Bij haar onderzoek heeft de commissie zich geconcentreerd op de 

organisatie en het gevoerde proces rondom de inkleding van de sleutelfuncties.  

Volgens de wet moeten pensioenfondsen over drie sleutelfuncties beschikken, een actuariële 

functie, een interne-auditfunctie en een risicobeheerfunctie. Dit kan op meerdere manieren worden 

ingevuld; het pensioenfonds is zelf verantwoordelijk voor de gekozen inrichting. Kort nadat de 

gewijzigde Pensioenwet is vastgesteld, heeft Pensioenfonds Croda het onderwerp nadrukkelijk ter 

hand genomen. Het bestuur begrijpt de bedoeling van IORP, maar moet nog concreet worden voor 

wat betreft de invulling. Er is duidelijk een spanningsveld aanwezig tussen enerzijds de wettelijk 

vereiste expertise en onafhankelijkheid en anderzijds de omvang van het pensioenfonds. Niettemin 

lijkt Pensioenfonds Croda erin te slagen om bij de inrichting van de sleutelfuncties de kwaliteit, 

objectiviteit en onafhankelijkheid te borgen. Het heeft de wijze waarop de sleutelfuncties worden 

ingericht inmiddels voor ogen. 

De visitatiecommissie zal intern toezicht houden op een adequate invulling. 

 

Mei 2019 
 
Visitatiecommissie 
P. Dijkstra 
N. Mol 
Drs. P. Peerboom 
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Stichting Pensioenfonds Croda 

Toets invoering IORP-2 

Intern toezicht 2018  

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pensioenfonds Croda heeft voor het intern toezicht gekozen voor de instelling van een visitatiecommissie. De commissie 
beoordeelt de procedures en processen, de controlemechanismen, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt 
aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn voor (de dekkingsgraad van) het 
pensioenfonds. De visitatiecommissie geeft invulling aan haar rol door jaarlijks een specifiek thema te onderzoeken, dat bij 
voorkeur aansluit bij een van de toezichtthema’s van De Nederlandsche Bank (DNB) of ander actueel onderwerp. 

Als thema voor 2018 heeft de visitatiecommissie gekozen voor IORP-2. IORP-2 betreft een herziene Europese richtlijn voor 
pensioenfondsen die vlak voor de jaarwisseling 2018-2019 in Nederlandse wetgeving is opgenomen. Gedurende het 
wetgevingstraject heeft DNB in zijn toezicht er bij pensioenfondsen op aangedrongen om de gevolgen van de nieuwe 
wetgeving tijdig door te voeren. De visitatiecommissie heeft getoetst hoe en in hoeverre Pensioenfonds Croda zich heeft 
voorbereid op de nieuwe wetgeving. Bij haar onderzoek heeft de commissie zich geconcentreerd op de organisatie en het 
gevoerde proces rondom de inkleding van de sleutelfuncties.  
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Toets invoering IORP-2 

Eind 2018 is de Europese pensioenfondsrichtlijn IORP-2 geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. 

Hiermee wordt beoogd om de governance bij pensioenfondsen verder te versterken. De nieuwe wet 

bevat regels over sleutelfuncties, eigen risicobeoordeling, uitbesteding, beloningsbeleid, ESG-beleid, 

communicatie en enige andere onderwerpen. Gedurende het wetgevingstraject in 2018 heeft De 

Nederlandsche Bank (DNB) in zijn toezicht er bij pensioenfondsen op aangedrongen om de gevolgen 

van de nieuwe wetgeving tijdig door te voeren. De nadruk lag daarbij op de inrichting van de 

sleutelfuncties.  

Volgens de wet moeten pensioenfondsen over drie sleutelfuncties beschikken, een actuariële 

functie, een interne-auditfunctie en een risicobeheerfunctie. Dit kan op meerdere manieren worden 

ingevuld; het pensioenfonds is zelf verantwoordelijk voor de gekozen inrichting. De functies moeten 

bekwaam zijn om de desbetreffende governance-taken te kunnen uitvoeren. Pensioenfonds Croda 

beschikt nog niet over deze sleutelfuncties, althans nog niet geformaliseerd.  

De benodigde informatie voor ons onderzoek hebben wij gehaald uit de notulen van de 

bestuursvergaderingen in 2018, de concept-IORP-II beleidsnota (versie 0.1, datum februari 2018), de 

abtn en enkele andere beleidsdocumenten en de ingevulde Uitvraag IORP II – pensioenfondsen van 

DNB  (datum 20-9-2018). Aanvullende toelichting hebben wij gekregen uit telefonisch overleg met de 

pensioenfondsmanager en een interview met het bestuur en verantwoordingsorgaan. 

Algemene bevindingen 

Gedurende 2018 heeft Pensioenfonds Croda nog geen serieuze initiatieven genomen met betrekking 

tot de invulling van de sleutelfuncties. Het bestuur wenste definitieve wetgeving en guidance van 

DNB af te wachten, vooral met betrekking tot de invulling van het begrip proportionaliteit. Kort nadat 

de gewijzigde Pensioenwet is vastgesteld is het onderwerp nadrukkelijk ter hand genomen, onder 

andere met het opstellen van een concept-beleidsnota en gesprekken met kandidaten voor de 

uitvoering van de drie functies.  

De concept-IORP-II beleidsnota is algemeen van aard, met een goede beschrijving van wat IORP 

inhoudt en wat moet worden gedaan, maar waarin een eigen visie op de invulling van de 

sleutelfuncties nog ontbreekt. Deze opmerking geldt ook voor de opgestelde functieprofielen voor 

sleutelfunctiehouders (bijlagen bij concept-beleidsnota). Feitelijk zijn dit letterlijk de Q&A’s van DNB 

over geschiktheidseisen. Het blijft nu nog onduidelijk wat Pensioenfonds Croda van zijn 

sleutelfunctiehouders verlangt. Het bestuur begrijpt wel de bedoeling van IORP, en heeft inmiddels 

de wijze waarop de sleutelfuncties worden ingericht voor ogen. 

De begrippen sleutelfunctie en sleutelfunctiehouder worden hier-en-daar door elkaar gehaald. De 

houder maakt onderdeel uit van de functie, maar de functie zelf omvat de gehele uitvoering. In de 

wetgeving wordt wel onderscheid gemaakt tussen houder en uitvoerder (of vervuller) van de 

sleutelfunctie, maar wordt niet bepaald dat de houder niet ook een rol kan vervullen in de uitvoering. 

Een sleutelhouder is een natuurlijk persoon (dus niet een commissie of bedrijf) die 

eindverantwoordelijk is voor de uitvoering. Hij is als het ware de leidinggevende van de uitvoering. 
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De sleutelfunctie ís die uitvoering, dit kan één persoon zijn, een commissie, een afdeling van de 

werkgever, een extern bedrijf of adviseur of een combinatie hiervan. Voor de daadwerkelijke 

uitvoering van de werkzaamheden mogen alle varianten worden toegepast, zolang interne-audit 

maar niet wordt gecombineerd met een van de andere functies en de onafhankelijkheid wordt 

gewaarborgd.  

Pensioenfonds Croda heeft er vooralsnog voor gekozen het houderschap van de sleutelfuncties in het 

bestuur te beleggen en de uitvoering uit te besteden. Uitzondering wordt gemaakt voor de actuariële 

functie, de intentie is om de certificerend actuaris als houder aan te stellen. Deze invulling past naar 

onze mening goed bij een pensioenfonds als Croda. 

De sleutelfunctiehouder moet zijn taken objectief en onafhankelijk kunnen vervullen. De 

onafhankelijkheid moet op-een-of-andere manier worden gewaarborgd; dit kan door middel van 

strikte functiescheiding maar zou ook kunnen met goede rapportageafspraken of andere 

waarborgen. Pensioenfonds Croda heeft de onafhankelijkheid goed gewaarborgd met maatregelen 

op gebied van informatieverstrekking, rapportagestructuur, escalatielijnen en rechtsbescherming. 

Aanbevelingen 

Met de invoering van IORP-2 worden de werkzaamheden voor het pensioenfonds uitgebreid. 

Vanzelfsprekend zijn hiermee extra kosten gemoeid. Maar, Pensioenfonds Croda werkt 

kostenbewust. Het is dus zaak om de ruimte te benutten die de wet biedt voor een proportionele 

invulling, en dan zodanig dat de specifieke invulling waarde toevoegt voor het eigen pensioenfonds. 

Het pensioenfonds dient de inrichting van de sleutelfuncties in zijn beleid zogezegd te verankeren. 

Naast een apart beleidsdocument is een beperkte aanpassing van de abtn daartoe voldoende. Wij 

raden aan om het concept-beleidsdocument om te vormen tot een document meer van 

Pensioenfonds Croda zelf, waarin de organisatie rondom de sleutelfuncties is vastgelegd, inclusief de 

afwegingen die daarbij zijn gemaakt, een omschrijving van de functies, de rapportagestructuur met 

escalatielijnen en meldingsplicht, en de deskundigheidseisen. 

De functieprofielen voor sleutelhouders zouden geen uitgebreide stukken hoeven te zijn. Kort, 

eenvoudig van opzet en concreet maakt het inzichtelijk welke eisen er door het pensioenfonds aan 

de houders worden gesteld. In het geval in het beleidsdocument een omschrijving van de 

sleutelfuncties, de uit te voeren taken en de deskundigheidseisen worden opgenomen, wordt een 

apart functieprofiel wat ons betreft overbodig. Zeker als een bestuurslid als functiehouder wordt 

aangesteld. Een kleine aanpassing in het profiel van het desbetreffende bestuurslid is dan al 

voldoende. 

Overwegingen bij inrichting 

Voor de inrichting van de sleutelfuncties heeft het bestuur een aantal algemene uitgangspunten 

genoemd: 

― Eenvoud. Pensioenfonds Croda is een klein fonds en is in vele opzichten eenvoudig van opzet. 

Het financieel beleid en de uitvoering zijn duidelijk en transparant, het aantal regelingen en 

overgangsregelingen is beperkt. Ook de organisatie is simpel, met korte lijnen en slechts één 

werkgever, en zonder commissies. De pensioenadministratie en het vermogensbeheer zijn 

uitbesteed aan betrouwbare partijen. De bestuursvergaderingen, -stukken en -besluiten worden 
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voorbereid door de pensioenfondsmanager. In principe wordt alles in het bestuur besproken. De 

inrichting van de sleutelfuncties moet niet te belastend zijn voor de organisatie. 

― Kosten. Het fonds is kostenbewust en wil kostenefficiënt zijn. De inrichting van de sleutelfuncties 

mag niet tot onevenredig hoge kosten leiden. 

― Bezetting. Het bestuur heeft voldoende kennis in huis voor houderschapsposities; voor 

uitvoering van de sleutelfuncties kan beschikbare tijd een knelpunt zijn. De bestuursleden die 

aanvullende taken krijgen, dienen geschikt te zijn en voldoende tijd beschikbaar te hebben. 

― Onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid van de sleutelfuncties moet voldoende gewaarborgd 

worden, in verschillende richtingen. Er mag geen sprake zijn van belangenconflicten. 

De visitatiecommissie onderschrijft deze uitgangspunten. Zij impliceren dat de inrichting bij voorkeur 

zo veel mogelijk aansluit bij de huidige rollen en verantwoordelijkheden. 

Voor de benoeming van iedere functiehouder moet het bestuur een keuze maken tussen intern 

beleggen en uitbesteden. De keuze wordt mede bepaald door de complexiteit van de organisatie, het 

beleid ten aanzien van kosten en de aanwezige deskundigheid en beschikbare tijd in het eigen 

bestuur. 

Actuariële functie 

Overwegingen bij inrichting 

Het houderschap van de actuariële functie kan worden belegd in het bestuur, bij de certificerend 

actuaris of worden uitbesteed aan een externe persoon. Het bestuur heeft bij zijn keuze het 

volgende overwogen:  

― In het bestuur is onvoldoende kennis en ervaring op actuarieel gebied aanwezig.  

― De werkzaamheden die de certificerend actuaris al uitvoert zijn nagenoeg gelijk aan die van de 

actuariële functie. Extra taken in de actuariële functie zijn een beoordeling van de algehele 

gedragslijn voor het aangaan van pensioen- en verzekeringsverplichtingen en de adequaatheid 

van eventuele verzekeringsregelingen, en een beoordeling van de kwaliteit van de gegevens die 

worden gebruikt voor de berekening van de vpv. Nieuwe verzekeringsverplichtingen worden 

naar verwachting door Pensioenfonds Croda niet aangegaan. En de beoordeling van de kwaliteit 

van de gegevens zou de certificerend actuaris ook kunnen uitbesteden aan de accountant, die 

thans deze beoordeling ook al jaarlijks doet. De verwachte meertijd die de certificerend actuaris 

nodig heeft voor uitbreiding van zijn taak naar die van de actuariële functie lijkt beperkt te 

blijven, mits hij de beoordeling van de kwaliteit van de administratieve gegevens bij de 

accountant laat. 

― Gegeven het feit dat de taken van de actuariële functie in het verlengde liggen van die van de 

certificerend actuaris, ligt uitbesteding van de functie aan een derde persoon niet voor de hand. 

Hierdoor zouden werkzaamheden dubbelop gedaan worden. De functiehouder zal ten minste 

overleg moeten voeren met de uitvoerder (Dion/S&V) en de certificerend actuaris (Milliman) en 

een rapportage verzorgen. De verwachting is dat benoeming van een derde persoon tot 

aanzienlijk hogere kosten leidt dan de variant van de certificerend actuaris.  

― Uitbesteding aan de adviserend actuaris is niet mogelijk omdat hij de vpv berekent en het 

jaarwerk mede opstelt. 
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Inrichting functie 

Beoogd houder van de actuariële functie is de certificerend actuaris van het pensioenfonds. Dat lijkt 

ons een verstandige keuze, omdat dit het best aansluit bij alle geformuleerde uitgangspunten en 

overwegingen. De certificerend actuaris ís feitelijk al de actuariële functie. 

Uitvoering van controlewerkzaamheden wordt eveneens door de actuaris gedaan, of door zijn 

directe medewerkers. De  actuariële functie houdt onder meer toezicht op de berekening van de 

voorziening pensioenverplichtingen (vpv) en beoordeelt de toereikendheid en betrouwbaarheid 

daarvan. Hij berekent niet zelf de vpv; wel overlegt de functiehouder met degene die de vpv 

berekent.  

Het bestuur vindt het belangrijk dat de actuariële functie bijdraagt aan een doeltreffend 

risicobeheer. Naar onze mening zit die bijdrage al opgesloten in de verschillende taken van de 

certificerend actuaris. Zonder uitzondering hebben die te maken met de risico’s waaraan het 

pensioenfonds is blootgesteld. 

Taakomschrijving 

Het bestuur meent dat de werkzaamheden die de actuariële functie moet uitvoeren nagenoeg gelijk 

zijn aan die van de certificerend actuaris. Extra taken in de actuariële functie zijn een beoordeling van 

de algehele gedragslijn voor het aangaan van pensioen- en verzekeringsverplichtingen en een 

beoordeling van de kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de vpv. 

De beoordeling van de kwaliteit van de gegevens wenst het bestuur, in overleg met de certificerend 

actuaris (functiehouder) uit te besteden aan de accountant van het pensioenfonds. De functiehouder 

stemt de beoordeling van de accountant over de basisgegevens met hem af. 

Meer in detail omschrijft het pensioenfonds de taken van de actuariële functie als volgt: 

― Controle van de berekening vpv per jaareinde, inclusief een beoordeling van het gehanteerde 

model en de toegepaste grondslagen en aannames. 

― Controle van het verloop van de vpv gedurende het boekjaar en de resultatenanalyse. 

― Beoordeling van de kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de 

vpv. De kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van het assurance rapport van de accountant bij 

de basisgegevens en de analyse van de vpv. 

― Beoordeling van de financiële positie van het pensioenfonds, waaronder toets aan het minimaal 

vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen en controle van de beleidsdekkingsgraad 

en de toeslagbovengrens. 

― Beoordeling van de ontvangen premie op kostendekkendheid en op beleid  volgens de actuariële 

en bedrijfstechnische nota. 

― Beoordeling van het beleggingsbeleid volgens de prudent-person regel. 

― Beoordeling van de voortgang van het herstelplan (indien van toepassing). 

― Beoordeling van de algehele gedragslijn voor het aangaan van pensioen- en 

verzekeringsverplichtingen, waaronder het beleid voor de vaststelling van premies, 

conversiehouding voor het omzetten van pensioenen en inkooptarieven bij waardeoverdracht. 

Een oordeel dient achteraf gegeven te worden en slechts bij het aangaan van nieuwe 

verplichtingen.  
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― Beoordelen van eventuele verzekeringsregelingen (Pensioenfonds Croda heeft momenteel geen 

verzekeringsregelingen). 

― Opstellen van een integrale rapportage van de actuariële functie, wat wordt toegelicht in de 

bestuursvergadering waarin het jaarverslag wordt behandeld. 

Interne-auditfunctie 

Overwegingen bij inrichting 

Het houderschap van de interne-auditfunctie kan worden belegd in het bestuur, bij de werkgever of 

worden uitbesteed aan een externe persoon. Het bestuur heeft bij zijn keuze het volgende 

overwogen: 

― In het bestuur is voldoende kennis en ervaring op auditgebied aanwezig. Onder meer de 

voorzitter heeft er in de dagelijkse praktijk veel mee te maken gehad. De functiehouder zal 

overleg moeten voeren met de administrateur en de accountant en zal een rapportage moeten 

verzorgen. De werkzaamheden die in het kader moeten worden uitgevoerd (o.a. auditplan, 

audits) kunnen worden uitbesteed, bijvoorbeeld aan de externe auditafdeling van de werkgever. 

De geschatte tijdsbesteding kan beperkt blijven omdat de meeste activiteiten zijn uitbesteed en 

het aantal processen van het pensioenfonds gelimiteerd is. 

― De werkgever heeft geen eigen afdeling die is belast met de uitvoering van audits in het bedrijf. 

Hiervan kan derhalve geen gebruik worden gemaakt. Wel beschikt de werkgever over een 

professionele QA-manager, die bekend is met het risicoregister (integrale risicoanalyse) van het 

pensioenfonds. De resources van de werkgever zijn  op ad hoc-basis beschikbaar voor het 

pensioenfonds.  

― Verschillende gespecialiseerde bureaus op het gebied van audits bieden momenteel hun 

diensten aan om de interne-auditfunctie op zich te nemen. Voordeel van deze variant is dat 

enerzijds tijd wordt bespaard door het bestuur in de uitvoering, nadeel is dat anderzijds extra tijd 

door het bestuur moet worden geïnvesteerd omdat een extra toezichtsorgaan van buiten, naast 

actuaris, accountant en intern toezicht, het bestuur belast. Vermoedelijk zal dit de meest 

kostbare variant zijn. 

Inrichting functie 

De interne-auditfunctie is al voor een deel ingericht. Zo beschikt het pensioenfonds periodiek al over 

verschillende rapportages (onder meer ISAE-, intern toezicht, SLA-, accountant, actuaris). Bovendien 

doet het bestuur zelf jaarlijks een audit bij de administrateur.  

Als houder van de interne-auditfunctie is vooralsnog een bestuurslid aangewezen; de functiehouder 

geeft leiding aan de uitvoering. Voor wat betreft de uitvoering van de functie heeft het bestuur wel 

een duidelijk beeld voor ogen, maar moet dit in 2019 nog concreet worden gemaakt. Een optie is om 

QA-manager van de werkgever hierin te betrekken; uitbesteding aan een externe partij wordt niet 

serieus overwogen. 

Taakomschrijving 

De interne-auditfunctie geeft het bestuur een objectief beeld van de gehele bedrijfsvoering; hij zorgt 

voor een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering. Eventuele inefficiënties  worden zoveel mogelijk 

onderkend, bestreden en opgelost,  opdat de organisatie zo optimaal mogelijk wordt ingericht, 
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inclusief uitbestede activiteiten. Over de administratieve organisatorische inrichting en de checks & 

balances stemt de functiehouder ten minste eens in de drie jaar af met de accountant van het 

pensioenfonds.   

De functiehouder stelt in overleg met uitvoerder van de audits een meerjarenauditplan op, waarbij 

verschillende specifieke onderwerpen aan bod komen. Onder meer wordt geëvalueerd of de interne 

controlemechanismen en andere procedures en maatregelen ter waarborging van de integere en 

beheerste bedrijfsvoering, met inbegrip van de uitbestede werkzaamheden, adequaat en 

doeltreffend zijn. Volgens plan wordt het auditplan eens per drie jaar geactualiseerd. 

Bevindingen  

Het is de bedoeling dat de uitkomsten van de audits rechtstreeks aan  de functiehouder, het bestuur 

of de pensioenfondsmanager worden gerapporteerd, zonder tussenkomst van een andere 

belanghebbende partij. Wij menen dat hiermee mede de onafhankelijkheid van de functie wordt 

gewaarborgd. 

Met het bestuur zijn wij van mening dat Pensioenfonds Croda al delen van de interne-auditfunctie 

beheerst. Wel dient de functie in het kader van IORP nog verder te worden uitgewerkt en te worden 

geformaliseerd. 

Risicobeheerfunctie  

Overwegingen bij inrichting 

Het houderschap van de risicobeheerfunctie kan worden belegd in het bestuur, bij een intern aan te 

stellen risicomanager of worden uitbesteed aan een externe persoon. Het bestuur heeft bij zijn keuze 

het volgende overwogen: 

― In het bestuur is voldoende kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement aanwezig. 

De functiehouder is omdat hij deelneemt in het bestuur in staat om alle relevante risico’s voor 

het pensioenfonds en beheersmaatregelen integraal te overzien. De tijdsbesteding kan 

significant zijn, hangt af hoe de functie wordt ingevuld. Het tijdsbeslag van het houderschap is 

een punt van zorg. 

― Instelling van een aparte risicomanagementcommissie, waarin in ieder geval de functiehouder en 

een extern deskundige zitting hebben, zal praktisch kunnen uitwerken. De extern deskundige 

levert expertise, kan ondersteuning geven aan de functiehouder en worden betrokken bij de 

uitvoering. 

― Er is geen risicomanager aanwezig bij de werkgever, daar kan dus geen gebruik van worden 

gemaakt. Aanstelling van een interne risicomanager is evenmin een reële optie voor 

Pensioenfonds Croda, gegeven de grootte van het fonds en organisatie. Dat betekent dat een 

risicomanager apart moet worden ingehuurd, hetgeen feitelijk neerkomt op uitbesteden.  

― Er zijn voldoende actuariële bureaus en eenmansbedrijven die risicomanagement als 

kernactiviteit uitvoeren. Een persoon vinden die voldoende kwalificeert voor het houderschap 

van de risicobeheerfunctie mag een niet al te groot probleem zijn. Wel is dit vermoedelijk een 

kostbare variant. 

― Mogelijk dat via de administrateur de risicomanagementfunctie met meerdere pensioenfondsen 

samen kan worden ingevuld. De vraag is of dit tot besparing leidt in tijd of kosten. 
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Inrichting van de functie 

De risicobeheerfunctie is grotendeels al ingericht. Het beleid inzake risicomanagement is schriftelijk 

vastgelegd in meerdere afzonderlijke beleidsdocumenten, waaronder Risicomanagement 2015, 

Uitbestedingsbeleid 2018 en Compliancebeleid 2015. Ook heeft het pensioenfonds een incidenten- 

en klokkenluiderregeling, werkt het aan beleid rond systematische integriteitsanalyse (sira) en 

ontvangt het maandelijks risicorapportages van de vermogensbeheerder en administrateur.  

Integraal risicomanagement wordt als een interactief proces periodiek doorlopen, met als doel het 

bestuur bewust te maken van de impact van de verschillende risico’s en hun onderlinge samenhang, 

alsook de opties voor beheersing en de verschillende gevolgen hiervan. Een integrale risicoanalyse, 

die voor het laatst is doorlopen in 2018 (risk register 2018) omvat praktisch alle (sub-)risico’s die door 

de  IORP-richtlijn of de wet worden voorgeschreven.  Extra aandacht zou nog gegeven kunnen 

worden aan ESG-risico’s met betrekking tot de beleggingsportefeuille en het beheer daarvan en aan 

beleid rond IT-risico’s. 

Uitvoering van specifieke onderdelen, in het bijzonder het verzorgen van risicorapportages, zijn 

belegd bij de administrateur en vermogensbeheerder van het pensioenfonds en in een voorkomend 

geval bij de pensioenfondsmanager of een externe risicomanager. De uitvoerders rapporteren over 

de uitkomsten van hun analyses aan het hele bestuur. 

Als houder van de risicobeheerfunctie is vooralsnog een bestuurslid aangewezen. De instelling van 

een aparte risicomanagementcommissie wordt overwogen.  

Taakomschrijving 

De functiehouder draagt de door het bestuur gedelegeerde eindverantwoordelijkheid voor het 

risicomanagement en de risicomanagementcyclus. Hieronder valt het adviseren van het bestuur over 

de opzet van het risicomanagementbeleid en de risicohouding, het zorgdragen van een 

gestructureerd proces van risico-identificatie, -meting, monitoring en evaluatie. Hij zorgt ervoor dat 

het bestuur een totaalbeeld heeft van alle risico’s, zowel financiële als niet-financiële risico’s. De 

functie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheerssysteem.  

De houder van de risicomanagementfunctie(of risicomanagementcommissie) geeft invulling aan zijn 

rol door onder meer: 

― Vanuit onafhankelijk risicomanagementperspectief adviezen en overwegingen voor 

besluitvorming te geven. 

― Inrichting van het risicomanagementraamwerk voor te stellen en de uitvoering te bewaken 

(strategische en operationele risicomanagementcyclus). 

― Faciliteren van de reguliere risico-identificatie (strategische risico’s, FIRM). 

― Zorg te dragen voor integrale rapportages aan  het bestuur. 

― Ondersteuning te geven bij de eigen-risicobeoordeling. 

Bevindingen 

Met het bestuur zijn wij van mening dat Pensioenfonds Croda al over een risicobeheerfunctie 

beschikt. Wel dient de functie in het kader van IORP nog geformaliseerd te worden, hetgeen het 

beste in het eerder bedoelde, nieuwe beleidsdocument over de organisatie van sleutelfuncties kan 
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worden gedaan. Er zou hiermee gelijk wat meer structuur in het risicomanagementproces kunnen 

worden aangebracht. Wij krijgen de indruk dat risicobeheer nu nog ad hoc, bij gedeelten op de 

bestuurstafel ter bespreking komt.  De risicomanagementcyclus wordt niet planmatig doorlopen. 

Beleggingen komen wel iedere bestuursvergadering terug, maar dan vooral gericht op performance.  

Wij menen dat het bestuur vooral meer aandacht zou moeten geven aan het aantoonbaar doorlopen 

van de risicomanagementcyclus, in het bijzonder de processtappen monitoring en evaluatie.   

Rapportages en meldingsplicht 

De houder van een sleutelfunctie krijgt toegang tot alle informatie die hij nodig heeft voor de 

uitoefening van zijn taak. Hij rapporteert ten minste jaarlijks schriftelijk aan het bestuur, en doet 

desgewenst tussentijds (eens per kwartaal) verslag in de bestuursvergadering. De rapportages 

omvatten in ieder geval materiële bevindingen en aanbevelingen, alsook een overzicht van 

personen die betrokken zijn bij de uitoefening van de sleutelfunctie inclusief de uitbestede 

activiteiten. Het valt aan te bevelen om de rapportages beschikbaar te stellen aan intern toezicht en 

verantwoordingsorgaan.  

Indien het bestuur naar aanleiding van een melding of rapportage niet tijdig en afdoende 

maatregelen neemt en er sprake is van overtreding van de wet met grote gevolgen voor de 

deelnemers, is de functiehouder verplicht dit te melden bij DNB. Dit sluit aan bij de incidenten- en 

klokkenluiderregeling van het pensioenfonds  (vastgesteld door bestuur op 14 februari 2014). De 

bepalingen uit de incidenten- en klokkenluiderregeling zijn mede van toepassing op 

sleutelfunctiehouders. De regeling bevat onder meer waarborgen voor de bescherming van de 

klokkenluider die te goeder trouw melding maakt van een misstand. De bescherming geldt ook voor 

een houder van een sleutelfunctie.  

Bevinding 

Met de rapportagestructuur, meldingsplicht en rechtsbescherming wordt volgens ons een objectieve 

en onafhankelijke vervulling van de taak gewaarborgd. 

Deskundigheid 

Alle personen die betrokken zijn bij de uitoefening van een sleutelfunctie moeten geschikt zijn voor 

het vervullen ervan en betrouwbaar zijn. Het beleid van het bestuur is erop gericht op 

gestructureerde wijze het niveau van deskundigheid van de functiehouder te laten aansluiten bij wat 

nodig is voor het goed uitvoeren van zijn taken. Deskundigheid zal worden georganiseerd rondom de 

kerntaak van de sleutelfunctie. De functiehouders dienen over voldoende beroepskwalificaties, -

kennis en -ervaring te beschikken om de rol naar behoren te kunnen vervullen. Dit houdt onder meer 

in dat zij beschikken over kennis die noodzakelijk is om de desbetreffende materie te begrijpen, het 

inzicht hebben om de kennis te kunnen toepassen op de eigen functie, en in staat zijn een oordeel te 

vormen over noodzakelijke besluitvorming.  

De deskundigheid en het functioneren van een sleutelhouder wordt eens per drie jaar geëvalueerd. 

Bij de evaluatie zal in ieder geval gesproken worden over de aanwezige deskundigheid, de 

beschikbaarheid en bijdragen aan de functie, de deskundigheid van de andere uitvoerders van de 

functie en de samenwerking met andere bij het pensioenfonds betrokken  personen. Voor een 
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bestuurslid tevens functiehouder zal de evaluatie kort voor afloop van de zittingsperiode van het 

bestuurslidmaatschap plaatsvinden. Voor de certificerend actuaris zal in de evaluatie de 

verantwoordelijkheid vanuit de actuariële functie mede worden beschouwd. 

Samenvatting en conclusie 

Volgens de wet moeten pensioenfondsen over drie sleutelfuncties beschikken, een actuariële 

functie, een interne-auditfunctie en een risicobeheerfunctie. Dit kan op meerdere manieren worden 

ingevuld; het pensioenfonds is zelf verantwoordelijk voor de gekozen inrichting. Kort nadat de 

gewijzigde Pensioenwet is vastgesteld, heeft Pensioenfonds Croda het onderwerp nadrukkelijk ter 

hand genomen. Het bestuur begrijpt de bedoeling van IORP, moet nog concreet worden voor wat 

betreft de invulling, maar heeft inmiddels de wijze waarop de sleutelfuncties worden ingericht wel 

voor ogen. 

De certificerend actuaris is feitelijk al de houder van de actuariële functie. Met zijn formele 

benoeming heeft Pensioenfonds Croda de inrichting van deze functie op orde.  

Als houder van de interne-auditfunctie is vooralsnog een bestuurslid (voorzitter) aangewezen; de 

functiehouder geeft leiding aan de uitvoering. Voor wat betreft de uitvoering van de functie heeft het 

bestuur een duidelijk beeld voor ogen, maar moet dit in 2019 nog concreet worden gemaakt. Delen 

van de auditfunctie worden reeds beheerst. 

Pensioenfonds Croda beschikt al over een risicobeheerfunctie. Wel dient de functie in het kader van 

IORP nog geformaliseerd te worden, en kan deze worden verstevigd. Wij adviseren meer structuur in 

het risicomanagementproces aan te brengen, waarbij in het bijzonder de risicomanagementcyclus 

aantoonbaar wordt doorlopen.  

 

Bijlagen: lijst van bevindingen 
  lijst van aanbevelingen 
  verklaring voor jaarverslag 

 

April 2019 

Visitatiecommissie 
P. Dijkstra ― Metro Pensioenfonds 
N. Mol ― Mol & Pensioen 
Drs. P.E.M. Peerboom ― Global Accounting 
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Lijst van bevindingen 

― Gedurende 2018 heeft Pensioenfonds Croda nog geen serieuze initiatieven genomen met 
betrekking tot de invulling van de sleutelfuncties. Het bestuur wenste definitieve wetgeving en 
guidance van DNB af te wachten. Kort nadat de gewijzigde Pensioenwet is vastgesteld is het 
onderwerp nadrukkelijk ter hand genomen, onder andere met het opstellen van een concept-
beleidsnota en gesprekken met kandidaten voor de uitvoering van de drie functies.  

― De concept-IORP-II beleidsnota is algemeen van aard, met een goede beschrijving van wat IORP 
inhoudt en wat moet worden gedaan, maar waarin een eigen visie op de invulling van de 
sleutelfuncties nog ontbreekt. Het bestuur begrijpt de bedoeling, maar moet nog concreet 
worden met de implementatie van IORP. 

― Deze opmerking geldt ook voor de opgestelde functieprofielen voor sleutelfunctiehouders 
(bijlagen bij concept-beleidsnota). Feitelijk zijn dit letterlijk de Q&A’s van DNB over 
geschiktheidseisen. Het blijft nu nog onduidelijk wat Pensioenfonds Croda van zijn 
sleutelfunctiehouders verlangt.  

― De begrippen sleutelfunctie en sleutelfunctiehouder worden hier-en-daar door elkaar gehaald. De 
houder maakt onderdeel uit van de functie, maar de functie zelf omvat de gehele uitvoering. In 
de wetgeving wordt wel onderscheid gemaakt tussen houder en uitvoerder (of vervuller) van de 
sleutelfunctie, maar wordt niet bepaald dat de houder niet ook een rol kan vervullen in de 
uitvoering. Een sleutelhouder is een natuurlijk persoon (dus niet een commissie of bedrijf) die 
eindverantwoordelijk is voor de uitvoering. Hij is als het ware de leidinggevende van de 
uitvoering. De sleutelfunctie ís die uitvoering, dit kan één persoon zijn, een commissie, een 
afdeling van de werkgever, een extern bedrijf of adviseur of een combinatie hiervan. Voor de 
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden mogen alle varianten worden toegepast, 
zolang interne-audit maar niet wordt gecombineerd met een van de andere functies en de 
onafhankelijkheid wordt gewaarborgd.  

― Voor de inrichting van de sleutelfuncties heeft het bestuur een aantal uitgangspunten 
geformuleerd, met betrekking tot eenvoud, kosten, bezetting en onafhankelijkheid. De 
visitatiecommissie onderschrijft deze uitgangspunten. Zij impliceren dat de inrichting zoveel 
mogelijk aansluit bij de bestaande rollen en verantwoordelijkheden. 

― Pensioenfonds Croda heeft er vooralsnog voor gekozen het houderschap in het bestuur te 
beleggen en de uitvoering uit te besteden. Uitzondering wordt gemaakt voor de actuariële 
functie, de intentie is om de certificerend actuaris als houder aan te stellen. Deze invulling past 
naar onze mening goed bij een pensioenfonds als Croda. 

― Met het bestuur zijn wij van mening dat Pensioenfonds Croda al over (delen) van een interne-
auditfunctie en een risicobeheerfunctie beschikt. Wel dienen de functies in het kader van IORP 
nog verder uitgewerkt te worden en geformaliseerd te worden .  

― De sleutelfunctiehouder moet zijn taken objectief en onafhankelijk kunnen vervullen. De 
onafhankelijkheid moet op-een-of-andere manier worden gewaarborgd; dit kan door middel van 
strikte functiescheiding maar zou ook kunnen met goede rapportageafspraken of andere 
waarborgen. Pensioenfonds Croda heeft de onafhankelijkheid goed gewaarborgd met 
maatregelen op gebied van informatieverstrekking, rapportagestructuur, escalatielijnen en 
rechtsbescherming. 
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Lijst van aanbevelingen 

― Met de invoering van IORP-2 moeten worden de werkzaamheden voor het pensioenfonds 
uitgebreid. Vanzelfsprekend zijn hiermee extra kosten gemoeid. Maar, Pensioenfonds Croda 
werkt kostenbewust.  Het is dus zaak om de ruimte te benutten die de wet biedt voor een 
proportionele invulling, en dan zodanig dat de specifieke invulling waarde toevoegt voor het 
eigen pensioenfonds. 

― Het pensioenfonds dient de inrichting van de sleutelfuncties in zijn beleid zogezegd te verankeren. 
Naast een apart beleidsdocument is een beperkte aanpassing van de abtn daartoe voldoende. 
Wij raden aan om het concept-beleidsdocument om te vormen tot een document meer van 
Pensioenfonds Croda zelf, waarin de organisatie rondom de sleutelfuncties is vastgelegd, 
inclusief de afwegingen die daarbij zijn gemaakt, een omschrijving van de functies, de 
rapportagestructuur met escalatielijnen en meldingsplicht, en de deskundigheidseisen. 

― De functieprofielen voor sleutelhouders zouden geen uitgebreide stukken hoeven te zijn. Kort, 
eenvoudig van opzet en concreet maakt het inzichtelijk welke eisen er door het pensioenfonds 
aan de houders worden gesteld. In het geval in het beleidsdocument een omschrijving van de 
sleutelfuncties, de uit te voeren taken en de deskundigheidseisen worden opgenomen, wordt 
een apart functieprofiel wat ons betreft overbodig. Zeker als een bestuurslid als functiehouder 
wordt aangesteld. Een kleine aanpassing in het profiel van het desbetreffende bestuurslid is dan 
al voldoende. 

― Er zou meer structuur in het risicomanagementproces kunnen worden aangebracht. Wij krijgen 
de indruk dat risicobeheer nu nog ad hoc, bij gedeelten op de bestuurstafel ter bespreking komt.  
De risicomanagementcyclus wordt niet planmatig doorlopen. Beleggingen komen wel iedere 
bestuursvergadering terug, maar dan vooral gericht op performance.  Wij menen dat het bestuur 
vooral meer aandacht zou moeten geven aan het aantoonbaar doorlopen van de 
risicomanagementcyclus, in het bijzonder de processtappen monitoring en evaluatie. 


