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Verslag van de raad van toezicht PF WKN 2021 
 

 
Hieronder vindt u het verslag van de raad van toezicht. Met de nieuwe bestuursleden en de nieuwe direc-
teur (per 1 januari) is veel veranderd in de samenstelling van het pensioenfonds. Daarnaast heeft 2021 we-
derom in het teken van de pandemie gestaan hetgeen invloed heeft gehad op de wijze van besturen van 
het fonds. Desondanks is het fonds in staat geweest op alle beleidsterreinen goed te handelen. De dek-
kingsgraad is toegenomen naar 121,5% per 1 maart 2022 en de participant kan uitzien naar een indexatie 
van 2,12%.  
2022 begint meteen heel slecht. De oorlog in Oekraïne heeft grote impact op geopolitieke en macro-eco-
nomische omstandigheden. Natuurlijk is iedereen begaan met het lot van de burgers die hierdoor getrof-
fen worden. Het bestuur houdt de vinger nadrukkelijk aan de pols voor de effecten op het pensioenfonds. 

 
Algemeen 

 
De leden zijn benoemd op basis van vooraf vastgestelde profielschetsen, met daarin opgenomen eisen ten 
aanzien van geschiktheid, deskundigheid, competenties, onafhankelijkheid en beschikbaarheid en na een 
bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. 

 
De raad is als volgt samengesteld: 
 E.C.H. Klijn (voorzitter), met de aandachtsgebieden governance, pensioenregeling en communicatie; 
 E.R. Capitain, met de aandachtsgebieden risicomanagement en financiële opzet; en 
 Mw. L.L.F. Rutgers, met de aandachtsgebieden vermogensbeheer en balansmanagement. 
 

Rooster van aftreden: 
De heer Capitain is per 1 maart 2020 herbenoemd voor een tweede en laatste termijn tot 1 april 2024. 
De heer Klijn is per 1 april 2021 herbenoemd voor een tweede en laatste termijn tot 1 april 2025.  
Mevrouw Rutgers is benoemd tot (1e termijn) 1 april 2022. Zij is voorgedragen voor een tweede termijn 
(tot 1 april 2026). 
 
De leden van de raad hebben aangegeven, naast de andere werkzaamheden die zij vervullen, voldoende 
tijd beschikbaar te hebben voor het fonds. Zij voldoen aan de VTE-score zoals die voor bestuurders en leden 
van een raad van toezicht voor pensioenfondsen wordt gehanteerd. 
 
Alle leden van de raad zijn onafhankelijk. Zij zijn geen actieve- of gewezen deelnemer of pensioengerech-
tigde in het fonds en hebben ook geen zakelijke belangen bij het fonds. Hoofd- en nevenfuncties van de 
leden van de raad zijn vermeld op de website van het fonds. 
 
De taak van de raad wordt bepaald door wet en regelgeving voor de pensioenfondsen inclusief de Code 
Pensioenfondsen en de statuten en reglementen van het fonds. 
Bij de uitvoering van de wettelijke taken past de raad de VITP-Toezichtcode toe. Toepassing is niet wettelijk 
verankerd, maar wel aanbevolen door de VITP (Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector).  

 
De raad heeft in 2021 vijf keer onderling vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur overleg gevoerd met het 
bestuur en het verantwoordingsorgaan. Ook dit jaar heeft de raad verschillende bestuurscommissies bijge-
woond zijnde de beleggingscommissie, de communicatiecommissie en de risicobeheercommissie. Verder is 
er na iedere bestuursvergadering verslag gedaan door het pensioenbureau over deze bestuursvergadering in 
aanwezigheid van het verantwoordingsorgaan en de raad.   
De raad heeft jaarlijks overleg met de controlerend accountant, de certificerend actuaris en de sleutelfunc-
tiehouders risicobeheer, interne audit en actuarieel. 

 
De raad stelt jaarlijks toezichtthema’s vast. Voor 2021 waren dat: 
 Ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe pensioencontract; 
 De monitoring van de risico’s van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in de beleggingsporte-

feuille gericht op lange termijn waarde creatie; en 
 Successieplanning en ‘boardroom dynamics’. 

 
De raad legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de uitvoering van zijn bevoegdheden 
aan het verantwoordingsorgaan. In overleg met de werkgever is de wettelijke verantwoordingsplicht aan de 
werkgever belegd in de verantwoording aan de (werkgeversdelegatie in) het verantwoordingsorgaan. 
 
De bevindingen naar aanleiding van het gevoerde toezicht zijn hieronder opgenomen bij de van toepassing 
zijnde normen in het kader van de Code Pensioenfondsen. 
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De jaarlijkse zelfevaluatie hadden we uitgesteld in afwachting van de Corona-versoepelingen, opdat we een 
fysieke bijeenkomst zouden kunnen hebben. Dat heeft wat langer geduurd en zal in 2022 worden ingehaald. 
De raad heeft in 2021 een eigen visie/werkwijze opgesteld. Deze is besproken met het bestuur en op de 
website van het pensioenfonds geplaatst.  

 
Toezichtthema’s 2022 
Naast de reguliere aandachtsgebieden zal in 2022 door de raad specifiek aandacht worden gegeven aan de 
volgende onderwerpen: 
 De bestendiging van de goede board room dynamiek van het van het pensioenfonds met de personele 

wisselingen in directie van het pensioenbureau en het bestuur en het verantwoordingsorgaan; 
 Ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe pensioencontract; 
 De ontwikkelingen met betrekking tot het implementeren van MVB/ESG. 

 
Goedgekeurde besluiten 
Op grond van de Pensioenwet behoeven een aantal bestuursbesluiten de goedkeuring van de raad. De raad 
heeft in 2021 zijn goedkeuring verleend aan de volgende besluiten: 
 Het besluit tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over 2020; 
 De benoeming van Dirk Blees als bestuurslid; 
 Het beloningsbeleid. 

 
De raad heeft over de vaststelling van het verslag van het bestuur en de jaarrekening over 2021 overleg 
gevoerd met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de accountant, de certificerend actuaris en met in-
terne audit. Op grond hiervan heeft de raad op 12 mei het besluit tot vaststelling van het jaarverslag en 
de jaarrekening 2021 goedgekeurd. 
 
Code Pensioenfondsen 
Het bestuur legt in zijn verslag verantwoording af over de wijze waarop de normen van de Code Pensioen-
fondsen worden toepast. De raad stelt vast dat het bestuur een analyse heeft gedaan naar de toepassing 
van de normen. Alle normen worden adequaat toegepast, zowel naar de letter als de geest. 

 
De bevindingen en aanbevelingen van de raad zijn geordend naar de acht thema’s uit de Code Pensioen-
fondsen. Per thema zijn de omschrijving uit de Code opgenomen en de normen die ingevolge de Code voor 
dat thema het kader vormen waarbinnen de raad zijn toezicht uitoefent. Daarna volgen de bevindingen van 
de raad bij het betreffende thema. Daar waar bevindingen niet veranderd zijn, wordt verwezen naar het 
rapport 2019 van de raad. De bevindingen worden gerelateerd aan het normenkader.  
 
Vertrouwen waarmaken 
Norm: Zij die voor het pensioenfonds verantwoordelijkheid dragen, maken het in hen gestelde vertrouwen 
waar. Dat blijkt vooral uit adequaat bestuur, verantwoord beleggingsbeleid en zorgvuldig risicomanage-
ment.  

 
Bevindingen: 
De missie en visie zijn passend bij de doelstellingen en ambities van het fonds en gericht op de belangen 
van de participanten. De werkwijze van het bestuur is niet gewijzigd en ondanks de pandemie is het bestuur 
ook in 2021 in staat geweest haar werkzaamheden met normale doorgang uit te voeren. Dit geldt evenzeer 
voor het pensioenbureau. 
 
De discussie rondom de premie voor de komende jaren blijft urgent. Voor 2022 is een premie van 28% 
afgesproken. Dit betekent dat de opbouw verlaagd wordt naar 1,58%. In het kader van het van het nieuwe 
pensioencontract zal in 2022 door het bestuur een studie worden gedaan naar de balans tussen premiedek-
kingsgraad en transitie FTK. 
 
De werkzaamheden om te komen tot het nieuwe pensioencontract vinden voortvarend plaats. Projectgroe-
pen (zowel bij de werkgever als bij het pensioenfonds) zijn gevormd. Het is aan de sociale partners om een 
eerste keuze te maken.  
 
De kosten van het fonds worden adequaat beheerst. In 2021 zijn de uitvoeringskosten gelijk gebleven ten 
opzichte van 2020 en nog steeds ruim onder de benchmark van vergelijkbare ondernemingspensioenfondsen. 
Ook de kosten vermogensbeheer zijn onder de mediaan; daarbij aangetekend dat de transactiekosten sec 
wel bovengemiddeld zijn, hetgeen te verklaren is uit de assetmix. 
 
Het beleggingsbeleid van het fonds voldoet aan de missie, visie en doelstellingen van het fonds. Het wordt 
consistent uitgevoerd, in lijn met de vastgestelde risicohouding.   
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In 2021 zijn tevens verdere stappen gemaakt in het ESG-beleid. In de recent uitgevoerde ALM is meer dan 
voorheen rekening gehouden met ESG. Het bestuur heeft in 2021 veel tijd besteed aan de verdere gedach-
tenvorming hierover en input opgehaald, o.m. bij het VO. Een werkgroep is ingesteld om het ESG-beleid 
verdere richting te geven. Het bestuur heeft verdere stappen gemaakt in de wijze van publieke verslagleg-
ging, dit ook in lijn met de bepalingen uit het IMVB-convenant en de SFDR-regelgeving die in 2022/2023 van 
kracht wordt. De raad blijft dit proces volgen. 
 
Het aanhoudend thuiswerken en digitaal vergaderen door de pandemie eist wel zijn tol in de teamverban-
den. Voor de nieuw aangetreden bestuursleden geeft dit enige beperkingen in het kunnen leren kennen van 
collegae en de bestuursdynamiek, desondanks heeft het bestuur kwalitatief goed kunnen vergaderen en 
heeft de besluitvorming (met bijbehorende discussies) hier niet onder geleden.  
 
De business continuity, zowel bij de uitbestedingspartijen (waar een deel van de operationele processen 
plaatsvindt) als bij het fonds zelf, is ook in 2021 gewaarborgd gebleven. Ook de beveiliging van cruciale 
data is, ook tijdens het thuiswerken, op orde gebleven. 
 
De belangrijkste doelen in het jaarplan 2021 zijn behaald. 
 
De vergaderingen van het bestuur en ook van de bestuurscommissies zijn onverminderd goed gedocumen-
teerd en zeer gedegen voorbereid door het pensioenbureau en de commissieleden. Bij vrijwel iedere verga-
dering is een niet-commissielid van het bestuur en een vertegenwoordiger van het verantwoordingsorgaan 
aanwezig.  
Beleids- en besluitvorming worden zorgvuldig voorbereid door het pensioenbureau.  
 
Bij beleidskeuzes en besluitvorming wordt steeds een afweging gemaakt tussen, risico’s, kosten, noodzake-
lijkheid en toegevoegde waarde. 
 
Bij de monitoring van het bestaande beleid en bij besluitvorming over nieuw beleid wordt evenwichtige 
belangenafweging van de diverse subcategorieën participanten en andere belanghebbenden geborgd. 

 
Verantwoordelijkheid nemen 
Norm: Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling.  

 
Bevindingen:  
De uitvoering van de werkzaamheden is van een hoog niveau. Het pensioenbureau is kritisch naar dienstver-
leners en blijft dit ook, middels continue monitoring, bestudering van ISAE-rapportages en stevige evalua-
ties.  
 
Integer handelen  
Norm: Het bestuur bevordert een cultuur van integriteit en compliance. 

 
Bevindingen:  
Ten aanzien van integriteit en compliance constateert de raad dat het bestuur het ‘integriteit en compliance 
kompas’ hoog in het vaandel heeft.  
 
Kwaliteit nastreven  
Norm: Het fonds stelt hoge kwaliteitseisen, voert daar beleid op en is een lerende organisatie.  

 
Bevindingen:  
Het bestuur is onverminderd deskundig, evenwichtig qua samenstelling en zeer gecommitteerd aan zijn 
bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden. Checks en balances in het bestuur en de bestuurscommissies 
zijn op orde. Er is een open cultuur met een zakelijke en professionele insteek. Bestuurders nemen zowel 
verantwoordelijkheid voor hun eigen portefeuille als voor het collectief. Dit is in stand gebleven ondanks 
dat het bestuur dit jaar een nieuwe significante wijziging heeft ondergaan: er is vanaf begin 2021 een 
nieuwe voorzitter Ruud Kruijff (van buiten Wolters Kluwer) en een nieuw bestuurslid Dirk Blees. Dit leidt 
tot nieuwe dynamiek. De raad stelt vast dat er een goede balans is tussen enerzijds stabiliteit in het team 
en behoud van specifieke kennis van het fonds en anderzijds de inbreng van nieuwe inzichten en gedrags-
stijlen. 
 
De raad heeft dit jaar (individuele) gesprekken gevoerd met de bestuursleden. Uit deze gesprekken is naar 
voren gekomen dat het bestuur opbouwend kritisch is op elkaar. Ook komt naar voren dat er stevige discus-
sies worden gevoerd waarbij verschillende standpunten worden belicht. De raad constateert dat het bestuur 
het niet altijd eens is met elkaar maar dit bevordert, volgens de raad, alleen maar de kwaliteit van de 
besluitvorming, omdat het bestuur wel tot een gewogen en collectief gedragen besluitvorming komt. De 
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bestuursleden herkennen een nieuwe inbreng van de nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuurslid. Deze 
inbreng wordt als positief ervaren.  
 
Het risicomanagement is goed op orde en voldoet ruim aan het normenkader van de sector. Dit blijkt uit de 
jaarlijks uitgevoerde externe beoordeling van het volwassenheidsniveau. Er is sprake van een voortdurend 
verbeterproces. Dit kost veel menskracht. De raad juicht het toe dat besloten is in 2022 een risicomanager 
aan te stellen, ook ter ontlasting van de sleutelfunctiehouder risicobeheer en het beperken van inhuur van 
derden. In het verslagjaar is de normering van de risicobereidheid verder uitgewerkt en ingebed in de risi-
comonitoring. Hiermee neemt het risicobewustzijn bij het bestuur ook verder toe. De raad constateert dat 
in 2021 een goede stap is gemaakt in de structurering van de strategische risico’s en dat de documentatie 
van het IRM verder is verbeterd. 
In 2021 is onder meer een ICT-scan uitgevoerd met positieve uitkomst en een dit jaar wat uitgebreider 
onderzoek naar datakwaliteit; hieruit volgen geen materiële bevindingen, wel aanbevelingen die het bestuur 
heeft opgepakt. 
De raad heeft vastgesteld dat de taken en rollen van de 3 sleutelfunctiehouders goed zijn ingevuld en de 
onderlinge afstemming op orde is. Er zijn in 2021 interne audits uitgevoerd naar Covid-19 en het risicobe-
heer, beide met bevredigende uitkomsten. 
 
Het bestuur heeft reflecterend vermogen en doet periodiek aan zelfevaluaties. Er is een gedegen en geïn-
dividualiseerd plan voor deskundigheidsbevordering dat periodiek gemonitord wordt door de geschiktheids-
commissie. Daarnaast worden er diverse themabijeenkomsten voor de leden van het bestuur, het pensioen-
bureau, het verantwoordingsorgaan en de raad georganiseerd. 

 
Zorgvuldig benoemen 
Norm: Het fonds handelt zorgvuldig bij (her)benoemen en ontslag, en zorgt voor geschiktheid, complemen-
tariteit en diversiteit in de samenstelling van de organen van het fonds.  

 
Bevindingen: 
Na een zorgvuldige procedure zijn in 2021 twee nieuwe bestuursleden begonnen: de voorzitter Ruud Kruijff 
per 1 januari en het bestuurslid Dirk Blees, per 1 juli, beiden namens de werkgever.  
De raad dankt Chantal Gelmers voor haar inzet en deskundige inbreng in het bestuur.  
In 2022 zal Paul van Aalst afscheid nemen van het pensioenfonds. De raad heeft inmiddels goedkeuring 
gegeven aan de benoeming van Margreet Verhoef als zijn opvolger. De raad wil ook Paul bedanken voor zijn 
jarenlange deskundige inzet, eerst als adviseur, later als bestuurslid, voor het pensioenfonds.  
 
De raad stelt vast dat bij het benoemingsbeleid van het fonds er voldoende borging is van diversiteit, niet 
alleen qua gender en leeftijd, maar ook ten aanzien van competenties en professionele achtergronden.  
 
Gepast belonen 
Norm: Het fonds voert een verantwoord en beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en 
consistentie.  

 
Bevindingen:  
Vastgesteld kan worden dat het beloningsbeleid van het fonds voldoet aan de hiervoor gestelde criteria. Het 
beloningsbeleid is in 2021 marginaal gewijzigd en de raad heeft deze wijziging in beleid goedgekeurd. Wel 
wil de raad het bestuur nog wijzen op een juiste volgorde van procedure: de raad heeft het beleid achteraf 
goedgekeurd en dit had tot vertraging kunnen leiden. 

 

Toezicht houden en inspraak waarborgen 
Norm: Het fonds waarborgt intern toezicht op de kwaliteit en de integriteit van de bedrijfsvoering. 

 
Bevindingen:  
De raad doet zijn werk vanuit het besef dat alle betrokkenen binnen het fonds elkaars onderscheiden taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden respecteren en zich daar ook naar gedragen. In de cyclus van 
intern toezicht vormt de raad zich een oordeel over het functioneren van het fonds en de gang van zaken 
in het algemeen. Hierbij had de raad voor 2021 de volgende thema’s bepaald:  
 
 Ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe pensioencontract; 
 De monitoring van de risico’s van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in de beleggingsporte-

feuille gericht op lange termijn waarde creatie; en 
 Successieplanning en ‘boardroom dynamics’. 

 
Ten aanzien van deze thema’s stelt de raad vast dat het bestuur deze onderwerpen alle met voldoende 
voortvarendheid heeft behandeld (zie de verschillende onderwerpen in dit rapport).  
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Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid zeer serieus. Met de benoeming van de nieuwe directeur Krista 
Nauta per 1 januari 2022 bekrachtigt het bestuur het beleid van een kwalitatief hoogwaardig pensioenbu-
reau geleid door een professioneel en ter zake kundig directeur.  
De raad wil Andre Keur danken voor zijn jarenlange professionele inzet voor het pensioenfonds, waarbij ter 
zake kundigheid, resultaatgerichtheid, gedrevenheid en streven naar hoge kwaliteit hand in hand gingen  
met de nodige relativering en humor.  
 
Aanbevelingen van de raad worden opgevolgd danwel beargumenteerd (deels) niet opgevolgd.  
 
Transparantie bevorderen 
Norm: Het fonds streeft openheid na, communiceert over missie, strategie en risico’s en legt verantwoor-
ding af over gevoerd beleid.  

 
Bevindingen:  
Communicatie krijgt veel aandacht van het bestuur en heeft een hoge prioriteit.  
De communicatie met de participant wordt gestructureerd en beleidsmatig aangepakt, met regelmatige 
toetsing onder de participanten op de effectiviteit.  
 
 

 
Deventer 25 mei 2022 
 
E.C.H. Klijn 
E.R. Capitain 
L.L.F. Rutgers 

 
 

Reactie van het bestuur 
 
Het bestuur kan zich vinden in het verslag en het oordeel van de raad van toezicht en bedankt de leden 
van de raad voor de professionele en voortvarende wijze waarop het intern toezicht in 2021 is vormgege-
ven en uitgevoerd. Het bestuur onderkent de toegevoegde waarde van het intern toezicht voor het  
fonds.  

 


