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Visie raad van toezicht 
 
Deze notitie is de visie op het waarom, het wat en hoe van de raad van toezicht (RvT) van Stichting 
Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN). 
In deze visie wil de RvT duidelijk maken welke werkwijze moet leiden tot goed toezicht. Wat betekent 
dit voor de werkwijze in de praktijk? Hoe kan dit geborgd worden? 
Om deze visie vorm te geven is gekeken naar het wettelijk kader, de Code Pensioenfondsen en de VITP-
Toezichtcode. Daarnaast is gebruik gemaakt van andere codes, publicaties en literatuur. De RvT heeft 
dit uitgewerkt in onderstaande visie, die als handvat gebruikt gaat worden in de werkwijze als RvT van 
SPWKN. 

Wat is goed toezicht? 
 
Intern toezicht wordt uitgeoefend in verschillende branches, met ieder hun eigen kenmerken. Deze 
verschillende branches hebben hun eigen toezichthoudersverenigingen die zich bezighouden met de 
(verdere) professionalisering van het vakgebied (o.a. NVTZ, WTW, VTOI/NVTK, NCD, NVTC). Ook de 
pensioensector heeft zijn eigen toezichthoudende vereniging: de VITP. Duidelijk is dat het toezicht-
houden, of dit nu in de zorg, het onderwijs, de kunst en cultuur of in een commerciële sector is, een 
apart vak is met een grote (maatschappelijke) verantwoordelijkheid.  
Deze verantwoordelijkheid vertaalt zich naar meer (media-) aandacht, met name als het misgaat. Daar 
zijn de toezichthouders zich van bewust en ook in de pensioensector is hier aandacht voor.   
 
Veel van de genoemde organisaties hebben een visie op toezicht ontwikkeld, veelal is deze vertaald in 
een code. Daarnaast is er in de literatuur het nodige te vinden. 
De uitwerking van deze basisprincipes in de pensioensector is de VITP-Toezichtcode. Deze code is prin-
ciple based en wordt gehanteerd door deze RvT. 
 
Voordat we de VITP-Toezichtcode ter hand nemen een aantal terugkerende begrippen en principes: 
Volgens het Markttoezichthoudersberaad1 zijn drie kernbegrippen2 van belang:  

• Professioneel (werkwijze) 
• Effectief (resultaten) 
• Efficiënt (instrumenten en middelen) 

 
Dick Ruimschotel heeft het in Goed Toezicht3 over:   

• Professioneel, integraal 
• Transparant, onafhankelijk 
• Goed georganiseerd, goed aangestuurd 
• Snel, beheerst, planmatig 
• Productief, effectief 
• Integer, vastberaden 
• Begrijpend, klantvriendelijk 

 
In Handhaving (uitgave van VROM) heeft men het over de 5 O’s: 

• Overtuigingskracht 
• Oordeelsvorming 
• Onafhankelijkheid 

 
1 Het Markttoezichthoudersberaad bestaat uit ACM, AFM, CBP, DNB Kansspelautoriteit en NZa. 
2 Criteria voor goed toezicht 23 april 2013 
3 Dick Ruimschotel: “Goed toezicht, principes van professionaliteit, democratie en good governance” 2014 
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• Omgevingsbewustzijn  
• Op-het-doel-afgaan 

 
In overige codes wordt soortgelijke terminologie gebruikt. 
Natuurlijk dient een RvT een gesprekspartner te zijn waarbij inhoudelijke kennis onontbeerlijk is, maar 
concluderend kun je stellen dat de basisbegrippen, of kenmerken van het vak intern toezicht bestaan 
uit competenties. Deze competenties zijn niet alleen belangrijk in de relatie waarop toezicht wordt 
gehouden maar ook in het functioneren van het toezichthoudend orgaan zelf. Het is belangrijk goed 
naar elkaar te luisteren, elkaar durven uit te dagen, kritisch te zijn en elkaar proberen te overtuigen 
alvorens met één stem naar buiten te treden. 
 
De relatie art. 104 PW, de Code Pensioenfondsen en de VITP-Toe-
zichtcode 
 
Belangrijkste taken van de RvT uit de PW zijn:  

• Risicomanagement 
• Evenwichtige belangenafweging 
• Verantwoording afleggen 
• Met raad terzijde staan 

 
Uit de Code Pensioenfondsen kunnen de volgende kern-
woorden gehaald worden: 

• Effectief en slagvaardig functioneren van het be-
stuur 

• Beheerste en integere bedrijfsvoering 
• Onafhankelijk en kritisch 
• Gesprekspartner 

 
De VITP-Toezichtcode heeft de PW en de Code Pensioen-
fondsen verder uitgewerkt en verenigt deze tot een aantal 
principes. Daarbij is ‘principal based’ als uitgangspunt ge-
nomen: de RvT geeft hier een eigen invulling aan (i.t.t. 
‘rule based’ waarbij alle regels zijn uitgewerkt). 
 

Pensioenwet art 104: Taak van de 
RvT/VC is toezicht te houden op het be-
leid van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken in het pensioenfonds. 
De RvT/VC ten minste belast met het 
toezien op adequate risicobeheersing en 
evenwichtige belangenafweging door het 
bestuur en legt verantwoording af over 
de uitvoering van de taken en de uitoefe-
ning van de bevoegdheden aan het ver-
antwoordingsorgaan en de werkgever, 
het belanghebbendenorgaan en in het 
bestuursverslag.  
De RvT staat het bestuur met raad ter-
zijde 
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De VITP-Toezichtcode heeft de PW en de Code Pensioenfondsen uitgewerkt/geïnterpreteerd en dit 
heeft geleid tot een viertal principes. De RvT gebruikt deze uitwerking in de formulering van zijn missie, 
visie en de daaruit volgende werkwijze.  
 
Missie 
De RvT heeft als taak doorlopend toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene 
gang van zaken bij het pensioenfonds alsook op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangen-
afweging door het bestuur. Daarnaast staat de RvT het bestuur met raad terzijde, daar waar het bij-
draagt aan de doelstelling en strategie van het pensioenfonds. 

 
Visie 
De RvT draagt bij aan een integere en beheerste bedrijfsvoering zodat het fonds op effectieve en slag-
vaardige wijze uitvoering kan geven aan de uitvoering van de pensioenregelingen en daarbij kan inspe-
len op mogelijke toekomstige wijzigingen. 
De RvT kiest voor een holistische benadering van het toezicht: in principe zijn beleidsterreinen met 
elkaar verbonden en heeft de verandering op een bepaald terrein invloed op andere terreinen. Uit-
gangspunt voor deze benadering is de participant: “Wat is het effect van deze gebeurtenis, dit dossier, 
deze besluitvorming op de participant”.  
 
Houding  
Om uitvoering te geven aan deze missie, is de RvT opvolgend, kritisch en beoordelend en hanteert 
escalatie als uiterst middel. De RvT zet zijn kennis en ervaring (“onafhankelijke blik van buiten”) in en 
stelt deze ter beschikking. Het bestuur bestuurt en de RvT geeft het bestuur vanuit een vertrouwens-
basis de ruimte om dit te verwezenlijken en functioneert met gepaste afstand tot het bestuur.  
 
Fondsspecifiek toezicht 
 
De RvT voert zijn toezicht fondsspecifiek uit.  
 

• SPWKN is een ondernemingspensioenfonds met een goede, maar per definitie ook afhanke-
lijke, relatie met de sponsor. Dat vergt aandacht van de RvT voor de effectiviteit en continuïteit 
van die relatie.  

Code Pensioenfondsen:  
Norm 46: Het intern toezicht draagt bij 
aan het effectief en slagvaardig functio-
neren van het pensioenfonds en aan be-
heerste en integere bedrijfsvoering. 
Norm 47: de Code Pensioenfondsen 
wordt door RvT betrokken bij de uitoefe-
ning van deze taak. Norm 48: de RvT is 
betrokken bij het pensioenfonds en moet 
zich onafhankelijk opstellen. De RvT 
heeft het vermogen om zich kritisch op 
te stellen richting bestuur. 
Norm 49: de RvT stelt zich op als ge-
sprekspartner van het bestuur. 
 

VITP-Toezichtcode:   
Principe 1: De zorg voor het pensioen 
van de deelnemers is leidend voor het 
toezichthouden. Principe 2: De toezicht-
houder is zich bewust van zijn verant-
woordelijkheid als toezichthouder en ge-
draagt zich daarnaar. Principe 3: Toe-
zichthouders dragen zorg voor hun ge-
schiktheid en de effectiviteit van hun 
werkzaamheden. Principe 4: De toezicht-
houders leggen verantwoording af over 
en zijn aanspreekbaar op het gehouden 
toezicht. . 
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• Omdat het fonds zelfadministrerend is, neemt de RvT kennis van de bevindingen van de ex-
terne certificeerders over de checks and balances in de pensioenadministratie en heeft de RvT 
oog voor de interne beheersing van de betreffende processen. 

• Er wordt bij dit fonds bovengemiddeld gebruik gemaakt van door externe deskundigen uitge-
voerde scans (IT, fiscaliteit, datakwaliteit, juridisch etc.); de RvT maakt daar gebruik van bij het 
beoordelen van de integere bedrijfsvoering. 

 
 
De RvT ervaart de belangrijkste kenmerken van de besturing van het fonds als volgt: 

• Er is een hoge mate van professionaliteit en het bestuur is continu op zoek naar verbetering, 
waarbij steeds een afweging wordt gemaakt van risico’s, kosten, noodzakelijkheid en toege-
voegde waarde.  

• Het bestuur streeft naar een minimaal good practice niveau in alle facetten van de uitvoering 
van de pensioenregeling. Alle betrokkenen, w.o. ook de externe adviseurs en certificeerders 
en ook de RvT, worden uitgedaagd een challenge rol te vervullen jegens het bestuur en het 
pensioenbureau.  

• Het pensioenbureau is hoog gekwalificeerd. De RvT heeft in zijn uitoefening van het toezicht 
daardoor een sterke focus op informatievergaring en dialoog met de directeur en het pensi-
oenbureau, hetgeen bijdraagt aan de effectiviteit van het toezicht. 

 
 
Waar leidt dit toe? 
De primaire rol van de RvT is toezichthouden op het bestuurlijk functioneren in al zijn facetten. Daarbij 
worden de volgende beleidsterreinen gevolgd (niet uitputtend en niet in volgorde van belangrijkheid): 

• Governance: de bestuurssamenstelling, boardroom dynamics, (samen-)werking van verschil-
lende organen 

• De relatie met de sponsor 
• Risicomanagement: hoe vindt besluitvorming plaats, worden alle relevante risico’s gewogen? 
• De interne beheersing rondom de pensioenadministratie 
• Uitbestedingsbeleid: consistent en adequate monitoring 
• Communicatie: transparantie, begrijpbaarheid, tijdigheid en eerlijkheid naar de participanten 

en ander stakeholders 
• Compliance: volgen wet- en regelgeving, SIRA 
• ICT-beleid: beheerste inrichting, monitoring en beveiliging 
• Balansbeheer: consistent en risicobewust beleid omtrent verplichtingen en beleggingen 
• Financiële opzet: kostenefficiënt en borging aanspraken op de langere termijn 
• Kwaliteit van de uitvoering: voldoende robuust, integer en beheerst? 

 
Daarnaast voorziet de RvT, op bovengenoemde terreinen het bestuur van raad, gevraagd of onge-
vraagd. De RvT neemt hierbij regelmatig de ‘challenge’-rol, inachtnemend het streven van het bestuur 
naar voortdurende verbetering. De RvT heeft goedkeuringsrechten en treedt handelend op als om-
standigheden dat vergen. Tevens benoemt de RvT ieder jaar enkele thema’s waaraan speciale aan-
dacht wordt gegeven. 
 
Hoe worden de taken ingevuld? 
De RvT heeft het toegang tot alle documentatie en gesprekken met de stakeholders zodat deze be-
leidsterreinen gevolgd kunnen worden. Stakeholders zijn (wederom niet limitatief): 

• Het bestuur 
• Bestuursleden 
• Bestuurscommissies 
• Directeur en medewerkers pensioenbureau 
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• Leden van het verantwoordingsorgaan 
• Werkgever 
• Sleutelfunctiehouders en compliance officer 
• Vervullers sleutelfuncties 
• Adviseurs 
• DNB/AFM 
• Accountant en certificerend actuaris 

 
Bovenstaande leidt tot de volgende werkwijze (ook weer niet in beton gegoten) van de RvT: 

• De RvT beoordeelt de beschikbare documentatie; 
• De RvT vergadert zoveel als nodig onderling om lopende en toekomstige dossiers te bespreken 

en welke rol (toezicht, raad) de RvT hierin speelt;  
• De (voorzitter van de) RvT spreekt regelmatig met de directeur en/of medewerkers van het 

pensioenbureau; 
• De (voorzitter van de) RvT spreekt regelmatig met de voorzitter van het bestuur en de voorzit-

ter van het VO; 
• De RvT bezoekt bestuurscommissievergaderingen (zonder vast patroon), één keer per jaar een 

bestuursvergadering met twee leden of tweemaal met één lid van de RvT; 
• De RvT laat zich bijpraten door externe adviseurs en de compliance officer; 
• De RvT heeft in het kader van de jaarverslaggeving overleg met de accountant, actuaris; 
• De RvT heeft periodiek overleg met de sleutelfunctiehouders. De sleutelfunctiehouders audit 

en risicobeheer rapporteren hun bevindingen aan de RvT; 
• De RvT heeft overleg met het VO over lopende zaken. 

 
Competenties 
Zoals hierboven beschreven zijn de verschillende competenties van de RvT-leden, naast de aanwezige 
kennis en deskundigheid, de basis voor het functioneren van de RvT. Om deze optimaal in te zetten 
heeft de RvT een inventarisatie van de aanwezige competenties gemaakt. Een tabel met competenties 
wordt periodiek bijgewerkt middels een zelfevaluatie. 
 
Zelfevaluatie 
De RvT is van mening dat een grondige zelfevaluatie een zeer belangrijk instrument is om de kwaliteit 
van toezicht op orde te houden.  
Daartoe wordt er door de voorzitter, na afloop van een bijeenkomst, een korte analyse gemaakt van 
de vergadering. Dit doet hij samen met de andere twee leden van de RvT. 
De RvT voert jaarlijks een zelfevaluatie uit, eens per drie jaar wordt deze zelfevaluatie extern begeleid. 
De samenstelling van de RvT is bepalend voor het functioneren van de RvT. Naast voldoende diversiteit 
moet er ook voldoende uitdaging (verschillende karakters) in de RvT aanwezig zijn. Ook zullen de ver-
schillende competenties getoetst worden en daar De grootte (drie personen) van de RvT hindert dit 
uitgangsprincipe enigszins.  
Het is aan de voorzitter hier een initiërende, stimulerende rol in te spelen.  
 
Deskundigheid 
De RvT is verantwoordelijk voor invulling en verdieping van de deskundigheid. Ook dit is een aan-
dachtspunt dat jaarlijks wordt geëvalueerd. Daarbij zijn de RvT-leden kritisch naar elkaar en geven aan 
waar lacunes zijn zowel als van de RvT geheel als individueel. Dit leidt tot een (vorm van) opleidings-
plan.  
 
Verantwoording 
De RvT legt jaarlijks verantwoording af aan het VO. Over de, wettelijk verplichte, verantwoording aan 
de werkgever moeten nog nadere afspraken gemaakt worden.  
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Daarnaast legt de RvT verantwoording af middels een verslag over gevoerde werkzaamheden in het 
jaarverslag van SPWKN. 
 
Rooster van aftreden 
 

 Functie Aandachtsge-
bieden 

Benoeming Einde 
termijn 

Herbenoeming 
mogelijk 

Erik Klijn Voorzitter  Governance, 
communicatie, 
ICT 

1 april 2018 
Herbenoemd 1 
april 2021 

1 april 2025 nee 

Erwin Capitain Lid Risicomanage-
ment, govern-
ance 

1 april 2018 
Herbenoemd 1 
maart 2021 

1 april 2024 nee 

Liesbeth Rutgers Lid Balansbeheer 1 april 2018 1 april 2022 ja 
 
 
RvT 
 
November 2021 


