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Bulletin nr. 3 
 
In deze uitgave wordt geprobeerd aan de leden (jong, oud, werkende of gepensioneerd) van 
CNV Publieke Zaak uitleg te geven over de wijze waarop pensioenfondsen functioneren. Wie 
zijn partij, wie houdt toezicht, hoe zit het met de wetgeving, wie zijn de adviseurs etc. 
 
Externe adviseurs 
 
De accountant 
Met betrekking tot de financiële huishouding van een pensioenfonds moet het bestuur zich 
laten ondersteunen door een accountant. Dat is wettelijk verankerd in de Wet op het  
financieel toezicht en in de Pensioenwet. De accountant controleert de jaarrekening en  
financiële staten van het pensioenfonds.  
In het kader van de relatie met het pensioenfonds, de toezichthouder (Autoriteit Financiële 
Markten en de Nederlandsche Bank) en de accountant worden de volgende verantwoorde-
lijkheden onderscheiden:   

• Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de 
externe rapportage (jaarrekening en staten) daarover, waarbij onder meer de eisen 
van wet- en regelgeving in acht moeten worden genomen.  

• De toezichthouder is verantwoordelijk voor de uitoefening van het toezicht.   
• De accountant is verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening en/of de sta-

ten. Bij de controle van de jaarrekening of de staten van een pensioenfonds gaat de 
accountant na of het pensioenfonds aan de voor deze controle relevante wet- en re-
gelgeving heeft voldaan. 

De accountant heeft de verplichting om de toezichthouders (AFM en DNB) op de hoogte te 
stellen wanneer: 

• Het voortbestaan van het pensioenfonds wordt bedreigd. 
• Er redenen zijn tot weigering van het afgeven van een verklaring omtrent de getrouw-

heid of tot het maken van voorbehouden (kort gezegd: niet afgeven van een goedkeu-
rende verklaring). 

• In strijd wordt gehandeld met de bepalingen van de Pensioenwet. 
De controle van de jaarrekening en de staten van een pensioenfonds is gericht op de ge-
trouwheid daarvan, respectievelijk of de opstelling in overeenstemming is met de wettelijke 
bepalingen. De accountant ontleent zijn verantwoordelijkheid voor het melden van omstan-
digheden aan de toezichthouder op basis van zijn wettelijke meldingsplicht.  De werkzaam-
heden van de accountant bij de controle van de jaarrekening of de staten worden op basis 
van de opdrachtbevestiging uitgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving die 
geldt voor het pensioenfonds.  
De accountant hoeft op grond van de meldingsplicht geen andere werkzaamheden te ver-
richten dan de werkzaamheden die op grond van de opdracht tot controle van de jaarreke-
ning of de staten zullen worden uitgevoerd. De accountant neemt in elk geval kennis van de 
relevante correspondentie met de toezichthouders en de rapportages van de toezichthou-
ders. De accountant dient zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden af te vragen of hij 



kennis heeft gekregen van omstandigheden die aan de toezichthouder moeten worden ge-
meld. De accountant zal dit met het bestuur van het pensioenfonds bespreken en dit formeel 
laten bevestigen. Dit kan in een paragraaf in de bevestigingsbrief bij de jaarrekening of in de 
staten te laten opnemen dat het bestuur de accountant volledig op de hoogte gesteld heeft 
van omstandigheden die aanleiding geven tot melding en tevens van invloed kunnen zijn op 
de jaarrekening of de staten.  
De accountant maakt, mede in verband met de vereiste zorgvuldigheid, de inhoud van zijn 
voorgenomen melding kenbaar aan het pensioenfonds. Alvorens hij de melding doet stelt hij  
het pensioenfonds in de gelegenheid deze melding zelf te verrichten. Deze verplichting laat 
onverlet de wettelijke eis om zo spoedig mogelijk tot melding over te gaan.  
De accountant heeft een signalerende rol indien hij bij de uitvoering van de controle van de 
jaarrekening of de staten afwijkingen van de wet- en regelgeving constateert.  
Ook met betrekking tot de accountantscontrole geldt dat het bestuur van het pensioenfonds 
te maken heeft met een certificerende accountant en adviserende accountant zoals dat ook 
bij de actuaris het geval is. De certificerende accountant waarmerkt de stukken terwijl de 
adviserende accountant het bestuur adviseert over alle relevante zaken die met het  
financieel beheer te maken hebben. De accountant van het pensioenfonds (adviserend en 
certificerend) ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Vooraf wordt daarvoor 
een offerte aangeboden die vervolgens in een overeenkomst wordt omgezet. 
 
De beleggingsadviseur 
Om nu en in de toekomst pensioenen te kunnen uitbetalen moet een pensioenfonds beleg-
gen. Het gaat over verplichtingen van dit moment maar ook om verplichtingen in de toe-
komst. Op basis van actuariële berekeningen weet een pensioenfonds over welk vermogen 
zij moet beschikken om deze verplichtingen na te komen. Die verplichtingen kunnen niet 
volledig worden afgedekt met de premies die door de werkgever en de deelnemers worden 
ingelegd. Dus het bestuur van het pensioenfonds moet verstandig met haar vermogen om-
gaan om nu en in de toekomst te kunnen beschikken over de middelen die nodig zijn om de 
opgebouwde pensioenen te kunnen betalen. Pensioenfondsen beleggen dus om zo het ver-
mogen op peil te houden dan wel door middel van het behalen van goede rendementen het 
vermogen te laten groeien zodat ook in de toekomst de pensioenen uitbetaald kunnen wor-
den. 
Grote pensioenfondsen zoals het ABP en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn hebben aparte 
eigen beleggingsorganisaties die in opdracht van het bestuur het vermogen beheren. Veel 
pensioenfondsen hebben hun vermogen ondergebracht bij professionele beleggers zoals 
banken. Die beheren op basis van een door het bestuur opgesteld beleggingsbeleid het ver-
mogen van het pensioenfonds. Door middel van rapportages informeert de professionele 
belegger het bestuur over de uitvoering van het beleggingsbeleid, de ontwikkeling op de di-
verse markten, de risico’s en geeft een inschatting van een mogelijk te behalen rendement. 
Wanneer het vermogensbeheer is uitbesteed dan is het noodzakelijk dat het bestuur wordt 
ondersteund door een onafhankelijke beleggingsadviseur. Soms besluit het bestuur om een 
aparte beleggingscommissie in te stellen waarin leden van het bestuur zitting hebben aan-
gevuld met onafhankelijke deskundigen die samen met beleggingsadviseur controle uitoefe-
nen op de vermogensbeheerder. Een dergelijke beleggingscommissie adviseert het bestuur 
dus bij het beheren van het vermogen en het bepalen van het juiste beleggingsbeleid. 
 
Wat is beleggen? Beleggen is geld in waardepapieren omzetten met als doel om waarde te 
behouden of te vergroten. Een pensioenfonds is verplicht om op prudente wijze te beleggen. 
Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is enerzijds gericht op het zoveel mogelijk uit-
sluiten van ongewenste beleggingsrisico’s en anderzijds op het behalen van een zo hoog mo-
gelijk rendement. Bovendien moet de afstemming van beleggingen op de verplichtingen juist 
zijn: het pensioenfonds moet op het juiste moment aan haar verplichtingen kunnen voldoen. 



Om optimaal aan deze uitgangspunten te voldoen is een juiste samenstelling van de beleg-
gingsmix noodzakelijk die met behulp van een ALM-studie kan worden vastgesteld. 
 
Beleggingsmix: De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorie-
en,zoals: aandelen, onroerend goed en vastrentende waarden met een nadere onderverde-
ling in binnen- en buitenlandse beleggingen en verschillende subcategorieën binnen de be-
leggingscategorieën. 
 
ALM: Asset LIABILITY MANAGEMENT 
Het afstemmen van het pensioenvermogen op de verplichtingen. Het uitvoeren van een ALM-
studie kan een pensioenfonds helpen bij het kiezen van de beleggingsmix, de wijze van finan-
cieren van de pensioenregeling en/of het financieren van toeslagen. Een ALM-studie kent de 
volgende aspecten: 

• Het in kaart brengen van de financiële stromen; 
• De simulatie van toekomstige financiële posities; 
• De samenhang met de economische omgeving; 
• De vergelijking van beleidsvarianten. 

Het bestuur van een pensioenfonds stelt een mandaat vermogensbeheer op waaraan de 
vermogensbeheerder en de beleggingsadviseur zich moeten houden. Het mandaat vermo-
gensbeheer, ook wel beleggingsrichtlijnen of beleggingsinstructie genoemd, bevat de beleg-
gingstechnische afspraken over het beheer van het vermogen. Het mandaat bevat alle re-
stricties waarbinnen een vermogensbeheerder vervolgens naar eigen inzicht mag beleggen. 
Op het beleggingsbeleid van het pensioenfonds wordt toezicht gehouden door de Nederland-
sche Bank. Het mandaat, de ALM studie, het beleggingsbeleid moet regelmatig voorgelegd 
worden aan de toezichthouder. De toezichthouder kan ook om nadere studies en informatie 
verlangen wanneer dat voor haar oordeel noodzakelijk is. De toezichthouder kan het bestuur 
ook aanwijzingen geven wanneer zij van mening is dat het bestuur een te risicovol beleid 
voert. Het bestuur is gehouden om die aanwijzingen te volgen. 
Ook de actuaris is actief betrokken bij het beleggingsbeleid. De actuaris berekent namelijk 
over welk vermogen het pensioenfonds moet beschikken om aan haar verplichtingen nu en 
in de toekomst te kunnen voldoen. 
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