
 

Datum plaatsing op de site: 13 januari 2015 
 
 
Probleemstelling 

 
De pool deskundigen die geschikt zijn voor bestuurlijke en/of toezichthoudende functies bij 
pensioenfondsen is klein. Dit mede vanwege de strenge goedkeuringsprocedure van DNB. Voor de 
pensioensector is specifiek dat bestuurders parttime functies zijn. Daardoor komt het vaak voor dat 
personen bij meer dan één fonds een bestuurlijke dan wel toezichthoudende functie vervullen, met 
als gevolg mogelijke samenloop en samenhang van relaties. 
 

Diverse mogelijke situaties zijn denkbaar. Hieronder een voorbeeld:  
 
Persoon A is toezichthouder bij fonds X waar persoon B bestuurder is en tegelijkertijd zijn A en B 

toezichthouder bij fonds Y. Een mogelijk kritische houding van toezichthouder A op het bestuur van 
fonds X zou de samenwerking van toezichthouders A en B negatief kunnen beïnvloeden, in dit 
geval bij toezicht op fonds Y. Anderzijds zou een samenwerking tussen A en B het kritisch 
functioneren van A als toezichthouder bij fonds X ook kunnen belemmeren. 

  
De vraag doet zich voor in hoeverre dergelijke personele combinaties een aantasting kunnen zijn 
van de onafhankelijkheid.  
 
Overwegingen van de klankbordgroep 
 

Paragraaf 2.2 van de VITP Code zegt: de interne toezichthouder stelt zich onafhankelijk op. 
 
Daarbij wordt in de Code de volgende toelichting gegeven: DNB onderscheidt drie vormen van 
onafhankelijkheid. Volgens die driedeling dient de intern toezichthouder formeel (“in state”) en 
materieel (“in mind”) onafhankelijk te zijn, en ook niet de schijn van een (mogelijk) 

belangenconflict tegen te hebben (“in appearance”). Naar de aard van hun functie zijn NUB’s 
formeel (“in state”) minder onafhankelijk dan leden van een RvT of een VC. NUB’s zijn immers 

naast hun toezichthoudende taak ook bestuurder. Dat brengt met zich mee dat NUB’s er extra alert 
op moeten zijn dat zij “in mind” en “in appearance” altijd onafhankelijk blijven. 
 
Voor deze driedeling zie ook Q&A DNB 2 aug. 2013 over onafhankelijkheid (mede-)beleidsbepalers. 
 
Nadere uitwerking: 
 

- De formele onafhankelijkheid (in state) wordt goed afgedekt door wet- en regelgeving, waarbij 
aandacht voor financiële en hiërarchische onafhankelijkheid. 
 
- De materiële onafhankelijkheid (in mind) vereist tenminste dat betrokkene zich onafhankelijk 
opstelt van eventuele deelbelangen, de evenwichtige belangenafweging waarborgt en objectief 
opereert, en onafhankelijk van uitvoerende organisaties. 

 
- De schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan wanneer betrokkene twee of meer 
verantwoordelijkheden combineert die uit oogpunt van onafhankelijkheid niet goed te combineren 
zijn. Aldus kan de onafhankelijkheid in appearance in het gedrang komen. 
 
In de VITP Code wordt overigens in paragraaf 6.2 onder punt g, aanbevolen dat in het jaarverslag 
ook de nevenfuncties van het intern toezicht worden vermeld.  

 
Deze case is ook besproken in de VITP ledenvergadering van 17 november 2014. De consensus 
was dat personen moeten vermijden dat ze in een situatie komen waarin verantwoordelijkheden 
worden gecombineerd die tot de schijn van belangenverstrengeling zouden kunnen leiden. 
 
Men kon zich ook vinden in de volgende suggesties in de situatie dat belangenverstrengeling op de 
loer zou kunnen liggen: 

 
 Betrokkene is volledig transparant over nevenfuncties, in CV en via het jaarverslag (indien 

althans nevenfuncties in het jaarverslag van het pensioenfonds worden vermeld, wat 
overigens wel de voorkeur verdient) 



 

 Betrokkene betracht pro-actief openheid naar opdrachtgevers, bij de opdrachtaanvaarding 
en ook nadien, ook eventueel naar aanleiding van de jaarlijkse zelfevaluatie 

 Betrokkene informeert pro-actief de compliance-officer van het fonds 
 

 
Geformuleerde reactie  
 
De schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan wanneer betrokkene twee of meer 
verantwoordelijkheden combineert die uit oogpunt van onafhankelijkheid niet goed te combineren 
zijn. Aldus kan de onafhankelijkheid in appearance in het gedrang komen. 
 

Personen dienen te vermijden dat ze in een situatie komen waarin verantwoordelijkheden worden 
gecombineerd die tot de schijn van belangenverstrengeling zouden kunnen leiden. 
 

Indien beide betrokkenen (kennelijk) met elkaar tot de conclusie zijn gekomen dat de situatie voor 
geen van hen beiden reden is om ten principale van een van de te vervullen functies af te zien, is 
het volgende aan te bevelen: 
 

 Betrokkene is volledig transparant over nevenfuncties en bevordert conform paragraaf 6.2 
van de VITP Code dat nevenfuncties van het intern toezicht (ook) in het jaarverslag van 
het pensioenfonds worden vermeld  
 

 Betrokkene betracht pro-actief openheid naar opdrachtgevers 
 

 Betrokkene informeert pro-actief de compliance-officer van het fonds 
 


