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Stichting Pensioenfonds Sagittarius is 

het pensioenfonds van Nederlandse 

Rexel bedrijven.

Van het bestuur

Financiële situatie van 
het fonds
Eind december 2012 bedroeg 
de dekkingsgraad van het fonds 
100,0%. Door goede beleg-
gingsresultaten en een stijgende 
rente in 2013 is de dekkings-
graad gestegen naar 111,4% eind 
december 2013. Daardoor vol-
doet het fonds aan de normen 
van het minimaal vereist eigen 
vermogen van De Nederlandsche 
Bank en is een korting niet nodig. 

Toeslagverlening 
Hoewel er sprake was van een 
herstel, geeft de dekkingsgraad 
nog geen ruimte om de pen- 
sioenen te verhogen. Het fonds 
kent een voorwaardelijke toe-
slagregeling. Voor deze voor-
waardelijke toeslagverlening, die 
maximaal de prijsindex bedraagt, 
is geen reserve gevormd en 
wordt geen premie betaald. 
De financiering vindt plaats uit 
het beleggingsrendement. Het 
bestuur heeft in het beleidsvoor-
nemen inzake de toeslagverle-
ning kaders aangegeven die voor 
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2013 het fonds meegedeeld de 
pensioenregeling voor alle werk-
nemers van Rexel Nederland 
B.V. met ingang van 1 janua-
ri 2014 bij het fonds onder te 
willen brengen. Tot die datum 
was een deel van de werk-
nemers ondergebracht bij 
Stichting Pensioenfonds voor de 
Nederlandse Groothandel. 

In 2013 hebben Rexel Nederland 
B.V. en Rexel NCE het fonds mee-
gedeeld de pensioenregelingen 
te willen aanpassen en beide 
werkgevers hebben de gewij-
zigde pensioenregelingen ter 
uitvoering aan het fonds aange-
boden. Na onderzoek op de uit-
voerbaarheid heeft het bestuur 
de uitvoering van beide regelin-
gen aanvaard. In verband daar-
mee heeft het fonds voor beide 
werkgevers nieuwe uitvoerings-
overeenkomsten en gewijzigde 
pensioenreglementen opge-
steld. 
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het bestuur uitgangspunt vor-
men voor haar beslissing over de 
toeslagverlening. Daarin is vast-
gelegd dat als de dekkingsgraad 
zich onder de 120% bevindt er 
geen toeslag wordt verleend. 

De prijsindex bedroeg 0,9%. 
Omdat er ook in de afgelopen 
jaren geen ruimte was voor toe-
slagverlening, groeit daarmee de 
toeslagachterstand tot in totaal 
9,8%. Bij een structureel herstel, 
waarvan sprake kan zijn als de 
dekkingsgraad hoger is dan 135% 
en de dekkingsgraad ook na de 
toeslagverlening 135% of meer 
blijft bedragen, kan het bestuur 
besluiten om de achterstand in 
de toeslagverlening weer in te 
halen. Gezien de financiële posi-
tie van het fonds is op korte 
termijn geen (gedeeltelijke) toe-
slagverlening te verwachten.

Nieuwe deelnemers en 
nieuwe pensioenregelingen 
Rexel Nederland en 
Rexel NCE
Rexel Nederland B.V. heeft in 
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aan de vermogensbeheerder om 
de Barclays’ Euro-Aggregate: 
Treasury DE, FR, NL, BE, AT & FI 
only index te volgen.

Het resultaat op de vastren-
tende portefeuille (exclusief 
de afgesplitste portefeuille) 
bedroeg -1,3% (bij een bench-
mark van -1,3%), het resultaat 
op de afgesplitste portefeuille 
7,5%.

Aandelen
Volgens de beleidsrichtlijnen 
heeft de vermogensbeheerder 
de opdracht om met de voor 
aandelen beschikbaar gestelde 
middelen de MSCI EMU index zo 
goed mogelijk te volgen. 

De beheerder maakt binnen het 
mandaat gebruik van futures op 
aandelen om kleine sommen 
geld efficiënt als aandelen te 
kunnen beleggen.

De aandelenportefeuille leverde 
een rendement op van 23,9% bij 
een benchmark van 23,4%. 

Beleggingen

Tot mei 2012 is een beleg-
gingsbeleid gevoerd met een 
strategische verdeling van 
65% voor obligaties en 35% 
voor aandelen. In mei 2012 
is het aandeel aandelen met 
0,5%-punt toegenomen en dat 
zal ook in de vier jaren daarop 
volgend jaarlijks met 0,5%-
punt toenemen. Ultimo 2013 
was de strategische verdeling 
dan ook 64% voor obligaties 
en 36% voor aandelen. Vanaf 
mei 2016 zal de strategische 
verdeling 62,5% voor obliga-
ties en 37,5% voor aandelen 
zijn. De reden voor de wijzi-
ging in de strategische verde-
ling is de verwachte afname 
van het rendement op obli-
gaties door een geleidelijke 
afname van de obligaties in 
de zogenaamde PIIGS-landen 
(zie onderstaand bij vastren-
tende waarden). Ter compen-
satie hiervan is besloten het 
aandeel aandelen jaarlijks 
iets te verhogen.

Uitgaande van de strategische 
verdeling beslist de vermo-
gensbeheerder iedere maand of 
het bedrag dat nodig is om de 
uitkeringen te betalen geheel 
of gedeeltelijk uit één van de 
twee categorieën moet worden 
gehaald. Indien door marktbe-
wegingen het aandeel obliga-
ties en het aandeel aandelen 
meer dan 3%-punt afwijken 
(positief of negatief ) van de 
strategische verdeling, herstelt 
de vermogensbeheerder de 
strategische verdeling zonder 
tussenkomst van het pensioen-
fonds.

Vastrentende waarden
De obligaties waren voor 100% 
passief belegd in Europese Euro 
Staatsleningen. In maart 2012 
zijn de obligaties in Portugal, 
Italië, Ierland en Spanje afge-
splitst. Deze afgesplitste por-
tefeuille zal geleidelijk worden 
afgebouwd. Hierin zullen geen 
nieuwe aankopen meer plaats-
vinden. Voor de obligaties in de 
overige landen is de opdracht 

Beleggingsrendementen over de jaren 2008-2013

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de beleggingen.
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Mevrouw H.W. (Ellen) Mackenbach-Lakeman heeft haar functie 
als werkgeverslid in het bestuur neergelegd in verband met de 
aanvaarding van een functie bij Rexel S.A. in Parijs. Mevrouw 
M.A. (Monica) Vos, de nieuwe director human recourses bij 
Rexel Nederland B.V., is in april 2014 als opvolger van mevrouw 
Mackenbach benoemd.

De heer A.J. (Arno) van den Berg heeft in verband met zijn 
uitdiensttreding bij Rexel Nederland B.V. zijn functie als werk-
nemerslid in het bestuur neergelegd. Hierdoor is in het bestuur 
een vacature ontstaan. De deelnemers van de deelnemersraad 
zijn gevraagd een nieuw bestuurslid voor te dragen.

De heer N.H. (Nico) Alles heeft te kennen gegeven zijn werk-
zaamheden in de deelnemersraad per 1 juli 2014 te stoppen.

Mutaties bestuur 
en deelnemersraad
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Kerncijfers
(alle bedragen in 1.000 euro)

  2013 2012 2011 2010 2009
 
  
Aantal verzekerden per groep     
 Deelnemers 347 376 403 416 526
 Gewezen deelnemers 1.718 1.793 1.886 1.952 1.902
 Pensioengerechtigden 1.400 1.343 1.300 1.263 1.232
     
  3.465 3.512 3.589 3.631 3.660
     

Toeslagverlening per 1 januari     
 Deelnemers Rexel Nederland Regeling 1,55% 1,26% 1,03% 1,26% 3,25%
 Inactieven Rexel Nederland Regeling 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% n.v.t.
 Deelnemers en inactieven overige regelingen 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
 
 
 
 
Pensioenuitvoering     
 Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers) 2.230 2.243 2.065 1.849 2.330
 Kostendekkende premie 2.218 2.265 1.868 1.931 2.670
 Pensioenuitvoeringskosten 657 603 593 608 625
 Pensioenuitkeringen 16.851 17.039 16.627 16.693 16.339
 
 
 
 
Vermogenssituatie     
 Algemene reserve 32.893 -148 -12.984 30.355 59.145
 Voorziening pensioenverplichtingen 310.407 331.270 317.711 296.360 271.104
 Dekkingsgraad 111,4% 100,0% 95,6% 111,1% 123,4%
 Marktrente 2,662% 2,340% 2,730% 3,462% 3,9%

 
 
 
Beleggingsportefeuille     
 Aandelen 117.408 112.129 101.016 107.744 110.649
 Vastrentende waarden 203.350 194.284 180.006 195.101 199.978
 
 
 
  
Beleggingsperformance     
 Beleggingsrendement 9,8% 15,1% -2,1% 2,3% 13,3%
 Benchmark 9,6% 14,8% -2,1% 2,0% 13,3%
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Balans per 31 december 2013
na resultaatbestemming
(alle bedragen in 1.000 euro)

    2013  2012

      
Activa

Beleggingen voor risico pensioenfonds   320.758  306.413
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen    22.318  24.444
Vorderingen en overlopende activa   485  510
Liquide middelen   779  907

   
Totaal activa   344.340  332.274
 
 

    2013  2012

  
Passiva

Algemene reserve   32.893  -148
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds   310.407  331.270
Overige technische voorzieningen   190  320
Schulden en overlopende passiva   850  832

   
Totaal passiva   344.340  332.274

Dekkingsgraad   111,4%  100,0%
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Staat van baten en lasten over 2013
(alle bedragen in 1.000 euro)

   2013  2012

     
Baten

Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)   2.230  2.243
Overgenomen pensioenverplichtingen   59  0
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds   28.449  39.197
Overige baten   1.902  1.818

  
Totaal baten   32.640  43.258

   2013  2012

  
Lasten

Totaal mutatie voorziening pensioenverplichtingen   -20.863  13.559
Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen    2.126  -472
Mutatie andere voorzieningen   0  -307
Overgedragen pensioenverplichtingen   828  0
Pensioenuitkeringen   16.851  17.039
Pensioenuitvoeringskosten   657  603

  
Totaal lasten   -401  30.422
  
  
  
Saldo van baten en lasten   33.041  12.836

Het saldo van baten en lasten wordt overeenkomstig de statuten toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene reserve.
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Afscheid Waar wonen ze nu ?
Indien u weet waar een van deze personen woont vragen wij u vriende-
lijk dit aan ons door te geven zodat wij de betrokkene mogelijk alsnog 
kunnen traceren. U kunt hiervoor contact opnemen met Annet van 
Leeuwen Boomkamp, telefoonnummer 035-7110885, of e-mailen naar  
annet.van.leeuwen@pensioenfonds-sagittarius.nl. Alvast danken wij u 
voor uw medewerking!

Rexel Nederland Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer K. Aghameta 19-02-81
De heer F.J.M. Benig 19-05-72
De heer Y.R. Croes 17-08-84
De heer D. Feijtel 25-01-82
Mevrouw J. Kraag 10-10-77
De heer J.P. Tafem 30-10-79
De heer R.M. de Vos 09-08-80
  
Hagemeyer Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer C.A. van Amstel 12-02-70
De heer J.E. Grommers 17-04-65
De heer J.R. Herrington 26-09-33
De heer M. Hof 18-04-67
De heer C. Lemasson 10-10-79
De heer P.P. van de Ven 17-12-72
 
Borsumij Wehry Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer C.M. Bezuijen 16-03-63
De heer E.A. Bouscholte 09-07-64
Mevrouw M.R. Clignett-Dehollander 28-04-69
De heer M. Fickert 13-07-64
De heer M.J.W. van Galen 19-11-66
De heer M.A. Hoveling 21-08-56
De heer P.R. Keur 05-11-62
De heer G. Lubbers 06-04-66
De heer I. Mihic 25-01-73
De heer M. Motia 02-11-66
De heer J.A. Nalbach 21-07-71
De heer N.P. Préaux 05-11-73
Mevrouw M. Ramachandran 25-02-75
De heer E.J. van Rijsse 19-02-55
De heer F.W. Rinkel 27-04-65
De heer C.F. Scholten 19-07-61
De heer C.J.W. Sercu 01-09-58
De heer O.T.L. Smit 24-09-58
De heer F.P. Smits 24-03-63
De heer A. Spakman 05-12-52
  
Stokvis Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer D.P. Bou 13-05-58
De heer R.M. Houg 28-12-62
De heer P. Koelet 30-10-55
De heer P.W.F. van der Meer 22-03-60
De heer S. Ooms 21-03-72
De heer M.C.A. van Pinxteren 11-02-54
De heer A.M.J.M. van Riel 17-12-62
De heer A. Sturme 06-03-63
De heer E. Voermans 15-08-60
De heer N.R. Westerbeek 13-09-60
De heer E. van Wijnen 02-07-60

In 2013 overleden:
 
Rexel Nederland Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer R. Bremmers 13-11-78
De heer B.G. Jacobs 10-10-52
De heer M. Rensink 26-09-69

Hagemeyer Regeling 
Naam  Geboortedatum
Mevrouw C. Bardega-van der Goot 31-01-27
De heer H. Bennink 23-11-26
Mevrouw A. Beukhof-Verrijp 20-01-20
Mevrouw F.I.D. Bol 08-07-69
Mevrouw M. Hartgers-uit den Bogaard 11-10-24
De heer J.D.H. Keulen 24-07-29
De heer E.E.J. Koenders 08-07-51
De heer N.B.P. Koomen 22-09-25
Mevrouw K.W. Koole-Bontjema 17-08-21
Mevrouw W.D.J. Luken-Hennekam 24-06-39
De heer A.M.J. Molenkamp 10-10-24
De heer C. van Os de Man 11-08-51
De heer P.G. Peters 10-06-26
Mevrouw H.L. Steyger-Taylor 05-10-22
De heer G.J. Verheul 22-01-31
De heer R.M. Verkroost 25-11-43
Mevrouw H.S.M. Visser-Wiggers 26-02-65
De heer P. Vreeswijk 25-07-44
De heer T.M.B. Willemse 24-07-36

Borsumij Wehry Regeling 
Naam Geboortedatum
De heer C.J. van der Geer 26-07-34
De heer A.C. Groenendijk 07-12-28
De heer C.A. van Haaster 15-02-28
Mevrouw C.O. van den Heuvel 02-04-25
Mevrouw A.W. Houwing-van Zon 30-06-17
Mevrouw E. Jansen-van Ouwerkerk 05-06-27
De heer P.L.H. Keijzers 03-10-40
De heer W.A. van Kwawegen 10-10-43
De heer F.J. van Leeuwen 09-07-37
Mevrouw C.L.J. van Leeuwen-Ruijs 20-08-26
De heer J.W. Meijer 01-04-27
De heer A.J. Mik 14-03-30
De heer G.D. Morsink 05-06-19
De heer J.E. Muhren 22-05-35
De heer G. Okx 17-05-32
De heer J. van Otterloo 29-06-28
Mevrouw C.M. Rappange-van den Bos 22-08-18
Mevrouw M.P.C. Rooijmans-van Keulen 09-11-47
Mevrouw M.K. Rutten-Heselaars 27-10-31
Mevrouw A. Schram-Rosenbrand 20-02-30
Mevrouw A.A. Trijssenaar-Venema 15-01-27
Mevrouw F.M. van Unen-Mol 24-04-23
Mevrouw J.M. Verhaaf-de Korte 03-04-22
De heer J.J.F. Vermunt 15-06-43
Mevrouw M.A. Vlaar-Voerman 30-06-31
Mevrouw W. de Vries-Sonntag 11-05-27
Mevrouw H.F. Wijngaard-Carels 02-12-17
Mevrouw C. van Zuilen-Trommelen 19-07-22

Stokvis Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer G.A. Advokaat 15-12-36
De heer J. Baars 15-03-44
De heer D. Baas 07-03-48
Mevrouw E.M. Bakkes-Blom 28-07-24
Mevrouw C.A. Bartelink-Kruisselbrink 19-09-26
Mevrouw A. Blok-Bruinsma 03-02-27
Mevrouw J.M. Blokland-Jansen 10-11-34
Mevrouw J.P. Bronder-van Rijn 05-06-25
Mevrouw P. van Dillen 24-09-58
De heer G.E. Hepp 20-11-20
De heer H.W.J. van den Hombergh 13-03-56
Mevrouw J.C. Jansma-Raben 01-01-27
De heer H.R. Janssen 18-05-30
Mevrouw L.C.E.M. Kater-Jaspers 28-03-47
De heer A. Muusz 25-03-45
De heer P. Naaijen 03-01-34
De heer P.A. Nelemans 31-10-35
De heer J.A. Saarloos 13-03-20
De heer P. Valk 05-06-26
De heer P.R. Wibier 20-08-60
De heer W. van Wijk 06-03-28
De heer T. Wolters 26-12-21
De heer M.W. van Zwam 14-04-33
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Organisatie
Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur
N. Mol voorzitter werkgever 29 juni 2006 1 juli 2014
M. Lind secretaris werkgever 28 juli 2003 1 januari 2015
R. Joop penningmeester werknemer 28 juli 2009 28 juli 2015
A.J. van den Berg lid werknemer 21 maart 2012 21 maart 2015
A.J.M. Stolk  lid werknemer 1 maart 2004 30 september 2014
mw. M.A. Vos lid werkgever 15 april 2014 15 april 2017

Per 14 mei 2014 is een vacature ontstaan door het tussentijds beëindigen van het bestuurslidmaatschap door de heer Van den Berg wegens  
beëindiging van zijn dienstverband met Rexel Nederland B.V.

Deelnemersraad

De deelnemersraad is samengesteld uit deelnemers en pensioengerechtigden en vergadert ten minste twee maal per jaar samen met het bestuur.  
De deelnemersraad adviseert het bestuur indien het bestuur daar om vraagt of uit eigen beweging over aangelegenheden die het pensioenfonds betreffen. 
Het bestuur vraagt de deelnemersraad in ieder geval om advies over elk voorgenomen besluit betreffende de in de wet en statuten genoemde onderwerpen. 

De samenstelling van de deelnemersraad is als volgt:
Naam Functie Vertegenwoordiging
N.H. Alles voorzitter pensioengerechtigden
E.R. van Binsbergen secretaris pensioengerechtigden
B.P.T. Borkus lid pensioengerechtigden
J.E. Schilt lid deelnemers
R.J. de Vries lid deelnemers

Actuaris

Milliman Pensioenen v.o.f.

Accountant

Ernst & Young Accountants LLP

Pensioenbureau

In de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door het pensioenbureau. De werkzaamheden betreffen
de pensioenadministratie en de bestuursondersteuning. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Northern Trust Global Investments Limited. 
De bewaarneming van de aandelen en obligaties is toevertrouwd aan The Northern Trust Company.

De samenstelling van het pensioenbureau is:
mw. M. Meijer-Zaalberg, directeur, mw. M.A. van Leeuwen Boomkamp, E.P.C. Schumm en mw. N.B.M. Vooren

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is als volgt samengesteld:
Naam Functie Vertegenwoordiging
vacature voorzitter werkgever
N.H. Alles secretaris pensioengerechtigden
R.J. de Vries lid deelnemers

In verband met het overlijden van mevrouw F.I.D. Bol is er een vacature in het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan geeft 
een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van het pensioenfonds wordt gevormd door de voorzitter van het bestuur, die door het bestuur hiervoor is aangewezen,
en de directeur.

Intern toezicht

Er is gekozen voor de ‘one tier board’ constructie waarbij de bestuursleden die niet belast zijn met de dagelijkse leiding het intern toezicht uitoefenen. 
Met ingang van 1 juli 2014 heeft het bestuur gekozen voor een paritair bestuursmodel en zal het intern toezicht op het fonds jaarlijks door een nog te 
benoemen visiatiecommissie worden uitgeoefend.
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mersraden van actuele pensioen-
informatie.

Om praktische redenen heeft de 
deelnemersraad nauw samen 
gewerkt met het verantwoordings-
orgaan. 

De deelnemersraad is zich er van 
bewust dat de onrust rondom pen-
sioenen nog niet voorbij is. Zij zal 
nauwlettend de ontwikkeling in 
het algemeen en die bij ons fonds 
in het bijzonder blijven volgen. 
De deelnemersraad kijkt terug op 
een jaar waarin weer het nodige 
is gezegd en geschreven over het 
thema ‘Pensioenen’. Actueel zijn 
de wetswijzigingen per 1 juli 2014 
m.b.t. de bestuursstructuur en 
taken en bevoegdheden van deel-
nemersraden en verantwoordings-
organen en het voornemen deze 
beide raden samen te voegen tot 
één raad. Daarover in een volgend 
verslag meer.
 
Via het pensioenbureau kunt u 
met de deelnemersraad in contact 
komen.

Als deelnemersraad kunnen wij 
ons geheel vinden in dit besluit, 
mede gelet op de inspanningen 
van de deelnemersraad om een 
korting te voorkomen. 

Ook in 2013 heeft de deelnemers-
raad weer –samen met het verant-
woordingsorgaan- gezamenlijke 
overlegvergaderingen met het 
bestuur gehad en aansluitend zelf-
standig vergaderd. 

Ultimo 2013 was de deelnemers-
raad als volgt samengesteld:

Nico Alles - voorzitter
Eduard van Binsbergen - secretaris
Ben Borkus - lid
John Schilt - lid
Ronald de Vries - lid

In 2013 kwam de deelnemersraad 
twee keer bijeen in een gezamen-
lijke vergadering met het bestuur, 

gevolgd door zelfstandige verga-
deringen van de deelnemersraad. 

Met betrekking tot de door het 
bestuur gevraagde adviezen heeft 
de deelnemersraad positief gead-
viseerd over de volgende zaken:

Jaarverslag 2012
Actuarieel rapport 2012
Begroting 2013
ABTN 2013
Statutenwijziging

De deelnemersraad heeft ook 
in dit verslagjaar weer de bij-
eenkomsten van het Platform 
Deelnemersraden, waarbij deel-
nemersraden van een groot aan-
tal Nederlandse pensioenfondsen 
waaronder de onze zijn aangeslo-
ten, bezocht.

Het Platform organiseert thema-
bijeenkomsten en voorziet deelne-
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Het onderwerp ‘korten op pensioenen’ heeft in 2013 een vervolg 
gekregen met dien verstande dat het bestuur heeft besloten om – 
gelet op de dekkingsgraad per 31 december 2012 – niet tot deze 
maatregel over te gaan.

Van de deelnemersraad

De medezeggenschap wordt in de 
nieuwe bestuursstructuur uitge-
oefend door het nieuwe verant-
woordingsorgaan, dat wordt geko-
zen door en uit de deelnemers en 
pensioengerechtigden. Dat blijft in 
grote lijnen hetzelfde zoals dat 
nu functioneert met de deelne-
mersraad en het verantwoordings-
orgaan. Het bestuur heeft de deel-
nemersraad en het verantwoor-
dingsorgaan gevraagd het bestuur 
te informeren over de kandidaten 
voor het nieuwe verantwoordings-
orgaan per 1 juli 2014. 

De wijziging van de bestuursstruc-
tuur heeft tot gevolg dat de statu-
ten van het fonds per 1 juli 2014 
moeten worden aangepast. Nadat 
deze bij de notaris zijn verleden, 
kunt u de aangepaste statuten op 
onze website vinden. 

De wet biedt de mogelijkheid om 
uit 5 bestuursmodellen te kie-
zen, waarbij het ook mogelijk 
wordt om het bestuur geheel of 
gedeeltelijk uit onafhankelijke 
bestuurders samen te stellen. Het 
bestuur heeft gekozen voor het 
paritair bestuursmodel omdat de 
paritaire samenwerking, zoals dat 
in het huidige one tier boardmo-
del functioneert, goed werkt. Er is 
in het huidige bestuur ruime erva-
ring en deskundigheid beschik-
baar en de bestuursleden hebben 
voldoende tijd beschikbaar voor 
de bestuursfuncties. Buiten het 
instellen van een intern toezicht-
orgaan, leidt de keuze voor het 
paritair bestuursmodel niet tot 
extra kosten voor het fonds. Als 
intern toezichtorgaan heeft het 
bestuur gekozen voor een visi-

tatiecommissie. Nu wordt in het 
bestuur op het bestuurslid dat 
samen met de directeur van het 
fonds belast is met de dagelijkse 
leiding, het intern toezicht uitge-
oefend door de overige bestuurs-
leden. 

Onderdeel van de nieuwe 
bestuursstructuur is de vertegen-
woordiging van pensioengerech-
tigden in het bestuur. In het hui-
dige bestuur wordt één van de 
drie werknemerszetels vervuld 
door de heer A.J.M. (Ton) Stolk, die 
reeds gepensioneerd is. De heer 
A.J.M. (Ton) Stolk is op voordracht 
van het bestuur per 1 juli 2014 
benoemd als bestuurslid namens 
de pensioengerechtigden tot het 
einde van zijn zittingsperiode op 
30 september 2014. 

In verband met de inwerkingtreding van de Wet versterking 
bestuur pensioenfondsen, per 1 juli 2014, heeft het bestuur geko-
zen voor een nieuwe bestuursstructuur.

Nieuwe bestuursstructuur


