1

Profielschets van het Stichting Pensioenfonds Ernst & Young

Stichting Pensioenfonds Ernst & Young (hierna: SPEY) is per 1 juli 2018 een gesloten
ondernemingspensioenfonds (volledig verzekerd bij Aegon) inzake de pensioenvoorziening voor
de werknemers van de Ernst & Young organisatie in Nederland (inclusief door hen aangewezen
gelieerde kantoren) en Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen (gezamenlijk hierna: EY). De
regeling betrof een CDC-regeling (beschikbare premieregeling). Kern van de regeling was dat de
werkgever jaarlijks een premie beschikbaar stelde waarbij door SPEY voor het collectief van
deelnemers, vanuit deze beschikbare premie, werd getracht een (voorwaardelijk geïndexeerde)
middelloonregeling te financieren. Kerngegevens van SPEY (ultimo 2018) zijn:
— TV: € 1.275,9 miljoen
— Eigen vermogen: € 195,5 miljoen
— Aantal (actieve) gewezen deelnemers: 4.239
— Aantal gewezen deelnemers: 11.337
— Aantal pensioengerechtigden: 2.262
Het Bestuur is de beheerder van SPEY en stelt zich ten doel rechten op pensioenen toe te kennen
aan (actieve) gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en hun nagelaten betrekkingen en wel
overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement en de Statuten. Het Bestuur tracht
dit doel te bereiken door:
— het vormen en het instandhouden van fondsen;
— het uitvoeren van de pensioenregeling zoals in het pensioenreglement omschreven;
— al die maatregelen, die aan het doel ten goede komen.
De ambitie tot het verlenen van indexatie heeft na de dekking van de nominale pensioenrechten
en pensioenaanspraken de hoogste prioriteit. SPEY heeft de opdracht om het beleggingsbeleid
in dienst te stellen van de waarborging van de pensioenrechten en pensioenaanspraken uit de
pensioenovereenkomst en het risico op kortingen van pensioenopbouw of indexaties te
beperken.
SPEY heeft de deelnemersadministratie en het verrichten van de uitkeringen uitbesteed aan
Aegon. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten die voldoet aan de specifieke vereisten van de
beleidsregel uitbesteding. Daarnaast is met Aegon een Service Level Agreement afgesproken.
De uitvoering van de PensioenBijspaarRegeling (hierna PBR) is uitbesteed aan NN Investment
Partners (hierna NNIP), waarmee een afzonderlijk contract en een Service Level Agreement is
overeengekomen.
Het beheer van het eigen vermogen vindt plaats bij NNIP. Met NNIP is hiervoor een afzonderlijk
contract en een Service Level Agreement overeengekomen.
Het Bestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden overgedragen aan het Pensioenbureau. De
taken en verantwoordelijkheden van het Pensioenbureau zijn in het Reglement taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. Daarnaast maakt het Bestuur gebruik van
de diensten van een actuaris, accountant en compliance officer.
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Het Bestuur van SPEY
Het Bestuur bepaalt hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd en legt daarover beleid vast. Op
dat beleid ziet de Visitatiecommissie toe. Over het beleid legt het Bestuur aan het
Verantwoordingsorgaan verantwoording af. Het Bestuur werkt volgens een paritair
bestuursmodel en bestaat uit in totaal zes personen. Drie van de leden zijn aangewezen door de
werkgever, twee zijn gekozen door de werknemers en één lid is gekozen door en uit de groep van
pensioengerechtigden. De leden van het Bestuur worden benoemd voor een periode van vier
jaar, waarna het afgetreden bestuurslid maximaal twee keer kan worden herbenoemd.
Het Bestuur streeft een cultuur van transparantie en respectvolle onderlinge openheid na en
vindt diversiteit in het Bestuur van belang. Het gaat dan om diversiteit in kennis en competenties
enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds. Dit vertaalt zich in de profielen voor de verschillende
functies binnen het bestuur.
De volgende personen hebben zitting in het bestuur:
— N.G. de Jager, voorzitter en werkgeversbestuurslid
— E. Wierenga, secretaris en deelnemersbestuurslid (aftredend en herbenoembaar)
— J.C. Besters, penningmeester en werkgeversbestuurslid
— E.J. Appel, deelnemersbestuurslid
— R.J. Ekkebus, bestuurslid uit en namens de pensioengerechtigden
— S.B. Spiessens, werkgeversbestuurslid
Het Bestuur van SPEY kent de volgende commissies:
— Agendacommissie. De Agendacommissie komt voorafgaand aan de bestuursvergadering
(zes keer per jaar) bijeen. De taken van de Agendacommissie zijn het opstellen van de
agenda voor de bestuursvergadering, het maken van een tijdsplanning voor het bespreken
van de geagendeerde onderwerpen en het beoordelen van de kwaliteit van de concept
vergaderstukken. De Agendacommissie bestaat uit:
▪ N.G. de Jager, voorzitter en werkgeversbestuurslid
▪ E. Wierenga, secretaris en deelnemersbestuurslid
▪ F.H.M. Damen, manager Pensioenbureau
▪ G.M.E. van Wissen-Giesen, Pensioenbureau
— Auditcommissie. Het Bestuur besteedt de voorbereidingen ten aanzien van de financiële
verantwoording en verslaglegging van SPEY uit aan de Auditcommissie. De Auditcommissie
heeft ten behoeve van het Bestuur een adviserende taak. De Auditcommissie heeft tot taak
actuele ontwikkelingen op het gebied van financiële verantwoording en verslaglegging te
volgen. Voor zover de Auditcommissie in deze ontwikkelingen aanleiding ziet het format of
de periodiciteit van de rapportage van het Pensioenfonds aan te passen, heeft de
Auditcommissie tot taak het Bestuur hierover op eigen initiatief te adviseren. De
Auditcommissie vergadert zo dikwijls als wenselijk is. De Auditcommissie bestaat uit:
▪ J.C. Besters, penningmeester en werkgeversbestuurslid
▪ E.J. Appel, deelnemersbestuurslid
▪ F.H.M. Damen, manager Pensioenbureau
▪ M.P. van der Ham, Pensioenbureau
— Beleggingscommissie. De Beleggingscommissie heeft ten behoeve van het Bestuur een
adviserende, initiërende en toezichthoudende taak. Adviserende taak: de
Beleggingscommissie adviseert het Bestuur over het beleggingsbeleid, waaronder het
beleggingsplan en de af te sluiten contracten inzake de uitbesteding van de uitvoering van
de door de Beleggingscommissie c.q. het Bestuur genomen beleggingsbesluiten.
Toezichthoudende taak: de Beleggingscommissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op
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—

—

de wijze waarop de uitbestede werkzaamheden plaatsvinden. De Beleggingscommissie
bewaakt dat beleggingen plaatsvinden binnen het strategische beleggingsbeleid dat door
het bestuur is vastgesteld, waarbij zij de bevoegdheid heeft om binnen door het bestuur
vastgestelde bandbreedtes af te wijken van de strategische beleggingsmix. Daarnaast heeft
de Beleggingscommissie tot taak actuele ontwikkelingen op beleggingsgebied te volgen.
Voor zover zij in deze ontwikkelingen aanleiding ziet de beleggingsstrategie van het fonds
aan te passen, moet zij het Bestuur hierover op eigen initiatief adviseren. De
Beleggingscommissie vergadert zo dikwijls als wenselijk is, doch ten minste eenmaal per
kwartaal. De Beleggingscommissie bestaat uit:
▪ N.G. de Jager, voorzitter en werkgeversbestuurslid
▪ J.C. Besters, penningmeester en werkgeversbestuurslid
▪ E. Wierenga, secretaris en deelnemersbestuurslid
▪ F.H.M. Damen, manager Pensioenbureau
▪ M.P. van der Ham, Pensioenbureau
Communicatiecommissie. Het Bestuur besteedt de (voorbereidingen ten aanzien van)
communicatie uit aan de Communicatiecommissie. De Communicatiecommissie heeft ten
behoeve van het Bestuur een adviserende taak en toezichthoudende taak. De
Communicatiecommissie adviseert het Bestuur over het communicatiebeleid, waaronder
het Communicatieplan, de inhoud van de diverse fondsdocumenten, evenals de wettelijke
richtlijnen voor het door het pensioenfonds uit te voeren communicatiebeleid. De
communicatie over de uitvoering van de pensioenregeling wordt door zowel de werkgever,
de verzekeraar, als SPEY verzorgd. De Communicatiecommissie houdt toezicht op de wijze
waarop de communicatie vanuit de werkgever en verzekeraar verloopt. De
Communicatiecommissie vergadert zo dikwijls als wenselijk is. De Communicatiecommissie
bestaat uit:
▪ E.J. Appel, deelnemersbestuurslid
▪ R.J. Ekkebus, bestuurslid uit en namens de pensioengerechtigden
▪ S.B. Spiessens, werkgeversbestuurslid
▪ F.H.M. Damen, manager Pensioenbureau
▪ E.G. de Willigen, Pensioenbureau
Pensioencommissie. Het Bestuur besteedt de beleidsvoorbereidende taken (deels) uit aan
de Pensioencommissie. De Pensioencommissie heeft ten behoeve van het Bestuur een
adviserende taak en houdt namens het Bestuur toezicht op de naleving van het contract en
de service level agreement met de verzekeraar. De Pensioencommissie adviseert het
Bestuur over de aard en inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst en het algemene
pensioenbeleid. Daarnaast adviseert de Pensioencommissie inzake de wijze van vastleggen
van het beleid in het Pensioenreglement en de overige fondsdocumenten alsook het wijzigen
van deze documenten door in- en externe ontwikkelingen. Ten slotte adviseert de
Pensioencommissie het Bestuur over de opzet van het risicomanagement. De
Pensioencommissie heeft tot taak actuele ontwikkelingen op pensioengebied te volgen.
Voor zover de Pensioencommissie in deze ontwikkelingen aanleiding ziet het beleid van het
fonds aan te passen, moet de Pensioencommissie het Bestuur hierover op eigen initiatief
adviseren. De Pensioencommissie vergadert zo dikwijls als wenselijk is. De
Pensioencommissie bestaat uit:
▪ N.G. de Jager, voorzitter en werkgeversbestuurslid
▪ E. Wierenga, secretaris en deelnemersbestuurslid
▪ F.H.M. Damen, manager Pensioenbureau
▪ E.G. de Willigen, Pensioenbureau
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Voor het interne toezicht op het functioneren van het bestuur is een Visitatiecommissie
ingesteld. De Visitatiecommissie heeft recht op alle informatie uit bestuursstukken of overleg die
de Visitatiecommissie nodig acht voor een goede taakvervulling. Doel van de dialoog tussen het
Bestuur en de Visitatiecommissie is dat deze bijdraagt aan het effectief en slagvaardig
functioneren van het Bestuur en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering. De
Visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de
algemene gang van zaken in de Stichting.
De Visitatiecommissie is ten minste belast met de volgende taken:
— Het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het
Bestuur.
— Het afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken aan het
Verantwoordingsorgaan en de Werkgever, en in het jaarverslag.
De Visitatiecommissie bespreekt zijn bevindingen met het Bestuur en legt over zijn bevindingen
verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. In een eigen paragraaf vermeldt de
Visitatiecommissie zijn bevindingen in het jaarverslag van SPEY. De Visitatiecommissie betrekt
de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak. Bij de samenstelling van de
Visitatiecommissie wordt diversiteit beoogd.
Het Bestuur legt over het gevoerde beleid en beleidskeuzes voor de toekomst verantwoording af
aan het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur zorgt er met het oog daarop voor dat de
hoofdpunten van het beleid en de doelstellingen en uitgangspunten van SPEY inzichtelijk zijn
voor het Verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over het
beleid en de gemaakte keuzes.
Werkzaamheden van het Bestuur
Het Bestuur van SPEY heeft de opdracht de pensioenregeling, zoals deze luidde tot en met 30
juni 2018, uit te voeren. Om dat te kunnen doen formuleert het Bestuur beleid op een groot
aantal terreinen en zorgt ervoor dat dit wordt uitgevoerd. Het gaat om:
— beleggingsbeleid;
— indexatiebeleid;
— risicobeleid;
— communicatiebeleid;
— uitbestedingsbeleid;
— geschiktheid;
— diversiteit;
— beloningen;
— verzekering.
Verder is het Bestuur verantwoordelijk voor een correcte pensioenadministratie en uitkering van
pensioenen. Het Bestuur legt over de uitvoering van de pensioenregeling verantwoording af en
is daarover tevens transparant naar al zijn stakeholders.
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Geschiktheid Bestuur
Bestuursleden vullen elkaar aan in kennis en competenties. Het gehele Bestuur beschikt over
deskundigheid op de volgende aandachtsgebieden:
— Het besturen van een organisatie;
— Relevante wet- en regelgeving;
— Pensioenregelingen en pensioensoorten;
— Financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen,
actuariële principes en herverzekering;
— Administratieve organisatie en interne controle;
— Communicatie;
— Uitbesteding.
Het Bestuur draagt er zorg voor dat het via permanente educatie op de hoogte blijft van actuele
ontwikkelingen op deze aandachtsgebieden en tegelijkertijd aangesloten blijft op brede
maatschappelijke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de pensioenregeling en de
uitvoering daarvan.
Het Bestuur draagt er verder zorg voor dat de volgende competenties binnen het Bestuur als
geheel aanwezig zijn, worden onderhouden en waar mogelijk verder ontwikkeld: het vermogen
tot strategisch denken, multidisciplinair denken en oordeelsvorming, verantwoordelijkheid
kunnen nemen en over reflecterend vermogen beschikken, omgevingsbewust zijn,
communicatief vermogen, samenwerken, loyaliteit, strategische sturing, stressbestendigheid,
onafhankelijkheid, authenticiteit, overtuigingskracht, klant- en kwaliteitsgerichtheid,
besluitvaardigheid, onderhandelingsvaardigheid, (en dit geldt voor de voorzitter:)
voorzittersvaardigheid en leiderschap.
Iedere bestuurder van SPEY onderschrijft de volgende uitgangspunten:
— Integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarde om te kunnen besturen.
— Bestuurders staan er borg voor voldoende tijd voor de uitoefening van de bestuursfunctie
beschikbaar te hebben. Zij stellen zich op de hoogte van wat de regelgeving op dit punt
voorschrijft.
— Bestuurders hebben een grondige kennis van SPEY zelf in termen van de regeling, de
populatie, de cultuur e.d. De doelstellingen van SPEY en de op de fondskarakteristieken
afgestemde uitgangspunten zitten bestuurders als het ware ‘in de genen’. Die doelstellingen
en uitgangspunten zijn voor de bestuurders van SPEY van cruciaal belang voor de
evenwichtige afweging van belangen en voor de omgang met dilemma’s in de bestuurlijke
besluitvorming.
— Bestuurders zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instelling voorspeller
is van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van
voorbeeldgedrag: ‘the tone at the top’. Bestuurders hebben open oog voor de werking van
groepsdynamische processen en voor het belang om individueel respectievelijk gezamenlijk
regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke functioneren
(bestuurlijke evaluatie).
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Vergoeding
Het Bestuur is voor zover in dienst van EY onbezoldigd.
SPEY kent alleen een vacatievergoeding voor (bestuurs)leden namens de pensioengerechtigden
in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan. De vacatievergoeding bedraagt € 8.000,- (netto
zonder btw) voor het betreffende bestuurslid in het Bestuur en € 3.900,- (netto zonder btw) voor
het betreffende lid in het Verantwoordingsorgaan. De vergoeding is inclusief een
representatiekostenvergoeding en wordt geacht de reis- en verblijfkosten te bevatten. De
genoemde vacatievergoedingen zijn afhankelijk van het (naar verwachting) aantal
vergaderingen en bijbehorende duur. Bestuursvergaderingen zijn gesteld op 4 uur en
commissievergaderingen op 2 uur. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan zijn gesteld
op 3 uur. Voor een eventuele rol van voorzitter wordt de genoemde vergoeding (exclusief
representatiekostenvergoeding en reis- en verblijfkosten) vermenigvuldigd met 125%.
De fee voor de Visitatiecommissie (als totaal) bedraagt per jaar € 13.500,- (exclusief btw).
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Nadere vereisten aan de gezochte bestuurder

De bestuurder is bij aanvaarding van de bestuursfunctie geschikt als bestuurder van een
pensioenfonds en beschikt ten minste over geschiktheidsniveau A. Geschiktheidsniveau A omvat
deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Voor de beoogde bestuurder betekent dit
dat hij/zij:
— de opbouw en het functioneren van de begrippen en systemen uit de pensioenmaterie kent,
ook wel het pensioencomplex genoemd;
— de hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de deskundigheidsgebieden in hun
onderlinge samenhang kent;
— in eigen woorden het pensioencomplex kan uitleggen;
— zicht heeft op de onderlinge samenhang van de deskundigheidsgebieden;
— onafhankelijk kan optreden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige
belangenafweging een belangrijke rol speelt;
— actief kan deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een
goed besluit te nemen.
De deskundigheid op geschiktheidsniveau A omvat de eerder genoemde aandachtsgebieden.
Van de bestuurder (tevens secretaris en lid van de Agendacommissie, Beleggingscommissie en
de Pensioencommissie) wordt daarnaast gevraagd dat zij zich door aantoonbare opleiding en/of
ervaring verder heeft bekwaamd op het aandachtsgebied Het Besturen van een Pensioenfonds,
Relevante wet- en regelgeving, Pensioenregelingen en pensioensoorten, Financiële aspecten
(waaronder Actuariële aspecten en financiering, Beleggingsbeleid en vermogensbeheer,
Balansmanagement en Herverzekering) en Uitbesteding.
Vanwege de rol als secretaris is het van belang dat de bestuurder beschikt over de competenties
strategisch denken en verantwoordelijkheid nemen. Vanwege de overige genoemde specifieke
aandachtsgebieden is het tevens van belang dat de bestuurder beschikt over de volgende
aanvullende competenties:
— loyaliteit
— samenwerken
— communicatief vermogen
— omgevingsbewustzijn
— authenciteit
— besluitvaardigheid
— onderhandelingsvaardigheid
— klant, kwaliteits- en resultaatgerichtheid
— strategische sturing
— overtuigingskracht
Het
is
een
pré
als
de
bestuurder
de
competenties
besluitvaardigheid,
onderhandelingsvaardigheid en overtuigingskracht bezit daar deze beperkt aanwezig zijn binnen
het bestuur t.o.v. de overige competenties. In verband met het lidmaatschap van de
Beleggingscommissie dient de bestuurder gezien de complexiteit van het onderwerpen en de
vereisten vanuit DNB op het aandachtsgebied beleggingen het geschiktheidsniveau B te hebben.
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Geschiktheidsniveau B en B-plus (de ervaren bestuurder respectievelijk vakbekwame bestuurder)
Net als niveau A omvatten niveau B en B-plus ‘kennis, inzicht, oordeelsvorming en toepassing’
van de begrippen en systemen van de pensioenmaterie zoals benoemd in de eindtermen.
Mede door ervaring, aanvullende opleidingen of de combinatie van beide geldt dat de bestuurder
zich heeft verdiept op het aandachtsgebied beleggingen en dus:
— een verdiept inzicht heeft in het begrippenkader van de beleggingen en het functioneren
ervan;
— actuele ontwikkelingen op het gebied van beleggingen met souplesse weet te duiden en
weet uit te leggen aan belanghebbenden en stakeholders;
— voor (externe) specialisten op het gebied van beleggingen meer een actieve
gesprekspartner is en dus meer dan een kritische vragensteller.
Daarnaast kan de bestuurder ten aanzien van het aandachtsgebied beleggingen op
geschiktheidsniveau B acties benoemen en uitvoeren om de eigen competenties te ontwikkelen,
collega-bestuurders hierin te stimuleren en zo aan een adequaat bestuur bijdragen. De
bestuurder op B plus niveau heeft hier bovenop voor wat betreft het aandachtsgebied
beleggingen aantoonbare vakbekwaamheid en beleggingsvaardigheden.
In kort bestek komt de gevraagde beleggingskennis hierop neer:
Basiskennis beleggen (niveau A)
De (kandidaat)bestuurder:
— beschikt over elementaire kennis van beleggingsinstrumenten;
— is bekend met de basisprincipes van de portefeuille-inrichting;
— kan risico’s in de beleggingsportefeuille onderkennen;
— is bekend met de stappen in het beleggingsproces;
— weet hoe het beleggingsbeleid wordt geëvalueerd.
Verdiepingskennis beleggen (niveau B)
De (kandidaat)bestuurder:
— heeft naast verdiepende beleggingskennis de vaardigheid om deze toe te passen in
portefeuillecontext;
— kan beargumenteren waarom beleggingscategorieën aan een portefeuille worden
toegevoegd;
— kan prestaties van managers beoordelen;
— kan de beleggingsvisie vertalen naar ‘exposures’;
— kan in elke stap van het beleggingsproces de invloed op de beleggingsportefeuille aangeven.
Vakbekwaam (niveau B-plus)
De (kandidaat)bestuurder:
— heeft naast verdiepingskennis bij voorkeur toegepaste (werk)ervaring op het gebied van
beleggingen;
— kan voorbeelden geven van praktisch ingezette kennis;
— kan (vanuit eerder opgedane ervaring) professionele vermogensbeheerders ‘challengen’.
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Selectieprocedure en benoeming
Het Bestuur van SPEY benoemt deelnemersbestuursleden na verkiezing door de deelnemers
zoals vastgelegd in een daartoe opgesteld Reglement. Het Bestuur stelt een profielschets vast
voor leden van het Bestuur. Het Bestuur kan een kandidaat bestuurder afwijzen indien deze niet
aan de profielschets voldoet. De benoeming van het nieuwe bestuurslid vindt plaats voor een
termijn van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB.
Zoals eerder gemeld vindt het Bestuur van SPEY diversiteit in het bestuur, in termen van kennis
en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds, van belang. Dit speelt dus een rol
bij de selectie van de kandidaat.
Toetsing door DNB
Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van het nieuwe bestuurslid aan bij DNB. DNB
toetst de beoogde bestuurder op geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit kennis,
competenties en professioneel gedrag. DNB zal het beoogde bestuurslid toetsen aan de hand
van dit profiel en in de context van de samenstelling van het overige bestuur. Met zekerheid is
een uitdrukkelijk toetscriterium de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft, waarbij de
VTE-score van toepassing is. Dit is de normering van tijdsbeslag, zoals vormgegeven in artikel
35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet (Pw) en Wet verplichte beroepspensioenregeling
(Wvb).
Vergoeding gezochte bestuurder
Het Bestuur is voor zover in dienst van EY, wat van toepassing is op de gezochte bestuurder,
onbezoldigd. Zoals vermeld, kent SPEY alleen een vacatievergoeding voor (bestuurs)leden
namens de pensioengerechtigden in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan.
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