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Een kwart van de pensioenfondsen heeft DNB nog geen nieuwe
statuten opgestuurd. Dit hadden ze moeten doen vóór de
inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen op
1 juli jongstleden.
Linda Hobbelt, afdelingshoofd middelgrote en kleine pensioenfondsen
bij de toezichthouder, stelde dit aan de kaak op een bijeenkomst van
IPFOS voor pensioenfondsbestuurders:
'Het is zorgelijk dat we nog lang niet alle statuten binnen hebben.
Ondanks dat we hebben gebeld, brieven hebben geschreven,
nieuwsbrieven hebben uitgebracht en voordrachten hebben gehouden.
Het kan niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Als het fonds zijn statuten heeft aangepast, moet
het die bij ons komen indienen’, aldus de toezichthouder.
‘Wij hebben 90 statuten nog niet binnen.Op een totaal van zo'n 350 pensioenfondsen (volgens
het register van DNB waren dat er begin september om precies te zijn 362, red.) is dat
behoorlijk. In het kader van good governance is dan de vraag waar het bestuur van het
pensioenfonds staat als de statuten niet voldoen aan de wet en het pensioenfonds die nog niet
heeft aangepast.'
Hobbelt noemde het ontbreken van statuten een zorgpunt. Verschillende bestuurders vonden
dat veel te mild. 'Als aan de wet houden geen grens is, dan snap ik het niet meer.' Laakbaar
bestuur, meende een ander.
Eerder dit jaar liet DNB weten dat fondsen goed op weg zijn met de versterking van het bestuur
en op koers lagen om op 1 juli klaar te zijn. Wel was de verwachting dat een kwart van de
fondsen niet tijdig alle documenten volledig en onderbouwd zou kunnen aanleveren bij DNB.
Tijdig was vóór 1 april. Alleen dan kon DNB garanderen dat fondsen voor de inwerkingtreding
van de wet zouden horen of de voorgenomen wijzigingen in overeenstemming zijn met wet- en
regelgeving. Onder de fondsen voor wie 1 april te vroeg kwam is ABP, zo zei vice-voorzitter José
Meijer in een vraaggesprek.
Hobbelt zei dat DNB zeker wil gaan handhaven, maar kon niet aangeven hoe. 'Dat moet
zorgvuldig gebeuren. Er is vast een goede reden waarom fondsen dat niet hebben ingestuurd.'
Overigens zei ze positief te zijn verrast over de toetsing van kandidaten voor raden van
toezicht. 'Zeker bij kleine pensioenfondsen zijn grote namen naar voren geschoven. We hebben
veel minder gesprekken hoeven te voeren dan we hadden verwacht. En dat is positief, want als
we gesprekken voeren is dat meestal omdat we twijfel hebben.'
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