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Dames en heren, 

 

Ik wil het vandaag met u gaan hebben over rollen.  

En over rolverdeling.  

Iets waar wij allemaal mee te maken hebben.  

Want elk mens speelt voortdurend verschillende rollen.  

Vanochtend voordat ik hierheen kwam was ik aan het ontbijt vader en 

echtgenoot, daarna was ik even weggebruiker en vervolgens directeur van De 

Nederlandsche Bank.  

Over die rol met name wil ik het met u gaan hebben, en over uw rol. 

 

Heel belangrijk is daarbij wel dat je rolvast bent.  

Ik moet dus niet tegen mijn tienerdochters beginnen over het Financieel 

Toetsingskader en tegen Klaas Knot moet ik niet zeggen: hoe laat was je 

gisterenavond eigenlijk thuis?  

 

En zoals dat geldt voor mensen, zo geldt dat ook voor organisaties.  

Welke rol speel je wanneer? 

Hoe zit dat met de rollen van De Nederlandsche Bank, met onze taken?  

Díe zijn ingegeven door onze missie. 

Die missie luidt dat DNB zich sterk maakt voor financiële stabiliteit en 

daarmee bijdraagt aan duurzame welvaart in Nederland. 

Met deze missie voor ogen werkt DNB als onafhankelijke centrale bank en 

toezichthouder: 



 

• aan prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische 

ontwikkeling in Europa, samen met de centrale banken van het 

Eurosysteem; 

• aan een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar 

en efficiënt betalingsverkeer; 

• en aan solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen 

nakomen.  

Dat laatste kent u van nabij van onze rol als toezichthouder op de 

verzekerings- en pensioensector. 

Daarnaast zijn wij sinds begin dit jaar de nationale resolutie-autoriteit van 

Nederland en maken wij als zodanig deel uit van het Single Resolution 

Mechanism.  

En door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het 

beleid gericht op haar primaire doelstellingen. 

 

Verschillende rollen dus, die wél met elkaar samenhangen, omdat ze gericht 

zijn op die ene doelstelling: financiële stabiliteit.  

 

Bij elk van die rollen geldt dat wij scherp voor ogen moeten houden wat onze 

taken en bevoegdheden zijn. 

Dus dat we rolvast zijn.  

 

In onze rol van adviesorgaan van de overheid geven we bijvoorbeeld alleen 

raad.  

Want we mogen dan wel nauw betrokken zijn bij wetstrajecten, maar de 

politiek is de baas.  

Wetten worden gemaakt door Kabinet en Parlement en niet door ons.  

En als adviseur hebben we ook een visie op de toekomst van het 

pensioenstelsel, maar besluitvorming daarover is aan de sociale partners en 

de politiek.  

 

En in onze rol van toezichthouder op financiële instellingen houden we 

gepaste afstand tot die instellingen.  

De bestuurders bepalen het beleid.  



 

Een beleid dat evenwichtig is voor de belanghebbenden.  

Door middel van intern toezicht wordt geborgd dat dit volgens de regels en 

wetgeving verloopt.  

Wij houden er toezicht op of dit ook werkelijk gebeurt.  

 

Tot zover de verschillende rollen van DNB.  

Die laatste rol, die van toezichthouder op pensioenfondsen, staat hier 

vandaag in eerste instantie centraal, en automatisch daarom ook die van u 

als pensioenbestuurder.  

Want wij in onze rol, en u in de uwe, dienen uiteindelijk hetzelfde doel, deels 

als communicerende vaten. 

Ieder vanuit onze eigen rol, dienen we dezelfde doelstelling:  

solide en integere financiële instellingen, die hun verplichtingen nakomen.  

En daarmee dragen wij gezamenlijk bij aan het vertrouwen van individuele 

consumenten in die financiële instellingen.  

 

Nu over u! 

Sinds ik binnen De Nederlandsche Bank verantwoordelijk ben voor het 

toezicht op de pensioensector, is mij een aantal dingen opgevallen: 

  

Uw sector kenmerkt zich door een sterk maatschappelijk bewustzijn.  

Daarin speelt ongetwijfeld mee dat pensioenfondsen non-profit instellingen 

zijn, en dat pensioenfondsbestuurders vaak vertegenwoordigers zijn van 

werkgevers- en werknemersorganisaties.  

Dat drukt een stempel op de organisatie.  

 

In de beleving van veel van u zijn pensioenfondsen daarom niet alleen een 

onderdeel van de financiële wereld, maar is pensioen zeker ook een 

arbeidsvoorwaarde met een sociale functie.  

Hierdoor, en uiteraard ook door de verplichtstelling, zien pensioenfondsen 

elkaar niet als concurrenten, maar als ‘conculega’s’.  

Er is daarom veel onderling contact, ook over zaken die men bij andere 

financiële instellingen nooit met anderen zou delen.  

 

Als wij ´s ochtends bij een pensioenfonds op bezoek gaan met de nare 



 

boodschap dat DNB overweegt in te grijpen, komt het voor dat wij ´s 

middags worden gebeld door een ander fonds met de vraag: ¨Wat u bij 

pensioenfonds X van plan bent, kunnen wij dat ook verwachten?”  

Dat zie ik bij een bank niet zo snel gebeuren! 

 

Ingrijpen door DNB ligt om dit alles wellicht bij u nog gevoeliger dan bij 

andere soorten instellingen binnen de financiële sector.  

Het is belangrijk dat wij ons dat voortdurend realiseren.  

Binnen DNB, maar ook in gesprek met u.  

Zoals vandaag.  

Want uw karakter mag bijzonder en sociaal zijn: pensioenfondsen zijn óók 

financiële instellingen.  

Als zij de belangen van de deelnemers goed willen behartigen moeten zij de 

weg en de mores kennen in een zeer zakelijke omgeving.  

 

En dat is waar wij elkaar tegenkomen.  

Daar hebben wij van DNB een taak.  

Wij toetsen of er sprake is van voldoende financiële soliditeit.  

Wij toetsen of de beleidsbepalers geschikt zijn voor hun taak.  

Wij houden toezicht op de vraag of ú zich aan de wettelijke regels houdt.  

En dat doen we op indringende en vasthoudende wijze. 

 

Maar laten we ook hier duidelijk voor ogen houden hoe de rolverdeling is.  

Die wettelijke regels worden niet door DNB bepaald, maar door Kabinet en 

Parlement.  

De Pensioenwet, want daarover hebben wij het hier, laat u enerzijds veel 

beleidsruimte - bijvoorbeeld ten aanzien van het beleggingsbeleid - maar stelt 

anderzijds ook strakke financiële eisen, zoals aan buffers.  

En voor dat naleven geldt dus dat niet wij primair verantwoordelijk zijn, maar 

de fondsbestuurders zelf.  

Dat is úw rol.  

 

Als u uw verantwoordelijkheid neemt en zich aan de regels houdt, zult u van 

De Nederlandsche Bank weinig last hebben.  

Uiteraard blijven we dan waakzaam.  



 

Maar wat we ook doen, is de sector stimuleren en motiveren met het in kaart 

brengen van good practices en het verduidelijken van regels. Bijvoorbeeld:  

• in de vorm van de publicatie van “good practices”, met als 

achterliggende gedachte: “Kijk, zó zou u bijvoorbeeld uw rol kunnen 

invullen.” 

• of door middel van het onderzoek dat wij hebben gedaan naar de 

contracten van de pensioenfondsen met  

vermogensbeheerders om de sector daar beter inzicht in te  

geven. 

• of door, als u daar behoefte aan heeft, te verduidelijken hoe wij tegen 

overheidsnormen aankijken.  

Dat geldt bij voorbeeld bij het prudent person beginsel.  

Immers, ook in het kader van het nieuwe FTK blijft het  

prudent person beginsel een open norm, waar 

pensioenfondsen zélf invulling aan moeten geven.  

DNB legt alleen uit hoe zij die open norm interpreteert.  

Dit creëert duidelijkheid en verstevigt zo de relatie tussen  

pensioenfonds en toezichthouder. 

 

Wij zoeken daarnaast steeds het overleg.  

Ook over de grote lijnen.  

Want als DNB de jaarlijkse beslissing moet nemen over de belangrijkste thema’s 

in het toezicht, dan overleggen we daarover met de Pensioenfederatie. 

 

Kortom: we hechten aan samenwerking en doen er veel aan om die, waar nodig, te 

verbeteren.  

Tot zover voorbeelden van onze stimulerende kant.  

 

Maar als wij zien dat u uw verantwoordelijkheid niet of onvoldoende neemt, dan 

komen we in actie.  

Daarvoor kunnen wij ons bedienen van een waaier aan instrumenten, variërend 

van informele maatregelen - en dan denk ik aan het ‘norm-overdragend gesprek’ 

en de ‘waarschuwingsbrief’ voor lichte overtredingen –  tot aan de zwaardere, 

formele maatregelen.  

En dan doel ik op een aanwijzing, boete of last onder dwangsom. 



 

   

Wij zullen die instrumenten alleen inzetten als wij geen andere weg zien, en 

streven er daarbij naar nooit een zwaarder middel te kiezen dan strikt 

noodzakelijk is.  

Vriendelijk waar het kan, streng waar het moet.  

Steeds met een scherp oog voor proportionaliteit. 

  

Gelukkig hoeven we niet vaak tot zware ingrepen over te gaan.  

We zien dat pensioenfondsen zélf actief bezig zijn hun rol zo goed mogelijk in te 

vullen.  

Hoe meer u dat zelf doet, hoe minder last u heeft van ons.  

Ik noem een paar voorbeelden.  

 

Ten eerste is de kwaliteit van de bestuurderskandidaten die fondsen voordragen, 

verbeterd. 

Heel vaak zien we dat kandidaten een gerichte pensioenopleiding volgen en eerst 

een tijdje als aspirant-bestuurder meelopen, zodat ze het fonds en het 

werkterrein leren kennen.  

De toetsing door DNB verloopt daarna meestal soepel.  

 

Een tijdje geleden hebben wij nog ‘s meegemaakt dat een pensioenfonds ons 

belde met de mededeling dat het hun goed zou uitkomen als wij de bestuurder 

die zij naar ons toestuurden voor toetsing, zouden aftoetsen.  

Kijk, dat moeten we natuurlijk niet hebben.  

En het bleef gelukkig ook maar een incidentele gebeurtenis.  

Het is de namelijk de verantwoordelijkheid van het bestuur om iemand te 

nomineren van wie de geschiktheid niet bij voorbaat al in twijfel getrokken kan 

worden.  

 

In de tweede plaats zien we dat fondsen veel meer bereid zijn om zelf te 

reflecteren op hun toekomst.  

DNB heeft in 2013 het initiatief genomen om zwakke fondsen te benaderen voor 

een goed gesprek over hun kansen en bedreigingen.  

Aanvankelijk heerste er scepsis, maar gaandeweg zag men dat dit zo’n slecht 

idee nog niet was. 



 

En nu zijn er fondsen die zichzelf uit eigen beweging voor zo’n gesprek 

aanmelden.  

 

 

Dat getuigt van volwassen bestuurdersgedrag; net zo goed als wanneer fondsen 

zelf tot reflectie overgaan en bereid zijn om openlijk over hun aanpak en 

conclusies te spreken, zodat andere fondsen daar ook misschien iets aan hebben.  

 

Wat we ook zien, de pensioensector vergelijkend met andere sectoren, is dat de 

informatie en "guidance" die we 

geven, zeer wordt gewaardeerd en de weg vindt naar    

bestuurstafels.  

Nieuwsbrieven, sectorbrieven en presentaties worden vaak  

gespeld en zeer serieus genomen.  

Dat is enerzijds goed nieuws. 

De keerzijde hiervan is het risico dat het beleid van   

pensioenfondsen een "afvinkoperatie" wordt. 

  

“Wanneer we voldoen aan alle informatie die DNB ons geeft,  

zal het wel goed zijn.”  

Echter, wij vinden het vooral belangrijk dat    

pensioenfondsen zelf vorm geven aan hun beleid.  

Uiteraard moet dit voldoen aan de wettelijke eisen - en daar zien wij op toe - 

maar een beleid dat alleen is gebaseerd op toezichtwetgeving en de "guidance" 

van DNB - is niet wat wij voor ogen hebben.  

 

Dames en heren, 

Ik heb hier de rollen van De Nederlandsche Bank duidelijk willen maken.  

Adviserend, stimuleren waar nodig, maar ook kritisch en, waar nodig, streng.  

Soms leidt dat dan tot een opgetrokken wenkbrauw – soms tot hardere 

maatregelen.  

De wapens die wij ter beschikking hebben houden we schoon en goed gesmeerd 

– maar we gebruiken ze liever niet.  

Het heeft onze sterke voorkeur dat u zelf uw verantwoordelijkheid neemt. 

Dus alleen als ’t móet, gaan wij over tot formele handhavingsmaatregelen. 



 

Want, ook dát hoort nu eenmaal tot onze rol. 

 

In mijn rol als spreker, dank ik u voor uw aandacht ;)! 


