Code Pensioenfondsen
1. PMT Code Pensioenfondsen
De eerste voorwaarde voor het bestuur van een pensioenfonds om in control te kunnen zijn, is invulling
geven aan de ‘Code Pensioenfondsen’ (hierna: de Code). De eisen die hieraan worden gesteld zijn de
laatste tijd in aantal en complexiteit toegenomen. Daarnaast stelt de (externe) toezichthouder strengere
eisen aan het functioneren van pensioenfondsbesturen. De Code is door de STAR en de
Pensioenfederatie opgesteld. Het doel is dat pensioenfondsen hun functioneren verder verbeteren én
dit inzichtelijker maken, zodat belanghebbenden er vertrouwen in hebben dat de pensioenfondsen het
aan hen toevertrouwde geld goed beheren en de belangen van alle betrokkenen evenwichtig afwegen.
De Code gaat in op de rol van het bestuur, het verantwoordingsorgaan (hierna: VO) en het intern
toezicht. De Code bevat ook thema’s als integraal risicomanagement, beloningen, diversiteit en
verantwoord beleggen. Daarnaast wordt in de Code weergegeven hoe benoeming, ontslag en
zittingstermijnen van bestuursleden en leden van andere organen geregeld worden.
Op de Code is het ‘pas toe of leg uit’ beginsel van toepassing. Dit betekent dat PMT bij het afwijken van
de Code moet uitleggen waarom dat gebeurt. PMT doet dat via het jaarverslag. Hieronder wordt de
invulling van de Code door PMT beschreven.

2.1 Taken en werkwijze bestuur
1. Goed huisvader
Het bestuur voert voor alle belanghebbenden (actieve deelnemers, slapers, pensioengerechtigden en
werkgevers) van PMT als ‘goed huisvader’ de pensioenregeling uit. Het bestuur neemt de regeling in
ontvangst, aanvaardt en beheert deze, belegt de premies, keert de pensioenen uit en informeert de
belanghebbenden. Het bestuur heeft altijd de eindverantwoordelijkheid en de regie over alle
werkzaamheden van het fonds. Ook voor wat betreft de werkzaamheden die aan MN zijn uitbesteed.
Het bestuur maakt effectieve afspraken over wat wel en wat niet wordt uitbesteed.
2. Beleidsruimte
Het bestuur van PMT heeft heldere afspraken gemaakt over zijn beleidsruimte. Deze afspraken heeft
het bestuur gemaakt met de Vakraad, het overlegorgaan van de sociale partners in de Metaal en
Techniek. De beleidsruimte van het bestuur is weergegeven in een Bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst
(BUO) en de VPL-overeenkomst – die hiervan onderdeel is.
3. Visie, missie en strategie
Het bestuur heeft zijn visie, missie en strategie vastgelegd in het Strategisch meerjarenplan 2015-2020
zoals vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2016.
Missie
PMT zorgt voor een betaalbaar, duurzaam en zo veel mogelijk waardevast pensioen voor alle
deelnemers. PMT weet wat er speelt en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.
Er wordt samengewerkt met deelnemers, werkgevers en sociale partners. Het belang van deelnemers
staat altijd voorop.
PMT is laagdrempelig en geeft deelnemers - zowel digitaal als in persoonlijk contact - optimaal inzicht in
hun pensioen en in hun keuzemogelijkheden. Ook over wat er met de ingelegde premies gebeurt, is
PMT transparant.
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Visie
De visie van PMT is het bieden van een betaalbaar en duurzaam pensioen voor alle deelnemers met
maatwerk binnen de collectieve regeling.
Het doel van het beleggingsbeleid is voldoende rendement te behalen om zo een betaalbaar pensioen
te combineren met het streven naar een waardevast pensioen. Er wordt niet meer risico genomen dan
nodig is en er wordt scherp op het kostenniveau gelet. Het doen van beleggingen in Nederland geeft
invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van PMT.
PMT biedt haar deelnemers een vlekkeloze en passende dienstverlening en inzicht in hun pensioen en
de keuzes die zij kunnen maken.
Als fonds van de bedrijfstak Metaal en Techniek opereert PMT in een steeds veranderende omgeving.
PMT levert hierin goed zichtbaar haar inbreng en wordt erkend voor haar bijdragen aan verbeteringen
Strategie
De ambities en strategie worden onder andere gevormd door de missie, visie, kernwaarden, externe en
interne analyse te combineren. Om de ambities en strategie goed te laten aansluiten bij de missie, heeft
PMT de kernwoorden uit de missie hieronder nader toegelicht en ingevuld.
Betaalbaar. Dit wil zeggen kostenefficiënt en voorspelbaar voor de werkgevers. PMT maakt continu een
afweging maken tussen kwaliteit, rendement, risico en kosten. Daarnaast wil PMT een zo voorspelbaar
mogelijke premie vaststellen voor de werkgevers. PMT heeft een vaste premie voor de komende 5
jaren.
Duurzaam. PMT benadert verantwoord beleggen als een integraal onderdeel van het beleggingsproces.
Dat betekent dat verantwoord beleggen wordt meegewogen in elke investeringsbeslissing. In elk nieuw
strategiedocument, productmandaat en investeringsvoorstel wordt verantwoord beleggen
geadresseerd. Bij de selectie en monitoring van vermogensbeheerders wordt integratie van materiële
ESG risico’s en kansen meegewogen.
Waardevast. In het beleggingsbeleid is de doelstelling verwerkt om voldoende rendement op het
belegde vermogen te behalen om zo een betaalbaar pensioen te combineren met het streven naar een
waardevast pensioen. Het beleggingsbeleid heeft een lange termijn horizon en wordt steeds bekeken
met de verplichtingen als uitgangspunt. In de ABTN zijn de resultaten van de haalbaarheidstoets
toegevoegd. De haalbaarheidstoets onderzoekt de toekomstige resultaten en haalbaarheid van het
pensioenfonds. Het geeft aan dat het pensioenresultaat op fondsniveau in voldoende mate aansluit bij
de door het fonds gekozen ondergrens. Zo kan worden weergeven in hoeverre er op de lange termijn
een waardevast pensioen realiseerbaar is.
Samenwerking. De sociale partners in de technieksector zijn erin geslaagd om gezamenlijk één
regeling te formuleren Daarnaast is PMT voornemens om het strategisch partnerschip met haar
pensioenuitvoeringsorganisatie MN, dat op veel onderdelen al is ingevuld, verder vorm te geven. PMT
heeft uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan MN en is tevens mede aandeelhouder van
MN. Hierdoor is er sprake van een grote wederzijdse afhankelijkheid. Gezien de grote verwevenheid,
ook van oudsher, lijkt een strategisch partnership met de meest geschikte vorm voor de
uitbestedingrelatie met MN.
Transparant. PMT is transparant over de opbouw van de kostendekkende premie, de kosten en over de
ingelegde premies. Daar waar de doelen niet gehaald kunnen worden, beoogt PMT om hierover helder
en proactief te communiceren naar haar deelnemers.
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Keuzemogelijkheden. De deelnemer krijgt keuzemogelijkheden waaronder de keuze voor de
pensioendatum, de hoog/laag constructie en uitruil ouderdomspensioen/ nabestaandenpensioen. De
deelnemer kan inloggen op een eigen financiële planner, die ondersteunt bij het bieden van inzicht in
het eigen pensioen.
4. Noodprocedure
Het bestuur heeft noodprocedures in het leven geroepen om in spoedeisende situaties te kunnen
handelen. Deze noodprocedures zijn omschreven in het financiële crisisplan en in het incidentenbeleid
van PMT.
5. Onafhankelijkheid
Het bestuur waarborgt dat de leden van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, ten
opzichte van de achterban en van elkaar. Elk bestuurslid stelt zich bij de besluitvorming onafhankelijk
op ten opzichte van zijn achterban. Dit geldt voor alle drie de geledingen: werkgevers, werknemers en
pensioengerechtigden. Het bestuurslid handelt hierbij in het belang van alle belanghebbenden van
PMT.
6. Goed functioneren
Het bestuur is er collectief verantwoordelijk voor dat het zelf goed functioneert. De voorzitters van PMT,
vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur (DB), zien hier op toe. Als eindverantwoordelijk uitvoerder
van de pensioenregeling, streeft het bestuur van PMT naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en
openheid met betrekking tot de uitvoering van de pensioenregeling.
Het bestuur heeft een functieprofiel voor (potentiële) bestuursleden en de voorzitter opgesteld, waarin
de deskundigheidseisen en specifiek vereiste competenties zijn opgenomen. De profielschets is een
leidraad bij de benoeming van bestuurders zodat voorzien wordt in de benodigde competenties. Het
heeft ook een monitorfunctie voor de deskundigheid onder bestaande bestuursleden. Aan de hand van
het opgestelde profiel kan PMT sturen op de benodigde en gewenste opleiding.
Het bestuur van PMT stelt zich bij het uitoefenen van zijn bestuurstaak onafhankelijk op. Het zorgt
ervoor dat het pensioenfonds uitsluitend handelt ten behoeve van alle belanghebbenden van het fonds.
Het bestuur weegt haar belangen op
een zorgvuldige en evenwichtige wijze tegen elkaar af en maakt deze afwegingen
inzichtelijk. De belanghebbenden zijn de deelnemers, de gewezen deelnemers,
de pensioengerechtigden en de werkgevers, vallende onder de pensioenregeling van PMT.
7. Transparante taakvervulling
Het bestuur motiveert zijn besluiten en handelingen op transparante wijze. Dat gebeurt in het
jaarverslag, op de website, in communicatie-uitingen richting belanghebbenden. Het PMT bestuur
draagt zorg voor een adequaat communicatiebeleid. Dit beleid is erop gericht de deelnemers, de
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en andere belanghebbenden op
toegankelijke en transparante wijze proactief voor te lichten over hun pensioenresultaten, de algemene
situatie van het fonds en over relevante veranderingen.
Daarnaast geeft het bestuur aan het verantwoordingsorgaan alle benodigde informatie, overwegingen
en argumenten die ten grondslag liggen aan de besluiten en het beleid van het bestuur. Een
afvaardiging van het bestuur is in beginsel bij iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan
aanwezig om een toelichting te geven op het gevoerde beleid en het gesprek aan te gaan met het
verantwoordingsorgaan.
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8. Vastleggen overwegingen besluitvorming
Elke bestuursvergadering wordt uitgebreid genotuleerd. In de notulen worden de overwegingen en
argumenten die ten grondslag liggen aan de besluitvorming duidelijk vastgelegd. Ieder bestuurslid
spreekt zonder last of ruggespraak en kan alle relevante aspecten afwegen.
9. Aanbevelingen Raad van Toezicht
Het bestuur weegt de aanbevelingen van de Raad van Toezicht af. Het bestuur is van mening dat de
bevindingen van de Raad van Toezicht zwaar wegen, vandaar dat het bestuur bij de vergaderstukken
van iedere bestuursvergadering een lijst bijhoudt waarin de voortgang van de aanbevelingen wordt
weergegeven. Het bestuur geeft aan wanneer het afwijkt van de aanbevelingen en om welke redenen.

2.2

Belanghebbendenorgaan

10-13. Taken en werkwijze belanghebbendenorgaan
Niet van toepassing.

2.3

Taken en werkwijze intern toezicht/Raad van Toezicht

14. Effectief en slagvaardig functioneren
De RvT vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren
van PMT en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door PMT. De RvT is hierbij onafhankelijk
‘in mind, in appearance en in state’. Dit wil zeggen dat de RvT zich onafhankelijk opstelt en evenwichtig
besluiten neemt (‘in mind’), de (schijn van) belangenverstrengeling voorkomt of tegengaat (‘in
appearance’) en onafhankelijk is (‘in state’).
De RvT heeft recht op alle informatie die de raad nodig acht om zijn taak goed te kunnen uitvoeren:
 Bestuderen van een groot aantal beleidsdocumenten en vergaderstukken;
 Overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
 Overleg met de bestuurlijke commissies;
 Overleg met het verantwoordingsorgaan;
 Overleg met de directeur en specialisten van het bestuursbureau;
 Overleg met de Compliance Officer;
 Overleg met andere betrokkenen, waaronder de externe accountant en actuaris.
15. Naleving Code Pensioenfondsen
De RvT betrekt de naleving van de Code in zijn taak. Deze taak is opgenomen in de profielschets van
de leden van de Raad van Toezicht. In zijn jaarlijks rapport geeft de RvT ook een oordeel over de
naleving Code Pensioenfondsen.
16. Gesprekspartner bestuur
De RvT spreekt tenminste twee maal per jaar het voltallige bestuur en tweemaal per jaar het dagelijkste
bestuur. Naast deze dialoog stelt de RvT eens per jaar een rapport op met observaties over het
functioneren van het bestuur en geeft hierin aanbevelingen aan het bestuur. De RvT en het bestuur
bespreken dit rapport gezamenlijk.
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2.4

Verantwoording afleggen

17. Inzicht geven
Het bestuur geeft inzicht in het beleid, de besluitvormingsprocedures, de besluiten en de realisatie van
het beleid aan belanghebbenden. Belanghebbenden zijn de deelnemers, de inactieven (slapers), de
pensioengerechtigden en de werkgevers.
Het afleggen van verantwoording is belegd in het verantwoordingsorgaan (VO), omdat in het VO de
vertegenwoordigers van de belanghebbenden zitting hebben. Door middel van besluitenbrieven,
voortgangsrapportages en participatie van bestuursleden in vergaderingen van het VO wordt dit
inzichtelijk gemaakt. Minimaal twee maal per jaar gaat het bestuur de dialoog aan met het VO over het
afleggen van verantwoording.
Aan de direct belanghebbenden worden het beleid, de besluitvormingsprocedures, de besluiten en de
realisatie van het beleid inzichtelijk gemaakt via de diverse informatiekanalen die PMT kent: de website,
de e-mail nieuwsbrief en het PensioenJournaal. Ook de pensioenconsulenten spelen hier een
belangrijke rol.
18-21. Jaarverslag
Het bestuur draagt zorg voor een jaarverslag dat ten minste voldoet aan de wettelijke eisen en de eisen
die de Raad voor de Jaarverslaglegging heeft gesteld. Publicatie van het jaarverslag vindt plaats op de
website van het fonds. Indien gewenst stuurt PMT het jaarverslag toe. Binnen PMT is een externe
accountant aangesteld die een verklaring afgeeft. Ook is een certificerende actuaris aangesteld die een
verklaring afgeeft.
In het jaarverslag wordt ten minste het volgende opgenomen en hier wordt ook verantwoording over
afgelegd:
- de missie, visie en strategie van PMT
- of en in hoeverre PMT de gestelde doelen heeft bereikt.
- de rapportage van het verantwoordingsorgaan de kosten van de uitvoering van de
pensioenregeling. PMT sluit hierbij aan bij de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de
Pensioenfederatie.
- de naleving van de gedragscode en de Code Pensioenfondsen
- de evaluatie van het functioneren van het bestuur.
22. Dialoog bestuur en VO
Het bestuur spreekt op regelmatige basis met het VO over het gevoerde beleid. Het bestuur geeft een
toelichting op het jaarverslag aan het VO en gaat hierover het gesprek aan het met VO.

2.5

Integraal risicomanagement

23-24. Risicobewustzijn en risicoafweging
Het bestuur bevordert en borgt een cultuur waarin risicobewustzijn vanzelfsprekend is. Ook heeft het
bestuur er voor gezorgd dat het integrale risicomanagement adequaat georganiseerd is. De
adviesfunctie over het risicomanagement aan het bestuur is belegd in de Commissie Financiën en
Risico’s (CFR).
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De CFR stelt hiervoor ieder jaar een beleidsplan op. Dit beleidsplan richt zich op verbeteringen en het
verder ontwikkelen van beleid op het gebied van risicobeheersing en controle. Het vertrekpunt daarbij is
het vaststellen van het integrale risicoprofiel van PMT. Omdat monitoring van beleidsontwikkeling en
uitvoering een van de hoofdtaken is van de CFR, zal de voortgang van de implementatie van het
beleidsplan worden opgenomen in aparte voortgangsrapportages aan de CFR en in het CFRdashboard dat eens per kwartaal wordt geagendeerd. Op die manier is het bestuur op de hoogte van de
voortgang en heeft het de mogelijkheid om eventueel bij te sturen.
De rol die de CFR speelt is:
Regisseur van de uitbestedingsrelatie: dit betreft niet de inhoudelijke invulling, maar het
overkoepelende beleid, de aansturingprincipes en de beheersing van de uitbestede diensten.
Cultuur- en gewetensfunctie vanuit het perspectief van integraal risico management en
compliance. De CFR monitort voor PMT of alle risico’s bestuurlijk goed belegd en beheerst zijn.
Om dit meer nadruk te geven, bevat dit beleidsplan een uitgebreide risicoanalyse op het gebied
van compliance.
De CFR als het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant en de IAD van MN; waarbij
vooral de laatste een duidelijkere rol in het controle framewerk van PMT gaat vervullen.
Hiernaast zal de CFR via ‘action tracking’ monitoren of belangrijke verbeteracties (bijvoorbeeld
met betrekking tot het jaarwerk) worden doorgevoerd.
Om het bovenstaande efficiënt te kunnen benaderen, is nauwe afstemming over verantwoordelijkheden
en werkwijzen met de andere bestuurlijke commissies en het bestuur noodzakelijk.
PMT stelt hoge eisen aan integraal risicomanagement. Daaruit vloeit voort dat er
ook veel aandacht uitgaat naar de interne risicobeheersing van uitvoerder MN.
Binnen MN moeten alle kernprocessen beschreven zijn, waarbij de belangrijkste
risico’s geïdentificeerd worden en de nodige beheersmaatregelen zijn getroffen.
De identificatie van risico’s vindt plaats op basis van vier categorieën: strategische
risico’s, operationele risico’s, de betrouwbaarheid van financiële rapportages en
compliance – ofwel het naleven van de relevante wet- en regelgeving. Aan de hand
van dit raamwerk heeft MN een beheersomgeving ingericht.
De belangrijkste aspecten daarvan zijn: integriteit en ethiek van de medewerkers en de organisatie als
geheel, een regeling voor klokkenluiders, een heldere toekenning van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden en een personeelsbeleid dat is gericht op aanname en behoud van integer
handelend, deskundig en ervaren personeel.

2.6

Communicatie en transparantie

25. Communicatiebeleid
PMT vindt open en transparante communicatie met de deelnemers, gepensioneerden, werkgevers en
andere stakeholders van het fonds erg belangrijk. Daarbij past een open, proactief communicatiebeleid
dat dicht bij de sector staat. PMT vult dit onder andere in met een breed scala aan (digitale)
communicatiemiddelen. Van actieve medewerking aan persvragen tot en met bijeenkomsten van
gepensioneerden en de inzet van pensioenconsulenten tot en met de e-mail nieuwsbrief, een
uitgebreide brochurelijn en het PensioenJournaal.
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Momenteel is het belangrijkste communicatiedoel het bouwen aan vertrouwen onder de
belanghebbenden bij PMT. Daarna volgt het vergroten van het pensioenbewustzijn opdat deelnemers
zelf weten hoe de eigen pensioensituatie is en weten welke mogelijkheden men heeft om de situatie te
verbeteren indien gewenst. In het communicatiebeleid wordt de strategische aanpak beschreven,
alsmede de aanpassingen in de communicatiemiddelen die dit met zich meebrengen en de segregatie
in communicatie naar doelgroepen.
Daarnaast kent PMT een mediaprotol. In dit protocol zijn woordvoeringsrichtlijnen opgenomen alsmede
afspraken met het verantwoordingsorgaan over de woordvoering.
26. Effectiviteit van de communicatiemiddelen
Het bestuur meet periodiek hoe effectief de ingezette communicatiemiddelen zijn: eens per half jaar via
het online deelnemerspanel en om het jaar via een klanttevredenheidsonderzoek.

2.7

Verantwoord beleggen

27-29. Verantwoord beleggen beleid, overwegingen en draagvlak
Het bestuur heeft zijn beginselen ten aanzien van beleggen, waaronder ook het verantwoord beleggen,
vastgelegd in het Strategisch beleggingskader 2015-2020. In het strategisch beleggingskader staat hoe
het beleggingsbeleid van PMT bijdraagt aan het realiseren van een waardevast pensioen voor de
deelnemers van PMT. Het kader legt de doelstelling van het beleggingsbeleid vast, de risicohouding en
geeft aan welke beginselen PMT hanteert in het bereiken daarvan. Onderdelen van het kader zijn o.a.
de kosten van het vermogensbeheer, verantwoord beleggen, beleggen in Nederland en het transparant
zijn over de beleggingen en de daarmee gemoeide kosten.
Met het strategisch beleggingskader kunnen belanghebbenden bij PMT inzicht krijgen op welke manier
PMT hun premie belegt en welke overwegingen PMT daarbij hanteert. Het strategisch beleggingskader
staat op de website van PMT. Daar vinden deelnemers ook een uitgebreide, toegankelijke uitleg over
de samenstelling van de beleggingsportefeuille.
Het bestuur van PMT hecht veel waarde aan een goed doordacht verantwoord beleggen beleid. In 2015
heeft het bestuur – als onderdeel van het strategisch beleggingskader – besluiten genomen over o.a.
de thema’s van het verantwoord beleggen beleid en de aansluiting daarvan op de sector Metaal en
Techniek. PMT kijkt daarnaast actief naar de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille
De uitgangspunten voor het verantwoord beleggingsbeleid zijn terug te vinden op de website van PMT.
Ook geeft PMT jaarlijks een separaat jaarverslag uit rondom verantwoord beleggen. Het bestuur zorgt
er voor dat er onder de belanghebbenden draagvlak bestaat voor de keuzes over verantwoord
beleggen. Het bestuur gaat hier de dialoog met het VO over aan.

2.7

Uitvoering, uitbesteding en kosten

30. Verantwoordelijkheid uitvoering
Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door, namens of voor PMT wordt gedaan. Vanuit die
verantwoordelijkheid heeft het bestuur een visie op de uitvoering van de activiteiten van PMT en heeft
daarover ook afspraken gemaakt in het kader van uitbesteding, zowel op terrein van vermogensbeheer,
pensioenbeheer en communicatie. Daarbij worden ook afspraken over de tarieven gemaakt.
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31-33. Uitbesteding, taakverdeling beleid en uitvoering
PMT heeft de uitvoering van de pensioenadministratie uitbesteed aan MN. Voor het vermogensbeheer
treedt MN op als fiduciair manager. Vanuit deze rol voert MN deels zelf het vermogensbeheer uit en
wordt een deel door externe vermogensbeheerders belegd. Het bestuur van PMT is, ondanks deze
uitbesteding, volledig verantwoordelijk voor het beleid, en toetst periodiek de uitvoering daarvan op
juistheid, tijdigheid en volledigheid.
Het bestuur monitort de uitvoering aan de hand van allerlei rapportages, zoals week-, maand en
kwartaalrapportages volgens een vastgesteld format (de rapportagelijn met de uitvoerder zijn
beschreven in het beleidsdocument uitbesteding). In de rapportages wordt onder meer verantwoording
afgelegd over juistheid, tijdigheid en volledigheid van de uitvoering.
In de rol van opdrachtgever staat het PMT vrij om contracten aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen.
Er zijn aparte contracten voor de uitbesteding van het pensioenbeheer en de uitbesteding van het
vermogensbeheer. Het bestuur heeft een ‘Beleidsdocument Uitbesteding’ opgesteld. In dit document
zijn de uitgangspunten en werkwijzen beschreven waarop PMT zijn uitbesteding en de daaraan
verbonden risico’s stuurt en hanteert. Hierin zijn de belangrijkste uitgangspunten rondom uitbesteding
uitgewerkt aan de hand waarvan inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze het bestuur de
uitbestedingrelatie heeft vormgegeven en op welke niveaus de uitbesteding door bestuur en
bestuursbureau wordt gestuurd.
34. Beloningsbeleid
PMT vindt transparantie belangrijk. Het bestuur van PMT heeft daarom een beloningsbeleid
vastgesteld. Dit beleid heeft betrekking op de beloning voor medewerkers van het bestuursbureau, de
vergoedingen voor het bestuur, de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan. Ook wordt inzicht
gegeven in het beloningsbeleid dat PMT voert ten aanzien van uitvoerder MN en andere externe
vermogensbeheerders.
Het beloningsbeleid van PMT voldoet aan de regels van beheerst beloningsbeleid van financiële
ondernemingen. Het beloningsbeleid is zo ingericht dat het enerzijds voldoet aan de norm voor
beheerst belonen en anderzijds voorkomt dat het geen stimulans biedt tot het nemen van risico’s op het
gebied van vermogensbeheer. Aangezien PMT de pensioenadministratie en het vermogensbeheer
volledig uitbesteedt, heeft het nemen van onaanvaardbare risico’s met name betrekking op het
beloningsbeleid van MN en andere vermogensbeheerders.
Daarnaast maakt het beloningsbeleid onderdeel uit van de contractafspraken bij het verlengen van de
raamovereenkomst met uitvoerder MN. Via het kwartaaloverleg tussen het bestuur en de Raad van
Bestuur van MN, waarin de Raad van Bestuur verantwoording aflegt over het voorliggende kwartaal,
wordt het beloningsbeleid veelvuldig besproken. Daarnaast maakt het bestuur het beloningsbeleid
onderdeel van de aandeelhouderspositie. Het DB is namelijk vertegenwoordigd in de Stichting
Administratie Kantoor (StAK) van MN, waarin PMT direct aandeelhouder van MN is.
35. Schade door handelen
Het bestuur heeft met MN duidelijke afspraken gemaakt als MN of een door MN ingeschakelde derde
onvoldoende presteert, de overeenkomst niet naleeft of schade veroorzaakt door handelen of nalaten.
Via een driemaandelijkse compliance rapportage monitort het bestuur de incidenten die er in de
uitvoering (zowel bij vermogensbeheer, pensioenbeheer als IT) spelen.
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36. Klokkenluidersregeling uitvoerder
MN heeft een klokkenluidersregeling. Het bestuur van PMT bevordert dat MN staat voor een open
cultuur.
37. Evaluatie kwaliteit van de uitvoering
Het bestuur evalueert per kwartaal kritisch de kwaliteit van de uitvoering en de gemaakte kosten. Via
het kwartaaloverleg tussen het bestuur en de Raad van Bestuur van MN, waarin de Raad van Bestuur
verantwoording aflegt over het voorliggende kwartaal, spreekt het bestuur MN hier op aan. Daarnaast
houdt het bestuur om het jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder de belanghebbenden van PMT
om op deze manier de kwaliteit van de uitvoering en de tevredenheid van de belanghebbenden te
toetsen.

2.9

Rol accountant en actuaris

38. Opdracht accountant en actuaris
Het bestuur heeft de rol van de actuaris en de accountant beschreven in het ´Beleid Certificerende
Partnerschappen´. Hierin is de maximale termijn voor strategische partners beschreven. PMT stelt in
principe een maximale termijn aan de controlerend accountantskantoor en de certificerend actuaris
vast. Hierbij is het op voorhand gewenst om aan te sluiten op de termijn van acht boekjaren. Evaluatie
van dit besluit vindt gelijktijdig met een herbenoemingprocedure van de controlerende organisatie
plaats.
Indien er zwaarwegende redenen voor continuering zijn, dan kan PMT besluiten om geen wisseling van
controlerende accountantsorganisatie dan wel certificerend actuaris uit te voeren. De controletermijn
van acht jaar kan in dat geval met maximaal twee boekjaren worden verlengd.
In principe verrichten de strategische partners zelf geen niet-controle werkzaamheden voor PMT. Indien
een van de kantoren waarvoor zij werkzaam zijn hiervoor wel worden gevraagd, dan verstrekt het
bestuur hier een afzonderlijke opdracht voor. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat PMT een andere
accountant heeft dan MN, om op die manier de onafhankelijkheid te waarborgen.
39. Evaluatie en benoeming
Het bestuur beoordeelt jaarlijks het functioneren van de adviserend actuaris, de certificerend actuaris
en de accountant. Tijdens de bestuursvergadering in september van enig jaar worden alle strategische
partners benoemd voor het komende jaar, dan wel het dan geldende boekjaar waarop de controle
betrekking heeft.

2.10

Klachten- en geschillen

40. Kritiek
Het bestuur bevordert een open cultuur binnen het bestuur. Het bestuur staat open voor klachten van
belanghebbenden. Om de klachten te kanaliseren en te monitoren bestaat de ‘Klachtenrapportage
dienstverlening’. In deze rapportage zijn de ‘signalen van ongenoegen’ van belanghebbenden die via de
pensioenconsulenten van PMT zijn ontvangen ook meegenomen. Daarnaast toetst PMT de kwaliteit
van de dienstverlening door middel van een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.
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41. Klachten- en geschillenregeling
In het pensioenreglement is onder artikel 9 vermeld dat een deelnemer, belanghebbende of werkgever
die een klacht heeft die betrekking heeft op het fonds, zich mondeling of schriftelijk kan richten tot het
fonds. Voor PMT is dan ook het reglement ’Klachtenregeling van Pensioenfonds Metaal en Techniek‘
van toepassing dat sinds 1 januari 2009 in werking is getreden. De klachtenregeling is voor
belanghebbenden te raadplegen via de website van PMT.
PMT kent echter geen aparte geschillenprocedure. Als een belanghebbende bij PMT bezwaar wenst
aan te tekenen tegen de afhandeling van een klacht of tegen het besluit waartegen die klacht was
gericht, dan kan hiertegen bezwaar worden aangetekend bij het bestuur. Bovendien kan men zich ook
beroepen op de in artikel 10 vermelde hardheidsclausule. Dit houdt in dat in gevallen (echter niet van
algemene aard) waarin het pensioenreglement niet voorziet of waarin dit tot onredelijkheid of
onbillijkheid zou leiden tegenover een deelnemer of belanghebbende, het bestuur dan beslist. Hiertoe
moet echter wel een concreet verzoek worden ingediend.
Het bestuur is voornemens een klachten- en geschillenregeling in te voeren. Onderzocht wordt nu of en
op welke wijze een hoorrecht kan worden ingevoerd.

2.11

Melding onregelmatigheden

42. Melding door betrokkenen
De bestuursleden, leden van het VO, leden van de RvT, externe leden in de bestuurlijke commissies en
medewerkers van het bestuursbureau (inclusief pensioenconsulenten) hebben de mogelijkheid om te
rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Dit gaat om zowel
onregelmatigheden binnen PMT als bij uitvoerder MN. PMT heeft hiertoe een gedragscode,
integriteitsbeleid en incidentenbeleid opgesteld.
43-44. Klokkenluidersregeling
In het incidentenbeleid is een klokkenluidersregeling opgenomen, waardoor diegenen die financieel
afhankelijk zijn van PMT zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden
binnen PMT. In dit beleidsdocument is opgenomen bij wie en op welke wijze hierover gerapporteerd
kan worden.
Het bestuur staat er voor dat uitvoerder MN ook een dergelijke regeling heeft.

3.1

Benoeming, ontslag en schorsing

45-47. Benoeming, ontslag en schorsing
Het bestuur van PMT bestaat uit twaalf leden. Zes bestuursleden worden als vertegenwoordigers van
de werkgevers benoemd op voordracht van de Federatie Werkgevers Techniek (FWT). Vier
bestuursleden worden als vertegenwoordigers van de werknemers benoemd. Hiervan worden er drie
benoemd op voordracht van FNV en één op voordracht van CNV Vakmensen. Twee bestuursleden zijn
benoemd als vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.
De benoeming van de vertegenwoordigers van gepensioneerden gebeurt op basis van de uitslag van
verkiezingen die gehouden worden onder de pensioengerechtigden van PMT. Voor 2014 gebeurde dit
op basis van directe verkiezingen. Voor een volgende termijn (2018) worden er getrapte verkiezingen
gehouden om te bepalen welke vertegenwoordigers er namens pensioengerechtigden in het bestuur
komen. Dit houdt in dat de pensioengerechtigden die middels verkiezingen zijn gekozen in het
verantwoordingsorgaan, een bindende voordracht mogen doen voor de bestuursleden die de
pensioengerechtigden vertegenwoordigen in het bestuur.
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Bij de (her)benoeming van bestuursleden heeft de vakraad een adviesrecht, met uitzondering van de
benoeming van de vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden.
Daarnaast legt het bestuur de benoeming van een kandidaat-bestuurder vooraf voor aan de Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht kan de benoeming van de kandidaat-bestuurder beletten als deze niet
voldoet aan de profielschets.
Ontslag
Een bestuurslid houdt op bestuurslid te zijn:
- op het tijdstip van zijn overlijden;
- door periodiek of vrijwillig aftreden;
- door ontslag door het bestuur op voordracht van de voordragende organisaties;
- door ontslag door het bestuur ingeval van disfunctioneren;
- door ontslag door de raad van toezicht ingeval van disfunctioneren;
- bij verlies van zijn verstandelijk vermogen (middels rechterlijke uitspraak);
- bij ontslag door de rechter;
- door toetreden tot het verantwoordingsorgaan of de raad van toezicht.
De Raad van Toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de
organisaties die bevoegd zijn bestuursleden voor benoeming voor te dragen. De Raad van Toezicht is
bevoegd een bestuurslid dat disfunctioneert te schorsen of te ontslaan. Daarnaast is het bestuur zelf
bevoegd om een bestuurslid te schorsen. Dit is opgenomen in de statuten van PMT.
Eisen voor vacature
Er zijn profielschetsen voor de leden van het bestuur en de leden van de RvT. Het VO heeft een
competentievisie ontwikkeld die gehanteerd wordt bij de werving van nieuwe leden.

3.2

Geschiktheid

3.2.1 Bestuur
48-49. Geschiktheid bestuur
Het PMT bestuur zorgt ervoor dat het voldoet aan alle geschiktheidseisen die op basis van wet- en
regelgeving door DNB en AFM worden gesteld. Het bestuur stelt aanvullend hierop een eigen
geschiktheidsplan vast, waarin de eisen die aan de bestuursleden worden gesteld, zijn vastgelegd.
Het bestuur heeft in 2016 een nieuw geschiktheidsplan vastgesteld.
Dit geschiktheidsplan beschrijft:
 welke deskundigheid, competenties en professioneel gedrag van de individuele bestuursleden
en van het bestuur als geheel vereist is;
 welke personen over welke geschiktheid beschikken;
 hoe en binnen welke termijn bepaalde tekortkomingen in de vereiste geschiktheid opgeheven
zullen worden;
 hoe het beleid van PMT ter bevordering en handhaving van het vereiste geschiktheidsniveau
luidt;
 op welke wijze het bestuur zijn collectieve functioneren en dat van zijn individuele leden
periodiek evalueert.
Het geschiktheidsplan geeft mede richting en duidelijkheid over de kandidaten die gezocht moeten
worden voor toekomstige bestuursfuncties.
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50. Permanente educatie
Om aan de geschiktheidseisen te voldoen zorgt het bestuur voor een programma van permanente
educatie voor de leden van het bestuur. Dit programma heeft tot doel de geschiktheid voor de leden van
het bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden en te ontwikkelen. Bij PMT uit zich dit in het
voorafgaand aan het kalenderjaar inplannen van vier vaste thema- en scholingsdagen. Afhankelijk van
ontwikkelingen in de markt of in de sector kunnen er ad hoc extra dagen worden ingepland voor het
bestuur, dan wel de afzonderlijke bestuurlijke commissies. Voor individuele bestuursleden is het ook
mogelijk om zelfstandig een opleiding te volgen op kosten van PMT, onder de voorwaarde dat de
onderbouwing voor het volgen van de opleiding door het DB akkoord wordt bevonden. Tweejaarlijks
wordt de geschiktheid van het bestuur getoetst door middel van een kennistoets of assessments.
51. Evaluatie functioneren bestuur
Het bestuur ziet periodieke zelfevaluatie als een hulpmiddel om zijn bestuurlijk handelen te toetsen aan
de eigen doelstellingen van PMT, de wettelijke eisen die aan pensioenfondsbesturen worden gesteld,
en de door het bestuur onderschreven Code Pensioenfondsen. Het bestuur evalueert periodiek het
functioneren van het bestuur als collectief en van de individuele bestuursleden. Dit doet het bestuur
jaarlijks onder begeleiding van een externe deskundige.
De evaluatie richt zich op geschiktheid: deskundigheid (kennis), bestuurlijke competenties, houding en
professioneel gedrag. De uitkomsten worden vastgelegd en besproken in een bestuursbijeenkomst.
Op basis van de uitkomsten van de zelfevaluatie kan mede worden vastgesteld of het bestuur zich op
collectief niveau voldoende deskundig acht dan wel dat bestuursleden op individueel niveau van
mening zijn dat collega-bestuursleden hun deskundigheid moeten bevorderen. Dit zal met name tijdens
de collectieve nabespreking van de uitkomsten van de zelfevaluatie aan de orde komen. Ook kunnen
de uitkomsten aanleiding geven tot een heroriëntatie op de samenstelling van de commissies en de
taakverdeling binnen het bestuur. Het bestuur verbindt conclusies aan de uitkomst van de evaluatie.

3.2.2 Raad van Toezicht
52. RvT onafhankelijkheid
De leden van de RvT hebben een kritische houding jegens het bestuur. Maar de RvT staat het bestuur
ook met raad ter zijde. Deze beide taken oefenen zij uit door het handelen van het bestuur nauwlettend
te volgen en daarover hun bevindingen uit te brengen. Daarbij doet de RvT ook aanbevelingen richting
het bestuur en gaat in gesprek met het bestuur over toekomstig beleid en ontwikkelingen. De leden van
de RvT oefenen hun toezicht uit op basis van de VITP-Toezichtscode. De RvT kent een aantal
goedkeuringsrechten. Deze zijn opgenomen in de statuten van PMT.
53-54. Samenstelling en profielschets
De RvT bestaat uit drie onafhankelijk leden. De leden worden benoemd door het bestuur na bindende
voordracht door het VO. Een lid van de RvT kan eenmaal herbenoemd worden. De voorzitter wordt
door het bestuur in functie benoemd. De RvT treedt in onderling overleg zodra daar behoefte aan is.
De RvT stelt voor iedere toezichthouder zelf een specifieke profielschets op. Hierin staan de vereiste
geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag. Het VO heeft hier adviesrecht in. Kandidaten dienen het
vermogen en de durf te hebben om zich kritisch op te stellen richting het bestuur. Hier worden zij op
geselecteerd.
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55. Evaluatie
De RvT evalueert jaarlijks zijn functioneren, waarbij ten minste eens in de drie jaar een onafhankelijk
begeleider dit proces begeleidt. Bij de evaluatie komt aan de orde of de RvT voldoende geschikt en
divers is en waarbij gedrag en cultuur een belangrijk aspect is.

3.2.3 Het verantwoordingsorgaan
56. Geschiktheid en diversiteit
Het VO bestaat uit acht actieve deelnemers en vijf gepensioneerde deelnemers. De samenstelling van
actieve deelnemers en pensioengerechtigden is op basis van onderlinge getalsverhoudingen.
Daarnaast hebben drie vertegenwoordigers van werkgevers zitting in het VO. Per 1 juli 2014 zijn de
leden van het verantwoordingsorgaan benoemd door vak, -branche,- en ouderenorganisaties, op basis
van het aantal aangesloten leden bij deze organisaties.
De zetelverdeling voor het VO per 1 juli 2018 zal voor de actieve leden en de pensioengerechtigden
plaatsvinden op basis van directe verkiezingen. Het VO heeft een competentievisie vastgesteld,
waaraan de individuele leden moeten voldoen. Het VO bevordert hierbij de geschiktheid en diversiteit
van zijn leden. Het VO heeft tenminste een maal per jaar een opleidingsdag. In 2015 was er een vrouw
lid van het VO, twee leden waren jonger dan 40 jaar.

3.2.4 Belanghebbendenorgaan
57-58. Belanghebbendenorgaan
Niet van toepassing.

3.3

Stemverhoudingen

59. Stemrecht
Ieder bestuurslid heeft stemrecht.

3.4

Zittingsduur en benoemingen

60. Bestuur
De reguliere zittingstermijn van bestuursleden is vier jaar. De bestuursleden zijn ten hoogste tweemaal
herbenoembaar. Een bestuurslid dat tweemaal is herbenoemd, kan opnieuw worden benoemd, als dit
bestuurslid ten minste drie jaar geen zitting heeft gehad in het bestuur.
61. VO
Een lid van het VO heeft zitting voor vier jaar. De maximale termijn voor leden van het VO wordt op drie
gesteld (maximaal 12 jaar). Hierna mogen leden zich niet meer kandidaat stellen. Het lidmaatschap van
het VO is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het pensioenfondsbestuur of met het interne
toezicht (Raad van Toezicht).
62. Belanghebbendenorgaan
Niet van toepassing.

13/17

63. RvT
Een lid van de RvT heeft zitting voor vier jaar. De leden worden benoemd door het bestuur na bindende
voordracht door het VO. Een lid van de RvT kan eenmaal herbenoemd worden. De voorzitter wordt
door het bestuur in functie benoemd.
64. Visitatiecommissie
Niet van toepassing.

3.5 Diversiteit
65-66/69-71. Diversiteitsbeleid
Het bestuur van PMT heeft een diversiteitsbeleid opgesteld. Voor PMT is diversiteit geen op zichzelf
staand doel. De eerste prioriteit bij de samenstelling van de diverse gremia van PMT is de geschiktheid
van personen om in een (bestuurs)functie van PMT te participeren. Kennis, vaardigheden (kunde) en
professioneel gedrag voeren hierbij de boventoon en zijn leidend. Daarnaast is het bestuur van mening
dat het functioneren van de verschillende gremia verbeterd kan worden door het inzetten van diverse
aanvullende vaardigheden, culturen en zienswijzen.
Het bestuur streeft er naar dat de verschillende gremia een zo goed mogelijke afspiegeling vormen van
de deelnemers en pensioengerechtigden in het pensioenfonds voor wat betreft leeftijd en geslacht.
Concreet betekent dit dat het bestuur er naar streeft dat er naast mannen tenminste één vrouw, en
naast personen ouder dan 40 jaar tenminste één persoon jonger dan 40 jaar zitting hebben in het
bestuur en het verantwoordingsorgaan. Momenteel voldoet PMT niet aan deze eisen voor wat betreft
het bestuur. Het bestuur maakt echter gebruik van de aanwezige expertise in zowel het bestuursbureau
als de bestuurlijke commissies.
Op het bestuursbureau zijn medewerkers werkzaam, en in de bestuurlijke commissies hebben externe
deskundigen zitting, die wel voldoen aan de diversiteitseisen. Betreffende personen zijn
medebeleidsbepalers van PMT.
De komende periode zal het diversiteitsbeleid meer concrete invulling moeten gaan krijgen, wat wordt
uitgewerkt in een instroom en opvolgingsplan voor het bestuur van PMT. Dit plan is gericht op:
- het voldoen aan de diversiteiteisen; de samenstelling van het bestuur is divers (afspiegeling
van de sector);
- het invullen van de bestuursfuncties op de korte en middellange termijn;
- het waarborgen van de continuïteit van het bestuur;
- het laten beschikken van het totale bestuur en de individuele bestuursleden over de gewenste
deskundigheid, competenties en professioneel gedrag (=geschiktheid).
Vak- en brancheverenigingen zullen actief benaderd worden en zullen worden gevraagd medewerking
te verlenen om kandidaten voor toekomstige bestuursposities te werven op basis van specifieke
profielschetsen die passen in de diversiteitsdoelstellingen.
Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om reeds geworven kandidaten voor te bereiden op hun
toekomstige bestuursfunctie en hierin ervaring op te laten doen, bijvoorbeeld door participatie in de
bestuurlijke commissies.
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67-68. VO
Het bestuur voldoet in 2015 niet aan de eisen van diversiteit. Alle bestuursleden zijn ouder dan 40 jaar
en er hebben geen vrouwen zitting in het bestuur van PMT. In 2015 heeft het bestuur wel inspanningen
verricht om de per 1 januari 2016 ontstane vacature te laten invullen door een vrouw. Deze
inspanningen hebben (nog) niet tot resultaat geleid. Het bestuur zal zijn inspanningen voortzetten in
2016.
Het verantwoordingsorgaan voldoet momenteel aan de minimale invulling van de diversiteiteisen. Dit wil
zeggen dat er tenminste één vrouw en twee personen jonger dan 40 jaar zitting hebben in het
verantwoordingsorgaan. De samenstelling van het volgende verantwoordingsorgaan (2018) geschiedt
op basis van directe verkiezingen onder alle deelnemers van PMT. Verwacht wordt dat dit de diversiteit
van het verantwoordingsorgaan ten goede komt.

3.6

Integer handelen

72-76. Gedragscode
PMT beschikt over een gedragscode die zich richt op het bevorderen van het integer functioneren van
het fonds en de aan haar verbonden personen.
In het bijzonder richt de gedragscode zich op risico’s rondom:
 marktmisbruik
 belangenverstrengeling
Voor één categorie van verbonden personen (zogenaamde insiders) gelden verdergaande
gedragsregels, aangezien insiders vanuit hun functie zouden kunnen beschikken over voorwetenschap.
Door de specifieke situatie bij het fonds, waarbij pensioenuitvoering en –administratie en
vermogensbeheer zijn uitbesteed aan MN, is het aantal insiders zeer beperkt. MN kent een eigen
gedragscode, de compliance officer van MN ziet toe op de naleving daarvan.
Andere verbonden personen hebben geen toegang tot koersgevoelige informatie en zijn daarom alleen
als verbonden persoon aangemerkt. Verbonden personen die geen insider zijn, verstrekken
desgevraagd informatie over persoonlijke transacties aan de compliance officer. De gedragsregels in de
overige artikelen (waaronder de artikelen over belangenverstrengeling) gelden voor alle verbonden
personen. De gedragscode is van toepassing op het bestuur, Raad van Toezicht,
verantwoordingsorgaan en alle medewerkers van het bestuursbureau of personen die in opdracht van
het bestuursbureau werkzaamheden verrichten.
In de Gedragscode van PMT is opgenomen dat iedere verbonden persoon verplicht is ieder (potentieel)
eigen belangenconflict te melden aan de compliance officer. Pogingen van een (aspirant-)relatie tot
beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk te worden gemeld.
De verbonden persoon is verplicht om onmiddellijk persoonlijke transacties aan de compliance officer te
melden, voor zover bij deze transacties op welke manier dan ook een verband kan worden gelegd met
transacties of relaties van het fonds.
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Naleving gedragscode
De verbonden personen tekenen jaarlijks een verklaring over het naleven van de gedragsregels. Deze
verklaring wordt uitgevraagd door de compliance officer. Naast de reguliere vraag tot ondertekening van
de gedragscode worden de verbonden personen tevens gevraagd:
- Nevenfuncties op te geven
- Of er relatiegeschenken zijn ontvangen
- Of er uitnodigingen van derden zijn ontvangen en of deze aanvaard zijn;
- Of hij/zij financiële belangen in zakelijke relaties van het fonds heeft;
- Of er persoonlijke transacties verricht zijn waarbij een verband kan worden gelegd met
het fonds, en
- Of er eventuele overige situaties ten aanzien van belangenverstrengeling zijn ontstaan.
Nevenfuncties
Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen heeft het bestuur van PMT de
nevenfuncties van de volgende verbonden personen in kaart gebracht:
- Medewerkers van het bestuursbureau;
- Bestuursleden;
- Externe deskundigen en externe adviseurs in de bestuurlijke commissies;
- Leden van de Raad van Toezicht.
De nevenfuncties worden ieder half jaar bij de verbonden personen geïnventariseerd en worden voor
het bestuur inzichtelijk gemaakt op een bestuursportaal (online platform voor bestuursleden).
Integriteitsbeleid
Naast een gedragscode heeft PMT tevens een integriteitbeleid opgesteld. In de financiële
toezichtwetgeving is integriteit als een expliciete doelstelling van het financiële toezicht opgenomen. Het
wettelijk aangrijpingspunt van toezicht is een integere bedrijfsvoering, waardoor de soliditeit van de
instelling duidelijk op de voorgrond staat. Het gaat er hierbij om dat PMT voorkomt dat zij betrokken
raakt bij handelingen die tegen de wet ingaan en/of handelingen die maatschappelijk onbetamelijk zijn.
De ratio hiervan is vertrouwen: voor het goed kunnen functioneren als pensioenfonds is vertrouwen van
onder meer het publiek een randvoorwaarde. Integriteit vormt een van de pijlers van dat vertrouwen.

3.7

Beloningsbeleid

77. Beheerst en duurzaam beloningsbeleid
Het bestuur heeft een beloningsbeleid vastgesteld voor het bestuur, de leden van de RvT en het VO.
Bestuursleden, commissieleden en leden van de Raad van Toezicht en het VO van PMT ontvangen
een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding sluit aan bij de aanbevelingen die de
Pensioenfederatie hierover heeft opgesteld.
Het totaal van de vergoedingen per individueel bestuurslid is gemaximeerd op € 100.000 per jaar. Er
worden geen bonussen uitgekeerd aan bestuur en medewerkers van het bestuursbureau.
De bestuursvergoedingen worden vanaf 1 januari 2017 (jaarlijks) verhoogd met de loonstijging zoals
deze zijn afgesproken binnen de CAO Metaal en Techniek.
Als het bestuur onverhoopt moet besluiten om de aanspraken en uitkeringen van de deelnemers in de
pensioenregeling te verlagen, dan worden de vergoedingen van de bestuursleden en de aanspraken en
uitkeringen van (oud-)medewerkers van PMT met eenzelfde percentage verlaagd.
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78. Eisen en tijdsbeslag
De hoogte van de vergoeding van bestuursleden is gerelateerd aan tijdsbeslag dat voor de
verschillende functies bestaat (voorzitter, commissielid, bestuurslid).
79. Bonussen
PMT kent geen prestatiegerelateerde beloningen.
80. Beloning RvT
De beloning van de leden van de RvT is een vaste vergoeding en sluit aan bij de vergoedingen binnen
de pensioensector. Zij staan een kritische houding niet in de weg.
81. Ontslagvergoedingen
PMT kent geen ontslagvergoedingen voor bestuursleden of leden RvT

3.8

Compliance

82-83. Compliance
Compliance gaat om de naleving van interne en externe wet- en regelgeving, vooral gericht op
financiële toezichtwetgeving en integriteit. De gedragscode maakt daarvan onderdeel uit. De leden van
het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht en medewerkers van het
bestuursbureau (tevens ingehuurde medewerkers) handelen integer. Zij vermijden elke vorm van (of
schijn van) belangenverstrengeling met een partij waarmee het fonds een band heeft, op welke manier
dan ook.
Voor het toezicht op de naleving is door het bestuur een externe compliance officer aangesteld bij het
Nederlands Compliance Instituut. De compliance officer vervult een onafhankelijke rol binnen het fonds.
De compliance officer rapporteert aan de voorzitter van het bestuur, zowel voor de dagelijkse gang van
zaken, als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan. Het bestuur waarborgt dat
de compliance officer over voldoende bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht op de
naleving van relevante wettelijke bepalingen en de gedragscode en diens onafhankelijke positie ten
opzichte van degenen die zijn onderworpen aan zijn toezicht.
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