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Beleidsdocumenten Pensioenfonds Particuliere Beveiliging 

 

Onderstaand een toelichting op de beleidsdocumenten van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. De toelichting geeft weer wat 

een document inhoudt en waar het te vinden is. 

 

Beleidsdocument Toelichting Beschikbaar via website 

Abtn (Actuariële en bedrijfstechnische 

nota) 

Pensioenfondsen moeten op basis van de Pensioenwet 

(PW) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling 

(WVB) een actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) 

opstellen, waarin de algemene criteria zijn opgenomen 

die aangeven waarop Pensioenfonds Particuliere 

Beveiliging zijn (financieel) beleid baseert. De Abtn gaat 

in op: 

- intern beheersingssysteem; 

- administratieve organisatie en interne controle; 

- procedures en criteria voor aansluiting bij het 

fonds; 

- aanspraken van deelnemers; 

- risico’s; 

- financiële opzet; 

- financiële sturingsmiddelen. 

Zie kopje ‘overige documenten’: 

https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten  

Beleid herziening pensioenen In dit document wordt de procedure met betrekking tot 
terugvorderingen en nabetalingen aan 
pensioengerechtigden aan wie door Pensioenfonds 
Particuliere Beveiliging een onjuiste pensioenuitkering is 
uitbetaald, beschreven. Tevens wordt beschreven hoe 
wordt omgegaan met aanpassingen van een onjuiste 
uitkering naar de toekomst toe. Hierbij is zoveel mogelijk 
aangesloten bij het ‘Servicedocument Herzien Pensioenen’ 
van de Pensioenfederatie. 

Zie kopje ‘overige documenten’: 

https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten  
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Beloningsbeleid Pensioenfonds Particuliere Beveiliging voert een beheerst 

en duurzaam beloningsbeleid. Dit beleid ziet op de 

beloning van de bestuurders en past bij de doelstellingen 

van het fonds. Ook past het beleid bij de bedrijfstak, 

onderneming of beroepsgroep waarvoor het fonds de 

pensioenregeling uitvoert. 

Zie kopje ‘overige documenten’: 

https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten  

ERB (Eigenrisicobeoordeling) Pensioenfondsen dienen een Eigenrisicobeoordeling (ERB) 

op te stellen. De ERB heeft tot doel dat pensioenfondsen 

een integrale analyse en beoordeling uitvoeren van:  

- de risico's waaraan een pensioenfonds is of in de 

toekomst kan worden blootgesteld; en  

- de effectiviteit van het risicobeheer en de 

beheersmaatregelen.  

 

Het belangrijkste doel van de ERB is dat Pensioenfonds 

Particuliere Beveiliging nog meer zicht en grip krijgt op 

risico's, om te voorkomen overvallen te worden door 

onvoorziene omstandigheden die van invloed zijn op de 

strategie van het fonds. 

Zie kopje ‘overige documenten’: 

https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten  

Gedragscode Doel van de gedragscode is het geven van regels en 

richtlijnen voor bestuursleden en andere door 

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging aan te wijzen 

verbonden personen ter voorkoming van conflicten tussen 

belangen van het fonds en de privé- of andere belangen 

van verbonden personen, alsmede ter voorkoming van 

het gebruik maken van vertrouwelijke informatie van het 

fonds voor privé - of andere doeleinden. Het uitgangspunt 

daarbij is om transparantie te bevorderen en ervoor te 

zorgen dat alle verbonden personen, ook voor hun eigen 

bescherming, duidelijk weten wat wel en wat niet 

geoorloofd is. De gedragscode draagt mede bij tot het 

Zie kopje ‘overige documenten’: 

https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten  
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integer functioneren van het fonds ten behoeve van al 

diegenen die bij het fonds belang hebben en tot het 

waarborgen van de goede naam en reputatie van het 

fonds als marktpartij.  

Geschillenreglement Van een ‘geschil’ is sprake als een belanghebbende zich 

niet kan verenigen met een inhoudelijk tegen hem/haar 

genomen besluit van het bestuur van Pensioenfonds 

Particuliere Beveiliging. In het Geschillenreglement is 

onder meer opgenomen hoe een geschil bij de 

Geschillencommissie aanhangig kan worden gemaakt en 

wat de taken en bevoegdheden van de 

Geschillencommissie zijn. 

Zie kopje ‘Reglementen en statuten’: 
https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten  

Haalbaarheidstoets 

 

Het bestuur van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging 

voert periodiek een haalbaarheidstoets uit. Deze 

berekening, de haalbaarheidstoets, geeft voor uw 

pensioenregeling inzicht in:  

- de samenhang tussen de financiële opzet; 

- het verwachte pensioenresultaat en  

- de risico’s die daarbij gelden. 

Zie kopje ‘overige documenten’: 

https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten 

Herstelplan Het herstelplan is een cijferoverzicht op 1 pagina met een 

vragenlijst. In het plan staat bijvoorbeeld de 

startdekkingsgraad, hoeveel rendement de beleggingen 

naar verwachting opleveren en wanneer er naar 

verwachting weer (gedeeltelijk) geïndexeerd kan worden. 

Het plan laat de verwachte ontwikkeling van de 

beleidsdekkingsgraad voor de komende jaren zien. Dit 

hangt onder andere sterk af van de ontwikkeling van de 

rente en het werkelijke rendement. 

Uit het plan moet blijken dat de financiële positie van 

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging binnen een 

bepaalde periode is hersteld tot de vereiste 

Zie: 

https://www.beveiligingspensioen.nl/financiele-
situatie  
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dekkingsgraad van 121,8%. Zolang dat niet het geval is, 

moet het fonds ieder jaar het herstelplan aanpassen.   

Jaarverslag Ieder pensioenfonds is wettelijk verplicht om na 

afloop van het boekjaar een jaarverslag af te 

leveren. De functie van het jaarverslag is dat het 

bestuur over dat boekjaar: 

- verantwoording aflegt aan belanghebbenden over 

beleid en uitvoering in relatie tot de doelen en 

uitgangspunten; 

- de financiële positie, ontwikkelingen daarin 

en de financiële resultaten vaststelt; 

- voldoet aan de wettelijke publicatieplicht. 

Zie kopje ‘Jaarverslagen’ onder: 

https://www.beveiligingspensioen.nl/jaarverslagen  

Klachtenreglement Een deelnemer of een andere belanghebbende heeft het 
recht bij de administrateur een klacht in te dienen over de 
uitvoering van de pensioenregeling. De klacht dient 
schriftelijk te worden ingediend bij Pensioenfonds 
Particuliere Beveiliging binnen zes weken na de 
gebeurtenis of het uitblijven van een reactie na een 
verzoek daartoe. De klacht bevat een zo duidelijk 
mogelijke omschrijving van de wijze van uitvoering van de 
werkzaamheden waarover wordt geklaagd. 

Zie kopje ‘Klachten en geschillen’: 
https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten 

Klokkenluidersregeling 

 

Het bestuur van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging 
zorgt ervoor dat degenen die financieel afhankelijk zijn van 
het fonds, zonder gevaar voor hun positie kunnen 
rapporteren over onregelmatigheden binnen het 
pensioenfonds. Dit kan gaan om onregelmatigheden van 
algemene, van operationele en van financiële aard. 

Zie kopje ‘Overige downloads’: 
https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten 

Pensioenreglement Het pensioenreglement geeft de rechten (en plichten) van 
de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden 
tegenover Pensioenfonds Particuliere Beveiliging weer. Het 

Zie kopje ‘Reglementen en statuten’: 
https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten 
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pensioenreglement vertaalt de tussen sociale partners 
gesloten pensioenovereenkomst in een concreet 
document. 

Privacyreglement 

 

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging verwerkt 
persoonsgegevens om de pensioenovereenkomst voor de 
werknemers in de sector Beveiliging goed uit te kunnen 
voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en 
contractuele verplichtingen en om onze diensten te 
kunnen verbeteren. Als uw werkgever verplicht bij 
Pensioenfonds Particuliere Beveiliging is aangesloten, dan 
brengt de wet mee dat wij hiervoor gegevens van u en van 
andere partijen moeten ontvangen. Is uw werkgever om 
een andere reden aangesloten bij het fonds, dan is deze 
verplichting contractueel vastgelegd. 

Zie kopje ‘Reglementen en statuten’: 
https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten 

Statuten Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag 

liggen aan een organisatie zoals bijvoorbeeld 

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. De statuten 

moeten bij een notaris worden vastgelegd. De notaris 

stelt een oprichtingsakte op met daarin de statuten. 

Vervolgens worden de statuten gedeponeerd in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Zie kopje ‘Reglementen en statuten’: 
https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten 

Uitvoeringsreglement Het uitvoeringsreglement geldt voor werkgevers die zijn 

aangesloten bij Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. In 

dit reglement staan algemene bepalingen over 

verplichtingen van werkgevers en Pensioenfonds 

Particuliere Beveiliging bij de uitvoering van de 

pensioenregelingen. 

Zie kopje ‘Reglementen en statuten’: 
https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten 
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Verklaring inzake beleggingsbeginselen De ‘Verklaring inzake beleggingsbeginselen’ beschrijft op 
beknopte wijze de uitgangspunten van het 
beleggingsbeleid van Pensioenfonds Particuliere 
Beveiliging. De uitgangspunten worden door het bestuur 
vastgesteld. Naast deze beleggingsbeginselen heeft het 
bestuur ook Investment beliefs vastgelegd. Deze 
Investment beliefs zijn opgenomen in de Abtn en het 
Strategisch Beleggingsbeleid. De Investment beliefs geven 
kaders aan waarbinnen het strategische beleggingsbeleid 
vorm wordt gegeven. 

Zie onder kopje ‘Beleggingen’ op: 
https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten 

Verklaring inzake betrokkenheidsbeleid Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk 

onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds 

Particuliere Beveiliging. Het pensioenfonds is open over 

de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven. Een 

per 1 december 2019 in Nederlandse wetgeving 

verankerde richtlijn op het gebied van 

aandeelhoudersrechten vraagt het fonds transparant te 

zijn over de invulling en uitvoering van ons 

betrokkenheidsbeleid en over kernelementen van onze 

beleggingsstrategie en contracten met onze 

vermogensbeheerders. In de ‘Verklaring inzake 

betrokkenheidsbeleid’ geeft Pensioenfonds Particuliere 

Beveiliging invulling aan die vraag. 

Zie onder kopje ‘Beleggingen’ op: 
https://www.beveiligingspensioen.nl/juridische-
informatie-beleid-en-documenten 
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