
Waardevast en 
duurzaam pensioen

Duidelijke en transparante 
communicatie

Toekomstbestendig 
pensioenfonds
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Visie & Strategie 2019-2022
Doelen en aanpak 

Zorgen voor een waardevast en duurzaam 
pensioen op basis van de - door sociale 

partners - vastgestelde pensioenregeling en 
risicohouding.

Duidelijke en transparante communicatie 
om het vertrouwen in het fonds te vergroten.

Zorgen voor een toekomstbestendig pensioenfonds door 
onderzoek, kostenbeheersing en deskundig bestuur. 

Opnieuw vaststellen van onze 
risicohouding met sociale partners

Hoeveel risico mogen we nemen bij onze 
beleggingen?

Meer risico vergroot de kans op de mogelijkheid 
de pensioenen te laten meegroeien met de 
koopkracht. 

De pensioenen laten meegroeien met de 
koopkracht is een belangrijke ambitie van ons 
pensioenfonds. 

De grens waarbij de pensioenen kunnen 
worden verhoogd, is verlaagd

Hierdoor kunnen we de pensioenen iets eerder verhogen.

We leggen onze beleggings-
portefeuille onder de loep

Kunnen we meer bijdragen aan een 
duurzame wereld? 

Rendement en kosten worden daarbij niet 
uit het oog verloren. 

Selectie van een fiduciair beheerder 
voor de beleggingsportefeuille

Een fiduciair beheerder adviseert over de meest optimale 
beleggingsportefeuille voor het fonds, richt deze portefeuille 
efficiënt in en zorgt voor het beheer. 
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Duidelijke uitleg beleidskeuzes

Onze beleidskeuzes, bijvoorbeeld voor de 
risicohouding en maatschappelijk verantwoord 
beleggen, lichten we duidelijk toe. 

Dit gebeurt in het jaarverslag en andere 
uitingen van het fonds.

Waar het kan gaan we in gesprek 
met onze deelnemers en 
pensioengerechtigden.

Bijvoorbeeld met de onderzoekspanels over 
maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Maar ook bij presentaties tijdens bijeenkomsten 
van de KNB of BMN en eigen bijeenkomsten.  

Samen met de KNB en BMN

Met de KNB en BMN bekijken we waar 
we samen in de communicatie kunnen 
optrekken.

Inzicht deelnemers
in hun pensioensituatie 

Onze deelnemers hebben 24/7 goed 
inzicht in hun pensioensituatie via een 
online persoonlijke pensioenomgeving. 

Duidelijke 
organisatiestructuur

Voor iedereen moet duidelijk zijn hoe 
Pensioenfonds Notariaat is georganiseerd 
en hoe hij of zij is vertegenwoordigd. Daarom 
maakten we een infographic over de 
betrokkenheid van onze (ex-)deelnemers en 
pensioengerechtigden bij onze organisatie.

Periodieke 
kwetsbaarheidsanalyse 
van toezichthouder

Periodiek voert het 
fonds de zogenoemde 
kwetsbaarheidsanalyse van 
toezichthouder De Nederlandsche 
Bank uit. 

Hiervoor wordt op basis van een 
negental aspecten getoetst of de 
toekomst van het fonds in gevaar 
kan komen. Voorbeelden zijn 
kosten, de hoogte van de premie, de 
financiële situatie, de ontwikkeling 
van het deelnemersaantal en de 
continuïteit van het bestuur.

Zelfstandig voortbestaan

Zolang Pensioenfonds Notariaat 
draagvlak en bestaansrecht heeft op 
basis van de kwetsbaarheidsanalyse, 
concentreren we ons op een zelfstandig 
voortbestaan. 

Schaalvergroting biedt voor de 
middellange termijn geen voordelen.

Kostenbeheersing blijft hoog  
op de agenda 

Verdere kostenverlaging wordt niet verwacht 
vanwege de steeds hogere (toezichts)eisen die 
aan pensioenfondsen worden gesteld. 

Werving van deskundige 
bestuursleden

Veel aandacht gaat uit naar 
de werving van deskundige 
bestuursleden, waarbij gestreefd 
wordt naar diversiteit in het bestuur 
(man/vrouw, onder/boven 40 jaar).  


