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Integriteitbeleid Stichting Pensioenfonds Trespa 
 

1. Inleiding 

In dit document is het integriteitsbeleid van Stichting Pensioenfonds Trespa vastgelegd. Het 

integriteitsbeleid is het beleid (om te komen) tot beheersing van de integriteitsrisico’s die het 

pensioenfonds loopt. 

 

In hoofdstuk 2 wordt het doel van het integriteitsbeleid beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de 

toepasselijkheid van het integriteitsbeleid binnen het fonds (en daarbuiten). Het wettelijk kader wordt in 

hoofdstuk 4 beschreven; deze beschrijving maakt zichtbaar dat alle relevante wet- en regelgeving in het 

integriteitsbeleid is meegenomen en geeft tevens aan waar voor het pensioenfonds de focus op ligt. In 

hoofdstuk 5 van dit document zijn specifieke maatregelen opgenomen ten aanzien van de persoonlijke 

integriteit van bestuurders en andere verbonden of bij het pensioenfonds betrokken personen. In 

hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de diverse integriteitsrisico’s die door het bestuur zijn onderkend; de 

uitwerking van de risico’s en de getroffen beheersingsmaatregelen worden beschreven in de Risico 

Analyses inzake integriteit die het pensioenfonds periodiek uitvoert. Hoofdstuk 7 gaat in op de inrichting 

van compliance bij het pensioenfonds. Hoofdstuk 8 en 9 gaan in op de periodieke evaluatie en de 

inwerkingtreding van het integriteitsbeleid.  

 

Bij de (toetsing van de) beheersing van de risico’s zijn rollen weggelegd voor de sleutelfunctiehouder 

risicobeheer, de compliance functie alsmede voor de sleutelfunctiehouder interne audit.  

 

 

2. Doelstelling integriteitsbeleid 

Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Het bevordert de 

transparantie en samenwerking, maar ook het vertrouwen.  

 

Doelstelling van het integriteitsbeleid is het stimuleren dat aan het pensioenfonds verbonden personen op 

alle niveaus handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen en 

met de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de guidance van toezichthouders. Het bestuur van het 

pensioenfonds stelt zich tot doel een integere organisatie te zijn. Dit betekent dat bestuurders en andere 

verbonden personen en organisaties hun verantwoordelijkheid aangaan om binnen de kaders van interne 

regels, procedures en wet- en regelgeving en met inventief gebruik van de professionele expertise een 

optimale bijdrage te leveren aan het pensioenfonds en haar belanghebbenden.  

 

Het pensioenfonds verstaat onder het integriteitsrisico: het risico dat de integriteit van het pensioenfonds 

wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers, 

dan wel van de (mede-)beleidsbepalers in het kader van wet- en regelgeving en maatschappelijke en door 

het pensioenfonds gestelde normen alsmede in het kader van guidance van de toezichthouders.  

Dit integriteitsrisico wordt gemitigeerd met beheersmaatregelen totdat het resterende risico aansluit bij de 

risicobereidheid van het pensioenfonds ten aanzien van integriteit.  
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3. Toepasselijkheid  

Dit integriteitsbeleid is van toepassing op alle verbonden personen van het pensioenfonds. De verbonden 

personen zijn: de bestuursleden, leden van de visitatiecommissie, leden van de raad van toezicht, 

sleutelfunctiehouders, medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de 

juridische basis waarop zij werkzaam zijn en andere (groepen van) personen die door het bestuur worden 

aangewezen als verbonden persoon.  

Het pensioenfonds besteedt werkzaamheden uit. De partijen waaraan deze werkzaamheden worden 

uitbesteed, moeten tenminste een vergelijkbaar integriteitsbeleid hanteren als het pensioenfonds. Dit 

maakt onderdeel uit van het selectieproces van uitbestedingspartijen. Daarnaast wordt aandacht besteed 

aan dit onderwerp bij de periodieke evaluatie van de uitbestede werkzaamheden.  

 
 

4. Wettelijk kader en toezicht 

Het integriteitsbeleid van het pensioenfonds wordt in belangrijke mate bepaald door het wettelijk 

(toezichts)kader.  

4.1 Wettelijk kader 

Het integriteitsbeleid van het pensioenfonds vindt zijn grondslag in wet- en regelgeving. Op basis van de 

Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen richt het pensioenfonds zijn 

organisatie zodanig in dat deze de beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Daaronder wordt in 

ieder geval verstaan dat: 

- belangenconflicten zoveel mogelijk worden voorkomen; 

- wordt tegengegaan dat de stafbare feiten of andere wetsovertredingen worden begaan die het 

vertrouwen in het pensioenfonds kunnen schaden; 

- wordt tegengegaan dat wegens de relaties of verbonden personen van het pensioenfonds het 

vertrouwen in het pensioenfonds wordt geschaad; en 

- wordt tegengegaan dat andere handelingen door het pensioenfonds of de verbonden personen 

worden verricht die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven 

recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in het pensioenfonds 

ernstig kan worden geschaad.  

Naast de Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader is ook de Code Pensioenfondsen van 

belang, waarin ook bepalingen zijn opgenomen inzake integer handelen door het pensioenfonds. 

Daarnaast is de betrouwbaarheid van bestuurders en andere (mede-)beleidsbepalers van groot belang 

voor de integriteit van het pensioenfonds.  

Het bestuur van het pensioenfonds is eindverantwoordelijk voor het toezien op effectieve handhaving van 

verboden en ongewenste handelingen/gedragingen. Dat vereist naast het hebben van een effectieve 

compliance functie en een risicomanagementfunctie ook het bevorderen van een integere cultuur. Het 

pensioenfonds streeft daarom naar een omgeving waarin fouten en overtredingen tijdig en veilig gemeld 

kunnen worden.  
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4.2 Toezicht 

De Nederlandsche Bank (DNB) is als externe toezichthouder verantwoordelijk voor het toezicht op de 

integere bedrijfsvoering bij pensioenfondsen.  

Binnen het pensioenfonds heeft de compliance officer een monitoring en adviesfunctie en heeft de 

sleutelfunctiehouder risicobeheer ook een belangrijke advies en monitoring taak inzake de 

risicobeheersing van het pensioenfonds, waaronder op de integriteitsrisico’s.  

 

5. Specifieke maatregelen ten aanzien van de persoonlijke integriteit van bestuurders en andere 

verbonden of bij het pensioenfonds betrokken personen 

Het pensioenfonds heeft een zorgplicht ten aanzien van persoonlijke integriteit van haar bestuurders en 

de overige verbonden personen. Aandachtspunten bij het toezicht ten aanzien van persoonlijke integriteit 

zijn fraude, corruptie en belangenverstrengeling.  

De volgende regels worden hiervoor in acht genomen  bij de aanname van nieuwe verbonden personen of 

ander personeel: 

-  de toetsing op betrouwbaarheid en geschiktheid van (mede-)beleidsbepalers vindt plaats door De 

Nederlandsche Bank. Van overige verbonden personen of ander personeel worden schriftelijk 

inlichtingen ingewonnen bij voormalig werkgevers voor wie de betrokkene de laatste jaren heeft 

gewerkt (op basis van toestemming van de kandidaat). 

- de kandidaat wordt gevraagd naar voorvallen uit het verleden die invloed kunnen hebben op het 

oordeel over de betrouwbaarheid van de kandidaat, dan wel die van invloed kunnen zijn op de 

reputatie of de goede naam van het pensioenfonds. 

- de kandidaat wordt verzocht om een Verklaring Omtrent Gedrag. 

 

6. Integriteitsrisico’s van het pensioenfonds 

Het pensioenfonds hanteert een risk-based approach, waarbij de risicobereidheid mede de keuze bepaalt 

in welke mate risico’s (minimaal zullen worden beheerst. 

Bij het uitvoeren van de risicoanalyse betrekt het pensioenfonds in ieder geval de volgende risico’s: 

- Witwassen 

- Terrorismefinanciering 

- Omzeiling sanctieregelgeving 

- Corruptie (omkoping) 

- Belangenverstrengeling 

- Interne en externe fraude 

- Ontduiking of ontwijking van fiscale regelgeving 

- Marktmanipulatie 

- Cybercrime 

- Maatschappelijk onbetamelijk gedrag 
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Het toepassen van beheersingsmaatregelen draagt bij aan het mitigeren van de integriteitsrisico’s tot een 

aanvaardbaar en verantwoord niveau.  

 

7. Compliance 

Compliance is het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving 

van externe wet- en regelgeving, alsmede op de interne procedures en gedragsregels om te voorkomen 

dat de reputatie en integriteit van een pensioenfonds wordt aangetast.  

Met compliance beoogt het pensioenfonds de integriteit van de verbonden personen en het 

pensioenfonds zelf te waarborgen. Dit geldt ook voor de naleving van de interne regels en de externe wet- 

en regelgeving. Op die manier dragen alle betrokkenen bij aan een goede reputatie en de 

betrouwbaarheid van het pensioenfonds. Gedragsregels geven duidelijkheid over wat het pensioenfonds 

onder integer handelen verstaat. Op basis van een jaarlijkse rapportage van de compliance officer 

vergewist het bestuur van het pensioenfonds zich ervan dat het pensioenfonds en de verbonden personen 

zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.  

Om aan compliance invulling te geven, is een externe compliance officer aangesteld. De compliance 

officer faciliteert, adviseert en toetst het bestuur bij het implementeren en onderhouden van compliance. 

De compliance officer rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. Een rapportage met zijn bevindingen 

wordt jaarlijks aan het bestuur aangeboden en met het bestuur besproken. In het compliance charter is 

opgenomen welke taken de compliance officer uitvoert.  

Compliance/integriteit is een vast agenda onderdeel van de bestuursvergadering.  

 

8. Evaluatie 

Gedurende het jaar toetst het bestuur de opzet, bestaan en de werking van het integriteitsbeleid aan de 

hand van de risicoanalyses. Dit gebeurt onder andere door middel van overleggen en rapportages van de 

compliance officer. Daarnaast wordt ten minste eens per drie jaar het integriteitsbeleid geëvalueerd. 

Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt het integriteitsbeleid aangepast.  

9. Inwerkingtreding beleid 

Het integriteitsbeleid is vastgesteld op 15 juli 2022 door het bestuur. Het integriteitsbeleid treedt per deze 

datum in werking en vervangt het voorgaande integriteitsplan.  

 

 

 

 

 

 
  




