
 

STATUTEN 

per 1 juli 2014 

van de stichting: 

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond, 

gevestigd te 's-Gravenhage 

 

STATUTEN. 

Naam, Zetel en Begripsomschrijvingen. 

Artikel 1. 

1. De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 

en is gevestigd te 's-Gravenhage. 

2. In deze statuten wordt verstaan onder: 

accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste 

lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

bestuur: het bestuur van het fonds; 

bijdrage: iedere geldsom die wordt voldaan aan het fonds in 

het kader van de uitvoering van 

pensioenovereenkomsten en 

uitvoeringsovereenkomsten; 

deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer die op grond 

van een pensioenovereenkomst 

pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds; 

fonds: Stichting Pensioenfonds Consumentenbond, 

gevestigd te 's-Gravenhage; 

gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer door wie op 

grond van een pensioenovereenkomst geen 

pensioen meer wordt verworven en die bij 

beëindiging van de deelneming een 

pensioenaanspraak jegens het fonds of een 

verzekeraar, die zetel heeft in Nederland, heeft 

behouden; 

ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de werkgever; 

pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van een 

pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan; 

pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de werkgever en een werknemer is 

overeengekomen betreffende pensioen; 

pensioenreglement: de door het fonds opgestelde regeling met 
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betrekking tot de verhouding tussen het fonds en 

de deelnemers; 

toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De 

Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast 

met de uitoefening van het toezicht bij of 

krachtens artikel 151 van de Pensioenwet; 

uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de werkgever en het 

fonds over de uitvoering van één of meer 

pensioenovereenkomsten; 

verzekeraar: een door het bestuur aan te wijzen verzekeraar die 

op grond van de Wet op het financieel toezicht in 

Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of 

schadeverzekeraar mag uitoefenen; 

werkgever: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 

Consumentenbond, gevestigd te 's-Gravenhage; 

werknemer: degene die krachtens een arbeidsovereenkomst 

arbeid verricht voor de werkgever. 

Missie. Doel. 

Artikel 2. 

1. De missie van het fonds is om op nauwgezette en transparante wijze 

uitvoering te geven aan de pensioenregeling van de werkgever. 

2. Het fonds heeft - met inachtneming met de in lid 1 vermelde missie - meer 

specifiek ten doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten tussen de 

werkgever en deelnemers op basis van een uitvoeringsovereenkomst, alsmede 

het doen van pensioen- en soortgelijke uitkeringen aan gewezen deelnemers, 

pensioengerechtigden en hun pensioengerechtigde nagelaten betrekkingen, 

één en ander overeenkomstig de bepalingen van de Pensioenwet, de statuten 

en pensioenreglement. Het fonds verricht slechts activiteiten in verband met 

pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden en heeft geen 

winstoogmerk. 

 Het fonds streeft daarbij naar: 

 - een evenwichtige afweging van de belangen van alle (groepen) 

deelnemers; 

 - een verantwoord systeem van risico-analyse en risico-beheersing; 

 - een prudent beleggingsbeleid dat afgestemd is op de 

pensioenverplichtingen, en 

 - een zodanige communicatie met alle pensioenbelanghebbenden dat 
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hun verwachtingen zoveel mogelijk overeenstemmen met de 

resultaten. 

 Het fonds richt zich bij de uitvoering van de collectieve beschikbare 

premieregeling meer in het bijzonder op: 

 - stabiele uitkeringen, voor zover mogelijk waardevast, en 

 - een aanvaardbaar, zo laag mogelijk kostenniveau. 

2. Het fonds zal de dekking van de pensioenaanspraken en rechten op pensioen 

geheel of gedeeltelijk in eigen beheer houden dan wel overeenkomsten van 

herverzekering sluiten met een verzekeraar. 

3. Het fonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast betreffende het 

te voeren beleid, welke nota een verklaring inzake beleggingsbeginselen en 

een beschrijving van de sturingsmiddelen bevat en voorts voldoet aan het 

bepaalde in artikel 145 van de Pensioenwet. 

4. Indien de toezichthouder zulks noodzakelijk acht in het belang van de 

deelnemers, de gewezen deelnemers, of andere belanghebbenden gaat het 

fonds binnen de daarvoor door de toezichthouder gestelde termijn over tot het 

overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen 

voortspruitende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering 

met een verzekeraar. 

Pensioenreglement en pensioenovereenkomsten. 

Artikel 3. 

1. Het bestuur stelt een pensioenreglement vast in overeenstemming met de 

pensioenovereenkomsten en de uitvoeringsovereenkomst ter nadere bepaling 

van de gevallen waarin, de wijze waarop en de voorwaarden waaronder 

(aanspraken op) pensioen- en soortgelijke uitkeringen zullen worden 

verkregen, alsmede van de aard en het bedrag van de overeen te komen 

(aanspraken op) pensioen- en soortgelijke uitkeringen. Voorts worden in het 

pensioenreglement in ieder geval bepalingen opgenomen betreffende de in 

artikel 35 lid 2 sub a. tot en met c. Pensioenwet vermelde onderwerpen. 

2. Ter financiering van de uit het pensioenreglement voortvloeiende pensioen- en 

soortgelijke uitkeringen gaat het fonds met de werkgever een 

uitvoeringsovereenkomst aan, waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn 

vastgelegd. Het bestuur verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer en de 

pensioengerechtigde op verzoek deze uitvoeringsovereenkomst. 

3. Het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst, als bedoeld in het 

vorige lid van dit artikel mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn 

met de bepalingen van deze statuten. 
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Middelen. 

Artikel 4. 

1. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft het fonds de beschikking over 

de volgende middelen: 

 a) periodieke bijdragen van de werkgever; 

 b) eventuele periodieke bijdragen en/of incidentele bijdragen van de 

  deelnemers; 

 c) opbrengsten van beleggingen; 

 d) uitkeringen uit herverzekeringen, als bedoeld in artikel 2 lid 3 van 

  deze statuten; 

 e) andere baten, met dien verstande, dat erfstellingen niet dan onder 

  het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard. 

2. De uitgaven van het fonds bestaan uit: 

 a) pensioen- en soortgelijke uitkeringen als bedoeld in artikel 2 lid 1 

  van deze statuten; 

 b) premies en koopsommen voor herverzekeringen, als bedoeld in 

  artikel 2 lid 3 van deze statuten; 

 c) onkosten en andere uitgaven, welke het bestuur ter nakoming van 

  het doel of voor het beheer van het fonds nodig acht. 

3. De bij het fonds beschikbare middelen worden met inachtneming van redelijke 

eisen betreffende rendement, soliditeit en risicospreiding belegd. 

Bewijsstukken, akten en waardepapieren worden bewaard op door het bestuur 

te bepalen veilige wijze. De middelen van het fonds worden belegd en bewaard 

afgezonderd van die van de werkgever. 

 Het beleggingsbeleid van het fonds, met inachtneming van de bij of krachtens 

de Pensioenwet nader gestelde eisen, is in overeenstemming met de prudent-

person regel en met name gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 a) de waarden worden belegd in het belang van de deelnemers, gewezen 

deelnemers en pensioengerechtigden; en 

 b) beleggingen in de bijdragende onderneming worden beperkt tot ten 

hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel, en ingeval de 

bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen 

in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende 

onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van 

de portefeuille; 

 c) de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. 

4. De verplichting van de werkgever tot financiële bijdragen aan het fonds gaat 
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niet verder dan de verplichte premie zoals omschreven in de 

uitvoeringsovereenkomst. 

5. Indien in enig jaar de toereikendheidstoets van het fonds uitwijst, dat de 

financiële positie van het fonds ontoereikend is, zal het bestuur vaststellen of 

alsnog op andere wijze middelen ter opheffing van de ontoereikendheid 

worden gevonden, dan wel of de beperkende bepalingen van de leden 6 en 7 

van dit artikel worden toegepast. 

 De premie zoals deze is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst, kan niet 

worden aangepast als gevolg van de financiële situatie van het fonds. 

 In een situatie van toepassing van de beperkende bepalingen van de leden 6 

en 7 van dit artikel zal het bestuur de deelnemers en pensioengerechtigden 

hiervan onverwijld in kennis stellen. Voor zover mogelijk zullen de gewezen 

deelnemers hiervan eveneens in kennis worden gesteld. 

 De situatie van ontoereikendheid doet zich voor, wanneer de dekkingsgraad 

van het fonds minder is dan de door de toezichthouder voorgeschreven 

minimum dekkingsgraad, zoals omschreven in de actuariële- en 

bedrijfstechnische nota van het fonds. 

6. Indien in enig jaar de premie als bedoeld in de uitvoeringsovereenkomst 

ontoereikend is om de pensioenopbouw in dat jaar te financieren, wordt de 

pensioenopbouw van alle deelnemers vastgesteld op een naar rato van het 

premietekort verminderd percentage. 

7. Indien na de toepassing van het zesde lid de financiële positie van het fonds 

nog steeds ontoereikend is, zullen de overeengekomen aanspraken op 

pensioen van de deelnemers en de gewezen deelnemers (met inbegrip van de 

pensioengerechtigden) met een gelijk percentage worden verminderd tot een 

zodanig niveau dat de financiële positie van het fonds wederom toereikend is, 

mits voldaan is aan het in artikel 134 lid 1 van de Pensioenwet bepaalde en 

overigens met inachtneming van het in artikel 134 leden 2 en 3 van de 

Pensioenwet bepaalde. 

8. De achterstand in pensioenopbouw en/of in toegekende aanspraken die 

ontstaat als gevolg van lid 6 en lid 7 van dit artikel wordt ingehaald indien de 

financiële positie van het fonds hiertoe gelegenheid biedt. In dat geval wordt 

eerst de achterstand in overeengekomen aanspraken hersteld. Vervolgens 

wordt de achterstand in opgebouwde rechten ingehaald. Zolang er achterstand 

in opbouw en/of aanspraak is, vindt geen indexatie plaats. 

Bestuur. 

Artikel 5. 
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1. De stichting wordt bestuurd door een paritair bestuur, als bedoeld in artikel 99 

van de Pensioenwet, gevormd door zes natuurlijke personen, waarvan drie 

leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, worden 

benoemd door de werkgever, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde en 

de door het bestuur opgestelde profielschets. De overige drie leden, te weten 

twee werknemersvertegenwoordigers en één vertegenwoordiger van de 

pensioengerechtigden, waaronder de secretaris en de plaatsvervangend 

secretaris, worden door de ondernemingsraad benoemd uit de deelnemers, 

met inachtneming van het in de leden 2 en 3 bepaalde en de door het bestuur 

opgestelde profielschets. In het geval binnen het bestuur één of meer 

vacatures zijn ontstaan, blijft het bestuur bevoegd. Binnen twee maanden na 

het ontstaan van een vacature wordt hierin voorzien overeenkomstig de 

bepalingen van deze statuten. Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden een 

administrateur en een ambtelijk secretaris benoemen. 

2. Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen geen bestuurslid zijn. 

3. De benoeming door de ondernemingsraad van de vertegenwoordiger van de 

pensioengerechtigden tot bestuurder vindt plaats op voordracht van de 

vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het 

verantwoordingsorgaan, bedoeld in artikel 8, evenwel met inachtneming van 

de door het bestuur opgestelde profielschets. 

4. Het bestuur stelt een profielschets op voor leden van het bestuur en kan een 

kandidaat-bestuurder afwijzen indien deze niet voldoet aan de profielschets. 

5. Indien er een raad van toezicht is ingesteld bij het fonds, dient de in lid 4 

bedoelde profielschets goedgekeurd te worden door de raad van toezicht en 

kan een besluit tot benoeming van een bestuurder pas worden genomen na 

het horen van de raad van toezicht over de procedure. 

6. Het bestuur en de bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar 

de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, 

andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en 

zorgen er voor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze 

vertegenwoordigd kunnen voelen. 

7. Het beleid van het fonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die 

deskundig zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het 

pensioenfonds. Het bestuur stelt een deskundigheidsplan vast. Het 

deskundigheidsplan beschrijft de eisen die aan de bestuursleden worden 

gesteld, alsmede de eisen die het bestuur aan de kwaliteit van het bestuur als 

geheel stelt. 
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8. Iedere bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens 

een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich 

daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten 

bijstaan. 

9. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die 

het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat. 

Het bestuur meldt elke voorgenomen nieuwe benoeming of herbenoeming van 

bestuursleden vooraf aan de toezichthouder. De betreffende persoon wordt 

niet benoemd indien: 

 a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van 

de wijziging aan het fonds bekend maakt dat hij niet met de 

voorgenomen wijziging instemt, of 

 b. de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht 

en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen 

aan het fonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging 

instemt. 

10. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op 

de betrouwbaarheid van de het vorige lid bedoelde personen, stelt het bestuur 

de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. 

11. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren en treden af 

volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens 

het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk doch ten hoogste tweemaal 

herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt 

op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd 

benoemd. 

12. De werkgever en de ondernemingsraad kunnen de door hen benoemde leden 

op verzoek van het bestuur schorsen en/of ontslaan. Indien er een raad van 

toezicht is ingesteld bij het fonds, wordt een besluit tot ontslag van een 

bestuurder pas genomen na het horen van de raad van toezicht over de 

procedure. Een bestuurslid defungeert daarnaast: 

 a. door zijn overlijden; 

 b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt 

verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke 

personen op hem van toepassing wordt verklaard; 

 c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije 

beheer over zijn vermogen verliest; 

 d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het elfde lid bedoelde 
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rooster; 

 e. doordat een bestuurslid wordt verkozen en daarmee benoemd als 

bedoeld in artikel 111 lid 1 sub j. van de Pensioenwet tot lid van het 

verantwoordingsorgaan; 

 f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet 

voorzien. 

13. Indien binnen de in lid 1 vermelde termijn van twee maanden na het ontstaan 

van een vacature daarin door de benoemende instantie niet is voorzien, kan 

het bestuur zich wenden tot de kantonrechter van de Rechtbank Den Haag, 

sector kanton, met het verzoek in de vacature te voorzien. Een dergelijk 

verzoek bevat een voordracht voor de vacante functie(s) en wordt vooraf 

gemeld aan de werkgever en de ondernemingsraad. 

14. Het fonds hanteert een gedragscode die voor het bestuur voorschriften geeft 

ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik 

van de bij het fonds aanwezige informatie en aanwezige zaken. De 

toezichthouder kan regels stellen met betrekking tot de inhoud van deze code. 

Taken en bevoegdheden van het bestuur. 

Artikel 6. 

1. Behoudens beperkingen volgens de wet en de statuten is het bestuur belast 

met het besturen van het fonds. Ten minste twee bestuursleden bepalen het 

dagelijks beleid van het fonds. 

2. Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging van het fonds komt mede toe aan de voorzitter of de 

plaatsvervangend voorzitter tezamen met de secretaris of de plaatsvervangend 

secretaris. 

3. Het bestuur is bevoegd om ter dekking van pensioenverplichtingen van het 

fonds verzekeringsovereenkomsten af te sluiten met één of meer verzekeraars. 

4. Het bestuur zal de voor belegging beschikbare middelen van het fonds op 

solide wijze beleggen en voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is 

met de prudent-person regel en met name gebaseerd is op de in artikel 135 

Pensioenwet vermelde uitgangspunten, zoals onder meer opgenomen in artikel 

4 lid 3 van deze statuten. 

5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van 
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een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van 

deze handelingen. 

6. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een accountant en een 

waarmerkende actuaris. Deze actuaris is onafhankelijk van het fonds en 

verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds. 

7. Het bestuur is bevoegd zich bij de vervulling van zijn taak terzijde te doen 

staan door een administrateur. De aanstelling van de administrateur geschiedt 

schriftelijk, terwijl de taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een door 

het bestuur vast te stellen instructie. 

8. De bestuursleden en de administrateur mogen datgene, waarvan zij met 

betrekking tot de werkgever, het fonds en de deelnemers, de gewezen 

deelnemers en de pensioengerechtigden, kennis hebben gekregen, niet verder 

bekend maken dan uit hoofd van hun functie vereist is. 

9. Het bestuur heeft de mogelijkheid een bestuurslid een vergoeding toe te 

kennen. 

Bestuursvergaderingen. 

Artikel 7. 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of zo dikwijls 

als ten minste twee bestuursleden hem dit verzoeken, doch ten minste 

tweemaal per jaar. De vergaderingen worden uiterlijk één week van tevoren 

bijeengeroepen door of namens de voorzitter onder gelijktijdige toezending 

van de agenda. 

 In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de 

vergadering op een kortere termijn bijeengeroepen worden. In geval de 

oproeping niet op gemelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin 

geldige besluiten worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuursleden 

ter vergadering aanwezig zijn en geen van de aanwezige bestuursleden 

bezwaar maakt tegen het (nemen van het betreffende) besluit. 

2. Tenzij deze statuten anders bepalen, neemt het bestuur zijn besluiten bij 

meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin ten minste vier leden 

aanwezig zijn. Ieder van de door de werkgever benoemde bestuursleden heeft 

evenveel stemmen als er door de ondernemingsraad benoemde bestuursleden 

ter vergadering aanwezig zijn en vice versa. 

 Bij staking van stemmen wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te 

houden binnen een maand na de eerste doch niet eerder dan vijftien dagen na 

de eerste vergadering, waarin het voorstel opnieuw in stemming zal worden 

gebracht. Staken ook dan de stemmen dan geldt het navolgende: 



10/23 

 - indien het voorstel betreft zaken niet zijnde een benoeming of ontslag 

van personen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; 

 - indien het voorstel een of meer personen betreft, benoeming of ontslag 

van personen daaronder begrepen, dan wordt in die tweede 

vergadering een herstemming gehouden. Indien bij deze herstemming 

de stemmen opnieuw staken, beslist het lot. 

3. Van elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen gehouden, 

welke door de voorzitter en de secretaris worden getekend, na vaststelling in 

de eerstvolgende vergadering. 

4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij ontstentenis van de 

voorzitter wordt zijn functie ter vergadering waargenomen door de 

plaatsvervangend voorzitter. 

 Bij ontstentenis van de secretaris wordt zijn functie ter vergadering 

waargenomen door de plaatsvervangend secretaris. 

5. Een bestuursbesluit kan buiten de vergadering worden genomen door middel 

van de ondertekening door alle bestuursleden van een stuk, waarin bedoeld 

besluit is opgenomen. 

Verantwoordingsorgaan. 

Artikel 8. 

1. Het fonds heeft een verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 115 van de 

Pensioenwet, waarin de deelnemers en de pensioengerechtigden, op basis van 

onderlinge getalsverhoudingen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is ook de 

werkgever vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan. 

2. Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan 

over het beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en over de naleving van de 

Code Pensioenfondsen. Het bestuur bespreekt ten minste één maal per jaar 

het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan. 

3. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden, waarvan: 

 - één lid, te weten de vertegenwoordiger van de deelnemers, wordt 

verkozen en daarmee benoemd als bedoeld in artikel 111 lid 1 sub j. 

van de Pensioenwet door de deelnemers conform het in lid 4 bepaalde; 

 - één lid, te weten de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, 

wordt verkozen en daarmee benoemd als bedoeld in artikel 111 lid 1 

sub j. van de Pensioenwet door de pensioengerechtigden conform het 

in lid 4 bepaalde, en 

 - één lid, te weten de vertegenwoordiger van de werkgever, wordt 

verkozen en daarmee benoemd als bedoeld in artikel 111 lid 1 sub j. 
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van de Pensioenwet door de werkgever. 

 Een deelnemer kan een voordracht doen voor de vertegenwoordiger van de 

deelnemers en een pensioengerechtigde kan een voordracht doen voor de 

vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. 

4. De vertegenwoordiger van de deelnemers respectievelijk de vertegenwoordiger 

van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan wordt verkozen en 

daarmee benoemd als bedoeld in artikel 111 lid 1 sub j. van de Pensioenwet 

door de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden in een 

vergadering, waarvoor zij door het bestuur worden uitgenodigd, met dien 

verstande dat slechts een deelnemer tot vertegenwoordiger van de deelnemers 

in het verantwoordingsorgaan kan worden verkozen/benoemd en een 

pensioengerechtigde tot vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in 

het verantwoordingsorgaan kan worden verkozen/benoemd. 

5. De oproep voor de in lid 4 bedoelde vergaderingen dient ten minste twee 

weken vóór het verstrijken van de zittingsperiode van het lid-deelnemer 

respectievelijk het lid-pensioengerechtigde van het verantwoordingsorgaan of 

binnen zes weken na het ontstaan van een vacature om andere redenen, te 

worden gedaan, met dien verstande dat de oproepingstermijn voor een 

dergelijke vergadering ten minste twee weken bedraagt bedraagt, de dag van 

de oproeping en de vergadering niet meegerekend. 

6. Een deelnemer of pensioengerechtigde kan zich door een bij geschrift door 

hem daartoe gevolmachtigde mededeelnemer respectievelijk 

medepensioengerechtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder 

geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen 

overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een deelnemer en 

pensioengerechtigde kan slechts één mededeelnemer respectievelijk 

medepensioengerechtigde ter vergadering vertegenwoordigen. 

7. De leden van het verantwoordingsorgaan worden verkozen en benoemd als 

bedoeld in artikel 111 lid 1 sub j. van de Pensioenwet voor een periode van 

vier jaren en kunnen steeds opnieuw worden verkozen en benoemd als 

bedoeld in artikel 111 lid 1 sub j. van de Pensioenwet. Het lidmaatschap van 

het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het 

bestuur of de interne toezichthouder. 

8. Het lid-deelnemer en het lid-pensioengerechtigde hebben ieder in de 

vergadering van het verantwoordingsorgaan één stem per eenhonderd (100) 

deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden van het fonds, die zij 

vertegenwoordigen, waarbij als peildatum wordt genomen één januari van het 
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jaar waarin de desbetreffende vergadering van het verantwoordingsorgaan 

wordt gehouden. Het lid-werkgever heeft evenveel stemmen in de vergadering 

van het verantwoordingsorgaan als kunnen worden uitgebracht door het lid 

van het verantwoordingsorgaan dat op grond van het in de eerste zin van dit 

lid 6. bepaalde het minste aantal stemmen kan uitbrengen in de vergadering 

van het verantwoordingsorgaan. 

9. Het verantwoordingsorgaan besluit bij meerderheid van stemmen, met dien 

verstande dat ten minste twee leden van het verantwoordingsorgaan voor het 

besluit moeten hebben gestemd. 

10. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt ingeval het 

desbetreffende lid niet meer voldoet aan de in lid 4 van dit artikel opgenomen 

kwaliteitseisen. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen worden 

ontslagen door het bestuur, met dien verstande dat de vertegenwoordiger van 

de deelnemers tevens kan worden ontslagen door een besluit daartoe, 

genomen door de vergadering van deelnemers en de vertegenwoordiger van 

de pensioengerechtigden tevens kan worden ontslagen door een besluit 

daartoe, genomen door de vergadering van pensioengerechtigden. 

11. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per 

kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de 

aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het 

verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. 

 Het bestuur zal desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle 

inlichtingen en gegevens verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak 

redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk 

verstrekt. 

12. Indien het verantwoordingsorgaan daarom verzoekt, zal de interne 

toezichthouder overleggen met het verantwoordingsorgaan. 

13. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over 

het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de 

jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne 

toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over 

beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van 

het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds 

opgenomen. 

14. Indien er een raad van toezicht is ingesteld bij het fonds, adviseert het 

verantwoordingsorgaan het bestuur naar aanleiding van de melding van 

disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 9 sub B. lid 7. 
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15. Het verantwoordingsorgaan heeft voorts ten minste de volgende rechten: 

 a. het opstellen - met inachtneming van de door de raad van toezicht 

opgestelde profielschets - van een bindende voordracht voor de 

benoeming van een lid van het intern toezichthoudend orgaan; 

 b. het uitbrengen van een bindend advies over het voorgenomen ontslag 

van een lid van het intern toezichthoudend orgaan door het bestuur; 

 c. het recht op overleg met het bestuur; 

 d. het recht op overleg met de externe accountant en de externe 

actuaris; 

 e. het recht op informatie; 

 f. het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het 

oordeel dat het heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde 

beleid. 

 Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht advies uit te brengen 

over: 

 a. het beleid inzake beloningen; 

 b. de vorm en inrichting van het interne toezicht; 

 c. de profielschets voor leden van het intern toezichthoudend orgaan; 

 d. het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en 

geschillenprocedure; 

 e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en 

voorlichtingsbeleid. 

 f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds 

of de overname van verplichtingen door het fonds; 

 g. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; 

 h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; 

 i. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in 

artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en 

 j. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van 

ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet. 

 Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip 

gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in dit lid bedoelde 

besluiten. 

 Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht 

verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het 

besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden zal hebben. 
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16. Het bestuur kan bij reglement nadere regels geven ten aanzien van het 

verantwoordingsorgaan en de in lid 4 bedoelde verkiezingen en vergaderingen. 

Intern toezicht. 

Artikel 9. 

1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern 

toezicht. Het intern toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het 

functioneren van (het bestuur van) het fonds door onafhankelijke deskundigen. 

2. Eenmaal per kalenderjaar, of – gehoord het verantwoordingsorgaan – vaker 

als daartoe aanleiding is, geeft het bestuur een visitatiecommissie opdracht het 

functioneren van het bestuur van het fonds te bezien conform de taken en 

rechten genoemd in de leden 5 en 6 van dit artikel. 

3. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur, na een 

bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan, en met inachtneming 

van de door het bestuur - na advies van het verantwoordingsorgaan - 

vastgestelde profielschets. De leden van de visitatiecommissie worden 

ontslagen door het bestuur, na bindend advies door het 

verantwoordingsorgaan. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie 

natuurlijke personen, die onafhankelijk zijn. Het lidmaatschap van één van de 

organen van het fonds is onverenigbaar met het lidmaatschap van de 

visitatiecommissie. 

4. Leden van de visitatiecommissie worden benoemd voor de tijd van ten hoogste 

vier jaren; een aftredend lid van de visitatiecommissie is onmiddellijk doch ten 

hoogste eenmaal herbenoembaar. 

5. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het 

bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De visitatiecommissie 

is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige 

belangenafweging door het bestuur. Daaruit voortvloeiend heeft de 

visitatiecommissie de volgende taken: 

 a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en –processen en 

de “checks en balances” binnen het fonds; 

 b. het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; 

 c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan 

met de risico’s op de langere termijn. 

 Het bestuur formuleert voor de visitatiecommissie een opdrachtomschrijving, 

waarin de hiervoor genoemde taken nader geconcretiseerd en aangevuld 

kunnen worden. 

6. De visitatiecommissie heeft recht op: 
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 a. alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen  

 uitvoeren; 

 b. overleg met het bestuur over alle bestuurstaken; 

 c. overleg met de externe accountant en de externe certificerend  

 actuaris, 

 en het bestuur verstrekt desgevraagd tijdig alle inlichtingen en gegevens, die 

de visitatiecommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig 

heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. 

7. De visitatiecommissie rapporteert – na de visitatie – aan het bestuur. Voorts 

legt de visitatiecommissie verantwoording af over de uitvoering van haar taken 

aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever. Het bestuur bespreekt de 

rapportage van de visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde 

(voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. In het 

jaarverslag worden de bevindingen van de visitatiecommissie vermeld. 

Boekjaar en jaarstukken. 

Artikel 10. 

1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het fonds en van alles 

betreffende de werkzaamheden van het fonds, naar de eisen die voortvloeien 

uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de 

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op 

zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en 

verplichtingen van het fonds kunnen worden gekend. 

3. Per het einde van elk boekjaar worden de boeken van het fonds afgesloten; 

het bestuur maakt binnen zes maanden daarna een balans en een rekening 

van lasten en baten op, alsmede een jaarverslag, één en ander tezamen 

aangeduid als jaarrekening. Het jaarverslag vermeldt tevens de in artikel 96 

van de Pensioenwet bedoelde informatie. Het bestuur zal, alvorens tot de 

vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze 

stukken doen onderzoeken door een accountant. Deze deskundige brengt 

omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn 

onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige 

lid bedoelde stukken. De accountant is verplicht desgevraagd aan de 

toezichthouder inzicht te bieden in zijn controlewerkzaamheden alsmede haar 

alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen 

worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens de wet 

opgelegde taak. De toezichthouder stelt het bestuur in de gelegenheid 
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aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de accountant. 

Indien de accountant naar het oordeel van de toezichthouder niet of niet meer 

de nodige waarborgen biedt dat deze de toevertrouwde taak met betrekking 

tot het fonds naar behoren zal vervullen, kan de toezichthouder bepalen dat hij 

niet bevoegd is de verklaring, bedoeld in dit lid, met betrekking tot het fonds 

af te leggen. 

4. De jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 

vastgesteld bij besluit van het bestuur en ten bewijze daarvan ondertekend 

door de voorzitter en de secretaris. 

5. In het jaarverslag zal een actuarieel verslag worden opgenomen, opgemaakt 

door de actuaris van het fonds. Het bepaalde in lid 3, vierde, vijfde en zesde 

volzin, van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 

6. Het bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening voor deelnemers, gewezen 

deelnemers en pensioengerechtigden ter inzage ligt bij het fonds. 

7. Het bestuur verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen 

staten als bedoeld in artikel 147 Pensioenwet aan de toezichthouder, 

waaronder actuariële staten, gewaarmerkt door een bevoegde actuaris. De 

staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid 

afgegeven door een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn 

onderzocht, waarmerkt de accountant de staten. 

8. Het fonds, de werkgever en de verzekeraar zijn verplicht de zakelijke gegevens 

en bescheiden in Nederland beschikbaar te hebben en deze gedurende ten 

minste zeven jaren na het boekjaar waarop ze betrekking hebben beschikbaar 

te houden. 

Wijziging van statuten en reglementen. 

Artikel 11. 

1. De statuten en reglementen, alsmede zo nodig de daaruit voortgevloeide 

aanspraken, kunnen door het bestuur worden gewijzigd, indien de werkgever 

bij een ingrijpende wijziging van omstandigheden de bijdrage aan de 

pensioenregeling verlaagt, beperkt of beëindigt. Een ingrijpende wijziging van 

omstandigheden wordt in ieder geval aanwezig geacht indien: 

 a. de overheid maatregelen treft op het gebied van pensioenen en sociale 

verzekeringen, ten gevolge waarvan het handhaven van de in de 

uitvoeringsovereenkomst bedoelde bijdragen niet of niet meer in 

dezelfde mate gevergd kan worden; 

 b. de financiële resultaten van de werkgever daartoe noodzaken. Een 

belangrijke indicatie daartoe is een negatief ‘eigen vermogen’ bij de 
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werkgever. De toetsing van deze situatie vindt plaats door een externe 

accountant; 

 c. de werkgever verplicht wordt tot aansluiting bij een verplicht gesteld 

bedrijfs(tak)pensioenfonds. 

2. Andere wijzigingen kunnen door het bestuur eerst worden aangebracht nadat 

de ondernemingsraad is gehoord. Bij wijziging van de statuten en/of 

reglementen van het fonds zullen de tot het moment van wijziging 

opgebouwde rechten niet verder worden aangetast dan wettelijk is toegestaan. 

3. Een wijziging van de statuten komt slechts tot stand door het verlijden van de 

notariële akte van statutenwijziging. 

4. Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te doen 

verlijden. 

Ontbinding en liquidatie. 

Artikel 12. 

1. Het fonds kan worden ontbonden bij een met algemene stemmen genomen 

bestuursbesluit. Het fonds treedt in liquidatie op de dag van dit 

ontbindingsbesluit. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding, met 

inachtneming van het in het vijfde lid van dit artikel bepaalde, de bestemming 

van het overschot na vereffening vast en wijst tevens een bewaarder voor de 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van het ontbonden fonds aan. 

2. Met de vereffening zijn belast de bestuursleden, die op het tijdstip van het 

besluit tot ontbinding in functie zijn. De vereffenaars doen aan het 

handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als 

zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurslid worden 

verlangd. Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten 

zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van het fonds 

uitgaan, moeten aan de naam van het fonds worden toegevoegd de woorden 

"in liquidatie". 

3. De vereffening zal plaatsvinden op basis van de voor de betrokken 

deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden geldende statuten 

en reglementen. Aan belanghebbenden zal een bewijs van hun rechten worden 

verstrekt, waarin tevens zal worden vermeld jegens welke instantie(s) zij hun 

rechten geldend zullen kunnen maken. De vaststelling van die aanspraken en 

rechten, alsmede de veiligstelling daarvan, zal niet plaatsvinden in strijd met 

enig wettelijk voorschrift. 

4. Voor zover de pensioenverplichtingen worden veiliggesteld door het sluiten van 

herverzekeringsovereenkomsten, zullen deze worden overgedragen aan de 
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belanghebbenden zelf of door belanghebbenden aan te wijzen instanties en zal 

de begunstiging op deze overeenkomsten ten name worden gesteld van de 

verzekerden en/of hun nabestaanden. 

 Op de door de verzekeraar uit te reiken polissen dient te worden aangetekend, 

dat op de verzekeringen, voor zover de op grond van de deelneming jegens 

het fonds opgebouwde aanspraken daarin zijn belichaamd, van kracht blijven, 

onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde. 

5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het 

overschot na vereffening vast zoveel mogelijk in overeenstemming met het 

doel van het fonds. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de 

stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het 

bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is 

gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn 

aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het 

handelsregister. 

Onvoorziene gevallen. 

Artikel 13. 

In alle gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het 

bestuur in de geest van deze statuten. 

Klachten en geschillen. 

Artikel 14. 

1. Zaken betreffende vordering uit hoofde van een pensioenovereenkomst, een 

uitvoeringsovereenkomst of een pensioenreglement worden door de 

kantonrechter behandeld en beslist. 

2. In geval van klachten met betrekking tot het optreden van het fonds of het 

bestuur is het mogelijk om binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 

zes maanden na zulke behandeling (daaronder mede begrepen het achterwege 

blijven daarvan) een klacht in te dienen bij het bestuur. De klacht bevat de 

naam en het adres van de belanghebbende alsmede een schriftelijke 

uiteenzetting van de klacht, welke een duidelijke omschrijving bevat van de 

handelwijze van degene waartegen de klacht is gericht en van de gronden 

waarop de klacht is gebaseerd. 

 Indien de klacht niet afdoende dan wel niet binnen een redelijke termijn is 

afgehandeld, bestaat er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het 

verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 8 van deze statuten. 
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3. Er is een Ombudsman pensioenen, die als zodanig is erkend door het bestuur. 

Klachten als bedoeld in lid 2 kunnen daar pas worden aangebracht nadat de in 

lid 2 genoemde procedure is doorlopen. 

Overgangsbepaling: intern toezicht. Raad van toezicht. 

Artikel 15. 

Bij het fonds is met ingang van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van 

het bestuur ten kantore van het handelsregister een raad van toezicht ingesteld, 

waarop het hierna in dit artikel en artikel 16 vermelde van toepassing is. Met ingang 

van diezelfde datum komt de in artikel 9 vermelde visitatiecommissie te vervallen en 

wordt de tekst van artikel 9 van de statuten vervangen door de navolgende tekst, 

waardoor dit artikel 15 komt te vervallen: 

Intern toezicht: raad van toezicht. 

Artikel 9. 

A. Samenstelling, benoeming en defungeren. 

 1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang 

van zaken in het fonds is opgedragen aan een raad van toezicht, 

bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van 

ten minste drie natuurlijke personen. Een niet-voltallige raad van 

toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo 

spoedig mogelijk voorzien. 

 2. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en worden 

benoemd door het bestuur, na bindende voordracht van het 

verantwoordingsorgaan en met inachtneming van de door de raad van 

toezicht opgestelde profielschets. Ingeval het bestuur de voorgedragen 

persoon niet zal benoemen omdat zij van mening is dat deze persoon 

niet voldoet aan de profielschets, zal het bestuur het 

verantwoordingsorgaan verzoeken een nieuwe bindende voordracht te 

doen. 

 3. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een 

secretaris aan. 

 4. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten 

hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht 

vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend 

lid van de raad van toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal 

herbenoembaar. 

 5. Een lid van de raad van toezicht defungeert: 

  a. door zijn overlijden; 



20/23 

  b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling 

aanvraagt of verzoekt om toepassing van de 

schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, 

dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar 

buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad van 

toezicht van toepassing is; 

  c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije 

beheer over zijn vermogen verliest; 

  d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in lid 4 van 

dit artikel bedoelde rooster; 

  e. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder of het 

aanvaarden van een functie als lid van het 

verantwoordingsorgaan; 

  f. door zijn ontslag, verleend door het bestuur, na bindend advies 

van het verantwoordingsorgaan. 

 6. Het lid van de raad van toezicht van wie het ontslag als in lid 5 sub f 

van dit artikel aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende 

vergadering(en) van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar het 

woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling van het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht 

en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van 

zijn geagendeerde ontslag. De tweede volzin van dit lid vindt evenwel 

geen toepassing indien de raad van toezicht op dat moment slechts uit 

twee leden bestaat. 

B. Taakuitoefening. 

 1. De raad van toezicht is belast met het toezien op adequate 

risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. 

 2. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. 

 3. Het fonds verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle 

inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak 

redelijkerwijs nodig heeft. De raad van toezicht is bevoegd alle boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; 

ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle 

bij het fonds in gebruik zijnde ruimten en terreinen. 

 4. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van zijn 

taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden aan het 

verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag. 
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 5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de 

besluiten van het bestuur tot vaststelling van: 

  a. het jaarverslag en de jaarrekening; 

  b. de profielschets voor bestuurders; 

  c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning 

van de raad van toezicht; 

  d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van 

het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds; 

  e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; 

  f. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie 

van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de 

Pensioenwet, en 

  g. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld 

in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

  Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een 

besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

van het bestuur of de bestuurders niet aan. 

 6. Ingeval van een geschil over goedkeuring van de sub 5. vermelde 

bestuursbesluiten door de raad van toezicht, doordat de raad van 

toezicht heeft besloten geen goedkeuring te verlenen voor het 

desbetreffende bestuursbesluit of binnen een maand nadat deze 

goedkeuring door het bestuur is verzocht deze (nog) niet heeft 

verleend, zal de raad van toezicht, op verzoek van het bestuur, nader 

met het bestuur overleggen over het desbetreffende (voorgenomen) 

bestuursbesluit en het verzoek om goedkeuring van het desbetreffende 

bestuursbesluit daarna opnieuw beoordelen. Indien de raad van 

toezicht vervolgens opnieuw besluit zijn voormelde goedkeuring niet te 

verlenen, zal hij dit besluit, voorzien van een uitgebreide motivatie, 

aan het bestuur toezenden en tevens ter kennisneming aan het 

verantwoordingsorgaan. 

 7.  De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het 

verantwoordingsorgaan, de werkgever en de ondernemingsraad. Indien 

de werkgever en/of de ondernemingsraad naar aanleiding van de 

melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de 

raad van toezicht, handelt, meldt de raad van toezicht het 

disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V. 

 8. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de 
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uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. 

C. Vergaderingen, besluitvorming en tegenstrijdig belang. 

 1. Het bepaalde in artikel 7 leden 1, 2, derde en vierde zin, 3, 4 en 5 van 

deze statuten is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van 

overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bestuurders 

slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de raad van toezicht 

indien zij daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd. De raad 

van toezicht komt ten minste tweemaal per jaar bijeen. 

 2. De raad van toezicht neemt zijn besluiten bij meerderheid van 

stemmen in een vergadering waarin ten minste twee leden aanwezig 

zijn. 

 3. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging 

en onthoudt zich van stemming over een besluit van de raad van 

toezicht indien hij bij het onderwerp van het besluit een direct of 

indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds. 

Het lid van de raad van toezicht heeft wel het recht de desbetreffende 

vergadering van de raad van toezicht bij te wonen, met dien verstande 

dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht met 

betrekking tot het desbetreffende besluit. 

 4. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van het vorige 

lid geen enkel lid van de raad van toezicht aan de besluitvorming kan 

deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog 

deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een 

uittreksel van de notulen als bedoeld in artikel 7 lid 3 onderscheidenlijk 

het relaas als bedoeld in artikel 7 lid 5, waarin melding is gemaakt van 

het belang, gevoegd bij de staat van baten en lasten over het boekjaar 

waarin het besluit is genomen. 

 5. Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht 

kunnen worden neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, 

dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht na overleg met het 

bestuur. 

D. Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht. 

 1. Ten minste tweemaal per jaar komen het bestuur en de raad van 

toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van 

de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren 

beleid. 
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 2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het 

bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd. 

 3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de 

voorzitter van de raad van toezicht. 

Overgangsbepaling: benoeming eerste leden raad van toezicht. 

Artikel 16 (na vervallen artikel 15 genummerd 15). 

In afwijking van het bepaalde in artikel 15 onder artikel 9.A. leden 2 en 4 zullen de 

eerste leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur voor een 

periode van één jaar, zonder dat daarvoor een profielschets beschikbaar is, waarbij 

deze leden van de raad van toezicht onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal 

herbenoembaar zijn. 

Overgangsbepaling: Herbenoeming bestuursleden. 

Artikel 17 (na vervallen artikel 15 genummerd 16). 

Bestuursleden die ten tijde van de inwerkingtreding van de onderhavige 

statutenwijziging reeds een- of tweemaal waren herbenoemd als bestuurder, kunnen 

na afloop van hun lopende zittingstermijn, nog eenmaal worden herbenoemd. 

EINDE STATUTEN. 

 


