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STATUTENWIJZIGING STICHTING 
Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten  

Heden, twaalf januari twee duizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr Sylvia ------  

Josien Hendrikje HAGEMANN-RIETBROEK, notaris te Heerlen: ---------------------------  

 mevrouw Simone Elisabeth Josephina KOSTER, werkzaam ten kantore van --  

voornoemde notaris te 6417 BN Heerlen, Akerstraat 104, geboren te Heerlen 

op zeven oktober negentienhonderdzesenzestig. ---------------------------------------  

De verschenen persoon verklaart, dat het bestuur van de stichting: STICHTING ------  

PENSIOENFONDS TANDARTSEN EN TANDARTS-SPECIALISTEN, statutair --------  

gevestigd te Utrecht (adres: 6411 HD Heerlen, Akerstraat 92, ingeschreven in het ---  

handelsregister onder nummer 41179456), met inachtneming van de wettelijke en --  

statutaire bepalingen in zijn vergadering gehouden op negentien december twee ----  

duizend tweeëntwintig heeft besloten om de statuten gewijzigd vast te stellen, --------  

terwijl de verschenen persoon werd gemachtigd om deze akte te tekenen. -------------  

De statuten van de stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte op vierentwintig --  

mei twee duizend negentien voor de waarnemer van notaris mr O.A.J.H. Smit te -----  

Rotterdam verleden. --------------------------------------------------------------------------------------  

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, dat de ------  

statuten voortaan luiden als volgt: --------------------------------------------------------------------  

STATUTEN: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

DEFINITIES. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

In deze statuten wordt verstaan onder: -------------------------------------------------------------  

a. aanspraakgerechtigde: de persoon die op grond van de ----------------------------  

beroepspensioenregeling begunstigde is voor een nog niet ingegaan ------------  

pensioen; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b. algemene vergadering van deelnemers: de algemene vergadering van -------  

deelnemers als bedoeld in artikel 18; --------------------------------------------------------  

c. belet: indien een bestuurder tijdelijk niet is staat is om zijn functie te --------------  

vervullen, bijvoorbeeld door ziekte, verlof of schorsing; --------------------------------  

d. beroepspensioenregeling: de door tandartsen en tandarts-specialisten --------  

overeengekomen rechten en verplichtingen ten aanzien van pensioen ten -----  

behoeve van tandartsen en tandarts-specialisten en gewezen tandartsen en --  

tandarts-specialisten; -----------------------------------------------------------------------------  

e. beroepspensioenvereniging: de Beroepspensioenvereniging Tandartsen 

en -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tandarts-specialisten, statutair gevestigd te Utrecht; -----------------------------------  

f. bestuur: het bestuur van het fonds; ---------------------------------------------------------  

g. deelnemer: de tandarts of tandarts-specialist die op grond van de ----------------  

beroepspensioenregeling pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds; -----  



h. fonds: de in artikel 2 genoemde stichting; -------------------------------------------------  

i. gepensioneerde: pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is --  

ingegaan; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

j. gewezen deelnemer: de (gewezen) tandarts of tandarts-specialist ---------------  

beroepsgenoot die geen pensioenaanspraken op grond van de --------------------  

beroepspensioenregeling meer verwerft jegens de pensioenuitvoerder en die -  

bij beëindiging van de deelneming pensioenaanspraken heeft behouden -------  

jegens de pensioenuitvoerder; -----------------------------------------------------------------  

k. ontstentenis: indien een bestuurder niet langer in functie is door 

terugtreden,------------------------------------------------------------------------------------------  

overlijden of ontslag; ------------------------------------------------------------------------------  

l. pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van de-----------------------  

beroepspensioenregeling een pensioen is ingegaan; ----------------------------------  

m. raadplegen: het consulteren van de beroepspensioenvereniging door het------  

bestuur voorafgaand aan definitieve besluitvorming omtrent de verzorging -----  

van de pensioenregeling. Het doel is om voorafgaand aan een bepaald ---------  

besluit tijdig het gesprek met de beroepspensioenvereniging over dat besluit --  

te voeren, daarbij de mening van de beroepspensioenvereniging ten -------------  

 aanzien van dit besluit op te halen om hun inbreng mee te wegen in de ---------  

besluitvorming. Het bestuur zal in haar besluit expliciet ingaan op de -------------  

argumenten van de beroepspensioenvereniging. Bij het ontbreken van ----------  

overeenstemming informeert het bestuur tijdig de ---------------------------------------  

 beroepspensioenvereniging. Het ontbreken van overeenstemming met de -----  

beroepspensioenvereniging over een bepaald besluit tast de -----------------------  

vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. ---------  

n. raad van toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 21; -----------------  

o. schriftelijk: per brief,  per e-mail of langs andere elektronische weg --------------  

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet of deze ----  

statuten anders is bepaald; ---------------------------------------------------------------------  

p. tandarts: degene die als zodanig is of was ingeschreven in het BIGregister; --  

q. tandarts-specialist: degene die als zodanig is of was ingeschreven in één ----  

van de registers van erkende specialismen; -----------------------------------------------  

r. uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de -----------------------------  

beroepspensioenvereniging en het fonds over uitvoering van de -------------------  

beroepspensioenregeling; -----------------------------------------------------------------------  

s. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel ---  

17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NAAM EN ZETEL: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1. Het fonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Tandartsen en -----------  

Tandarts-specialisten. --------------------------------------------------------------------------  

2.2. Het fonds is gevestigd te Utrecht. -------------------------------------------------------------  

DOEL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Het fonds heeft ten doel de beroepspensioenregeling uit te voeren op basis van 

de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

uitvoeringsovereenkomst en uit dien hoofde ten behoeve van de (gewezen) -----------  

deelnemers, pensioengerechtigden en aanspraakgerechtigden, voorzieningen bij ---  

ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden te treffen op basis van de in het ------  

pensioenreglement vastgelegde regels. ------------------------------------------------------------  

BEROEPSPENSIOENVERENIGING. ----------------------------------------------------------------  

Artikel 4.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1.  Het fonds kent een beroepspensioenvereniging. De wijze van benoeming, -----  

taken en bevoegdheden, de werkwijze, het doel, de vergoeding en middelen --  

van de beroepspensioenvereniging zijn vastgelegd in de statuten van de -------  

beroepspensioenvereniging. -------------------------------------------------------------------  

4.2.  Het bestuur en het bestuur van de beroepspensioenvereniging komen ten -----  

minste twee maal per jaar in vergadering bijeen. ----------------------------------------  

4.3.  Het bestuur verstrekt aan het bestuur van de BPVT tijdig alle informatie en ----  

gegevens die de BPVT nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. ----------  

4.4.  De kosten in verband met de uitvoering van de door de -------------------------------  

beroepspensioenvereniging te verrichten taken zullen door het fonds worden -  

gedragen. --------------------------------------------------------------------------------------------  

MIDDELEN, UITGAVEN. --------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 5.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.1.  De middelen van het fonds bestaan uit: ----------------------------------------------------  

a. het bij de oprichting afgezonderde vermogen; ------------------------------------  

b. inkomsten uit het vermogen van het fonds; ----------------------------------------  

c. alle andere inkomsten. -------------------------------------------------------------------  

5.2.  De uitgaven van het fonds kunnen worden gevormd door: ---------------------------  

a. pensioenuitkeringen ingevolge pensioenreglementen en/of ------------------  

pensioenbrieven en/of polissen; -------------------------------------------------------  

b. beheerskosten en uitvoeringskosten, die het bestuur nodig acht voor 

de -----------------------------------------------------------------------------------------------  

verwezenlijking van de doelstelling van het fonds;-------------------------------  

c. betalingen ter zake van waardeoverdrachten; ------------------------------------  

d. uitgaven ter zake van afkoopsommen. ----------------------------------------------  

ABTN EN HERVERZEKERING.-----------------------------------------------------------------------  

Artikel 6.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1.  Het bestuur stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk --  

geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt ---  

gegeven aan het bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling 

bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een -------------  

verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de 

financiële ---------------------------------------------------------------------------------------------  

sturingsmiddelen. ----------------------------------------------------------------------------------  

6.2.  De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaar en voorts ----  

onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien. ---  



6.3.  Het fonds stelt de verklaring inzake beleggingsbeginselen op verzoek -----------  

beschikbaar aan de (gewezen) deelnemers, aanspraak- en -------------------------  

pensioengerechtigden. ---------------------------------------------------------------------------  

GEBONDENHEID DEELNEMERS, PENSIOENGERECHTIGDEN EN --------------------  

AANSPRAAKGERECHTIGDEN. ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 7.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.1  Iedere (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde en 

aanspraakgerechtigde ----------------------------------------------------------------------------  

is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten, van het voor hem --------  

geldende pensioenreglement en van eventuele andere door het bestuur --------  

overeenkomstig deze statuten vastgestelde reglementen. ----------------------------  

7.2  Het bestuur informeert de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en --  

aanspraakgerechtigden binnen drie maanden na een wijziging in de -------------  

beroepspensioenregeling en/of de statuten over die wijziging en de --------------  

mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement en/of de gewijzigde ---------  

statuten op te vragen bij het fonds.-----------------------------------------------------------  

BESTUUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 8.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.1.  Het bestuur bestaat uit vier leden, waarvan bij voorkeur twee tandartsen of ----  

tandarts-specialisten deel uitmaken. De tandartsen of tandarts-specialisten 

in --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

het bestuur zijn deelnemer in het fonds. Voor de toepassing van de eerste 

zin ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

worden gewezen deelnemers en gepensioneerden gelijkgesteld met -------------  

tandartsen en tandarts-specialisten. Bestuursleden die geen tandarts of --------  

tandarts-specialist zijn, dienen onafhankelijke deskundigen te zijn. ----------------  

8.2.  De leden van het bestuur worden door de beroepspensioenvereniging ----------  

benoemd, geschorst en ontslagen. Ingeval van een vacature in het bestuur----  

brengt het bestuur de beroepspensioenvereniging daarvan onverwijld op de---  

hoogte opdat deze de nodige maatregelen kan treffen ter voorziening in de ---  

vacature.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Een benoeming of herbenoeming kan geen doorgang vinden als het bestuur -  

casu quo de raad van toezicht schriftelijk vaststelt dat de kandidaat niet---------  

voldoet aan de in artikel 10, lid 3, bedoelde profielschets en naar 

verwachting ------------------------------------------------------------------------------------------  

niet binnen de in de profielschets genoemde termijnen aan de profielschets ---  

zal voldoen.. -----------------------------------------------------------------------------------------  

8.3.  Het bestuur brengt elke wijziging in zijn samenstelling vooraf ter kennis aan ---  

De Nederlandsche Bank N.V. De betreffende persoon verkrijgt de krachtens --  

deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen ----  

niet, indien: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a. De Nederlandsche Bank N.V. binnen zes weken na ontvangst van de ---  

melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt, dat zij niet met ---  

de voorgenomen wijziging instemt; of -----------------------------------------------  
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b. De Nederlandsche Bank N.V. om nadere gegevens of inlichtingen 

heeft -------------------------------------------------------------------------------------------  

verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of ---------  

inlichtingen aan het fonds bekend maakt dat zij niet met de ------------------  

voorgenomen wijziging instemt. -------------------------------------------------------  

 Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en -----------------  

betrouwbaarheid van de bestuursleden en eventuele andere personen --  

die het beleid van het fonds (mede) bepalen, moet worden voldaan 

aan ---------------------------------------------------------------------------------------------  

het hiervoor bepaalde bij of krachtens de Wet verplichte ----------------------  

 beroepspensioenregeling en in het Besluit uitvoering Pensioenwet en ---  

Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het bestuur stelt De --------------  

Nederlandsche Bank N.V. onverwijld schriftelijk in kennis van een ---------  

wijziging van de antecedenten die van invloed is op de 

betrouwbaarheid ---------------------------------------------------------------------------  

van de in de eerste zin van dit lid bedoelde personen, zodra het -----------  

daarvan kennis neemt. -------------------------------------------------------------------  

8.4.  Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van bestuursleden ----  

en andere personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen----  

buiten twijfel staat. ---------------------------------------------------------------------------------  

8.5.  De personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten ---  

zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds -------  

betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en ------------------------  

aanspraakgerechtigden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op -----------  

evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. ---------------------------------  

8.6   De voorzitter wordt in functie benoemd door de beroepspensioenvereniging. --  

Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een vicevoorzitter. ------------  

8.7.  De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar 

en -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

zijn na afloop van deze periode voor een periode van eveneens drie jaar -------  

opnieuw benoembaar. De maximale bestuurstermijn bedraagt negen jaar. -----  

Het bestuur stelt zelf zijn rooster van aftreden vast. ------------------------------------  

8.8.  Ten minste twee natuurlijke personen, door het bestuur daartoe uit zijn----------  

midden aangewezen, bepalen het dagelijks beleid van het fonds. -----------------  

SCHORSING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS. -------------------------------------------  

Artikel 9.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.1.  De leden van het bestuur treden in elk geval af: -----------------------------------------  

 a. na een daartoe vrijwillig genomen besluit; ------------------------------------------  

 b. ten gevolge van periodiek aftreden op grond van het rooster van ----------  

aftreden; --------------------------------------------------------------------------------------  

 c. indien de betrokkene failliet gaat of surséance van betaling aanvraagt ---  

dan wel op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -----  

 d. door ontslag door de beroepspensioenvereniging als bedoeld in lid 2 ----  

van dit artikel; -------------------------------------------------------------------------------  

 e. door schriftelijk bedanken; --------------------------------------------------------------  



 f. door overlijden. -----------------------------------------------------------------------------  

9.2.  Een bestuurder kan door het de beroepspensioenvereniging worden -------------  

geschorst of ontslagen, indien: ----------------------------------------------------------------  

a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; --------------  

b. de desbetreffende bestuurder regelmatig en zonder opgaaf van een -----  

geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering;---------------------------  

c. zich naar het oordeel van het bestuur van het fonds of de --------------------  

beroepspensioenvereniging een onverenigbaarheid van 

hoedanigheden -----------------------------------------------------------------------------  

voordoet en de desbetreffende bestuurder na daartoe te zijn gemaand, -  

hierin geen verandering heeft gebracht; --------------------------------------------  

d. de desbetreffende bestuurder een taak of functie uitvoert die niet ---------  

verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap; en --------------------------------  

e. door gedragingen van de bestuurder de goede naam of de belangen ----  

van het fonds worden geschaad. -----------------------------------------------------  

9.3.  Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet -----  

door de beroepspensioenvereniging gelegenheid worden geboden om te ------  

worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te ---------------------  

verantwoorden. -------------------------------------------------------------------------------------  

9.4.   De raad van toezicht kan disfunctioneren van een bestuurslid melden aan 

de -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

beroepspensioenvereniging. Het verantwoordingsorgaan wordt 

geïnformeerd. ---------------------------------------------------------------------------------------  

De beroepspensioenvereniging dient de melding tijdig en naar tevredenheid --  

van de raad af te handelen. Voldoet de beroepspensioenvereniging niet aan --  

deze eisen, dan doet de raad van toezicht hiervan melding bij De -----------------  

Nederlandsche Bank. -----------------------------------------------------------------------------  

9.5.  Een geschorst bestuurslid wordt voor de toepassing van artikel 11 geacht ------  

geen bestuurslid te zijn en kan geen rechten of bevoegdheden uitoefenen 

die ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

aan het bestuurslidmaatschap zijn verbonden. -------------------------------------------  

9.6.   Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag  

als bedoeld in lid 1, sub d, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die ---  

periode. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

TAKEN VAN HET BESTUUR. -------------------------------------------------------------------------  

Artikel 10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.1. Het bestuur is belast met het bestuur van het fonds, waaronder begrepen 

het ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(dagelijks) beleid. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en ---------  

beschikking binnen de grenzen van de doelstelling van het fonds, de 

statuten -----------------------------------------------------------------------------------------------  

en de reglementen van het fonds en overeenkomstig de geldende actuariële--  

en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 6, lid 1. Het bestuur draagt ----  

voorts de zorg voor de uitvoering van de statuten en de ------------------------------  

pensioenreglementen. ----------------------------------------------------------------------------  



BLADZIJDE 7 

10.2. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op, zoals bedoeld in de Wet -------------  

verplichte beroepspensioenregeling, waarin de geschiktheidseisen die aan ----  

bestuursleden worden gesteld, zijn vastgelegd. Het geschiktheidsplan wordt --  

door het bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat. -----------  

10.3. Het bestuur stelt een profielschets op voor bestuursleden. De profielschets ----  

wordt door het bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.---  

Een besluit van het bestuur tot vaststelling of wijziging van de profielschets ----  

kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring door de raad -----  

van toezicht. -----------------------------------------------------------------------------------------  

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR. ---------------------------------------------------------  

Artikel 11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

11.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de secretaris of ten --------  

minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. De vergaderingen -----  

van het bestuur kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. ----------------------  

11.2. a.  De oproeping voor een vergadering van het bestuur geschiedt -------------  

schriftelijk en op een termijn van ten minste zes dagen. -----------------------  

 b.  In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter of de ---------  

secretaris, kan van deze oproepingsvereisten worden afgeweken. --------  

11.3. De oproeping vermeldt het tijdstip, de plaats van de vergadering en de te ------  

behandelen onderwerpen. ----------------------------------------------------------------------  

11.4. In een vergadering die niet met inachtneming van het bepaalde in lid 2a of 3 --  

is bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen indien alle-------  

leden van het bestuur aanwezig zijn en geen van hen tegen de --------------------  

besluitvorming bezwaren maakt. --------------------------------------------------------------  

11.5. De vergadering van het bestuur wordt geleid door de voorzitter, casu quo de --  

vicevoorzitter. ---------------------------------------------------------------------------------------  

11.6. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen in een vergadering slechts -----------  

besluiten worden genomen, indien ten minste drie leden aanwezig zijn. ---------  

11.7. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter of de secretaris, --  

kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, tenzij een of meer --  

leden tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt/maken binnen ------  

 een daarvoor door de voorzitter te stellen termijn. Ingeval van besluitvorming -  

buiten vergadering dienen de stemmen schriftelijk (waaronder alle ----------------  

elektronisch schriftelijk reproduceerbare communicatiemiddelen begrepen) te  

worden uitgebracht. Een aldus genomen besluit wordt schriftelijk in de ----------  

notulen vastgelegd van de eerstvolgende bestuursvergadering. --------------------  

11.8. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten genomen met -----------  

volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De stemming ----  

ter vergadering geschiedt mondeling, tenzij één van de aanwezige leden van -  

het bestuur verzoekt om de stemming schriftelijk te doen plaatsvinden. ----------  

Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten ongetekende briefjes. Blanco ---  

stemmen en stemmen uitgebracht op getekende briefjes worden als niet -------  

uitgebracht beschouwd.--------------------------------------------------------------------------  



11.9. Bij staking van stemmen over zaken komt geen besluit tot stand en dient er 

in --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

een volgende vergadering opnieuw gestemd te worden. ------------------------------  

11.10. Indien in een vergadering geen besluiten zijn genomen, omdat niet voldaan -  

werd aan het bepaalde in het zesde lid, wordt niet eerder dan tien dagen na --  

de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen. Indien in de --  

tweede vergadering wederom niet voldaan wordt aan het bepaalde in het ------  

zesde lid, kunnen besluiten worden genomen over de onderwerpen van de ----  

 eerste vergadering met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte ------  

stemmen. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

VERTEGENWOORDIGING, ONTSTENTENIS EN BELET. ----------------------------------  

Artikel 12. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

12.1. Het fonds wordt vertegenwoordigd: ----------------------------------------------------------  

 a. door de voorzitter en secretaris van het bestuur tezamen dan wel twee --  

bestuursleden tezamen; -----------------------------------------------------------------  

 b. door het bestuur. ---------------------------------------------------------------------------  

12.2. a.  In geval van belet of ontstentenis zijn de overige bestuurders tijdelijk -----  

met het bestuur belast, met dien verstande dat te allen tijde tenminste ---  

twee personen bestuurders hun functie dienen uit te oefenen. --------------  

 b. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zijn twee door de -------------  

beroepspensioenvereniging daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen -  

personen tijdelijk met het bestuur belast, waarbij als uitgangspunt geldt -  

dat te allen tijde twee personen met het bestuur zijn belast. Deze----------  

personen mogen niet afkomstig zijn uit het verantwoordingsorgaan van -  

het fonds. De beroepspensioenvereniging kan een lid van de raad van --  

toezicht aanwijzen als tijdelijk bestuurder. Voor de duur waarvan het lid -  

van de raad van toezicht als waarnemend bestuurder optreedt, kan ------  

deze zijn of haar bevoegdheden als lid van de raad van toezicht niet -----  

uitvoeren. Indien en zodra het belet of ontstentenis van één van de-------  

bestuurders is geëindigd, is één van de hiervoor bedoelde 

aangewezen ---------------------------------------------------------------------------------  

personen niet langer met het bestuur belast en beëindigt deze alsdan ---  

zijn werkzaamheden. De beroepspensioenvereniging stelt bij de -----------  

aanwijzing van de personen die tijdelijk met het bestuur zijn belast vast -  

wie van deze personen als eerste zijn functie zal beëindigen. ---------------  

 c. Bij belet of ontstentenis van een zodanig aantal bestuurders dat 

slechts -----------------------------------------------------------------------------------------  

één bestuurder zijn functie kan uitoefenen, wordt één door de --------------  

beroepspensioenvereniging daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen -  

persoon tijdelijk met het bestuur belast, waarbij eveneens als ---------------  

uitgangspunt geldt dat te allen tijde twee personen met het bestuur zijn -  

belast. Deze persoon mag niet afkomstig zijn uit het ---------------------------  

verantwoordingsorgaan van het fonds. De beroepspensioenvereniging --  

kan een lid van de raad van toezicht aanwijzen als tijdelijk bestuurder. ---  

Voor de duur waarvan het lid van de raad van toezicht als bestuurder ----  
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optreedt, kan deze zijn of haar bevoegdheden als lid van de raad van ---  

toezicht niet uitvoeren. Indien en zodra het belet of ontstentenis van -----  

tenminste één andere bestuurder is geëindigd, is de hiervoor bedoelde -  

aangewezen persoon niet langer met het bestuur belast. ---------------------  

 d. Indien bij het bestuur bekend is of voorzien wordt dat een lid 

gedurende------------------------------------------------------------------------------------  

langere tijd niet beschikbaar is, wordt de beroepspensioenvereniging ----  

hierover geïnformeerd, teneinde de continuïteit van het bestuur te --------  

waarborgen. ---------------------------------------------------------------------------------  

COMMISSIES -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 13. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

13.1. Het bestuur kan het  dagelijks beleid of onderdelen daarvan geheel of -----------  

gedeeltelijk laten uitvoeren door één of meer door het bestuur aangewezen ---  

commissies. Besluiten worden uitsluitend genomen door het bestuur. ------------  

13.2. Degenen aan wie bevoegdheden zijn toegekend, zijn voor de uitoefening 

van -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

die bevoegdheden verantwoording schuldig aan het bestuur. -----------------------  

13.3. Indien het bestuur op grond van het eerste lid zijn bevoegdheden heeft ---------  

toegekend aan een commissie, stelt het bestuur een gedetailleerde --------------  

vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op met -------  

inachtneming van het gestelde in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet --  

verplichte beroepspensioenregeling.---------------------------------------------------------  

13.4. Voor de benoeming van de personen, niet zijnde leden van het bestuur, aan --  

wie het meebepalen van (dagelijks) beleid wordt toegekend, zijn de --------------  

bepalingen in artikel 8, lid 3, van deze statuten van overeenkomstige ------------  

toepassing. ------------------------------------------------------------------------------------------  

UITBESTEDING. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 14. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Indien het fonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde, zal het fonds met ------  

deze derde een uitbestedingsovereenkomst sluiten. In de ------------------------------------  

uitbestedingsovereenkomst worden de uitbestede werkzaamheden nauwkeurig ------  

omschreven en wordt opgenomen dat de derde waarborgt dat hij de bij of --------------  

krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling gestelde regels, die van -------  

toepassing zijn op het fonds, naleeft en dat hij de nadere bepalingen die het fonds--  

en de derde zijn overeengekomen bij uitbesteding van werkzaamheden in acht-------  

neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden. -------------------------------------------------  

De uitbestedingsovereenkomst dient te voldoen aan het gestelde in het Besluit -------  

uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. ---------------------  

UITVOERINGSOVEREENKOMST. ------------------------------------------------------------------  

Artikel 15. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De uitvoeringsovereenkomst dient aan de eisen die de Wet verplichte -------------------  

beroepspensioenregeling daaraan stelt te voldoen. ---------------------------------------------  

De uitvoeringsovereenkomst kan alleen gesloten, gewijzigd of beëindigd worden, ---  

nadat het verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht. ---------------------  

IORP II SLEUTELFUNCTIES --------------------------------------------------------------------------  



Artikel 16. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.1. Het fonds beschikt over een risicobeheerfunctie, een interne auditfunctie en ---  

een actuariële functie, samen aangeduid met ‘sleutelfuncties’. ----------------------  

16.2. De houder van een sleutelfunctie maakt voor de uitoefening van de --------------  

sleutelfunctie geen deel uit van een orgaan van het pensioenfonds en heeft ---  

geen stem bij de besluitvorming over het aandachtsgebied van de ----------------  

sleutelfunctie. ---------------------------------------------------------------------------------------  

16.3. Het fonds stelt een taakomschrijving sleutelfunctiehouders vast met daarin ----  

onder andere de eisen aan de houders van de sleutelfuncties en de inhoud ---  

van de sleutelfuncties. In geval van inhuur van de sleutelfunctiehouders --------  

worden deze onderwerpen in de overeenkomst opgenomen. ------------------------  

VERANTWOORDINGSORGAAN. --------------------------------------------------------------------  

Artikel 17. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

17.1. Het fonds kent een verantwoordingsorgaan bestaande uit drie leden. Alleen ---  

(gewezen) deelnemers en gepensioneerden van het fonds kunnen lid 

worden ------------------------------------------------------------------------------------------------  

van het verantwoordingsorgaan. De leden worden benoemd door de-------------  

algemene vergadering van deelnemers. De leden van het ---------------------------  

verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van drie jaar en ---  

zijn na afloop van deze periode voor een periode van eveneens drie jaar -------  

opnieuw benoembaar. De maximale benoemingstermijn bedraagt negen 

jaar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

17.2. a.  Indien een zittingstermijn van een lid van het verantwoordingsorgaan ----  

eindigt, wordt deze persoon voorgedragen voor herbenoeming aan de --  

algemene vergadering van deelnemers. Als de algemene vergadering ---  

besluit deze persoon niet te herbenoemen, dan wordt de procedure ------  

gevolgd voor een nieuwe benoeming, zoals aangegeven in het ------------  

volgende lid. ---------------------------------------------------------------------------------  

  b.  Indien de algemene vergadering van deelnemers een lid van het ----------  

verantwoordingsorgaan dient te benoemen, brengt het ------------------------  

verantwoordingsorgaan de desbetreffende vacature zes maanden voor -  

het verstrijken van de zittingstermijn ter kennis van de (gewezen) ----------  

deelnemers en gepensioneerden die alsdan binnen een termijn van 

vier ---------------------------------------------------------------------------------------------  

weken het recht hebben één of meer kandidaten uit de (gewezen) --------  

deelnemers en gepensioneerden voor te dragen. Kandidaatstelling 

door --------------------------------------------------------------------------------------------  

de deelnemers is slechts mogelijk, indien ten minste twee procent (2%) -  

van de deelnemers en de betrokkene zelf schriftelijk verklaren de ---------  

kandidaatstelling te ondersteunen. Het verantwoordingsorgaan is ---------  

eveneens bevoegd tot het voordragen van één of meer kandidaten. 

Het ----------------------------------------------------------------------------------------------  

verantwoordingsorgaan en de algemene vergadering van deelnemers ---  

hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de -----------------  
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samenstelling van het verantwoordingsorgaan in overeenstemming is----  

met toepasselijke wet- en regelgeving. ----------------------------------------------  

17.3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt, onverminderd het --  

bepaalde in lid 2: -----------------------------------------------------------------------------------  

 a. door periodiek aftreden; ------------------------------------------------------------------  

 b. door ontslag door de algemene vergadering van deelnemers;---------------  

 c. door ontslag door het verantwoordingsorgaan. De vergadering van -------  

deelnemers wordt over een voorgenomen ontslag geraadpleegd, tenzij -  

er sprake is van een dringende reden die raadpleging in de weg staat. --  

Het betrokken lid van het verantwoordingsorgaan heeft geen stemrecht -  

met betrekking tot een besluit over zijn eigen ontslag, doch dient wel -----  

vooraf in de gelegenheid te zijn gesteld om te worden gehoord -------------  

 d. door vrijwillig aftreden; --------------------------------------------------------------------  

 e. door ontslag door het bestuur in overleg met de raad van toezicht in------  

uitzonderlijke situaties zoals benoemd in de Code Pensioenfondsen; -----  

 f. door het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds; ------------  

 g. door overlijden. -----------------------------------------------------------------------------  

17.4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het  

bestuurslidmaatschap van het fonds dan wel het bestuurslidmaatschap van ---  

de beroepspensioenvereniging of de raad van toezicht. Bestuursleden van ----  

het fonds kunnen eerst na afloop van een termijn van twee jaar na het ----------  

beëindigen van het bestuurslidmaatschap deel uitmaken van het ------------------  

verantwoordingsorgaan. -------------------------------------------------------------------------  

17.5. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee maal per --  

jaar in vergadering bijeen. -----------------------------------------------------------------------  

17.6. Het bestuur stelt een reglement verantwoordingsorgaan vast, na advies van --  

het verantwoordingsorgaan en onder goedkeuring van de raad van toezicht. --  

In het reglement verantwoordingsorgaan is vastgelegd: de wijze waarop de ----  

inrichting en de samenstelling van het verantwoordingsorgaan is geregeld, 

de -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

taken en de bevoegdheden die aan het verantwoordingsorgaan zijn --------------  

toegekend alsmede de werkwijze. ------------------------------------------------------------  

17.7. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten van het --------------------  

verantwoordingsorgaan genomen met volstrekte meerderheid van de geldig---  

uitgebrachte stemmen. Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen zich ----  

ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk ----  

gevolmachtigd ander lid van het verantwoordingsorgaan. Een lid van het -------  

verantwoordingsorgaan kan ten hoogste één ander lid van het ---------------------  

verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen. ----------------------------------------------  

ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS. --------------------------------------------  

Artikel 18. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

18.1. Het fonds kent een algemene vergadering van deelnemers. -------------------------  

18.2. De algemene vergadering van deelnemers benoemt, schorst en ontslaat de ---  

leden van het verantwoordingsorgaan. In geval van dringende ---------------------  

omstandigheden kan het bestuur eveneens tot ontslag van leden van het ------  



verantwoordingsorgaan overgaan, zoals genoemd in artikel 17, lid 3 onder e --  

van deze statuten. ---------------------------------------------------------------------------------  

18.3. Een algemene vergadering van deelnemers wordt ten minste één maal per ----  

jaar en wel binnen zes maanden na het einde van het boekjaar gehouden. ----  

Voorts wordt een algemene vergadering van deelnemers bijeengeroepen, zo -  

dikwijls hetzij het bestuur of het verantwoordingsorgaan dit wenselijk acht. -----  

18.4 Indien alsdan de algemene vergadering van deelnemers niet binnen veertien -  

dagen na indiening van dat verzoek op een termijn van ten hoogste vier --------  

weken overeenkomstig artikel 19, lid 1, door het bestuur wordt ---------------------  

bijeengeroepen, is het verantwoordingsorgaan, met inachtneming van het -----  

daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de algemene vergadering ---  

van deelnemers bijeen te roepen. ------------------------------------------------------------  

18.5. Algemene vergaderingen van deelnemers worden bijgewoond door het ---------  

bestuur en het verantwoordingsorgaan. Daarnaast zijn leden van de raad 

van -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

toezicht en bestuursleden van de beroepspensioenvereniging gerechtigd om -  

algemene vergaderingen van deelnemers bij te wonen. -------------------------------  

18.6. De algemene vergadering van deelnemers wordt voorgezeten door de ----------  

voorzitter van het bestuur. Van de algemene vergadering van deelnemers -----  

worden notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld  in de volgende-----  

algemene vergadering van deelnemers. De notulen worden in het archief 

van -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

het fonds bewaard. --------------------------------------------------------------------------------  

18.7 De voorzitter van de algemene vergadering van deelnemers is bevoegd niet- -  

deelnemers tot de vergadering of tot door hem te bepalen gedeelten 

daarvan -----------------------------------------------------------------------------------------------  

toe te laten. ------------------------------------------------------------------------------------------  

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS. ------------------  

Artikel 19. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

19.1. De voorbereiding en opstelling van agendastukken en de bijeenroeping van ---  

een algemene vergadering van deelnemers geschiedt schriftelijk namens het -  

bestuur gericht aan de (elektronische) adressen van de (gewezen) ---------------  

deelnemers en gepensioneerden zoals deze bekend zijn bij het fonds met -----  

inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de ---  

dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Het -------  

verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om agendapunten toe te --------  

voegen. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Omtrent ----  

onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemene ------------  

vergadering van deelnemers geen besluiten nemen. -----------------------------------  

19.2. Het bestuur is bevoegd in een reglement nadere regels te geven omtrent de --  

toegang tot en de orde in de algemene vergadering van deelnemers. ------------  

BESLUITVORMING IN ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS. -----------  

Artikel 20. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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20.1. Besluiten van de algemene vergadering van deelnemers worden in---------------  

vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ----------  

stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te 

zijn ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

uitgebracht. Iedere (gewezen) deelnemer en gepensioneerde heeft recht op --  

het uitbrengen van één stem. De voorzitter van de vergadering bepaalt de -----  

wijze van stemming.-------------------------------------------------------------------------------  

20.2. Stemgerechtigden kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van 

een -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

elektronisch communicatiemiddel. Voor het gebruik van een elektronisch -------  

communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via het middel kan ------  

worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de 

vergaderingen --------------------------------------------------------------------------------------  

en het stemrecht kan uitoefenen. -------------------------------------------------------------  

20.3. (Gewezen) deelnemers en gepensioneerden kunnen zich ter vergadering ------  

doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk gevolmachtigd -----  

andere (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Een (gewezen) deelnemer -  

of gepensioneerde kan ten hoogste twee andere deelnemers-----------------------  

vertegenwoordigen. Volmachten dienen, tezamen met het legitimatiebewijs ----  

van de volmachtgever, ten minste drie werkdagen voorafgaand aan de ---------  

vergadering, de dag van indiening en die van de vergadering niet -----------------  

meegerekend, in het bezit te zijn van de secretaris van het bestuur. Het --------  

bestuur is bevoegd nadere regels te stellen omtrent de wijze waarop de in dit -  

lid bedoelde vertegenwoordiging plaatsvindt. ---------------------------------------------  

RAAD VAN TOEZICHT. ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 21. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

21.1. Het fonds heeft een raad van toezicht die belast is met het intern toezicht. -----  

21.2. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden ---  

van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en--  

zijn na afloop van deze periode voor een periode van eveneens vier jaar -------  

opnieuw benoembaar. De maximale benoemingstermijn bedraagt acht jaar. ---  

21.3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door het ---  

bestuur. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een bindende voordracht te --  

doen voor leden van de raad van toezicht. Artikelen 8.2 en 8.3 zijn van----------  

overeenkomstige toepassing. ------------------------------------------------------------------  

21.4. Het bestuur is bevoegd tot het schorsen van leden van de raad van toezicht, --  

na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur dient binnen -  

drie maanden na een dergelijk besluit tot schorsing een besluit tot ontslag -----  

van het desbetreffende lid van de raad van toezicht te nemen, na bindend -----  

advies van het verantwoordingsorgaan. Een schorsing die niet binnen drie -----  

maanden gevolgd wordt door een ontslag, vervalt van rechtswege na het ------  

verstrijken van die periode. ---------------------------------------------------------------------  

21.5. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het ---  

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

toezicht ziet in dit verband in ieder geval toe op adequate risicobeheersing 



en -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af ---  

over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden 

aan -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De raad van toezicht staat --  

het bestuur met raad terzijde. De samenstelling, bevoegdheden en de ----------  

werking van de raad van toezicht staan nader beschreven in het Reglement ---  

Raad van toezicht dat wordt vastgesteld door het bestuur, na advies van de ---  

raad van toezicht. 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 leden van het ----------  

bestuur niet aan. -----------------------------------------------------------------------------------  

21.6. Geschillen tussen de raad van toezicht en het bestuur over de goedkeuring ---  

van besluiten als bedoeld in de Wvb , worden in een gezamenlijke----------------  

vergadering besproken. Indien en voor zover geschillen hierna blijven -----------  

bestaan, zal een (extra) vergadering worden belegd, in aanwezigheid van 

het ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

bestuur ende raad van toezicht. Indien en voor zover het geschil ook dan 

nog -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

niet is opgelost, zullen het bestuur en de raad van toezicht trachten het ---------  

geschil op te lossen met behulp van mediation in overeenstemming met het ---  

door Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) opgestelde mediationreglement 

voor ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

de MfN-registermediator, zoals dat luidt op de datum van aanvang van de -----  

mediation. Het verantwoordingsorgaan wordt geïnformeerd over het geschil ---  

indien mediation wordt ingeschakeld.--------------------------------------------------------  

21.7. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per ------------  

kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de ----  

aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of de raad van --  

toezicht overleg wenselijk acht. ----------------------------------------------------------------  

21.8. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het --------------  

verantwoordingsorgaan alsmede aan de beroepspensioenvereniging. Van -----  

disfunctioneren is sprake indien het bestuur uitvoering heeft gegeven aan -----  

een besluit als bedoeld in dit lid zonder de benodigde goedkeuring van de -----  

raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in --  

het belang van de  (gewezen) deelnemers, aanspraakgerechtigden en ----------  

pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit de aanwijzing van een --------------  

toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een --  

wettelijk voorschrift. Indien de beroepspensioenvereniging de melding niet -----  

binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, ------  

afhandelt, heeft de raad van toezicht de mogelijkheid om het disfunctioneren -  

aan De Nederlandsche Bank N.V. te melden. Dit voornemen moet vooraf ------  

worden gemeld bij het verantwoordingsorgaan en de ----------------------------------  

beroepspensioenvereniging, die binnen vier weken hierop dienen te -------------  

reageren. De standpunten van het verantwoordingsorgaan en de -----------------  

beroepspensioenvereniging dienen door de raad van toezicht gemotiveerd te  
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worden meegenomen in het formele besluit om De Nederlandsche Bank 

N.V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

te informeren. Vanaf het moment waarop de melding naar het ----------------------  

verantwoordingsorgaan en de beroepspensioenvereniging gaat, is de -----------  

betrokken functionaris geschorst. -------------------------------------------------------------  

21.9. Bij belet of ontstentenis: -------------------------------------------------------------------------  

a. van één van de leden van de Raad van Toezicht zijn de overige leden---  

van de Raad van Toezicht tijdelijk met het toezicht belast, met dien -------  

verstande dat te allen tijde tenminste twee leden hun functie dienen uit --  

te oefenen. -----------------------------------------------------------------------------------  

b. van alle leden van de Raad van Toezicht zijn twee daartoe voor -----------  

onbepaalde tijd aan te wijzen personen, die zijn voorgedragen door het -  

bestuur en aangewezen door het verantwoordingsorgaan, tijdelijk met ---  

het toezicht belast, waarbij als uitgangspunt geldt dat te allen tijde --------  

tenminste twee personen met het toezicht zijn belast. Indien en zodra ---  

het belet of ontstentenis van één van leden van de Raad van Toezicht --  

is geëindigd, is één van de hiervoor bedoelde aangewezen personen ----  

niet langer met het toezicht belast en beëindigt deze alsdan zijn -----------  

werkzaamheden. Het verantwoordingsorgaan stelt bij de aanwijzing 

van ---------------------------------------------------------------------------------------------  

de personen die tijdelijk met het toezicht zijn belast vast wie van deze ---  

personen als eerste zijn functie zal beëindigen. ----------------------------------  

c. van een zodanig aantal leden van de Raad van Toezicht dat slechts -----  

één lid van de Raad van Toezicht zijn functie kan uitoefenen, wordt 

één ---------------------------------------------------------------------------------------------  

daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon, voorgedragen 

door --------------------------------------------------------------------------------------------  

het bestuur en aangewezen door het verantwoordingsorgaan, tijdelijk ----  

met het toezicht belast, waarbij eveneens als uitgangspunt geldt dat te --  

allen tijde twee personen met het toezicht zijn belast. Indien en zodra ----  

het belet of ontstentenis van tenminste één ander lid van de Raad van --  

Toezicht is geëindigd, is de hiervoor bedoelde aangewezen persoon -----  

niet langer met het toezicht belast. ---------------------------------------------------  

BELEGGINGEN. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 22. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

22.1. Het fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de --------  

prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende ------------------  

uitgangspunten: ------------------------------------------------------------------------------------  

a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraken of 

rechten ----------------------------------------------------------------------------------------  

van de (gewezen) deelnemers, de aanspraak- en -------------------------------  

pensioengerechtigden; en ---------------------------------------------------------------  

b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. ----  

22.2. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds zorgt het bestuur -  

voor de nodige waarborgen ter voorkoming van vermogensschade. --------------  



22.3. Het strategisch beleggingsbeleid is nader uitgewerkt in het --------------------------  

beleggingsbeleidsplan (IPS). Hiervan maakt ook het maatschappelijk ------------  

verantwoord beleggingsbeleid deel uit. -----------------------------------------------------  

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. --------------------------------------------------------------------  

Artikel 23. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

23.1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar. -----------------------  

23.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een --------  

jaarverslag op over het afgelopen boekjaar; dit jaarverslag omvat een -----------  

jaarrekening en een bestuursverslag en overige gegevens. Voormeld ------------  

jaarverslag dient te voldoen aan de eisen van het Burgerlijk Wetboek en de ---  

nadere regelgeving van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De --------  

jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ---  

ondertekend door een accountant als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Het -  

jaarverslag vermeldt verder de bevindingen van de raad van toezicht, het ------  

oordeel van het verantwoordingsorgaan als  alsmede de reactie van het --------  

bestuur daarop. De jaarrekening en het bestuursverslag worden vastgesteld --  

door het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. ------  

23.3. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een --------  

actuarieel verslag op over het afgelopen boekjaar. Het actuarieel verslag -------  

moet zijn voorzien van een verklaring van een actuaris. -------------------------------  

23.4. De certificerend actuaris is belast met de beoordeling van de financiële ---------  

positie van het fonds, waarbij hij volledig inzicht krijgt in het door de --------------  

raadgevend actuaris opgestelde actuarieel verslag. De certificerend actuaris --  

geeft jaarlijks een actuariële verklaring af, waarmerkt de actuariële ---------------  

verslagstaten en stelt een rapport op ter onderbouwing van zijn oordeel. De ---  

certificerend actuaris voldoet aan de onafhankelijkheidseisen die in de Wet----  

verplichte beroepspensioenregeling worden gesteld. -----------------------------------  

23.5. De verslagen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel dienen een ----------  

volledig beeld van de financiële toestand van het fonds te geven; daaruit zal --  

ten genoegen van De Nederlandsche Bank N.V. dienen te blijken dat wordt ---  

voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de Wet verplichte ------------------------  

beroepspensioenregeling en dat de belangen van de bij het fonds betrokken --  

(gewezen) deelnemers, pensioen- en aanspraakgerechtigden voldoende -------  

gewaarborgd geacht kunnen worden. -------------------------------------------------------  

23.6. De verslagen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel en overige -----------  

gegevens over het verstreken boekjaar worden binnen de wettelijk gestelde ---  

termijn door het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V. overgelegd. Het----  

samenstellen en het overleggen aan De Nederlandsche Bank N.V. van ---------  

bedoelde verslagen zullen geschieden met inachtneming van door De-----------  

Nederlandsche Bank N.V. gegeven aanwijzingen en gestelde regels. ------------  

23.7. Het jaarverslag, waaronder begrepen het actuarieel verslag, zoals bedoeld in  

lid 3, wordt toegezonden aan het verantwoordingsorgaan met het oog op het -  

afleggen van verantwoording.------------------------------------------------------------------  

23.8. Er wordt een verkort jaarverslag toegezonden aan de (gewezen) 

deelnemers, -----------------------------------------------------------------------------------------  
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pensioen- en aanspraakgerechtigden, met verwijzing naar de publicatie op 

de -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

website van het fonds van het integrale jaarverslag. Het jaarverslag wordt ------  

door het bestuur toegelicht in de jaarlijks binnen zes maanden na het einde ---  

van het boekjaar te houden algemene vergadering van deelnemers. -------------  

VERGOEDING. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 24.  

De leden van het bestuur, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan -------  

ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte en de soort --------  

vergoeding wordt geregeld in het beloningsbeleid. ----------------------------------------------  

GEHEIMHOUDINGSPLICHT, GEDRAGSCODE, EVALUATIE EN -------------------------  

GESCHIKTHEID. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 25. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

25.1. De leden van het bestuur en de door het bestuur aangewezen commissies ----  

alsmede de leden van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht ----  

zijn verplicht geheim te houden hetgeen hen in hun functie ter kennis is ---------  

gekomen en waarvan de geheimhoudingsplicht uit de aard der zaak -------------  

voortvloeit of waarvan hun voorzitter of de voorzitter van het bestuur naar ------  

redelijkheid een geheimhoudingsplicht heeft opgelegd. -------------------------------  

25.2. Het fonds beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden, leden van --  

het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht en - indien van --------------  

toepassing - medewerkers van het fonds voorschriften geeft ter voorkoming ---  

van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het ------  

fonds aanwezige informatie. --------------------------------------------------------------------  

25.3. Het bestuur evalueert jaarlijks zijn functioneren, zowel collectief als ---------------  

individueel, aan de hand van een daartoe vastgestelde procedure. Eenmaal --  

in de drie jaar vindt de evaluatie plaats onder leiding van een externe. De ------  

raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren. Eenmaal in de drie jaar -  

vindt de evaluatie plaats onder leiding van een externe. Het -------------------------  

verantwoordingorgaan evalueert jaarlijks zijn functioneren. --------------------------  

25.4. De beleidsbepalers en medebeleidsbepalers dienen met het oog op de ---------  

belangen van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, ------------------  

pensioengerechtigden en aanspraakgerechtigden geschikt en betrouwbaar 

te --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

zijn. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

25.5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de --------------------  

beleidsbepalers en medebeleidsbepalers buiten twijfel staat. ------------------------  

25.6.  Het bestuur voert de regeling naar beste vermogen uit waarbij de belangen ---  

van alle betrokken evenwichtige worden afwogen. --------------------------------------  

WIJZIGING VAN DE STATUTEN. --------------------------------------------------------------------  

Artikel 26. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

26.1. De statuten van het fonds kunnen worden gewijzigd krachtens een daartoe ---  

strekkend besluit van het bestuur. Het verantwoordingsorgaan heeft het 

recht ---------------------------------------------------------------------------------------------------  



om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot wijziging van de ---  

statuten. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

26.2. De statutenwijziging zal ingaan op de door het bestuur vast te stellen datum,--  

welke niet ligt vóór de dag van het verlijden van de akte van de --------------------  

statutenwijziging. -----------------------------------------------------------------------------------  

26.3. Het fonds zendt binnen twee weken na wijziging een authentiek afschrift van -  

de gewijzigde statuten en een gewaarmerkt exemplaar van de gewijzigde ------  

pensioenreglementen, de actuariële en bedrijfstechnische nota, de ---------------  

uitvoeringsovereenkomst naar De Nederlandsche Bank N.V. ------------------------  

REGLEMENTEN. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 27. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

27.1. Het bestuur stelt een of meer pensioenreglement(en) vast in ------------------------  

overeenstemming met de beroepspensioenregeling en de ---------------------------  

uitvoeringsovereenkomst en wijzigt die reglementen in overeenstemming 

met -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

de door de beroepspensioenvereniging gewijzigde beroepspensioenregeling--  

en de uitvoeringsovereenkomst. --------------------------------------------------------------  

27.2. Het bestuur kan tevens andere reglementen vaststellen en wijzigen, waarin ---  

wordt geregeld alles wat naast deze statuten en de pensioenreglementen ------  

naar het oordeel van het bestuur reglementering behoeft. ----------------------------  

27.3. Een besluit tot vaststelling of wijziging van een pensioenreglement of andere -  

reglementen als bedoeld in lid 2 kan slechts worden genomen na -----------------  

voorafgaande raadpleging van de beroepspensioenvereniging. --------------------  

KLACHTEN- EN GESCHILLEN. ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 28. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

28.1. Een (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of aanspraakgerechtigde ----  

heeft het recht om bij het bestuur een met redenen omklede schriftelijke --------  

klacht in te dienen over de wijze waarop hij door het fonds is bejegend. ---------  

28.2. Het fonds heeft een klachten- en geschillencommissie ingesteld. ------------------  

28.3  De procedure voor de afhandeling van klachten- en geschillen is vastgelegd --  

in het pensioenreglement en het reglement klachten en 

geschillencommissie. -----------------------------------------------------------------------------  

OVEREENKOMSTEN. -----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 29. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

29.1. Indien het pensioenfonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde, zal 

het ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

pensioenfonds met deze derde een uitbestedingsovereenkomst -------------------  

overeenkomen. In de uitbestedingsovereenkomst worden de uitbestede --------  

werkzaamheden omschreven en wordt opgenomen dat de derde waarborgt ---  

dat hij of zij de bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling ----  

gestelde regels in acht neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.--------  

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

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. ----------------------  

ONTBINDING EN VEREFFENING. -------------------------------------------------------------------  
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Artikel 30. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

30.1.  Het bestuur kan een besluit nemen tot: ---------------------------------------------  

a. beëindiging - geheel of gedeeltelijk - van het eigen beheer van de uit 

de -----------------------------------------------------------------------------------------------  

voor het fonds uit de toegezegde pensioenrechten en -------------------------  

pensioenaanspraken voortvloeiende risico's, behoudens ter uitvoering ---  

van een onherroepelijke aanwijzing van De Nederlandsche Bank N.V.; --  

b. verkoop, overdracht of herverzekering van de verzekeringsportefeuille---  

dan wel een gedeelte van de verzekeringsportefeuille, behoudens ter----  

uitvoering van een onherroepelijke aanwijzing van De Nederlandsche ---  

Bank N.V.; ------------------------------------------------------------------------------------  

c. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds --  

of de overname van verplichtingen door het fonds; -----------------------------  

d. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; en--------------------------------------  

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

artikel ------------------------------------------------------------------------------------------  

18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; ----------------------------------------  

Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen na raadpleging van de ------  

beroepspensioenvereniging. Het voorgenomen bestuurbesluit wordt voor ------  

advies voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan en ter goedkeuring aan ----  

de raad van toezicht. -----------------------------------------------------------------------------  

30.2. De vereffening geschiedt door het bestuur, dat aanblijft als vereffenaar tot 

de -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

liquidatie is geëindigd. ----------------------------------------------------------------------------  

30.3. Het bestuur stelt de aanspraken op pensioen van de (gewezen) deelnemers, -  

pensioen- en aanspraakgerechtigden vast, alsmede de rechten op ingegaan --  

pensioen van pensioengerechtigden op basis van de bepalingen van de--------  

pensioenreglementen. Bij een eventueel tekort worden de ten tijde van de -----  

ontbinding vaststaande aanspraken op pensioen van de (gewezen) --------------  

deelnemers, pensioen- en aanspraakgerechtigden alsmede de vaststaande ---  

rechten op ingegaan pensioen van pensioengerechtigden naar 

evenredigheid ---------------------------------------------------------------------------------------  

verminderd. Het bestuur is bevoegd de rechten op ingegaan pensioen 

geheel -------------------------------------------------------------------------------------------------  

of gedeeltelijk van de vermindering uit te sluiten. Het verantwoordingsorgaan -  

heeft een adviesrecht ter zake van een voorgenomen besluit tot gehele of -----  

gedeeltelijke uitsluiting van vermindering. --------------------------------------------------  

30.4. Indien na toepassing van het bepaalde in het vorige lid een overschot -----------  

overblijft, wordt dit zoveel mogelijk besteed in overeenstemming met het doel -  

van het fonds. Een besluit tot besteding van een overschot kan slechts ---------  

worden genomen nadat advies is gevraagd aan  het verantwoordingsorgaan.  

30.5. De vereffenaars zijn gehouden om de pensioenverplichtingen over te dragen -  

aan één of meer pensioenuitvoerders als bedoeld in artikel 1 van de Wet ------  

verplichte beroepspensioenregeling. Een besluit tot overdracht als bedoeld 

in --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

de vorige volzin kan slechts worden genomen nadat de -------------------------------  



beroepspensioenvereniging is geraadpleegd. Het voorgenomen besluit wordt 

voor advies voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan en ter goedkeuring ---  

voorgelegd aan de raad van toezicht. Tevens wordt het voorgenomen besluit -  

van het bestuur ter raadpleging voorgelegd aan de -------------------------------------  

beroepspensioenvereniging. -------------------------------------------------------------------  

30.6. De (gewezen) deelnemers, pensioen- en aanspraakgerechtigden worden ------  

geïnformeerd over de slotrekening van de vereffenaars. ------------------------------  

VRIJWARING BESTUURDERS. ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 31. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

31.1. Het fonds vrijwaart de bestuurders en de leden van de raad van toezicht en ---  

voor aanspraken die het gevolg zijn van vermogensschade, die zij door ---------  

handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie hebben veroorzaakt, ----  

behalve indien: -------------------------------------------------------------------------------------  

a. sprake is van opzet of grove schuld; -------------------------------------------------  

b. de bestuurder persoonlijk winst of voordeel behaalde dan wel enige ------  

vergoeding ontving, waartoe deze wettelijk niet gerechtigd was; ------------  

c. de schade voortvloeit uit het feitelijk plegen van een misdrijf. ----------------  

31.2  De in het eerste lid bedoelde vrijwaring omvat mede de redelijke kosten die ---  

worden gemaakt in verband met het voeren van verweer tegen een --------------  

aanspraak, met inbegrip van de proceskosten en/of schadevergoeding tot -----  

betaling waarvan de bestuurder mocht worden veroordeeld.-------------------------  

31.3. Na beëindiging van het bestuurslidmaatschap is de gewezen bestuurder, lid  --  

raad van toezicht, bevoegd tot inzage van alle fondsdocumenten, die tijdens --  

het betreffende bestuurslidmaatschap zijn vastgesteld dan wel van ---------------  

toepassing zijn geweest, voor zover noodzakelijk in verband met diens ----------  

aansprakelijkstelling. ------------------------------------------------------------------------------  

31.4. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) ----------  

bestuursleden en leden raad van toezicht de redelijke kosten van het ------------  

optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als bestuurslid of als----------------  

 voormalig bestuurslid zijn betrokken met uitzondering van de gedingen ----------  

waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken, vergoed. -----------  

INWERKINGTREDING. ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 32. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deze statuten treden in werking op twaalf januari twee duizend drieëntwintig. ---------  

SLOT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte ----  

vermeld -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------  

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen ----------  

persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, ----  

van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te --------  

stemmen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de 

verschenen --------------------------------------------------------------------------------------------------  

persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. ----------------------------------------  



BLADZIJDE 21 

(volgen handtekeningen) 

VOOR AFSCHRIFT 

 

 
 

 


