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Artikel 1.

Omschrijvingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

Aanspraakgerechtigde:
de persoon die begunstigde is van een nog niet ingegaan pensioen tegenover het Pensioenfonds.

Bank:
ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, opgericht op negen april tweeduizend negen en ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 34334259.

Belanghebbenden:
de Werkgever en allen, die op grond van deze Statuten en de desbetreffende bepalingen van het Pensioenreglement
aanspraken en/of rechten op pensioen of andere uitkeringen aan het Pensioenfonds ontlenen. Als zodanig worden onder
meer onderscheiden Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en overige Aanspraakgerechtigden.

Beleidsdekkingsgraad:
de Dekkingsgraad per het einde van elk van de twaalf maanden voorafgaand aan het moment van vaststelling.

Belet:
de situatie waarin ten aanzien van een Uitvoerend of Niet-Uitvoerend Bestuurslid sprake is van:
(i)

schorsing;

(ii)

ziekte; of

(iii)

onbereikbaarheid.

In de gevallen bedoeld onder (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact
tussen het betreffende Bestuurslid en het Pensioenfonds heeft bestaan, tenzij de (overige) Bestuursleden in een
voorkomend geval een andere termijn vaststellen. Het Bestuur is bevoegd om gemotiveerd te besluiten om in een concreet
geval ook een andere dan de hiervoor genoemde situaties als Belet aan te merken als dat passend en in het belang van het
Pensioenfonds is.

Beletfunctionaris:
de persoon die overeenkomstig Artikel 20 tijdelijk met een bestuurstaak is belast;

Bestuur:
het bestuur van het Pensioenfonds.

Bestuursprotocol:
een door het Bestuur vastgesteld document waarin de taken en verantwoordelijkheden van het Bestuur met inachtneming
van hetgeen in de Statuten is bepaald, zijn beschreven.

Buitenland:
alle gebieden buiten Nederland.

Crisissituatie:
een situatie waarin naar inschatting van het Bestuur door het Pensioenfonds en de door hem vertegenwoordigde belangen
een acuut en groot risico wordt gelopen indien niet op korte termijn maatregelen worden genomen.

Deelnemer:
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de werknemer, gewezen werknemer of een daarmee gelijkgestelde persoon als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de
Pensioenwet respectievelijk artikel 2:132 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, die op grond van een Pensioenovereenkomst of
een daarmee vergelijkbare overeenkomst in het geval van een gelijkgesteld persoon zoals hiervoor bedoeld,
pensioenaanspraken verwerft jegens het Pensioenfonds en die ingevolge de bepalingen van de Statuten en het
Pensioenreglement en/of overeenkomsten met derden dan wel een Uitvoeringsreglement van het Pensioenfonds
deelnemer is.

Dekkingsgraad:
de verhouding tussen het Pensioenvermogen en de Technische Voorzieningen, uitgedrukt in een percentage.

Dekkingsgraad Behorende Bij Het Vereist Eigen Vermogen:
een vastgesteld percentage berekend op basis van het eigen vermogen zoals bedoeld in artikel 132 van de Pensioenwet.

Eigen Vermogen:
het verschil tussen het Pensioenvermogen en de Technische Voorzieningen.

Gewezen Deelnemer:
de werknemer, gewezen werknemer of een daarmee gelijkgestelde persoon als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de
Pensioenwet respectievelijk artikel 2:132 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, door en voor wie op grond van een
Pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt opgebouwd en die bij beëindiging van de deelneming, anders dan door
arbeidsongeschiktheid, pensionering, overlijden, vervroegd uittreden (VUT) of een daarmee vergelijkbare
beëindigingsovereenkomst, een premievrije pensioenaanspraak heeft behouden jegens het Pensioenfonds.

Nederland:
het rijk in Europa.

Niet-Uitvoerend(e) Bestuurslid(leden):
een lid of leden van het Bestuur tevens belast met het houden van toezicht.

Omgekeerd gemengd bestuursmodel:
een gemengd bestuursmodel dat bestaat uit Uitvoerende en Niet-Uitvoerende Bestuursleden, waarbij de Niet-Uitvoerende
Bestuursleden de Belanghebbenden op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigen en de Uitvoerende
Bestuursleden niet directe vertegenwoordigers van de Belanghebbenden zijn.

Ontstentenis:
de situatie waarin een Uitvoerend of Niet-Uitvoerend Bestuurslid definitief niet langer in functie is, bijvoorbeeld door
overlijden of door ontslag.

Orgaan:
Bestuur of Verantwoordingsorgaan.

Pensioenfonds:
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Pensioengerechtigde:
de persoon voor wie krachtens de bepalingen van deze Statuten, het Pensioenreglement en de Pensioenovereenkomst het
pensioen is ingegaan.

Pensioengerechtigdenvertegenwoordiger:
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een Niet-Uitvoerend Bestuurslid dat is voorgedragen door de pensioengerechtigdengeleding van het
Verantwoordingsorgaan.

Pensioenovereenkomst(en):
al hetgeen tussen de Werkgever en (ieder van) de werknemer(s) of daarmee gelijkgestelde personen als bedoeld in artikel 2
lid 3 van de Pensioenwet respectievelijk artikel 2:132 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is overeengekomen betreffende
pensioen.

Pensioenreglement(en):
de door het Pensioenfonds opgestelde regeling(en) met betrekking tot de verhouding tussen het Pensioenfonds en de
Deelnemer, Gewezen Deelnemer, Pensioengerechtigde en overige Aanspraakgerechtigden.

Pensioenvermogen:
de som van de beleggingen, de vorderingen, overlopende activa en liquide middelen onder aftrek van de overige schulden
en overlopende passiva.

Raad van Bestuur:
de raad van bestuur van de Bank.

Schriftelijk:
per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in
de wet of deze statuten anders is bepaald;

Sleutelfunctie(s):
de sleutelfuncties zoals bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet, te verdelen in een risicobeheerfunctie, interne
auditfunctie en actuariële functie.

Sleutelfunctiehouder:
een houder van een Sleutelfunctie.

Statuten:
de statuten van het Pensioenfonds.

Technische Voorzieningen:
de voorzieningen die nodig zijn om aan de reeds bestaande (nominale) pensioenverplichtingen jegens de aanspraak- en
pensioengerechtigden te voldoen.

Tegenstrijdig Belang:
een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van het Pensioenfonds en de met haar
verbonden organisatie.

Uitvoerend(e) Bestuurslid(leden):
een lid of leden van het Bestuur, tevens belast met de dagelijkse uitvoering van het beleid.

Uitvoeringsovereenkomst(en):
de overeenkomst(en) tussen de Werkgever niet zijnde het Pensioenfonds en het Pensioenfonds inzake de uitvoering en
financiering van een of meer Pensioenovereenkomsten.

Uitvoeringsreglement(en):

Statuten – Bijlage bij Pensioenreglement 2014
320200434/8632137.1

5

de door het Pensioenfonds opgestelde regeling(en) inzake de uitvoering en financiering van een of meer
Pensioenovereenkomsten met zijn werknemers.

Verantwoordingsorgaan:
het college van vertegenwoordigers van de Werkgever, de Deelnemers en Pensioengerechtigden als bedoeld in de
Pensioenwet.

Vereist Eigen Vermogen:
het eigen vermogen zoals bedoeld in artikel 132 van de Pensioenwet.

Werkgever:
het Pensioenfonds dat een Uitvoeringsreglement heeft ter uitvoering van de Pensioenovereenkomst die het Pensioenfonds
met zijn werknemers heeft gesloten en de Bank of een andere onderneming die met de Bank tot één en dezelfde groep
behoort als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die met het Pensioenfonds een Uitvoeringsovereenkomst heeft
gesloten ter uitvoering van de Pensioenovereenkomst die de onderneming met haar werknemers of daarmee gelijkgestelde
personen als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Pensioenwet respectievelijk artikel 2:132 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek
heeft gesloten, dan wel de ondernemingen die geen onderdeel meer uitmaken van de hiervoor bedoelde groep en die in
overeenstemming met de Pensioenwet bij het Pensioenfonds aangesloten zijn gebleven.

Werkgeversvertegenwoordiger:
een Niet-Uitvoerend Bestuurslid dat is voorgedragen door de Raad van Bestuur.

Werknemersvertegenwoordiger:
een Niet-Uitvoerend Bestuurslid dat is voorgedragen door de deelnemersgeleding van het Verantwoordingsorgaan.
De overige begrippen in deze Statuten hebben de betekenis zoals deze in artikel 1 van de Pensioenwet is opgenomen of
zoals gedefinieerd in de Pensioenwet zelf.

Artikel 2.

Naam en zetel

Het Pensioenfonds draagt de naam:
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.
Het Pensioenfonds heeft zijn zetel te Amsterdam.

Artikel 3.

Doel en werkwijze

Het doel van het Pensioenfonds is het krachtens Uitvoeringsovereenkomsten en Uitvoeringsreglementen
verlenen of doen verlenen of, zomede uitkeren of doen uitkeren van pensioenen en/of andere uitkeringen aan
Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en overige Aanspraakgerechtigden in
overeenstemming met de bepalingen van de Pensioenreglementen en deze Statuten. Het Pensioenfonds draagt
zorg voor de formele opdrachtaanvaarding van de aan het Pensioenfonds opgedragen pensioenregelingen met
toetsing aan de doelstellingen en de beleidsuitgangspunten.
Het Pensioenfonds kan tevens overeenkomsten aangaan met andere rechtspersoonlijkheid bezittende
pensioenuitvoerders tot het overnemen van verplichtingen jegens deelnemers, gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden van die pensioenuitvoerders of tot het overdragen van verplichtingen jegens eigen
Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden. Het Pensioenfonds kan tevens overeenkomsten
van herverzekering aangaan.
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Het Pensioenfonds kan, met in achtneming van wettelijke bepalingen met betrekking tot afkoop van pensioenen,
overgaan tot afkoop van pensioenen.
Het is het Pensioenfonds niet toegestaan andere activiteiten te verrichten dan die uit de voorafgaande leden
kunnen voortvloeien.
Het is het Pensioenfonds niet toegestaan zich borg te stellen voor derden, of leningen aan te gaan, tenzij de
lening tijdelijk wordt aangegaan voor liquiditeitsdoeleinden.

Artikel 4.

Vermogen, inkomsten en bronnen

Vermogen en inkomsten van het Pensioenfonds zullen bestaan uit:
a.

bij Uitvoeringsovereenkomst vastgestelde stortingen;

b.

bij Uitvoeringsreglement vastgestelde middelen;

c.

hetgeen het Pensioenfonds uit hoofde van overeenkomsten met andere rechtspersoonlijkheid bezittende
pensioenuitvoerders zal ontvangen wegens overname van risico's (over te nemen verplichtingen);

d.

opbrengsten van en inkomsten uit beleggingen;

e.

eigen bijdragen van Deelnemers;

f.

overige wettig verkregen baten. Erfstellingen mogen alleen door het Pensioenfonds worden aanvaard
onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5.

Beheer

De beschikbare gelden van het Pensioenfonds worden door het Bestuur belegd in overeenstemming met de
prudent person-regel zoals vastgelegd in de Pensioenwet. Binnen dit kader kan het Bestuur registergoederen
kopen, vervreemden en/of bezwaren.
Het Pensioenfonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (“ABTN”) als bedoeld in artikel 145
Pensioenwet en de daarop gebaseerde artikelen 24 tot en met 29b van het Besluit financieel toetsingskader
pensioenfondsen. De ABTN bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen. Het Bestuur overlegt iedere
wijziging van de ABTN aan De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 6.

Pensioenreglement en Pensioenovereenkomst

In een Pensioenreglement wordt bepaald welke pensioenen en of andere uitkeringen zullen worden toegekend.
Bepalingen in deze Statuten mogen niet in strijd zijn met de Pensioenreglementen of de
Pensioenovereenkomsten.

Artikel 7.

Bestuur - algemeen

Het Pensioenfonds kent het Omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het Bestuur bestaat uit Niet-Uitvoerende
Bestuursleden en Uitvoerende Bestuursleden.
De hoofdtaken van het Bestuur, zijn in deze statuten opgenomen en zijn nader uitgewerkt in het
Bestuursprotocol.
De eisen waaraan (kandidaat)bestuursleden moeten voldoen liggen vast in een profielschets opgesteld conform
hetgeen bepaald is in artikel 12.3. Bij het opstellen van de profielschets is rekening gehouden met de eis dat het
Bestuur zo veel als mogelijk complementair is samengesteld en een redelijke afspiegeling vormt van alle
Belanghebbenden in het Pensioenfonds.
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De benoeming van een lid van het Bestuur geschiedt onder de opschortende voorwaarde van een positief
oordeel omtrent diens geschiktheid en betrouwbaarheid door De Nederlandsche Bank N.V. zoals bedoeld in
artikel 8.
Gedurende het bestaan van een vacature blijft het Bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volle
bevoegdheid.
Het lidmaatschap van het Bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander Orgaan binnen het
Pensioenfonds.

Artikel 8.

Bestuur - geschiktheid en betrouwbaarheid

De geschiktheid van de leden van het Bestuur dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank N.V. voldoende
te zijn met het oog op de belangen van de bij het Pensioenfonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers,
Pensioengerechtigden, overige Aanspraakgerechtigden en de Werkgever.
De voornemens, de handelingen of antecedenten van de leden van het Bestuur, mogen De Nederlandsche Bank
N.V. geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen als bedoeld in het eerste lid, de
betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.
De leden van het Bestuur richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het
Pensioenfonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, overige
Aanspraakgerechtigden en de Werkgever en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze
vertegenwoordigd kunnen voelen.
Het Bestuur brengt elke voorgenomen wijziging in de samenstelling van het Bestuur vooraf ter kennis aan De
Nederlandsche Bank N.V.
Een wijziging als bedoeld in het vierde lid wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank N.V. binnen zes
weken na ontvangst van de melding, of, indien De Nederlandsche Bank N.V. om nadere gegevens of inlichtingen
heeft verzocht binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen, aan het Bestuur bekend maakt
dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het tweede lid, stelt het Bestuur De
Nederlandsche Bank N.V. daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
Het Bestuur heeft de voor hem geldende geschiktheidseisen nader uitgewerkt in het geschiktheidsplan. Dit plan
wordt jaarlijks geactualiseerd en de acties die hieruit voortvloeien worden door het Bestuur gemonitord.

Artikel 9.

Niet-Uitvoerende Bestuursleden - samenstelling en voordracht

Het aantal Niet-Uitvoerende Bestuursleden is negen. Vier van hen zijn Werkgeversvertegenwoordigers en vier
van hen ofwel Werknemersvertegenwoordigers ofwel Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers. Het negende
Niet-Uitvoerende Bestuurslid is de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur en tevens voorzitter van
vergaderingen van Niet-Uitvoerende Bestuursleden.
De toedeling van zetels aan Werknemersvertegenwoordigers respectievelijk
Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien
verstande dat de Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers niet meer dan vijfentwintig procent van het totale
aantal zetels voor Niet-Uitvoerende Bestuursleden bezetten, tenzij het aantal Deelnemers minder bedraagt dan
tien procent van de som van het aantal Deelnemers en Pensioengerechtigden tezamen.
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De Niet-Uitvoerende Bestuursleden worden na het horen van de Uitvoerende Bestuursleden, door de NietUitvoerende Bestuursleden benoemd op basis van de profielschets die is opgesteld voor de ontstane vacature(s)
na een voordracht die als volgt is geregeld:
a.

de Werkgeversvertegenwoordigers worden voorgedragen door de Raad van Bestuur;

b.

de Werknemersvertegenwoordigers worden voorgedragen door de deelnemersgeleding van het
Verantwoordingsorgaan;

c.

de Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers worden voorgedragen door de
pensioengerechtigdengeleding van het Verantwoordingsorgaan;

d.

de onafhankelijk voorzitter wordt voorgedragen door de overige Niet-Uitvoerende Bestuursleden.

De Niet-Uitvoerende Bestuursleden kunnen de voorgedragen kandidaat afwijzen indien deze niet (voldoende)
aan het profiel voldoet.
De wijze van voordracht van de Werknemersvertegenwoordigers en de
Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers is nader uitgewerkt in het voordrachtsreglement voor NietUitvoerende Bestuursleden van het Pensioenfonds.
De Niet-Uitvoerende Bestuursleden hebben ten hoogste vier jaren zitting in het Bestuur, doch zijn daarna
terstond herbenoembaar. De maximale zittingstermijn bedraagt acht jaar, maar kan in het belang van het
Pensioenfonds, na een besluit hiertoe van de Niet-Uitvoerende Bestuursleden, met maximaal vier jaar worden
verlengd. De Niet-Uitvoerende Bestuursleden stellen voor zichzelf een rooster van aftreden vast, waarbij de
onafhankelijke voorzitter elke vier jaar aftreedt en van de overige Niet-Uitvoerende Bestuursleden elke twee jaar
de helft aftreedt. Zo mogelijk treden elke twee jaar twee Werkgeversvertegenwoordigers af tezamen met óf de
twee Werknemersvertegenwoordigers óf de twee Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers.
De Niet-Uitvoerende Bestuursleden, die ter vervulling van een tussentijdse vacature zijn benoemd, nemen op het
rooster van aftreden de plaats in van degenen in wiens plaats zij worden benoemd.
De Niet-Uitvoerende Bestuursleden houden op bestuurslid te zijn:
a.

bij het verstrijken van de zittingsduur;

b.

bij ontslag op grond van artikel 9.7;

c.

bij vrijwillig aftreden;

d.

bij overlijden.

De Niet-Uitvoerende Bestuursleden kunnen slechts overgaan tot ontslag van een Niet-Uitvoerend Bestuurslid:
a.

wanneer naar het oordeel van de meerderheid van de overige Niet-Uitvoerende Bestuursleden dit lid
onvoldoende functioneert en na het in de gelegenheid hebben gesteld van dit lid om gehoord te worden;

b.

na de mededeling van De Nederlandsche Bank N.V. dat er niet langer sprake is van geschiktheid en
betrouwbaarheid zoals omschreven in artikel 8.1 en 8.2;

c.

ingeval het Niet-Uitvoerende Bestuurslid krachtens enige wetsbepaling of rechterlijke uitspraak de
bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk
verliest.

Bij de besluitvorming op grond van artikel 9.7 heeft het Niet-Uitvoerende Bestuurslid dat voor ontslag is
voorgedragen slechts een raadgevende stem. Artikel 15.2 is van toepassing, waarbij de stem van het voor ontslag
voorgedragen lid niet meetelt bij het totaal van het aantal stemmen zoals in dit artikel genoemd.
De plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden door de NietUitvoerende Bestuursleden aangewezen.
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Artikel 10. Uitvoerende Bestuursleden - samenstelling en benoeming
Het Bestuur telt vier Uitvoerende Bestuursleden.
De Uitvoerende Bestuursleden worden door de Niet-Uitvoerende Bestuursleden benoemd na het horen van de
Uitvoerende Bestuursleden en op basis van de profielschets die is opgesteld voor de ontstane vacature(s).
De Uitvoerende Bestuursleden worden benoemd voor een nader te bepalen termijn.
Een Uitvoerend Bestuurslid houdt op bestuurslid te zijn:
a.

bij vrijwillig aftreden;

b.

na afloop van de termijn als genoemd in artikel 10.3;

c.

bij ontslag op grond van artikel 10.5;

d.

bij overlijden.

De Niet-Uitvoerende Bestuursleden kunnen slechts overgaan tot ontslag van een Uitvoerend Bestuurslid
wanneer:
a.

naar het oordeel van de Niet-Uitvoerende Bestuursleden dit lid onvoldoende functioneert en na het in de
gelegenheid hebben gesteld van dit lid om gehoord te worden;

b.

na de mededeling van De Nederlandsche Bank N.V. dat er niet langer sprake is van geschiktheid en
betrouwbaarheid zoals omschreven in artikel 8.1 en 8.2;

c.

ingeval het Uitvoerende Bestuurslid krachtens enige wetsbepaling of rechterlijke uitspraak de bevoegdheid
zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest.

Artikel 11.

Bestuur - taken en verantwoordelijkheden

Het Bestuur bepaalt het strategisch beleid ter verwezenlijking van de doelstelling van het Pensioenfonds.
Elk lid van het Bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het Pensioenfonds.
Het Bestuur besluit te allen tijde over onderwerpen waarbij een belangenafweging plaats moet vinden op grond
van artikel 105 lid 2 van de Pensioenwet.
Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het
beleid is uitgevoerd.
De verschillende taken en de verdeling van de verschillende bestuurstaken tussen enerzijds de Niet-Uitvoerende
Bestuursleden en anderzijds de Uitvoerende Bestuursleden zijn geregeld in deze Statuten en nader uitgewerkt in
het door het Bestuur vastgestelde Bestuursprotocol.
Taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de wet of deze Statuten aan Niet-Uitvoerende Bestuursleden of
Uitvoerende Bestuursleden zijn toebedeeld, komen toe aan het Bestuur.

Artikel 12. Niet-Uitvoerende Bestuursleden - taken en
verantwoordelijkheden
De Niet-Uitvoerende Bestuursleden treden onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming alle belangen
evenwichtig af. De Niet-Uitvoerende Bestuursleden voorkomen (de schijn van) belangenverstrengeling
(onafhankelijkheid ‘in mind’ en ‘in appearance’ en voor de onafhankelijk voorzitter tevens: ‘in state’).
De Niet-Uitvoerende Bestuursleden oefenen het intern toezicht uit. Dit toezicht ziet onder meer toe op:
a.

het beleid van het Bestuur;

b.

de algemene gang van zaken in het Pensioenfonds;
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c.

een adequate risicobeheersing;

d.

de financiële informatieverschaffing door het Pensioenfonds;

e.

een evenwichtige belangenafweging; en

f.

de uitvoering van de taken door de Uitvoerende Bestuursleden zoals vastgesteld in artikel 14.2. De Nietuitvoerende Bestuursleden leggen verantwoording af over dit toezicht aan het Verantwoordingsorgaan en
de Werkgever en in het bestuursverslag.

De Niet-Uitvoerende Bestuursleden stellen de profielschetsen vast voor alle bestuursleden en voor de leden van
het Verantwoordingsorgaan. De profielschetsen voor Uitvoerende Bestuursleden worden vastgesteld na het
horen van de Uitvoerende Bestuursleden. De profielschetsen voor de leden van het Verantwoordingsorgaan
worden vastgesteld na een bindend advies van het Verantwoordingsorgaan.
De Niet-Uitvoerende Bestuursleden stellen een beloningsbeleid vast, waaronder een bezoldigingsbeleid, te
vergoeden reis- en verblijfskosten en andere uitgaven in het belang van het Pensioenfonds gedaan, voor alle bij
het Pensioenfonds betrokken Organen.
Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de Niet-Uitvoerende Bestuursleden en vergadert daartoe
ten minste tweemaal per jaar met de Niet-Uitvoerende Bestuursleden.
De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de Niet-Uitvoerende Bestuursleden zijn nader uitgewerkt
in het Bestuursprotocol.

Artikel 13. Onafhankelijk voorzitter - taken en verantwoordelijkheden
De onafhankelijk voorzitter treedt onafhankelijk op en weegt in zijn besluitvorming alle belangen evenwichtig af.
De onafhankelijk voorzitter voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling, functioneert onafhankelijk in totaal
als ook ten opzichte van de andere bestuursleden (onafhankelijkheid ‘in state’, ‘in mind’ en ‘in appearance’).
Tot de taken van de onafhankelijk voorzitter behoren in elk geval:
a.

het bepalen van de agenda van de overleggen van het Bestuur, na overleg met de Uitvoerende
Bestuursleden;

b.

het toezien op een goede samenstelling en het functioneren van het Bestuur, waaronder begrepen het
waarborgen van de onafhankelijkheid van het intern toezicht door de overige Niet-Uitvoerende
Bestuursleden;

c.

het zijn van aanspreekpunt voor leden van het Bestuur die bij een voorgenomen besluit een Tegenstrijdig
Belang hebben;

d.

het zijn van eerste aanspreekpunt voor het Verantwoordingsorgaan over het functioneren van het Bestuur.

De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de onafhankelijk voorzitter zijn nader uitgewerkt in het
Bestuursprotocol.

Artikel 14. Uitvoerende Bestuursleden - taken en verantwoordelijkheden
De Uitvoerende Bestuursleden treden onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming alle belangen
evenwichtig af. De Uitvoerende Bestuursleden voorkomen (de schijn van) belangenverstrengeling, functioneren
onafhankelijk in totaal als ook ten opzichte van de andere bestuursleden (onafhankelijkheid ‘in state’, ‘in mind’ en
‘in appearance’). Zij zijn ofwel in dienst van het Pensioenfonds ofwel werkzaam voor het Pensioenfonds op basis
van een overeenkomst van opdracht tussen het betreffende Uitvoerend Bestuurslid en het Pensioenfonds.
Tot de taak van de Uitvoerende Bestuursleden behoort in elk geval het voeren van de dagelijkse leiding van het
Pensioenfonds. Hieronder valt onder meer:
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a.

het uitvoeren van een adequaat beheer ten aanzien van de beleggingen en de pensioenverplichtingen;

b.

het adviseren over het strategisch beleid aan het Bestuur;

c.

het uitvoeren van een verantwoord premie- en beleggingsbeleid met een streven naar een adequate
dekkingsgraad; en

d.

het uitvoeren van een adequaat risicomanagement.

De Uitvoerende Bestuursleden voeren hun taken uit binnen het door het Bestuur vastgestelde strategisch beleid.
De Uitvoerende Bestuursleden leggen verantwoording af aan de Niet-Uitvoerende Bestuursleden.
Voor de Uitvoerende Bestuursleden geldt een onderlinge taakverdeling:
a.

één Uitvoerend Bestuurslid heeft als belangrijkste aandachtsgebieden de dagelijkse aansturing van de
uitvoeringsorganisatie als geheel, risicomanagement en compliance, financiële zaken,
informatiemanagement, personeelszaken en informatietechnologie;

b.

één Uitvoerend Bestuurslid heeft als belangrijkste aandachtsgebieden juridische zaken en communicatie;

c.

één Uitvoerend Bestuurslid heeft als belangrijkste aandachtsgebied vermogensbeheer; en

d.

één Uitvoerend Bestuurslid heeft als belangrijkste aandachtsgebied het pensioenbeheer, waaronder
actuariële zaken.

De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de Uitvoerende Bestuursleden zijn nader uitgewerkt in het
Bestuursprotocol.
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Artikel 15. Bestuur - vergaderingen en besluiten
Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de onafhankelijk voorzitter of twee andere leden van het Bestuur dit nodig
achten, maar ten minste tweemaal per jaar.
Een lid van het Bestuur, dat bij een voorgenomen besluit een Tegenstrijdig Belang heeft, meldt dit onverwijld aan
de overige leden van het Bestuur en aan de onafhankelijke voorzitter. Een lid van het Bestuur neemt niet deel
aan de beraadslaging en besluitvorming indien het lid daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer hierdoor
geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de vorige zin niet van toepassing en kunnen ondanks het
Tegenstrijdig Belang bestuurders deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, maar legt het Bestuur het
volgende schriftelijk vast
a.

de reden(en) waarom sprake is van een Tegenstrijdig Belang;

b.

de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen (motivering van het besluit).

Tenzij deze Statuten anders bepalen, worden besluiten door het Bestuur bij meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen genomen, waarbij elk lid van het Bestuur een stem heeft. Geldige besluiten kunnen worden genomen
indien de meerderheid van de leden van het Bestuur ter vergadering aanwezig of conform artikel 15.6
vertegenwoordigd is, waarbij geldt dat er minimaal vijf Niet-Uitvoerende Bestuursleden aanwezig zijn, waarvan
minimaal twee Werkgeversvertegenwoordigers, één Werknemersvertegenwoordiger en één
Pensioengerechtigdenvertegenwoordiger.
Indien in deze statuten voor de geldigheid van de besluitvorming een aanwezigheidsquorum van leden van het
Bestuur geldt, worden daarin slechts meegerekend de leden van het Bestuur die geen Tegenstrijdig Belang
hebben.
In geval van Ontstentenis of Belet van het gehele Bestuur, als bedoeld in artikel 20.6 van deze statuten, kunnen
geldige besluiten worden genomen bij meerderheid van ter vergadering aanwezige Beletfunctionarissen.
Tenzij een lid van het Bestuur een Tegenstrijdig Belang heeft bij een voorgenomen bestuursbesluit, kan het lid
zich in de vergaderingen doen vertegenwoordigen conform het hiernavolgende. De vertegenwoordiging van een
Uitvoerend Bestuurslid kan uitsluitend plaatsvinden door een ander Uitvoerend Bestuurslid dat geen
Tegenstrijdig Belang heeft en de vertegenwoordiging van een Niet-Uitvoerend Bestuurslid kan uitsluitend
plaatsvinden door een ander Niet-Uitvoerend Bestuurslid dat dezelfde geleding vertegenwoordigt als bedoeld in
artikel 9.3 en die geen Tegenstrijdig Belang heeft. Deze vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een
schriftelijke volmacht. Een lid van het Bestuur kan slechts voor één ander lid van het Bestuur als gevolmachtigde
optreden.
Leden van het Bestuur kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het Bestuur via elektronische
communicatiemiddelen, met dien verstande dat de leden van het Bestuur geïdentificeerd moeten kunnen
worden middels elektronische communicatiemiddelen en dat zij in staat zijn om deel te nemen aan de
beraadslaging en de besluitvorming.
Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. Stemming over personen geschiedt met ongetekende briefjes. Degene, die de meeste stemmen op
zich verenigt, is gekozen; bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. Stemming bij acclamatie is toegelaten, indien
niemand van de aanwezige leden van het Bestuur zich daartegen verzet. Blanco stemmen en getekende briefjes
zijn niet geldig.
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Het Bestuur kan over zaken besluiten nemen buiten de vergadering, mits geen van de leden van het Bestuur zich
hiertegen verzet en alle leden van het Bestuur – met uitzondering van de leden van het Bestuur die een
Tegenstrijdig Belang hebben gemeld overeenkomstig 15.2 - in de gelegenheid zijn geweest hun stem uit te
brengen. Besluiten over zaken, op geldige wijze genomen buiten de vergadering, zullen in de eerstkomende
vergadering alsnog in de notulen van die vergadering worden opgenomen.
De vergaderingen van het Bestuur worden op een zodanig tijdstip door de onafhankelijk voorzitter
bijeengeroepen, dat alle leden tijdig kennis krijgen van de te houden vergadering. De oproep zal vergezeld gaan
van een agenda met te behandelen onderwerpen. De leden van het Bestuur kunnen alsnog onderwerpen
opgeven, die zij aan de agenda wensen te zien toegevoegd. Een aldus herziene agenda zal niet later dan drie
dagen voor de vergadering aan de leden worden toegezonden.
Indien het Bestuur besluiten dient te nemen over:
a.

statutenwijzigingen;

b.

reglementswijzigingen;

c.

liquidatie van het Pensioenfonds,

zal de oproep tot vergadering met de agenda minimaal zeven dagen voor de vergadering in het bezit van de
bestuursleden dienen te zijn. Oproep en agenda dienen vergezeld te zijn van de letterlijke tekst van de
onderwerpen genoemd onder a. tot en met c.
Een of meer leden van het Bestuur die bij deze Statuten of het Bestuursprotocol een taak toebedeeld hebben
gekregen, kunnen besluiten nemen omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren. Indien meer
leden van het Bestuur op de hiervoor genoemde wijze een taak toebedeeld hebben gekregen, geldt ten aanzien
van de besluitvorming hetgeen is bepaald in het Bestuursprotocol en in dit artikel van de Statuten, waarbij deze
leden van het Bestuur geacht worden het Bestuur te vormen.
In aanvulling op het hiervoor bepaalde omtrent de besluitvorming van het Bestuur, wordt voor (i) het besluit dat
er sprake is van een Crisissituatie, en (ii) de besluitvorming tijdens de duur van een Crisissituatie, besloten op de
wijze als bepaald in de noodprocedure van het Pensioenfonds.
Het Bestuur stelt overeenkomstig de op grond van de Statuten voorgeschreven wijze van besluiten vast dat een
Crisissituatie is geëindigd.
Het Bestuur kan de waarmerkend actuaris, de accountant of een adviseur ter vergadering uitnodigen.
Elk lid van het Bestuur is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een besluit van het
Bestuur, waarbij ten minste een/vierde van de leden van het Bestuur zich daarvoor heeft uitgesproken, ter
vergadering van het Bestuur door een deskundige te laten bijstaan.

Artikel 16. Bestuurscommissies
Het Bestuur kan besluiten om commissies in te stellen die, ter voorbereiding op besluitvorming door het Bestuur,
advies kunnen uitbrengen over beleidsvoorstellen. In de commissies kunnen zowel leden van het Bestuur als
andere personen zitting hebben. Het Bestuur kan besluiten een reglement bestuurscommissies vast te stellen,
waarin onder meer de taken, samenstelling en werkwijze van de bestuurscommissies worden vastgelegd. Het
Bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging, opheffing of aanvulling van het reglement bestuurscommissies.
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Artikel 17. Niet-Uitvoerende bestuursleden - vergaderingen en besluiten
De Niet-Uitvoerende Bestuursleden vergaderen zo dikwijls als de onafhankelijk voorzitter of twee andere NietUitvoerende Bestuursleden dit nodig achten, maar ten minste tweemaal per jaar.
Een Niet-Uitvoerend Bestuurslid, dat bij een voorgenomen besluit een Tegenstrijdig Belang heeft, meldt dit
onverwijld aan de overige Niet-Uitvoerende Bestuursleden, waaronder de onafhankelijke voorzitter. Een NietUitvoerend Bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende NietUitvoerend Bestuurslid daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft.
Tenzij deze Statuten anders bepalen, worden besluiten in een vergadering van de Niet-Uitvoerende
Bestuursleden bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen genomen, waarbij elk Niet-Uitvoerend
bestuurslid een stem heeft. Geldige besluiten kunnen worden genomen indien de meerderheid van de NietUitvoerende Bestuursleden ter vergadering aanwezig of conform artikel 15.6 vertegenwoordigd is, waarbij geldt
dat er minimaal twee Werkgeversvertegenwoordigers, één Werknemersvertegenwoordiger en één
Pensioengerechtigdenvertegenwoordiger aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het totaal aantal van de
aanwezige Werkgeversvertegenwoordigers geringer is dan het totaal van de aanwezige
Werknemersvertegenwoordigers en Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers tezamen, brengen de
eerstgenoemde vertegenwoordigers evenveel stemmen uit als de Werknemersvertegenwoordigers en
Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers tezamen. Indien de situatie andersom is, dan brengen de aanwezige
Werknemersvertegenwoordigers en Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers tezamen evenveel stemmen uit
als de aanwezig Werkgeversvertegenwoordigers. De vertegenwoordigers met het mindere aantal stemmen,
zullen in onderling overleg bepalen wie in een voorkomend geval de extra stem(men) zal uitoefenen.
In geval van Ontstentenis of Belet van alle Niet-Uitvoerende Bestuursleden, als bedoeld in artikel 20.5 van deze
statuten, kunnen geldige besluiten worden genomen bij meerderheid van ter vergadering aanwezige
Beletfunctionarissen. Indien er, in geval van Ontstentenis of Belet van alle Niet-Uitvoerende Bestuursleden,
meerdere Beletfunctionarissen worden aangewezen die de niet-uitvoerende bestuurstaak waarnemen, geldt dat
er ter vergadering minimaal twee Werkgeversvertegenwoordigers, één Werknemersvertegenwoordiger en één
Pensioengerechtigdenvertegenwoordiger aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat ter vergadering de
Werkgeversvertegenwoordigers evenveel stemmen uitbrengen als de Werknemersvertegenwoordigers en
Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers tezamen.
Ten aanzien van besluiten van de Niet-Uitvoerende Bestuursleden zijn artikel 15.6 tot en met 15.10 en artikel
15.12 tot en met 15.16 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18. Uitvoerende Bestuursleden - vergaderingen en besluiten
De Uitvoerende Bestuursleden vergaderen zo dikwijls als twee Uitvoerende Bestuursleden dit nodig achten, maar
ten minste tweemaal per jaar.
Een Uitvoerend Bestuurslid, dat bij een voorgenomen besluit een Tegenstrijdig Belang heeft, meldt dit onverwijld
aan de overige Uitvoerende Bestuursleden en aan de onafhankelijke voorzitter. Een Uitvoerend Bestuurslid
neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende Uitvoerend Bestuurslid daarbij
een Tegenstrijdig Belang heeft.
Tenzij deze Statuten anders bepalen, worden besluiten in een vergadering van de Uitvoerende Bestuursleden bij
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen genomen, waarbij elk Uitvoerend Bestuurslid één stem heeft.
Geldige besluiten kunnen worden genomen indien de meerderheid van de Uitvoerende bestuursleden ter
vergadering aanwezig of conform artikel 15.6 vertegenwoordigd is. Voor het geval de stemmen staken bevat het
Bestuursprotocol een procedure om alsnog tot een besluit te komen.
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In geval van Ontstentenis of Belet van alle Uitvoerende Bestuursleden, als bedoeld in artikel 20.2 van deze
statuten, kunnen geldige besluiten worden genomen bij meerderheid van ter vergadering aanwezige
Beletfunctionarissen.
Ten aanzien van besluiten van de Uitvoerende Bestuursleden zijn artikel 15.6 – met uitzondering van hetgeen in
dit artikel met betrekking tot staking van stemmen is bepaald – tot en met 15.10 en artikel 15.12 tot en met 15.16
van overeenkomstige toepassing, waarbij voor onafhankelijk voorzitter dient te worden gelezen de voorzitter van
de Uitvoerende Bestuursleden.

Artikel 19. Bestuur - vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het Bestuur vertegenwoordigt het Pensioenfonds in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het Pensioenfonds berust tevens bij twee gezamenlijk handelende personen. Dit kunnen zijn:
a.

twee van de vier volgende Niet-Uitvoerende Bestuursleden: de onafhankelijk voorzitter, de
plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris;

b.

een Uitvoerend Bestuurslid tezamen met:
(i)

één van de Niet-Uitvoerende Bestuursleden genoemd onder a.;

(ii)

een ander Uitvoerend Bestuurslid; of

(iii)

een gevolmachtigde.

Het Bestuur kan aan personen die geen lid zijn van het Bestuur een volmacht verlenen om, al dan niet tezamen
met een Niet-Uitvoerend Bestuurslid als bedoeld in artikel 19.1.a, een Uitvoerend Bestuurslid of een andere
gevolmachtigde, het Pensioenfonds te vertegenwoordigen met inachtneming van eventuele beperkingen aan de
gestelde vertegenwoordigingsbevoegdheid. De volmacht zal nimmer de bevoegdheden van het Bestuur te boven
gaan.
Besluiten van het Bestuur omtrent toepassing en uitlegging van de bepalingen van Statuten, Pensioenreglement
en overige reglementen zijn bindend voor alle Belanghebbenden onverminderd het bepaalde omtrent de regeling
voor geschillen.
Indien de bestuurstaak tijdelijk bij de - conform Artikel 20 van deze statuten - daartoe aangewezen
Beletfunctionaris(sen) berust, zijn de Beletfunctionarissen of is de enige Beletfunctionaris
vertegenwoordigingsbevoegd, waarbij de bepalingen van dit artikel zoveel mogelijk overeenkomstig in acht
genomen worden.

Artikel 20. Ontstentenis en Belet van Niet-Uitvoerende en Uitvoerende
Bestuursleden
In geval van Ontstentenis of Belet van één of meer Uitvoerende Bestuursleden berust de uitvoerende
bestuurstaak tijdelijk bij de overblijvende Uitvoerende Bestuursleden.
In geval van Ontstentenis of Belet van alle Uitvoerende Bestuursleden berust de uitvoerende bestuurstaak
tijdelijk bij één of meer door de Niet-Uitvoerende Bestuursleden daartoe – al dan niet uit hun midden aangewezen Beletfunctionarissen.
In geval van Ontstentenis of Belet van één of meer Niet-Uitvoerende Bestuursleden berust de niet-uitvoerende
bestuurstaak tijdelijk bij de overblijvende Niet-Uitvoerende Bestuursleden mits er nog ten minste twee NietUitvoerend Bestuursleden die Werkgeversvertegenwoordigers zijn, ten minste één Niet-Uitvoerend Bestuurslid
dat Werknemersvertegenwoordiger is en ten minste één Niet-Uitvoerend Bestuurslid dat
Pensioengerechtigdenvertegenwoordiger is, in functie zijn.
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Indien ten aanzien van ten minste twee van de vier Niet-Uitvoerende Bestuursleden die
Werkgeversvertegenwoordiger zijn sprake is van Ontstentenis of Belet, wijst de Bank, nadat de Uitvoerende
Bestuursleden hierover gehoord zijn, een of meer Beletfunctionarissen aan. Indien ten aanzien van beide NietUitvoerend Bestuursleden die Werknemersvertegenwoordiger zijn respectievelijk beide Niet-Uitvoerend
Bestuursleden die Pensioengerechtigdenvertegenwoordiger zijn sprake is van Ontstentenis of Belet, wijst de
geleding van de werknemers respectievelijk de geleding van pensioengerechtigden binnen het
Verantwoordingsorgaan, nadat de Uitvoerende Bestuursleden hierover zijn gehoord, één of meer
Beletfunctionarissen aan.
In geval van Ontstentenis of Belet van alle Niet-Uitvoerende Bestuursleden berust de niet-uitvoerende
bestuurstaak tijdelijk bij één of meer Beletfunctionarissen die door het Verantwoordingsorgaan daartoe zijn
aangewezen nadat de Uitvoerende Bestuursleden hierover zijn gehoord.
In geval van Ontstentenis of Belet van alle Bestuursleden berust de bestuurstaak tijdelijk bij één of meer door het
Verantwoordingsorgaan daartoe aangewezen Beletfunctionarissen.
Het bepaalde in deze statuten omtrent het Bestuur en de Uitvoerende respectievelijk Niet-Uitvoerende
Bestuursleden is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op de conform dit artikel aangewezen
Beletfunctionarissen die tijdelijk met de uitvoerende, niet-uitvoerende dan wel algemene bestuurstaak zijn
belast.
In verband met de vaststelling van een aanwezigheidsquorum wordt onder een lid van het Bestuur de
Beletfunctionaris begrepen, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald. In verband met de vaststelling van het
aantal stemmen telt de stem van de Beletfunctionaris hetzelfde als de stem van een lid van het Bestuur, tenzij in
deze statuten anders wordt bepaald.
Indien het daartoe bevoegde orgaan of de daartoe bevoegde instantie of geleding meerdere Beletfunctionarissen
aanwijst, kan dit orgaan, deze instantie of deze geleding nooit meer Beletfunctionarissen aanwijzen dan het
aantal Bestuurders ten aanzien waarvan sprake is van Ontstentenis of Belet.
Indien een Beletfunctionaris wordt aangewezen, wordt De Nederlandsche Bank hiervan onverwijld op de hoogste
gesteld.

Artikel 21. Verantwoordingsorgaan - samenstelling en voordracht
Het Bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan in. Het Verantwoordingsorgaan is een verantwoordingsorgaan als
bedoeld in de Pensioenwet en -regelgeving.
Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal elf leden. Negen zetels worden toegekend aan en verdeeld
tussen de vertegenwoordigers van de Deelnemers en van de Pensioengerechtigden, evenredig op basis van
onderlinge getalsverhoudingen. Maximaal twee zetels worden toegekend aan vertegenwoordigers van de
Werkgever.
Het Bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. De voordracht, verkiezing en benoeming van een
lid van het Verantwoordingsorgaan geschiedt op basis van een door het Bestuur, na bindend advies van het
Verantwoordingsorgaan, op te stellen profiel waaraan ieder te benoemen lid op het moment van benoeming
moet voldoen. Het Bestuur stelt een verkiezingscommissie in van ten hoogste vijf leden. De verkiezingscommissie
is samengesteld uit ten minste drie leden van het Verantwoordingsorgaan, zijnde één lid uit elke geleding als
beschreven in artikel 21.4.
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De leden van het Verantwoordingsorgaan worden als volgt voorgedragen:
a.

De vertegenwoordigers van de Werkgever worden voorgedragen door de Raad van Bestuur.

b.

De vertegenwoordigers van de Deelnemers worden voorgedragen na verkiezing door en uit de Deelnemers.

c.

De vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden worden voorgedragen na verkiezing door en uit de
Pensioengerechtigden.

De wijze van verkiezing van de vertegenwoordigers van de Deelnemers en de Pensioengerechtigden in het
Verantwoordingsorgaan is nader uitgewerkt in het verkiezingsreglement van het Verantwoordingsorgaan.
De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd voor maximaal vier jaar; zij zijn terstond herkiesbaar.
De maximale zittingstermijn bedraagt acht jaar, maar kan in het belang van het Pensioenfonds, na een besluit
hiertoe van het Bestuur, met maximaal vier jaar worden verlengd.
Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt:
a.

bij vrijwillig aftreden;

b.

bij beëindiging van het zijn van Deelnemer;

c.

bij overlijden;

d.

bij toetreding tot het Bestuur;

e.

bij ontslag door het Verantwoordingsorgaan op grond van artikel 21.8 of door het Bestuur op grond van
artikel 21.9.

Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan te allen tijde door het Verantwoordingsorgaan worden ontslagen na
het horen van desbetreffende lid en het Bestuur. Het daartoe strekkende besluit van het Verantwoordingsorgaan
wordt genomen met in achtneming van hetgeen daarover is bepaald in het huishoudelijk reglement voor het
Verantwoordingsorgaan genoemd in artikel 22.12.
Het Bestuur gaat over tot ontslag van een lid van het Verantwoordingsorgaan in het geval van uitzonderlijke
omstandigheden.
Leden van het Verantwoordingsorgaan, die ter vervulling van een tussentijdse vacature zijn benoemd, nemen de
plaats in van degenen in wier plaats zij zijn gekozen, ook voor wat betreft de zittingsduur.
Het Verantwoordingsorgaan blijft wettig samengesteld zolang zijn ledental niet kleiner is dan ten minste zes
personen.
Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander
Orgaan binnen het Pensioenfonds.

Artikel 22. Verantwoordingsorgaan - taken en verantwoordelijkheden
Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het
beleid is uitgevoerd.
Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur aan
de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de NietUitvoerende Bestuursleden over het door de Uitvoerende Bestuursleden uitgevoerde beleid, evenals over
beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekend
gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.
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Het Bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen
besluit van het Bestuur ten aanzien van:
a.

het beleid inzake beloningen;

b.

de vorm en inrichting van het intern toezicht;

c.

het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;

d.

het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;

e.

gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Pensioenfonds of de overname van
verplichtingen door het Pensioenfonds;

f.

liquidatie, fusie of splitsing van het Pensioenfonds;

g.

het sluiten, wijzigen of beëindigen van een Uitvoeringsovereenkomst;

h.

het omzetten van het Pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek;

i.

de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten; en

j.

wijzigingen in de statuten, voor zover het betreft wijzigingen ten aanzien van bevoegdheden van het
Verantwoordingsorgaan die niet direct zijn gebaseerd op (wijzigingen in) wet- en regelgeving. In dat geval
heeft het Verantwoordingsorgaan het recht om een bindend advies uit te brengen.

Het advies van het Verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke
invloed kan zijn op de in artikel 22.3 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, Pensioengerechtigden en overige
Aanspraakgerechtigden zal hebben.
Het Bestuur deelt het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of hij een advies inzake een
aangelegenheid als bedoeld in artikel 22.3 niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom
van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.
Het Bestuur staat de leden van het Verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het
wenst te beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taken nodig is.
Het Verantwoordingsorgaan kan met inachtneming van de wettelijke termijn bij de Ondernemingskamer van het
gerechtshof te Amsterdam beroep in stellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 22.3, hetzij wanneer het Verantwoordingsorgaan met betrekking tot het besluit niet voorafgaand in de
gelegenheid is gesteld advies uit te brengen, hetzij wanneer dat besluit niet in overeenstemming is met het
advies van het Verantwoordingsorgaan, hetzij wanneer feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die,
ware zij aan het Verantwoordingsorgaan bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding
zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht. De kosten van het voeren
van rechtsgedingen door het Verantwoordingsorgaan komen ten laste van het Pensioenfonds, indien zij
redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan en het
Pensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het Pensioenfonds
en het Verantwoordingsorgaan kan het Verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.
Het Verantwoordingsorgaan kan besluiten een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in
afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, in te dienen bij de Ondernemingskamer van het
gerechtshof te Amsterdam.
Eventuele bezoldiging en onkostenvergoedingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in
het beloningsbeleid zoals beschreven in artikel 12.4.
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Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan het Verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze
voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk
verstrekt.
Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
a.

de verplichting tot opstelling van een herstelplan;

b.

de aanstelling van een bewindvoerder;

c.

de beëindiging van de situatie, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een
pensioenfonds is gebonden aan toestemming van een of meer door De Nederlandsche Bank N.V.
aangewezen personen;

d.

wijzigingen in de ABTN.

De werkwijze van het Verantwoordingsorgaan wordt door het Bestuur verder uitgewerkt in een huishoudelijk
reglement voor het Verantwoordingsorgaan, na bindend advies van het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur is
bevoegd, na bindend advies van het Verantwoordingsorgaan, het huishoudelijk reglement, voor het
Verantwoordingsorgaan, het verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan en het voordrachtsreglement NietUitvoerend bestuursleden te wijzigen.

Artikel 23. Verantwoordingsorgaan - vergaderingen met het Bestuur,
besluitvorming
Ieder jaar roept het Bestuur het Verantwoordingsorgaan ten minste tweemaal bijeen voor een gezamenlijke
vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur
van het Pensioenfonds of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
Voorts worden vergaderingen met het Verantwoordingsorgaan gehouden zo dikwijls het Bestuur dit nodig
oordeelt en verder op met redenen omkleed schriftelijk verzoek van het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur is
verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen, zodanig, dat de vergadering plaatsvindt binnen één maand, nadat
het verzoek door het Bestuur is ontvangen. Indien het Bestuur in gebreke blijft de vergadering te houden zijn de
verzoekers bevoegd zelf over te gaan tot het bijeenroepen van de beoogde vergadering.
In de vergadering van het Verantwoordingsorgaan wordt besloten bij een meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, tenzij in deze Statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. Het Verantwoordingsorgaan kan slechts
besluiten als ten minste twee vertegenwoordigers van de Deelnemers, twee vertegenwoordigers van de
Pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de Werkgever ter vergadering aanwezig zijn.
Als de Werkgever besluit namens hem geen vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan af te vaardigen
kan het Verantwoordingsorgaan, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen zonder vertegenwoordiger van
de Werkgever geldige besluiten nemen. Daartoe dienen ten minste twee vertegenwoordigers van de Deelnemers
en twee vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden ter vergadering aanwezig te zijn.

Artikel 24. Gedragscode en incidentenregeling
Op de leden van het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de medewerkers van het Pensioenfonds die door
het Bestuur zijn belast met de uitvoering van het Pensioenreglement, is de gedragscode en de incidentenregeling
van het Pensioenfonds van toepassing. De gedragscode en de incidentenregeling voldoen aan de vereisten die bij
of krachtens de pensioen- en overige wet en -regelgeving worden gesteld.
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Artikel 25. Wijziging Statuten
De Statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur in een vergadering, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 22.3.j. De woordelijke tekst van het voorstel dient ten minste zeven dagen voor de
vergadering in het bezit te zijn van de leden van het Bestuur.
Bij aanvang van het deelnemerschap en op verzoek worden Deelnemers schriftelijk dan wel door middel van het
intranet van de Bank en/of de website van het Pensioenfonds in kennis gesteld van de inhoud van de geldende
Statuten. Binnen drie maanden na een wijziging worden de Deelnemers schriftelijk dan wel door middel van
intranet van de Bank en/of de website van het Pensioenfonds op de hoogte gesteld van de wijzigingen daarin.

Artikel 26. Wijziging Pensioenreglement
Het Bestuur wijzigt een Pensioenreglement indien de inhoud van de Pensioenovereenkomst en/of de bepalingen
uit de Uitvoeringsovereenkomst wijzigen en het Pensioenreglement niet meer in overeenstemming is met de
inhoud van deze overeenkomsten. Het voorgaande is van toepassing voor zover:
a.

de bepalingen uit de genoemde overeenkomsten niet strijdig zijn met de geldende wet- en regelgeving;

b.

de financiële toestand van het Pensioenfonds dit toelaat;

c.

de bepalingen naar het oordeel van het Bestuur van het Pensioenfonds in redelijkheid uitvoerbaar zijn.

Het Bestuur kan besluiten tot het doorvoeren van door de wetgever of de toezichthouder vereiste wijzigingen
van een Pensioenreglement die niet van invloed zijn op de omvang of de aard van de pensioenaanspraken en rechten.
Het Bestuur zal de door de wetgever of de toezichthouder vereiste wijzigingen van het Pensioenreglement die
van invloed zijn op omvang of de aard van de pensioenaanspraken onder de aandacht brengen van de Werkgever
of - wanneer deze vereiste wijzigingen opkomen gedurende de looptijd van de door of ten behoeve van de
Werkgever gesloten collectieve arbeidsovereenkomst (“CAO”) - onder de aandacht van de overige bij de CAO
betrokken partijen. Indien binnen de geldende termijn voor doorvoering van de door de wetgever of de
toezichthouder vereiste wijzigingen geen Pensioenovereenkomst als bedoeld in artikel 26.1 tot stand komt, kan
het Bestuur zelfstandig besluiten de noodzakelijke wijzigingen in een Pensioenreglement door te voeren.
Een Pensioenreglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur in een vergadering. De
woordelijke tekst van het voorstel dient ten minste zeven dagen voor de vergadering in het bezit te zijn van de
leden van het Bestuur.
Bij aanvang van het deelnemerschap en op verzoek worden Deelnemers schriftelijk dan wel door middel van het
intranet van de Bank en/of de website van het Pensioenfonds in kennis gesteld van de inhoud van het geldende
Pensioenreglement. Binnen drie maanden na een wijziging worden de Deelnemers en Belanghebbenden
schriftelijk dan wel door middel van intranet van de Bank en/of de website van het Pensioenfonds op de hoogte
gesteld van de wijzigingen daarin.

Artikel 27. Vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten
In de situatie dat de Beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de Dekkingsgraad Behorende Bij Het Vereist
Eigen Vermogen ligt, kan het Bestuur met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving besluiten de
pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen.

Artikel 28. Toeslagverlening
Indien de financiële positie van het Pensioenfonds dat toelaat kan het Bestuur in overeenstemming met de
gecommuniceerde toeslagambitie en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving besluiten
toeslag te verlenen.
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Indien de financiële positie van het Pensioenfonds dat toelaat kan het Bestuur met inachtneming van de
toepasselijke wet- en regelgeving tevens besluiten incidentele toeslag te verlenen ter compensatie van in het
verleden niet toegekende toeslag of in het verleden doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en
pensioenrechten.

Artikel 29. Risico overname en risico overdracht
De Nederlandsche Bank N.V. kan het Pensioenfonds de verplichting opleggen om binnen een door De
Nederlandsche Bank N.V. te stellen termijn over te gaan tot herverzekering, overdracht of onderbrenging indien
dit naar het oordeel van De Nederlandsche Bank N.V. noodzakelijk is in verband met:
a.

de actuariële en bedrijfstechnische opzet van het Pensioenfonds; of

b.

de geschiktheid en betrouwbaarheid van het Bestuur.

Het Bestuur kan besluiten het voor de uitkering van pensioenen bestaande vermogen van het Pensioenfonds of
een gedeelte daarvan aan te wenden voor overdracht of herverzekering van de door het Pensioenfonds
aangegane verplichtingen - dan wel een deel daarvan - door het sluiten van overeenkomsten met een of meer
verzekeraars. Een dergelijk besluit zal door het Bestuur worden genomen indien het Pensioenfonds niet of niet
meer voldoet aan de wettelijke vereisten voor het zelfstandig dragen van risico. Door de uitvoering van een
dergelijk besluit wordt het Pensioenfonds jegens de betrokken Belanghebbenden ontheven van de overgedragen
verplichtingen.
Het Pensioenfonds kan met andere Pensioenfondsen overeenkomsten aangaan, waarbij het Pensioenfonds
pensioenverplichtingen jegens een bij dat andere Pensioenfonds betrokkene voor eigen rekening en risico
overneemt respectievelijk aan dat andere Pensioenfonds overdraagt. Deze overname respectievelijk overdracht
geschiedt tegen betaling door of aan bedoelde Pensioenfondsen van een bedrag, dat door het Bestuur wordt
vastgesteld, dan wel voortvloeit uit het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en -regelgeving.

Artikel 30. Boekjaar
Het boekjaar van het Pensioenfonds loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Het Bestuur verstrekt aan De Nederlandsche Bank N.V. jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het
boekjaar de volgende stukken:
a.

een jaarrekening, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een door het
Bestuur benoemde accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

b.

een actuarieel verslag betreffende het Pensioenfonds, voorzien van de verklaring van een door het Bestuur
aangewezen actuaris;

c.

het bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar, waarin een volledig beeld van de
financiële toestand van het Pensioenfonds wordt gegeven en waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het
bepaalde bij en krachtens de wet en dat de belangen van de bij het Pensioenfonds betrokken Deelnemers,
Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht
kunnen worden; en

d.

de staten.

Het samenstellen en overleggen van de in dit artikel bedoelde bescheiden zal geschieden met inachtneming van
de ter zake door De Nederlandsche Bank N.V. gegeven aanwijzingen en met inachtneming van de bepalingen van
Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
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Na vaststelling door het Bestuur wordt het positieve saldo van baten en lasten toegevoegd aan de algemene
reserve, het negatieve saldo wordt daarop in mindering gebracht. Het Bestuur kan besluiten om in de
jaarrekening te voorzien in een statutaire (bestemmings-)reserve.
Het Bestuur stelt de jaarrekening en het bestuursverslag vast.
De door het Bestuur vastgestelde jaarrekening en bestuursverslag zullen voor de Deelnemers, Gewezen
Deelnemers, Pensioengerechtigden en overige belanghebbenden ter inzage worden gelegd ten kantore van het
Pensioenfonds en worden op verzoek toegezonden.

Artikel 31. Risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie
Het Bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie
bij het Pensioenfonds, waaronder het benoemen van Sleutelfunctiehouders. Het Bestuur stelt de houders van
deze functies in staat deze functies op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke wijze te vervullen. De
Sleutelfunctiehouders rapporteren aan het Bestuur.
In het geval het Bestuur niet handelt naar materiële bevindingen van de Sleutelfunctiehouder risicobeheer, de
Sleutelfunctiehouder interne audit of de actuariële Sleutelfunctiehouder zoals bedoeld in artikel 143a van de
Pensioenwet, meldt de Sleutelfunctiehouder dit zo spoedig mogelijk aan de toezichthouder. Het Bestuur draagt
er zorg voor dat de Sleutelfunctiehouder die op grond van artikel 143a lid 3 van de Pensioenwet te goeder trouw
en naar behoren een melding heeft gedaan bij de toezichthouder als gevolg van deze melding niet wordt
benadeeld. Het Bestuur kan een Sleutelfunctiehouder schorsen of ontslaan met inachtneming van nader vast te
stellen reglementen als bedoeld in artikel 31.3. Een lid van het Bestuur dat in zijn rol van Sleutelfunctiehouder te
goeder trouw en naar behoren melding in de zin van artikel 143a lid 3 van de Pensioenwet bij de toezichthouder
heeft gedaan, kan op grond van deze melding niet worden geschorst of ontslagen.
Het Bestuur kan de taken en verantwoordelijkheden van de Sleutelfunctiehouders nader omschrijven in deze
statuten of een of meer door het Bestuur vast te stellen reglementen.

Artikel 32. Registeraccountant
Het Bestuur benoemt een registeraccountant, die de door de wet vereiste bescheiden controleert en al die
werkzaamheden verricht die het Bestuur nodig zal oordelen. De accountant kan te allen tijde door het Bestuur
van zijn functie worden ontheven.
De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het Pensioenfonds. De waarden van
het Pensioenfonds zullen de accountant desgewenst worden getoond.
De accountant brengt verslag uit aan het Bestuur.
De accountant is verplicht desgevraagd aan de toezichthouder als bedoeld in artikel 170 van de Pensioenwet,
inzicht te bieden in zijn controlewerkzaamheden alsmede hem alle overige inlichtingen te verstrekken die
redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de hem bij of krachtens de
Pensioenwet en -regelgeving opgelegde taak.

Artikel 33. Actuaris
Het Bestuur benoemt een onafhankelijke, waarmerkende actuaris die tevens de actuariële functie, inclusief het
houderschap van de actuariële Sleutelfunctie, vervult. De actuaris verricht geen andere werkzaamheden voor het
Pensioenfonds dan die verband houden met het waarmerken van de actuariële staten en het actuarieel verslag
en werkzaamheden uit hoofde van de actuariële functie. De actuaris dient te voldoen aan de
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onafhankelijkheidseisen die de Pensioenwet stelt. De actuaris kan te allen tijde door het Bestuur van de
desbetreffende functie worden ontheven. De actuaris heeft het recht tot inzage van die boeken en bescheiden
van het Pensioenfonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak nodig is.
Het Bestuur kan tevens een adviserende actuaris benoemen die de werkzaamheden zal verrichten die het
Bestuur nodig acht.
De waarmerkende actuaris tevens actuariële Sleutelfunctiehouder en de adviserende actuaris rapporteren aan
het Bestuur.
Het bepaalde in artikel 32.4 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de waarmerkende actuaris tevens
actuariële Sleutelfunctiehouder.
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Artikel 34. Liquidatie
Het Bestuur is gerechtigd tot opheffing en liquidatie te besluiten, waarbij in afwijking van de eerste volzin van
artikel 15.2 voor de besluitvorming een twee derde meerderheid is vereist. Een dergelijk besluit kan alleen
worden genomen in een speciaal voor dat doel bijeengeroepen vergadering. In deze vergadering kan worden
besloten de verplichtingen van het Pensioenfonds over te dragen.
De liquidatie zal geschieden door het Bestuur, dat op het tijdstip waarop tot opheffing besloten wordt, in functie
is.
Het Bestuur zal handelen volgens richtlijnen welke, met inachtneming van de aanspraken van de
Belanghebbenden, overeenkomstig het Pensioenreglement, na overleg met de Raad van Bestuur, indien deze nog
bestaat, zullen worden vastgelegd.
Aan de Belanghebbenden zal een bewijsstuk van hun aanspraken casu quo rechten worden uitgereikt, waarin
tevens zal worden vastgelegd jegens welke instanties zij deze aanspraken casu quo rechten geldend zullen
kunnen maken. Gedurende de liquidatie zullen vacatures in het Bestuur zoveel mogelijk volgens het bepaalde in
artikel 9 en artikel 10 worden vervuld.
Gedurende de liquidatie zullen ten aanzien van de bevoegdheden van en de besluitvorming door het Bestuur de
bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk toepasselijk zijn.

Artikel 35.
Het Bestuur rapporteert aan het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Bestuur, indien deze nog bestaat, ten
minste éénmaal per jaar omtrent de getroffen maatregelen bij de voortgang van de liquidatie. Gedurende de
liquidatie kan het Bestuur besluiten de verplichtingen van het Pensioenfonds over te dragen aan een verzekeraar.
Indien bij liquidatie mocht blijken, dat de middelen van het Pensioenfonds onvoldoende zijn ter dekking van de
verplichtingen, dan zullen de aanspraken worden verminderd overeenkomstig artikel 27 van deze Statuten.
Indien bij liquidatie een batig saldo overblijft, zal - indien de Raad van Bestuur nog bestaat na overleg met hem dit batig saldo zo veel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van het Pensioenfonds worden
aangewend.

Artikel 36. Klachten en geschillen
Het Bestuur stelt een interne klachtenprocedure en een interne geschillenprocedure vast voor Belanghebbenden
en is bevoegd die procedures te wijzigen.
In geval van een geschil tussen het Pensioenfonds en de Werkgever ter zake van de Uitvoeringsovereenkomst of
de uitvoering daarvan, zal dit geschil door het Pensioenfonds en de Werkgever in eerste instantie gedurende tien
werkdagen worden besproken om tot een oplossing te komen. Indien het Pensioenfonds en de Werkgever geen
overeenstemming kunnen bereiken binnen tien werkdagen, zal dit geschil worden beslecht door arbitrage
overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De procedure zal worden gehouden in de
Nederlandse taal. De plaats van arbitrage is Amsterdam. Het arbitraal panel zal bestaan uit drie arbiters en zal
beslissen naar de regelen des rechts.
Het Pensioenfonds en de Werkgever benoemen elk binnen dertig dagen na ontvangst van de arbitrageaanvraag
een arbiter. De twee door partijen benoemde arbiters zullen gezamenlijk de derde arbiter benoemen die tevens
als voorzitter zal fungeren. Indien een partij binnen dertig dagen na ontvangst van de arbitrageaanvraag nog geen
arbiter heeft benoemd, wordt op verzoek van de andere partij de ontbrekende arbiter benoemd door het
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Nederlands Arbitrage Instituut, waarna de twee benoemde arbiters gezamenlijk de derde arbiter zullen
benoemen die tevens als voorzitter zal fungeren.
Het arbitrale vonnis zal niet openbaar gemaakt worden.

Artikel 37. Slotbepalingen
In alle gevallen, waarin deze Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur onverminderd het bepaalde over
geschillen.
Aan ieder tegenover wie het Pensioenfonds enige pensioenverplichting, daaronder begrepen een toekomstige
verplichting, heeft aangegaan, zal zo spoedig mogelijk een exemplaar van deze Statuten en de voor deze persoon
relevante Pensioenreglementen worden uitgereikt, terwijl deze persoon van wijziging daarin schriftelijk dan wel
elektronisch in kennis zal worden gesteld.
In die gevallen waarin het Verantwoordingsorgaan een bindend adviesrecht heeft op grond van deze Statuten,
kunnen het Bestuur respectievelijk de Niet-Uitvoerende Bestuursleden alleen gemotiveerd van dit advies afwijken
op grond van zwaarwegende omstandigheden, zoals, doch niet uitsluitend, strijd met de wet. Afwijking is alleen
mogelijk indien het Bestuur respectievelijk de Niet-Uitvoerende Bestuursleden hiertoe met twee derde
meerderheid van stemmen besluiten in een vergadering waarin de meerderheid van de leden aanwezig is,
waarbij geldt dat er minimaal vijf Niet-Uitvoerende Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn
waarvan minimaal twee Werkgeversvertegenwoordigers, één Werknemersvertegenwoordiger en één
Pensioengerechtigdenvertegenwoordiger.

Postadres: Hoogoorddreef 7, 1101 BA Amsterdam
Telefoon: 020 237 57 77 | E-mail: pensioendesk@abnamropensioenfonds.nl | Website: www.abnamropensioenfonds.nl

Statuten – Bijlage bij Pensioenreglement 2014
320200434/8632137.1

26

