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1. Het pensioenfonds 

 
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (verder: het pensioenfonds) is een 
ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van 
Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert.  
 
De inhoud van de pensioenregelingen wordt vastgesteld in het arbeidsvoorwaardenoverleg 
tussen de vennootschap en de ondernemingsraad.  
 
Het beleid wordt bepaald door het bestuur van het pensioenfonds. De 
deelnemersadministratie, de financiële administratie, het vermogensbeheer en de 
vermogensadministratie zijn uitbesteed aan externe partijen. 
 
Het bestuur wordt bij haar taken ondersteund door een extern bestuursbureau, met aan het 
hoofd de directeur bestuursbureau. 
 
Het bestuur bestaat uit vijf leden: twee leden namens de werknemers, één namens de 
werkgever, één namens de pensioengerechtigden  en een onafhankelijk voorzitter. De 
bestuursleden werken onafhankelijk van de benoemende partijen en zijn collectief 
verantwoordelijk.  
 
Het bestuur kent een drietal commissies: 
 Beleggingscommissie bestaande uit vier leden, waarvan één lid de externe voorzitter is; 
 Communicatiecommissie bestaande uit drie of vier leden;  
 Risicomanagementcommissie, bestaande uit twee of drie leden. 

 
De commissies adviseren het bestuur bij het vaststellen van beleid inzake de voor de 
betreffende commissie vastgestelde beleidsterreinen. Daarnaast  houden ze mede toezicht 
op de uitvoering van het beleid. 
 
In voorkomende gevallen worden ad hoc commissies samengesteld, zoals een 
jaarwerkcommissie. 
 
Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. 
Het intern toezicht vindt plaats door middel van een visitatiecommissie.  
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2. Rol bestuur en organisatie 

 
De primaire taak van het bestuur is de uitvoering van de pensioenregeling in al zijn facetten. 
Het bestuur moet daarbij ‘in control’ zijn, wat betekent dat het bestuur inzicht heeft in het 
feitelijke reilen en zeilen van alle onderdelen van het pensioenfonds, de risico’s die erbij 
horen en kan bijsturen waar en wanneer dat nodig is. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door of namens het pensioenfonds wordt 
gedaan. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn, naast risicobeheersing, een evenwichtige 
afweging van de belangen van alle belanghebbenden (deelnemers, gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden),  het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en 
transparantie daarover door middel van heldere communicatie.  
 
In het bestuur vormen de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur. Daarnaast hebben 
twee bestuursleden vermogensbeheer als aandachtsgebied, één bestuurslid 
risicomanagement als aandachtsgebied en maximaal twee bestuursleden hebben, samen 
met een medewerker van het bestuursbureau, communicatiebeleid als aandachtsgebied. 
 
De zetel namens pensioengerechtigden is voor een bestuurslid met als aandachtsgebied 
risicomanagement. Het te benoemen bestuurslid zal naast zijn rol in het bestuur voorzitter 
zijn van de risicomanagementcommissie van het pensioenfonds. 
 

3. Benoeming en zittingstermijnen 

 
De benoeming van het bestuurslid namens pensioengerechtigden vindt plaats na eventuele 
verkiezingen.  
De Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot wordt gevraagd om geschikte 
kandidaten voor te dragen voor deze bestuursfunctie. Daarnaast krijgen alle 
pensioengerechtigden de mogelijkheid om zichzelf of een ander voor te dragen als kandidaat 
bestuurslid, mits zij voldoen aan dit functieprofiel.  
Bij meerdere geschikte voordrachten worden verkiezingen georganiseerd volgens het door 
het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. 
 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming kan voor 
maximaal 2 termijnen van 3 jaar plaatsvinden. Na afloop van iedere termijn beslist het 
bestuur over de eventuele herbenoeming. Ook bij herbenoeming kunnen verkiezingen 
worden georganiseerd. 
 
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het functioneren van het bestuur als geheel en van de 
bestuurlijke commissies. 
 
Bestuurs- en commissieleden conformeren zich aan de Gedragscode van het 
pensioenfonds. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de 
bestuursleden buiten twijfel staat. Op de naleving van de gedragsregels wordt toegezien 
door de compliance officer. 
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4. Taken en verantwoordelijkheden 

 
De taken en verantwoordelijkheden van het bestuurslid zijn de volgende: 
a. Bestuurslid: 

 Het nemen van besluiten (samen met de overige bestuursleden) over alle zaken 
die betrekking hebben op de besturing van het pensioenfonds. 

 Het toezien op een correcte en tijdige uitvoering van de pensioenregeling, waarbij 
de belangen van alle betrokkenen evenwichtig worden afgewogen. 

 Het evalueren van de organisatie, de performance van de uitbestede activiteiten  
en het gevoerde beleid. 

 Het op peil houden van kennis, onder meer door het deelnemen aan (externe) 
scholing en opleiding op het gebied van relevante pensioenthema’s. 

b. Bestuurslid, tevens voorzitter van de risicomanagementcommissie: 
 Het voorbereiden van en adviseren aan het bestuur over het te voeren 

risicomanagementbeleid en de uitvoering daarvan.  
 Het (mede) opstellen van beleids- en actieplannen ter zake van het 

risicomanagementbeleid. 
 Het (mede) bewaken van de voortgang van de implementatie van 

bestuursbesluiten op het terrein van risicomanagement. 
 Het volgen van de ontwikkelingen in de pensioensector op het gebied van 

risicomanagement. 
 
Het bestuurslid namens de pensioengerechtigden  

- is een bewezen sterke bestuurder met voorzitterskwaliteiten 
- is in staat om breed te denken en heeft een kritische opstelling 
- kan onderscheid maken tussen de belangen van het gehele fonds en deelbelangen  
- is in staat de juiste rol te spelen bij de evenwichtige belangenafwegingen die het 

bestuur maakt 
- kan kritische vragen stellen over de informatie die hem/haar wordt voorgelegd 
- heeft affiniteit (bij voorkeur ervaring) met niet financieel risicomanagement, 

waaronder AO/IC en IT en de bereidheid zich uitgebreid in te verdiepen  
- beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 
- is in staat om ingewikkelde onderwerpen op een eenvoudige manier te verwoorden 

voor de pensioengerechtigden en de Vereniging van Gepensioneerden Van Lanschot 
(VvGVL 

 
 

5. Aandachtsgebieden van het bestuur 

 
Het bestuur moet deskundig zijn op de volgende aandachtsgebieden:  
- Het besturen van een organisatie. 
- Relevante wet- en regelgeving. 
- Pensioenregelingen en pensioensoorten. 
- Financieel-technische en actuariële aspecten. 
- Vermogensbeheer. 
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- Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB).  
- Communicatie.  
- Uitbesteding van werkzaamheden. 
 
De verdeling van deskundigheid in het bestuur is vastgelegd in de matrix behorende bij 
het Geschiktheidsplan. Deze matrix geeft daarnaast inzicht in de competenties en 
deskundigheid van bestuursleden. 

 

Bij de beoordeling van de geschiktheid zal het bestuur meewegen in hoeverre de 
specifieke deskundigheid en vaardigheden van de kandidaat bijdragen aan de 
doelstelling van het bestuur. De specifieke deskundigheid en het gewenste niveau is 
nader toegelicht in paragraaf 7. 
 
 

6. Verantwoordelijkheden bestuursleden 

 
De bestuursleden van de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot zijn ieder persoonlijk 
verantwoordelijk voor:  
 Correcte uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst tussen Van Lanschot Bankiers 

NV en de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot en de pensioenreglementen.  
 Het in overeenstemming met het beleid beheren en beleggen van de gelden die het 

Pensioenfonds namens de deelnemers aan de pensioenregeling onder beheer heeft. 
 Een evenwichtige belangenafweging bij de besluitvorming binnen het Bestuur van de 

Stichting. Dit moet ertoe leiden dat al de belanghebbenden (deelnemers, gewezen 
deelnemers, pensioengerechtigden en werkgever) zich door het Bestuur op 
evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.  

Voor het behoud van het vertrouwen in het stelsel van aanvullende pensioenen is het van 
groot belang dat deelnemers en pensioengerechtigden er zeker van kunnen zijn dat het 
bestuur van hun pensioenfonds deskundig is, ‘in control’ is en hun belangen op 
evenwichtige wijze vertegenwoordigt.  
 
 

7. Geschiktheid  

 
Bestuursleden moeten ten minste voldoen aan de in dit document gestelde eisen. Aan leden 
van de commissies worden aanvullende eisen gesteld ten aanzien van hun kennis op het 
specifieke terrein van de betreffende commissie (beleggingen, communicatie respectievelijk 
risicomanagement).  
 
Aan iedere bestuurder worden eisen gesteld op gebied van: 
- Kennis en deskundigheid. 
- Competenties  
- Professioneel gedrag. 
- Beschikbare tijd voor bestuurswerk. 
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De eisen vloeien voort uit wet- en regelgeving (zie paragraaf 10) en worden hieronder nader 
beschreven.  

 
 

Kennis en deskundigheid 
 

Voor het functioneren in het bestuur is een denk- en werkniveau op ten minste HBO-niveau 
vereist. 
 
Deskundigheid wordt verdeeld in een zevental aandachtsgebieden en onderscheiden in 
niveau A en niveau B.  
 
Aandachtsgebieden: 

- het besturen van een organisatie;  

- relevante wet- en regelgeving;  

- pensioenregelingen en pensioensoorten;  

- financieel-technische en actuariële aspecten 4, waaronder financiering, beleggingen, 
actuariële principes en herverzekering;  

- administratieve organisatie en interne controle (AO/IC);  

- communicatie;  

- uitbesteding.  

 
Het deskundigheidsniveau A omvat ‘kennis, inzicht en oordeelsvorming’ van de in de 

eindtermen benoemde begrippen en systemen van de pensioenmaterie.   
Het deskundigheidsniveau B omvat eveneens ‘kennis, inzicht en oordeelsvorming’ van de in 
de eindtermen benoemde begrippen en systemen van de pensioenmaterie. Maar door 
ervaring, aanvullende opleidingen of de combinatie van beide geldt dat de beleidsbepaler op 
niveau B de kennis van niveau A heeft verdiept op één of meer deskundigheidsgebieden.   
 
Te allen tijde moeten bestuursleden geheel beschikken over deskundigheidsniveau A.  
De ambitie van het bestuur is dat elk lid naast over een zo breed mogelijke deskundigheid, 
ook beschikt over diepgaande expertise (deskundigheidsniveau B), zo mogelijk op meerdere 
gebieden. 
 
Een kandidaat-bestuurslid dient aantoonbaar over de gevraagde deskundigheid te 
beschikken voordat hij/zij benoemd kan worden in het bestuur. 
 
 
Competenties 
 
Geschikte bestuursleden moeten naast kennis ook beschikken over bepaalde competenties. 
Het Bestuur vereist de volgende competenties van de bestuursleden: 

Denken (D) Voelen (V) Kracht (K) 

1 strategisch denken  1 loyaliteit  1 stressbestendigheid  

2 multidisciplinair denken en 
oordeelsvorming  

2 samenwerken  2 onafhankelijkheid  

3 verantwoordelijkheid  3 communicatief vermogen  3 authenticiteit  

4 reflecterend vermogen  4 omgevingsbewust zijn  4 besluitvaardigheid  
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  5 onderhandelings-  
vaardigheid  

  6 klant-, kwaliteits- en  
resultaatgerichtheid  

  7 strategische sturing  

  8 overtuigingskracht  

  9 leiderschap  

  10 voorzittersvaardigheid  

 
Afhankelijk van het aandachtsgebied, kunnen specifieke competenties worden verlangd. Die 
worden bij een ontstane vacature vastgelegd in het specifieke profiel.  
 
 
Professioneel gedrag 
 
Ieder bestuurslid moet zich professioneel gedragen. Hiervoor geldt dat men:  

- In staat is om problemen in een breder perspectief te zien, verbanden te leggen, de 
gevolgen van zijn of haar beslissingen te onderkennen en lastige beslissingen te nemen; 

- Onpartijdig kan optreden, maar ook kan samenwerken; 

- In staat is om beleid te maken en toezicht te houden op de uitvoering daarvan; 

- Onafhankelijk is. 
 
 
Beschikbare tijd voor bestuurswerk 
 
Het bestuur vergadert gemiddeld 10 maal per jaar; vergaderingen duren meestal één 
dagdeel (4 uur). Daarnaast vinden telefonische vergaderingen en deelnemersvergaderingen 
plaats. De vergaderingen, de voorbereiding voor de vergaderingen, bezoek aan seminars 
e.d. en het bijhouden van kennis en ontwikkelingen, betekenen dat een bestuurslid rekening 
moet houden met een tijdsbesteding van één dag per week. Een bestuurslid wordt geacht 
alle bestuursvergaderingen en de beleidsdagen bij te wonen. 
 
Bestuurslid, tevens voorzitter van de risicomanagementcommissie: de vergaderingen 
beslaan jaarlijks minimaal 5 dagdelen. Dit komt bovenop de tijdsbelasting als opgenomen in 
de eerste alinea van deze paragraaf. 
 
Het pensioenfonds is een financiële instelling met een verstrekkende maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en dient te worden bestuurd als een bedrijf. Eerste vereiste is daarom 
dat een bestuurder over voldoende tijd beschikt om zijn functie en de bijkomende 
werkzaamheden naar behoren te kunnen uitoefenen.  
 
DNB toetst of een voorgedragen bestuurslid voldoende tijd kan besteden aan het 
pensioenfonds mede aan de hand van een VTE-score. Om de VTE-score te berekenen 
worden normtijden genomen voor bestuurs- of toezichthoudende functies bij bedrijven, 
stichtingen en pensioenfondsen. Als een beoogd bestuurslid een VTE-score boven 1 scoort 
gaat DNB niet akkoord met de benoeming van dit bestuurslid of zullen er aanvullende eisen 
worden gesteld aan de benoeming. 
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8. Vergoedingsregeling 

 
Er is voor bestuur- en commissieleden een vergoedingsregeling van toepassing. 
 
 

9. Selectieprocedure 

 
Voordat een benoeming van voorgedragen kandidaat als bestuurslid definitief wordt, toetst 
de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, diens antecedenten en geschiktheid.  
 
De procedure voor voordracht en benoeming is als volgt: 
- Het bestuur stelt een specifiek functieprofiel op. 
- De vacature wordt formeel uitgezet.  
- Het dagelijks bestuur voert gesprekken met de voorgedragen kandidaten  
- Zo nodig worden verkiezingen gehouden. 
- Na doorlopen van de gehele benoemingsprocedure vindt benoeming plaats, met het 

voorbehoud dat de toezichthouder geen bezwaar heeft. 
 
 

10. Relevante wet en regelgeving 

 
De wettelijke eisen voor het besturen van het Pensioenfonds zijn opgenomen in: 
a. Beleidsregel geschiktheid 2012 (Staatscourant 3 juli 2012). 
b. Pensioenwet. 
c. Wet versterking bestuur pensioenfondsen. 
d. Besluit uitvoering pensioenwet (in het bijzonder besluit van 30 juli 2013). 
e. Code pensioenfondsen (STAR en Pensioenfederatie).  
f. Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur (Pensioenfederatie, maart 2014). 


