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Artikel 1. Definities 

Het reglement van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot is in 
overeenstemming met en ter aanvulling van artikel 7 van de statuten van het pensioenfonds. 
Op dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting 
Pensioenfonds F. van Lanschot van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 2. Kerntaken Bestuur 

Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds, wat onder meer betekent dat 
het bestuur verantwoordelijk is om de pensioenovereenkomst uit te voeren op basis van de 
met de werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst. Het bestuur is verantwoordelijk voor 
het beheer van het pensioenfonds in de meest ruime zin van het woord. Het bestuur zorgt 
voor een evenwichtige belangenafweging van alle belanghebbenden. De belangrijkste taken 
van het bestuur zijn: 

 
a) Fondsbeleid: 
 Vaststellen missie, visie en strategie. 
 Vaststellen/aanpassen van het beleid op het gebied van vermogensbeheer, 

risicomanagement, pensioenen, communicatie, financiën, governance. 
 Aangaan uitvoeringsovereenkomsten met de vennootschap en uitvoeringsorganisaties 

en regelmatig evalueren van die overeenkomsten en SLA’s. 
 Vaststellen/wijzigen van fondsdocumenten, zoals statuten, pensioenreglementen, ALM-

studies, continuïteitsanalyses, ABTN, AO/IB, jaarverslagen en overige 
beleidsdocumenten. 

 Naleving van alle relevante wet- en regelgeving. 
 Afleggen van verantwoording intern aan VC en VO en extern aan de toezichthouders. 
 
b) Risicobeheer en balansmanagement: 

- Uitvoeren van risk assessments, identificeren van de risico’s, bepalen van de 
waarschijnlijkheid en de impact en mogelijke onderlinge samenhang van die risico’s en 
het vaststellen van de strategische risico’s voor het pensioenfonds. 

- Vaststellen van de risicobereidheid, het risicobeleid en de bijbehorende 
beheersmaatregelen, de monitoring daarvan en de omgang met restrisico’s. 

- Evalueren, nemen en onderhouden van corrigerende maatregelen (bijsturen) ten aanzien 
van strategische risico’s. 

- Monitoren van ontwikkelingen die tot nieuwe, additionele risico’s (kunnen) leiden voor het 
pensioenfonds en deze betrekken in de jaarlijkse risicoinventaristatie en bij de 
beheersmaatregelen. 

- Bepalen en toezien op een adequaat balansmanagement (verhouding verplichtingen 
versus vermogen). 

 
c) Toezicht op de uitvoering: 
- Toetsen van de uitvoering van het beleid aan de hand van rapportages van het 

bestuursbureau, de pensioenadministrateur, de vermogensbeheerders, de 
vermogensadministrateur, de (verslaglegging vanuit de) commissies, het dagelijks 
bestuur en zo nodig bijsturen van het beleid en/of uitvoering. 

 
De taken in het bestuur kunnen verdeeld worden naar verschillende aandachtsgebieden. In 
bijlage 1 is de verdeling van aandachtsgebieden opgenomen. 
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Artikel 3. Taken voorzitter van het bestuur 

Binnen het bestuur is de voorzitter primair verantwoordelijk voor: 
 Het zorgen dat het bestuur functioneert en beslissingen neemt als collectief. 
 Het bepalen of een voorgesteld besluit voor stemming dient te worden voorgelegd aan 

het bestuur. 
 Het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie die moet 

leiden tot het realiseren van de doelstellingen van het pensioenfonds en de bewaking 
van de evenwichtige afweging van belangen in de besluitvorming. 

 Het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader 
overleg binnen het bestuur omtrent de uitvoering geboden is. 

 Het voeren van ad hoc overleg met leden van het bestuur omtrent hun onderscheiden 
taken. 
 

Binnen het bestuur is de voorzitter verder met name verantwoordelijk voor de volgende 
zaken met betrekking tot de relatie tussen het bestuur en de visitatiecommissie (VC) en het 
verantwoordingsorgaan (VO): 
 Het fungeren als het eerste aanspreekpunt voor de voorzitters van de VC en het VO. 
 Het opstellen van een voorstel voor de agenda en het voorbereiden van vergaderingen 

van de VC en het VO in overleg met de voorzitters van de VC en het VO. 
 Het zorgen dat de VC en VO van alle informatie worden voorzien die nodig is voor de 

juiste uitoefening van hun taken. 
 Het toezicht houden op en het zorgen voor de communicatie van het bestuur met de VC 

en het VO. 

Artikel 4. Kerntaken dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur adviseert het bestuur ten aanzien van governance, bewaakt 
besturingsprocessen, onderhoudt contacten met in- en externe relaties, en vertegenwoordigt 
het pensioenfonds naar buiten. 
Kerntaken van het dagelijks bestuur zijn onder meer: 
- Actief volgen en signaleren van de ontwikkelingen op het gebied van governance en  

beoordelen van de mogelijke impact van die ontwikkelingen op het pensioenfonds en of  
bijstelling van het beleid nodig is. 

- Adviseren van het bestuur - al dan niet in samenwerking met de commissies - over  
gewenste aanpassingen in de organisatie en besturing van het pensioenfonds en daarbij 
behorende processen; het bewaken van de voortgang in de diverse commissies, onder 
meer door monitoring verslagen en vergaderstukken. 

- Adviseren van het bestuur ten aanzien van wijzigingen van uitvoeringsovereenkomst, 
statuten en pensioenreglement(en). 

- Zorgen voor een planning voor aftreden van bestuursleden, toetsen van geschiktheid  
van voorgedragen kandidaten. 

- (Mede) opstellen van ontwikkelplannen voor bestuursleden (collectief en individueel) en 
evalueren van het functioneren van bestuursleden (collectief en individueel). 

 Initiëren van de evaluatie van het functioneren van het bestuur en externe adviseurs. 
- Adviseren van het bestuur over de benoeming van leden van de visitatiecommissie en 

externe adviseurs. 
- (Mede) onderhouden van de contacten met de visitatiecommissie, het 

verantwoordingsorgaan, de vennootschap, de sociale partners, DNB, AFM en andere 
betrokkenen bij het pensioenfonds. 
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- Voorbereiden van bestuursvergaderingen en bewaken van de acties en planningen van 
het bestuur (procesvoortgang), waaronder bewaking kosten en budget. 
 

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van het bestuur het mandaat om besluiten te nemen 
ten aanzien van bestuursaangelegenheden die normaliter aan een pensioencommissie of ter 
besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd, maar die dringend een besluit of actie 
behoeven. Deze besluiten worden op basis van een schriftelijke rapportage door het bestuur 
geaccordeerd. 
 
Zij zijn belast met het wekelijkse overleg over de lopende zaken met het bestuursbureau. 

Artikel 5. Tegenstrijdige belangen leden bestuur 

De leden van het bestuur handelen integer. Ze zorgen ervoor dat hun eigen functioneren 
getoetst wordt. Ze vermijden elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of 
belangenverstrengeling.  
Het pensioenfonds heeft een integriteitsbeleid met gedragscode vastgesteld waar alle 
betrokkenen zich aan dienen te houden. 
 
Een lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan het bestuur 
en verschaft daarover alle relevante informatie conform de gedragscode.  
Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een 
onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met het pensioenfonds.  

Artikel 6. Vertrouwelijkheid  

Ieder lid van het bestuur verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur als ook 
daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van 
vertrouwelijke aard betreffende het pensioenfonds, die het lid van het bestuur ter kennis is 
gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor het pensioenfonds 
en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet 
verplicht is.  
Het is een lid van het bestuur wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als 
hierboven bedoeld aan leden van het bestuur, de VC en het VO. Een lid van het bestuur mag 
de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.  

Artikel 7. Diversen  

Aanvaarding door leden van het bestuur  
Ieder die tot lid van het bestuur wordt benoemd, verklaart bij aanvaarding van de functie 
schriftelijk aan het pensioenfonds dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt en daarmee 
instemt.  
 
Complementariteit met Nederlands recht en de statuten 
Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van het bestuur zoals neergelegd 
in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de statuten 
van het pensioenfonds.  
Waar dit reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke 
Nederlandse of EU regelgeving of de statuten van het pensioenfonds, prevaleren die laatste. 
Waar dit Reglement in overeenstemming is met de statuten van het pensioenfonds maar niet 
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in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU 
regelgeving, prevaleren die laatste.  
 
Partiële nietigheid 
Indien een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de 
geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. Het bestuur mag de ongeldige 
bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en 
doel van dit reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.  

Artikel 8. Onvoorzien 

In geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overlegt het bestuur over de te 
volgen procedure. 

Artikel 9. Inwerkingtreding en wijziging van het reglement 

Dit reglement is in werking getreden op 27 september 2018 en vervangt alle eerdere versies. 
 
Dit reglement is vastgesteld door het bestuur en kan nadien door het bestuur te allen tijde 
worden gewijzigd. 
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Bijlage 1: 
 
Taakverdeling Bestuur: 

 
 

Onderwerp: 
Zeverijn 
voorzitter 

Winkelhuijzen 
vice-voorzitter 

Van der 
Feltz 
bestuurslid 

Van de Ven 
bestuurslid  

 
Jacobs 
bestuurslid 

Dagelijks bestuur + +    

Wet- en regelgeving + +    

Pensioenregelingen en 
pensioensoorten 

+ +    

Financieel-technische/ 
actuarieel 

+  +   

Vermogensbeheer   + +  

Administratieve organisatie 
en interne controle 

+    + 

Uitbesteding  + + + +  

Risicobeheer en controle +    + 

Communicatie + +    


