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I.   Eisen die aan een lid van het Verantwoordingsorgaan gesteld worden 

a. Voor kandidaatstelling 
Verkiesbaar voor het Verantwoordingsorgaan (VO) zijn gewezen deelnemers (met voortzetting1) en 
pensioengerechtigden van de Stichting Pensioenfonds Atos. 
 
Een kandidaat biedt zich aan voor de eigen2 kiesgroep waartoe deze behoort.  
 
b. Vereiste kennis en competenties: 

1. Kennis/deskundigheid 
Om haar taak te kunnen vervullen dient het VO voldoende deskundigheid te hebben. Deze deskundigheid 
is gebaseerd op de deskundigheid van leden van het VO. Dat betekent dat bij deze leden als collectief 
kennis aanwezig moet zijn van  
 
- het besturen van een organisatie;  
- de relevante wet- en regelgeving;  
- pensioenregelingen en pensioensoorten;  
- financieel technische beleggings- en actuariële aspecten;  
- administratieve organisatie en interne controle;  
- uitbesteden van werkzaamheden;  
- communicatie inzake pensioenen.  
 
Een lid van het VO moet idealiter kennis hebben van een aantal van deze deskundigheidsgebieden. M.b.t. 
deskundigheidsniveaus wordt onderscheid gemaakt naar kennis en inzicht. Beiden moeten voor een lid 
van het VO voldoende zijn om het handelen van het bestuur te kunnen beoordelen en het bestuur van 
een onderbouwd advies te kunnen voorzien. Maar individuele leden kunnen ook maar op een enkel 
onderdeel kennis hebben, belangrijk is dat het gehele VO tezamen op een voldoende hoog kennisniveau 
uitkomt. Bestuurlijke kwaliteiten zijn soms belangrijker dan directe kennis, en kan als dit een enkel VO-lid 
betreft compenseren voor de nog beperkte kennis op het gebied van pensioenen. 
 
De leden moeten de bereidheid hebben hun kennis van de pensioenproblematiek en de pensioenwet op 
te bouwen of verder te onderhouden door zelfstudie, het volgen van cursussen en het volgen van de 
actualiteit. De ervaring leert dat een nieuw lid die nog geen ervaring in pensioen heeft opgedaan een 
aantal extra dagdelen cursus en/of zelfstudie nodig heeft om effectief mee te kunnen draaien in het 
orgaan. 
 

 
1 Dit zijn de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. 
2 Pensioengerechtigden  betreffen pensioengerechtigd voor Atos pensioenfonds.  
Nabestaanden van overleden belanghebbende met rechten, ook als ze niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, vallen onder de gepensioneerden. 



  
 

2. Competenties 
Persoonlijke kenmerken: goed in samenwerken, in staat om complexe vraagstukken te doorzien, kritische 
houding, in staat om belangen af te wegen, helikopterview, integer, goed bewustzijn van 
maatschappelijke normen en in staat lange termijn visie te ontwikkelen.  
In dit kader wordt de kandidaat geacht bestuurlijk adequaat te kunnen functioneren. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat hij/zij: 
 
- in het verleden heeft moeten laten zien dat hij/zij adequaat kan opereren en functioneren, waarbij de 

taken uitgevoerd worden en de verantwoordelijkheden genomen worden die verwacht mogen 
worden; 

- de voorgeschreven procedures en voorschriften (waaronder vergaderingen uitschrijven, voorzitter en 
secretaris kiezen, notulen maken, etc.), in acht neemt;   

- a tempo en zeker tijdig reageert op vragen en verzoeken vanuit het bestuur of vanuit de secretaris of 
voorzitter van het Verantwoordingsorgaan;  

- a tempo taken oppakt en afrondt en bevoegdheden ook gebruikt en realiseert; 
- structureel en ad hoc (mondeling) overleg voert met het bestuur, etc.;  
-  integer opereert (zie hieronder); en 
- over een goede beheersing van de Nederlandse taal beschikt. 
 
c. Vereiste Betrouwbaarheid 
Een lid van het VO dient betrouwbaar te zijn. In dit geval betekent betrouwbaar onder andere 
verantwoordelijkheidszin, wetgetrouwheid,  discretie en rechtschapenheid. Een VO of individuele leden 
dienen de hoogste normen van integriteit in acht te nemen en hebben genomen. Het creëren, laten 
bestaan of steunen van de (schijn) van belangenverstrengeling voldoet daar niet aan. Ook in het verleden 
begane overtredingen kunnen tot het oordeel van het bestuur leiden dat de betrouwbaarheid van een 
persoon niet buiten twijfel staat, analoog aan de wijze waarop DNB bestuurders toetst. 
 
II.  Activiteiten 
Vergaderingen/tijdsbesteding 
De leden moeten voldoende tijd vrij kunnen maken voor de activiteiten van het VO. De benodigde tijd 
omvat het voorbereiden van en het deelnemen aan de circa 10 vergaderingen van het VO en de tijd nodig 
voor het op peil houden van de deskundigheid. Daarnaast zijn er minstens twee vergaderingen met het 
bestuur; en een aantal vergaderingen met de Raad van Toezicht. De verwachte tijdsbesteding is 100 tot 
120 manuren per jaar; vergaderingen vinden in overleg plaats, soms tijdens kantooruren, soms 
daarbuiten. Voor een voorzitter en secretaris kan dit iets meer zijn, teneinde de voorbereiding van de 
besluitvorming in het VO te concentreren waardoor de discussies meer inhoud krijgen en de 
vergaderingen efficiënter verlopen. Voor meer achtergronden inzake de taak van het VO wordt verwezen 
naar de website van SPA (homepage => profiel > verantwoordingsorgaan).  
 
III. Praktisch: 

De leden van het VO genieten sinds 1 juli 2021 een vergoeding van 4000 euro per jaar (de voorzitter en 
secretaris 5000 euro) conform het vastgestelde beloningsbeleid. Reiskosten die naar het oordeel van het 
bestuur in het belang van het pensioenfonds zijn gedaan worden door het pensioenfonds vergoed. Ook 
kan het VO-lid opleidingen volgen die het pensioenfonds betaalt. 
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