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Elk persoon die behoort tot de kring van te toetsen personen zal voortaan pas in een beleidsbepalende 

functie benoemd kunnen worden als de toetsing door De Nederlandsche Bank (DNB) met positief 

resultaat is doorlopen. De toetsing betreft de deskundigheid, geschiktheid en de betrouwbaarheid van de 

te benoemen personen. Leden van het Bestuur van het Pensioenfonds wordt vanzelfsprekend gezien als 

lid van de kring van beleidsbepalers. 

 

Betrouwbaarheid 

Uiteraard vindt toetsing op betrouwbaarheid wel op individueel niveau plaats. Betrouwbaarheid betekent, 

om maar wat te noemen, punctualiteit, verantwoordelijkheidszin, wetgetrouwheid, waarheidslievendheid, 

openheid, alertheid, prudentie, onkreukbaarheid, discretie en rechtschapenheid. Een 

Antecedentenonderzoek is het voornaamste middel om te toetsen (o.a. wordt het politieregister 

geraadpleegd). 

Deskundigheid/geschiktheid 

Het gaat niet alleen om individuele deskundigheid, maar om een collectieve deskundigheid. Met andere 

woorden: de toetsing vindt mede plaats op het niveau van de kring van beleidsbepalers. De deskundigheid 

wordt op een 7-tal aspecten getoetst: 

a. het besturen van een organisatie; 

b. relevante wet- en regelgeving; 

c. pensioenregelingen en pensioensoorten; 

d. financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële 

principes en herverzekering; 

e. administratieve organisatie en interne controle; 

f. uitbesteden van werkzaamheden; en 

g. communicatie. 

 

Wil een bestuur daadkrachtig en effectief kunnen zijn, dan dient het individuele bestuurslid, maar ook het 

bestuur als team, over de volgende bestuurlijke competenties te beschikken: 

 strategisch kunnen denken;  

 multidisciplinair kunnen denken;  

 problemen kunnen analyseren en een oordeel kunnen vormen;  

 verantwoordelijkheid nemen;  

 besluitvaardig;  

 resultaatgericht; 

 actiegericht; 

 kunnen reflecteren; 

 gericht op samenwerking (onderhandelingsvaardigheid);  

 de durf om zich kwetsbaar op te stellen;  

 de sensitiviteit om anderen aan te voelen en daarop te reageren (omgevingsbewust zijn). 

 (voor de voorzitter:) voorzittersvaardigheid en leiderschap. 

 

                                                           
1 Waaronder bestuurders 



Tevens wordt het “professioneel gedrag” expliciet benoemd als criterium voor de geschiktheid van pensi-

oenfondsbestuurders.   SPA verstaat hieronder: 

 Integer gedrag vertonen 

 aantoonbaar over voldoende tijd beschikken; 

 evident betrokken zijn bij het eigen fonds (bereidheid om zich grondig te verdiepen in de 

karakteristieken van het fonds); 

 een gezonde kritische houding; en 

 in brede zin verantwoordelijk gedrag vertonen. 

 

 

Procedure 

Het Pensioenfonds moet voorafgaand aan de benoeming de volgende stukken aan DNB overleggen:  

1. Een door de voorgedragen persoon ingevuld en ondertekend vragenformulier van DNB. 

2. Een Curriculum Vitae van de voorgedragen persoon.  

3. Een verklaring van degene die de voordracht doet dat hem geen omstandigheden bekend zijn waardoor 

bij benoeming de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden in 

gevaar kunnen komen.  

4. Het actuele deskundigheids- en geschiktheidsplan.  

Als DNB binnen 6 weken na de ontvangst van de benodigde stukken heeft laten weten niet met de 

benoeming in te stemmen, kan die benoeming geen doorgang vinden.  
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