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ÀKTI! VAN SIAI U tIINWIJZICING
S'rICHTtr\*G PLNSIOENI ONDS KPN
Heden. veertien februari §vee.luizend tseeënhrirrlig, vercchccn voor mij, mr. Wijnand Hendrilt

llosscnbmek, notaris te Arnsterdarni
Esther Ilelena Maria Sohreiber, getroren te Haarlcnnncrrneer op vierents'inlig novenber

lvrrkzaan telr kanble vaLr rnij. nolaris, lc Bcclhovcníraal 400 l0R,
PR Arnsicrdam. te dezer handelend als schriftclijk gevoltrachtigde van:
Stichtirg Pensioenfonds KPN, een stichting, sliÍlliair gevestigd te Amerfoort (adrc§]
Stationsstfaat I 15, 381 1 MI{ r\nr€rsfbot, handelsresis(elïtrrrrrrer 02063809) «ie "Stichti'rg")
De comparani yerklà de dal lrcl beÍuur ,van de Stichting ir eerr vcÍgadering gehoudef op
drieénfiviniig decenrbcr lwccduizend éénentwifiig beslolen hccít om de statL(en !.ln de Slichtnrg
integmalle wijzigen.
Ijen kopie van de norulen van voornoelllde vergaderirg zal ààn dezc akte worden gehechr,i.
negerrtienhonderdncgcntig,

biilaee.
De staÍuten van de Stiohting zijn iaatstclijk gewijzigd bii nkle verleden op deÉie0 nlaa(
tlreeduizend twintig, voor nn. wilrand llcndrik Bossenlrroek, voomoemd notaris
Ter uitvoeÍirrg van voo roemd besluit tot stalutenrviizigirg velklaarde de comparant, hàr)dclend
als !eme1d, dc Íatuten \,an de SticllÍing bij deze als r'olgl integ|aal te rviizigen:

NAÀM EN ZOTIIL
Artikel 1

l.l
1.2
1.3

De siichting draagt de naami Srichting P€nsioenfond§ KPN.
De stiohling ls gevestigd le

llc íichting

^meÍsfooft.

is eeu oldcrnemingspensioenlottds

IJEGRIPSOMSCHRIJVINGtrN

Artikel2
In deze stal ten $,ordt verstaan onderi

a.
b.
c.

bqtanehebbende: de deeherner, de gewezetl decllremer. de pensiocngerechligdefl, andcre
aanspraakgerechtigden en de rvcIkgevet;
bt§!,ur: het hestuLrr van het pensioenfbndsl

bl§llltrleCl§lrglrt: het beínursreglenrent

\ran het pensioenfonds. In het besluursrcglement

is ouder meer dc werkwijze van hot besluuÍ nader getogeld

d.
€.

e.

is vastgesteld wie welke

taken, ve,aní,oordelijkheden en bevccgdheden birlnen het besturr heeft
eQB de cenlrale ondernemingsraa.l !'an de werkgevcr;
dedr]cl1grG): de werknemer(s) die overc0nkoinslig hel/dc pensioenteglenlenl(en)
deeln€ernt,/deelnemen in hei pensioenfonds alsmede dcgene voor rvie dc dcclirerning
ingevolge arbeidsongeschil(theid op grond van het pe.sioenreglement wordl voorlgczctr

I
g
h.

gewczgllds§lltqtle(sl: de deelnemer(s) waarvoor dc deelneming over€ellkomstig hèr/de
pensioenreglement(en) is geëlndigd, maar het pensioen nog ri€t is ingegaan;
p§!§bg!&ll!!i Slichlingl'}ensioenfonds Kl'h-;
pensioenqeÍechtiqdg: de peÍsoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst hei
pensioen is ingegaan, met dien vcrstande dat uitsluitend loor tocpassing van her bepaalde
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in dc al1ikelelr 6 cn I

] o nder 'pens ioengerechtigde rvo|dt ve|staan dc persoon voor

§ lc

of

grond va1l hel/de peisioenreglement(cn) hct onderdorns- of pafirerpens ioen is iugegaarr,

i.

pensioenreslementíen): het/de pensioeueglerncnt(en) van hct pensiocnionds, b.doeld in

j.

artikel 5:
Pcnsiocnwet Wci van 7 dccembcr 2006 houdende regels betreÍIèndc persioenen
(Pensioenwet);

l(.
l.

lllzshthoudel:

!itvocri!p!g!!j!at!§
vooIl(onrende

o.

",erkzaamheden

eeltelij l(, middels een uitbcsiedirgsovereeltkomst heell uilhcslecd:
vennoolschaDi l(onirklijkc KIrN N.V.. gevestigd te's Gmvenhage;

oI

m.
.

\r.
de organisatie waaft.rr hel bcstuLrr de uitloering !an alle
bel,eltèndc hct pcnsioen- en/ofvennose,lsbchtc,, gchc.l

De Nededandsche Bank N

ged

werksevef: de ve|nootschap. alsnrede de op hel vcrzoek van de vennoolschtp lor het
pensioenfo0ds toegelaten gclieerde ondememirgen cn/of instellingenr

vslllElu§!§r

ieder die ecn arbeidsovcreenkomst heefl rnel cen werkgeveÍ als be,l,Y'li

DOI]L/GRONDSLAGEN/W11RI( IN';SS}'EIiR
Artikel 3
3.1 Ilet pensioc0fords heeli uitsluitend olnagenoeg uitshrilcnd icn doel de€Lremers. Elewezelr
deelnemers, pensioengerechligden en hur nagelatcn betrekkinge. !c beschcrmen tegen
geldelijke sevolgen vàn ouderdom. invaliditeh cn ove ijden.
3,2 Hct pensioeníonds h'achi het docl le Lrerciken door middcl van het verstrekke! van
pensioen kràchtens ecn pensioenregeling ofvan Lritkeringcn krachtens eetr regeling voor
vervroegde uiftreding in dc zin van de weticlljke bepalingen beneffende de loonbelasting
en door wcrkgever ell werknemeLs de mogelijkheid te bied€n tot hcl slLiten van
overeenkomstcn tot àanvulling op de rcchten op pensioen volgcns herde
en
fensioenrcglenrent(en), rne! inachtnernirg var door het be§lrr r nader te stellen regcl!.
q,elligc
rlliddelen
hcÍ aanwenden van ardere

3.3

1.4

Het pcnsiocnfonds §erkt volgens een

Aol ariële en Bedriilsteohnische Notà bclrctfcnde

h.t le voeren beleid, waarblj de financiële opzet e de grondslagen waarop het rrrsl
gcmotiveerd omschreven zijn. [cn wiiziging iI genoernde nota wordl door het beíurrÍ
onverwijld voorgelegd aan de toezichthouder.
IIet pensios0ibnds voeÍ de pensioenregelirrgen uil voor de wcrkgever. IIrdietr cc' eeÍler
op veroek van de vennoolschap tol hei pensiocnfonds toegelaten gelieerde orrder rre rri rg
eu/of inslellinB door hcl pensioentbnds of de vennooLschap niet langer wordl beschouwd
als ecn gelieerde ondcmeming en/'ol instellillg, zal het bcstuur van hct pensioeilÍo|'ls

'p

verzoek van de ventrootschap bepalcn ofhet pensioenlonds de rcgeling voor deze
onderneming cn/ofinstellirg 7a1 blijYer uitvoercn lndien het besruLf besluit dc voormalig
gcliee e ondemcrnirg en,/ofinstelling niet langeÍ tot het pensioenlollds toe te latcn. zal de

aansluiting van die gelieerde ondcmerning en/of instellilrg bii het pensioenlorrds en hel
ílèelneme[schap van de aan die geliccÍde ondernclrline en/ofinstclling toe te relierrcn
dcclnemers eindigcn pe| een door hct bestuur vast te stellen lrids1ip.
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Artikel4

4.1

De inkomsten van het pensioenfonds worden gevomd doorl
a. biidragen van de werkgever er eventuele bijdragen van de deelllemers;
b, oplrreDgsten uii beleggirgen;
c.
inkomsten ter zake van waardeoveldrachten van voEekerin8smaatschappijerr en
andere pensioeIfondseni

d.

uitkeringen op eventuele polissen van pensioenverzekering en and€re

e.

over€enkomsien vaD levensvelzekering of verkrijging Lrit hcrvcrzekeringi
hetgcon verloegen wordt door erfstelling, legaat, schenking ofop eDige anderc

wijze, met dieo verstande dat erfltellingen slechts onder het voorecht var

4.2

boedelbeschriivi»g kunnen wolden aanvaatd.
Voor zover de middelen van het pensioenfonds niet worden gebftikt ter voldoening va,l
plemies ofkoopsommen voor overeenkolnsten van veEekeringeD die het pensioenfonds
teÍ dekking van de pensiocnaanspfàkel geslot€n heef1, zal h€t bestuur dcze middelen
beleggen.

4.3

De uitgaven van het pensioenfonds bostaan uit:
bctaling van peusioenen en/ofandere uitkeri,lgerr;

a.
b.
€.
d.
e.

bctalingen ter zake van waardeovcrdrachte aan verzekeÍiDgsmaatschappijel
audere pensioeltfondseni

e

aÍkoopsommen;
uitgaven ter zakc van administ!atie en beheeÍ;

alle andere uitgaven welke benodigd zijn in het kader van de doelstelling vafl het
pensioenfonds.

4.4

Het bestuur is bevoegd middelen van het pensioenfonds aan t€ wenden voor

(her)verzekering ofoveldmcht van alle ofeen deel van de risico's, voorw,oeiend uit de
door het pensioeníonds aalgegane pensioenverylichtingen, voor zover dit oiet in st jd is

4.5

met dc Pensioenwet.
De beschikbare gelden van het pensioenfonds word€n d(x)r het b€stuur belegd volgens de
prudent pcrson regel waarbij het bestuur de uitgangspu[ten zal haítercn zoals opgenomen

4.6

in artikel 135 van de Pensioenwet.
Het pensioenfonds gaat geen ieningen aan, tenzij de lenisg tijdelijk wodt aangegaoD voor
liquiditeitsdoelstelling cn trcedt niet namens der de paÍijen op als garant.

PENSIOI'NREGLf,MRNTtrN

Artlkel5

5,1
5.2

Het bestuuÍ stelt één ofrnecr pensioenreglementen vÀst.
In het/de pensioenreglernent(en) worden bepalingen gegev€n ten aanzien van onder

a.
b.
c.
d.

d€ financierinS van de aanspraken van de deelnemers en de omvang van de

ve,schuldigde pl€mie;
de omvang van de pensioenen;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de pensioenen worden versl,ckt.
de wijze waarop de aanvang en het einde van het deelnemeNchap wordt geregeld;
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€.

de s,iize waatop de rcclrten van de dcelnemers en hul] nagclaten betrekkinge|

!vorden vastgesteld:

I
g.
h.
i.
j

dc verylichlingen v.ln de deelnemcrs;
dc ve{rlichlinge. van de werk8ever;
de vcrplichlingcn van het pensioenÍondsr

ol'cr locslagen worden verleend en zo ja wat het arnbitieniveau is cn wclkc
voolscarden gelden bij de toesla8vedelring.
de wlize waarop het pensiocnfo|ds offeaar nrct inkonrerrde \!aarden in hcl laJer
vaD waardcoverdraoht:

li

dc hoogtc vnn Jc ruilloet, opbouwkeuzeloet en írfkoopvoel. bedoeld in de
aÉikelerr 60,6l en 66 van de Pcnsiocnwcr:

l.

de koÍinesregelin8, bedoeld

ir artikel l3:l var

dc l']ensioenu,d;

aDdere onderwerper betreÍ}ènde de pensioenvoorzieningen waa].ran opnen,if s

dienstig wordt geacht.

HTT BDSTU1IR
Artikel6

6.1

Het pens ioenÍbnd s heeft eer parita ir gem

(l

en

gd beshr

ur

snr&lc l. IIet besiuLu trestàat uit

clf

1) bcstuurders, ondeN€rdeeld naar

a.

acht(8) uitvoercnd besluur.lcrs, waaNalr:
i.
dric (3) bestuurders als veÍegenwoordiger van de rvcrkgcver;
ii
dric (3) hcstuuders als veÍegenwooldiger van de lvcrkrerners;

iii.
b.

drie

(l)

twee (2) bestuxrders als veÉegen§,oordigeÍ van de pensioengercchtigden.
niel uilvoeÍend bestuurders. Eén (1) van de niel- ilvoeÍclla bestrrtrrders is

desknndig op hel gebied van beleggingen en één (1) !an hcn is dcskundig op het
gebied van risicomanagemeni; een en ander zoals nade. beschre!en jrr dc

6.2

l,ofic -

ncr.

\.' Ibe.l Irrder'

De niel'tlitvoerend beshrurdcrs zljn niet dircctc

verlegen\\«,iigers

varr de

belanghebbenden.

à.

DekandidaaL-werkne,nersvertegen{oo|digerswordenvoorgedragendoordc
COR. lién ( l) van de veÉegen''voordigers lvordt door de COR zclf vooBedragen,
trvee (2) van dc vertegclrvoordigers wo|den via de COR voorgedragen door
vakorgarrisaties bet|d(ken bij het CACI-overleg van de vennooischrp. Hel bcsluul

bcoordeelt de voorgedragcn kandidaat op bet|oultbaarheid en geschiktireid lndier
de kandidaal eeschikt wordt bcoordeeld. benoernt hct bcstuur lnet inachnrc,)1ir)E
van artikel 106 van dc PensioenNet de kaDdidaat to1 besiuurder Indien het bcstLrur
ccn kandklaat niel gcschikt bevinclt, zal hel lrcstuLrr geen toetsirg bij dc
toezichthouder aanrraSen voor Seschikthcid en betr oLrwba alhc id cn 7al het ool(
riet tot benoemlng oveÍgaàn. Het bestLrur verzoekl de COll in daÍ gcval ccr

rlieulic kandidaat voor te dragen.

b.

De kandidaat werkgcversvertegenwoordigem rvorden vootgedtagcn doot de
werkgevcr. Het bestuur beooÍdecli de voorgedragen kandidaat op
betÍouwbaarheid en Íaeschiklheid. Indien de kandidaal gesclrikt wordi treoordecld.
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benoemt het besluur met inachheming van het in arlikel 106 van de Pensioeawet
de kandidaat tot bestuurder. Indien het besluur een kandidaa! Diet gesch;kr

beviudt, zal het bestulf geen toetsing bij de toezicl'lthoudeÍ aaDvragen voor
geschiktheid en betfouwbaarheid en zal hct ook niet tot benoeminE ovetgaan. Hel
besturrverzoekt de werkgever itl dat geval een nierwe kandidaat voor te dmge .

c.

De vetegenwoordigers van dc pensioengerechtigden worden door'middel van

verkiezingen gekozen door de pensioengercchtigden, op de wiize Àls omschreven
in Iid 3 van dit aÍikcl, een en ander overeenkonrstig het door het bestuur
vaslgestelde kicsÍeglement.

d.

Ns afloop van d€ ve*iezingen be oemt het bestuur met inachtnemiog van het in

afiikel 106 van de Pensioenwet bepaalde de kandidaat tot bestuurder.

6.3

De niet-uitvoercnd bestlrrr'ders worden, na bindende voordracht door het
verantwoordingsorgaÀn! benoemd door de uitvoeÍeDd bestuurders. Het b€stuu,'beoordeelt
de kandidaat op betrouwbaadrcid en geschiklheid. Indien de kandidaat geschikt woÍdr
beoordeeld, benoemen de uitvoerend bes$urdeÍs met inachtneming van het in aÉike! 106
van de Pensioenwet bepaalde de kandidaat tot niet-uiwoerend bestuurder.

ó.4

De velkiezing van de bestuurders narnens pensioengerechtigden vindt plaats na
kandidaalslelling door het hestuuI ofpcnsioengerechtigden. I(andidaatstelliflg door
pensioen8eÍechtigden geschiedt dooÍ schrift€lijke aanmelding bï het bestuurdoor een
individuele pensioengerechtigd€, door Cepensioneerden Vereniging KPN (afgeko11

GVKPN) ofdoor andere organisaties dio pensioengercchtigden veftegenwoordigen. Een
ander€ organisatie als bedoeld in de vorige volzin bezit volledige rechtsbevoegdheid; haar
statuÍaire doel omvat mede het behaÍige[ van de bclangen van de pensioengerechtigden
van het pensioenfonds. Een anderc organisatie kan slechts kandidaten stellen als ten
minst€ één procent (l %) van het aantal pcnsioengerechtigden van het pensioenfonds lid is
van deze organisatie.

Aan de kandidaatstelling gaat een ioetsingsprocedue vooraf. Voomleer een
kandidatenlijst wor dt samengesteld zal (eer delegatie van) het bestuur de kandidaten
to€tsen op betÍouwbaarheid en geschiklheid aan de hand van een voorafopgestelde
proÍielschcts. Kandidaten die naaÍ het oordeel van het bestuur niet voldoen aa het profiel
zullen daalvan door het bestuu persoonlijk op de hoogte worden gestcld en niet op dc
kandidatenlijst wo, den geplaatst.
Kiesget€chtigd zijn de pelsoncn die op de datum van de verkiezingen pensio€ngerechtigd
zijn. lederc kiesgerechtigde peÍsoon brengt één (1) stem uit. De ve*iezing vindt plaats bij
schdftelijke stemming, Na het einde van de stemming stelt het bestuur het aanral geldige
stemmen vast. De kalldidaten met de meeste geldige stemmen wordeD benoemd tol
bestuurder namens de pelsioengerechtigden. De uitslag van de verkiezirlSen wordt dooÍ
hei bestuur vastgesteld cn volledig bekend Bemaakt aan de kiesgerechtigde personen
alsmede aan de organisatics die kandidalen hebben voorgedragen. In Beval van een
tussentïdse vacatuÍe benoemt het bcstuur tot opvolger van de betrokken bestuuder de
kandidaat, mits deze ka,ldidaat voldoet aan het alsdan te stellen functieprofiel, die blijkens
de vastgestelde en volledig bekendgemaakte uitslag van de laaÍstgehouden verkiezirge,l
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daarvoor als eeNte in aanmelkiDg komt efl voor de duur vaD de zittingstemrijn die ziin

voorganger nog te veÍvullen had, met inachtnemi[gvan het bcpaalde in lid 6.

6,5
6.6
6.1

De voorgedmgen casu quo le veÍkiezen kandidato[ dienen le voldoen aan de profielschels.

Het bestuur kan een roostcr van afttden vaststellen.

len

a.
b.
c.
d.
e.

L
g.

6.8

besLLrurder houdl op

bestunrde

e

zijn'

op het tijdstip van zijn ofhàar overlijden;

door vrijwillig ofpedod;ek atueden:
door hct ve$trijken van dc benoerrirgstermijn zonder herbenoeming;
door ontheffing

rit

de bestu l§furctie confolm

lid l5lotenmet 17vanditartikel;

ildien en zodra een bestuurder in staat van faillissement geraakt, surséance van
betaling aanvrasgt, onder culàtele ofkrachtens e€n wettelijke bepaling ondel
bewind wordt gesteld, ir geval van toepassi[g van een schuldsaDeriigsregelirg
natuuÍli.lke personen dao wel ingevaleen bestuuder krachtens enige weGbepaling
ofniet voor hogerc voorziening vatbaÍe recht€rllke uitspraak de bevoegdheid zi.jn
ofhaar velmogcn te behelen en daarovel te b€schikken verliest;
bij zijn olhaar ortslag als zodanig door de ,echt€r;
bij er nstige ove,tred ing van de irr artikel 8 lid I 0 bedoe,d e ged ragscode. Voor de
vastsielling van cen zodanige emstige ovefitding is teD Ininste een dric vierd€

(3/4) ,neerderheid van de dooÍ de te minste acht (8) aanwezigc bestuuders
geldig uitgebrachte stemmcn nodig,
De bcsluurderc hebben zitting vooÍ een periode van vier (4)jaren (ofz-ove€l langer indien
dc eerstvolgende bestuursvelgadeÍlrg waarirl tot benoeming wordt overgegaan de telmijn
van vier (4)jaar oveÍschfljdt), met een maximum van drie (3) zitïingsteflnijnen. Alvorens
een bestuudeÍ wordt voolEedmgen vooÍ herbenoemin8, vindt een €valuatie van het

6.9

functionercn plaats door (een delegatie van) het bestlur.
De toezichthorder toelst een kandidaat"bestuulslid op geschiktheid en betrouwbaarheid.
h eeIl vacaturc in het bestuur wordt zo spoedig mogelljk voorzien op de wrjze als waatop
dc aftredend bestuurder was voor€edrageD en benoemd. Een niet vokallig bestuur behoudt

zijn volledige bevoegdheden.

6.10

6.11

Ingevalvan ontstentenis ofbelet van op één na alle bestuuÍderc, blijft de overgebleven
bestuurder met het bestuur van het pensioeníonds belast. Het vemnwooÍdingsorgaal zal
irr dat geval één ofmeer pel§onen aanwiizen die tijdelijk med€ met het beshM van het
pensioorfonds wolden belast,
Ingeval van ontstentcnis ofbelet van alle bestuurders, berust het bestuur van het
tijdclijk bij een ofmeet daaÍoe door het veranhroordingsorgaafl voo, deze
situalie aangewezen p€tsonen, welke personen geen directe vetegenwoordigeN mog€n

peosioenfonds

6.12

ziin van de belanghebbenden bij het pensioenfonds. De als zodanig tijdel,ik aangewezen
pel§oon ofpersooen treffen de benodigde voorzieningen zodat zo spoedig mogelijk
defi itiefin nieuwe bestuurders woldi vooEien, met inachtneming van het bepaalde in
dezc stat$en. Met inachtneming van hct bepaalde in dit lid 10, worden de dLie (3) nietuitvoercnd bestuurdels benoemd dool het veranwoordingsorgaan.
Een bestuu der wordt geacht belet te zij n zoals bedoeld in adkei 6 leden I 0 en I I :
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a.
b.

gedurende

zín ofhaar schorsirtg; ol

gedurende een pcfiode waarin het pensioenfonds niet in staat is geweest ort Dret
hem ofhaar in contact te komen (waaronder begrcpen als Sevolg van ziekte), mils
die periode langcr duurt dan vijfopeeovolgende dagen (ofeen andere door cle het
bestuur op basis van de omstandigheden van het gcvalte bepalen periode).

6.13
6,14

Het pensioenfoDds dient tc beschikkcn overeell Seschiktheidsplan.
Het bestuuÍ stelt een honorrdngsregeliug vast, en vetgoeding vool reis- en ver-blijfkosten

ó.15

Uitvoel€nd bestuud€rs rlemen nisi deelaan de be|aadslaging en besluilvonnírg over het
vaststellen van de belonirg van uitvoelend besl urdeÍs.
De bestuu(ders zijn tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook
begrcpen bedijfsgegevens afkomstig van de we,'kgever,

6.16

w arva[ zij uit

hootde vrn hrrn

furctie kennis dEgen.
Het bestuur Íicht zich bij de vewulling van zijn taak naar de belangen van de bij hct
pensioenfonds betlokkerr deelnemers, gewezon deelnenrers, perrsioengerechtigdell, cn
ovedge belanghebbenden waaronder mede te veÍstaan de werkgeveÍ en zorgt eNooÍ dat
deze zich door het bestuur op evenwicht;ge

6.17
6.18

Het bestuu stelt een prccedurc vast voor-een periodieke evaluaiie vatr het ftrnctioner§n
van het bestuur als geheelen var de individuele bestuudcl.s
Het bestuur kan maatre8elen treffen indien cen bcstuuÍdcr naa! het ootdee, van het bestuur
nict naaÍ beholen firnctioneen. Deze nlaalregelen kunnen zijn een waarschuwing,
schorsing of

6.19

wÍze vertegenwoordigd kunnen voelefl.

oIthelÍ,rg trii de bestuuml'unctie

Een uitvoerend bestuurdeÍ kao onthev€n worden uit

zij

functie door het bestuur lla het

horen van het desbetreffende lid.

6.20

Een niet-uitvoerend bcstuuder kall ontheven worden uit ziin functie door het besluur, na
het horen van het desbelreffende lid en ía een bindend advies vaD het

verantwoordingsorgaan,

6.21
6,22

Voor het netnen van d€ maatregel van waarschuwing, sclro|sing ofonthoffing uit de
bestuursfunclie is instemming veleist van ten minste d e vieLde (3/4) van het aanlal
stemgerechtigde b€stuurders, m€t uitzondedng van de besluurdel die het ben€ft.
Indien een bestuurder wordt ontheven uit de bestuursfunctic, verzoekt het bestutrr aan de
voord,ageDde pafrj een àndere bestuurder ter benoeming voor te dlagen. In Seval een
bestuurder die als v€ÍtegenwooÍdi8er namens de pensioengercchtigden in het bestuur zit,

wordt ontheven uit de bestuuÍsfinctie, dan zal de kandidaat, mits deze kandidaat voldoet
aan de alsdarl te stell€n ProÍielschets, die blikcns de vastgestelde en volledig
bekcrdgemaakie uitslagvan de laatstgehouden verkiezirger daa,voor als eersle in
aanmerking komt, dool het bestuur worden benadeÍd voor de duur van de zitÍingstermijD
die zijn vootgangeÍ nog te velvullen had- tndien er geen geschikte kandidaal uit d€
laatstgehouden veÍkiezingen voorhanden is ofeen Seschikte kandidaat uit de
laatstgehoudcn veÍkiezingen niet meer beschikbaaÍ is voot een b€stuuBfirnctie, dan
woldeo nieuwe ve*iezinger voor de bestuurszetel namens de pensioengerechti8dèn door

6.23

hct bestrut uitgeschl€ven.
Een bestuurdeÍ die geschorst is, kan de aaÍ zijn functie verbonden rech(en en
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bevoegdheden niet uitoefenen. Een schorsing die nict biÍnen dde (3) rnaanden door een
besiu;t tot verlelrgiDg vafl dc schorsing ofonthefÉng uit de bcsluulsfunclie lvor'dt gevol8d,

eindigÍ doo' h€r vcrloop val] die lcrmijn.

6.24

Ontheffing van een bestuudeÍ uit de bestuursfunctie kan op aangeven van de
voord!agende parlij aangevraagd worden:

a.

de werkgever

b.

voldoet aan het gestelde profiel.
de COR kan (e allen tijde andere wer'knemersbestrurders ter benocming
vooldragen, ter vervanging van de eerderdool haar voorgedragen bestuurders. Het

kal le allen tíde andere weÍkgevcrsbestuurders ter benoeming
voordragen, ter vervanging van de eederdoor haaÍ voorgedraSen bestuurde§. Het
besluur zal in een deEelijk geval bekijken ofde voordrage[ nicuwe kandidaai

besturr ?al in een dergelijk geval bekijken ofde vooryedragefl nieuwe kflndidàst

voldoel aan het gestelde plofiel,
VOORZITTER trN SECRETARIS, VDRTtrGENWOORDIGING

Àrtikel 7
1

.1

H€t bestuur heeft een voorzitter en twee (2) plaatsverr'angende vooEitters (één ( I ) u it de
werknemersleder en éér1 ( I) {it de werkgeversleden). De voorzitter i5 eer niet-uitvoererrd
bestuurder. De funclie van de plaatsvervangende voorzitteÍs wordt uitgeoefe'rd door de
uitvoercnde bestuursleden. Een van de twee (2) plaatsvervangende voorzitters veÍvull
tevens de rol van sscrctaris.

7-2,

Het pensioenfonds wordl in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De
bevo€gdheid tot ve(egenwooÍdiging komt tevens toe aan de voorzitter van het bcstuur
gezamenlijk hafldelend met een plaalsvesangcnd vooÍzitter.

BICSTI]lIRSBEVOEGDHDDNN EN TAÀKVDRDELING

Artikel

8

8.1

Het
een

bestur is bevoegd een beshrlrsreglement vast ie stellen, waaÍin besluulstaken aan
olmeer bcsturrderc wolden toebedeeld efi arldere orrderwetpen worden gercgeld, die

naar het oordeel van het bestlrur (nadere) rcCeling behoeven.

8.2

Het bestuur draagt zorg voor de uitvoeing van de statuten, pensioenreglcmenten en het
bestuuÍsreglement,

E,3

Het bestuur is, met inachtlening van de statuten en het/de pensioenreglement(en),
bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikkinS, welke verband houden m€t
de doelstelling van het pensioenfonds.

8.4
8.5
8.6

Het bestuuÍ is bevoegd tot het sluiten van overeenkomste[ tot het kope[, veÍvree,nden of
bezwaren van register3oedelen,
Het bestuur is bevoegd, àl dan niet uh zijn midden, één ofmeer commissies te benoemen
met taken en bevoegdheden zoals uiteengezet in het besturrsreglement.
Het bestuur is bevoegd een besturNbureau in het leven te rcepen met taken en
bevoegdheden zoals uiteerlgezet

8.?
8.8

ill het bestuuNreglement.

Hel besiuur is bevocgd een dagelijks bestuur in te stelle,r met de tal(en en bevoegdheden
zoals u'teengezet in het bestuursreglcment,
Het bestuur richt drie (3) sleutelfuncties in: een risicobeheefunciie (RBF), een actuadële

87044794M3120117015

NautaDfltillr

,6í.rx

9

Í'*h";\
Q.^EB"y

ínnctie (AF) en cen irÍerne auditfunctie (lAF). De t6ken, bevoegdheden €n
verantwoordelijkheden woKlen vastgelegd hr het besluursreglenrent ofenig ander
documenÍ.

8.9

Elke bestuuder is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtor)s een

8.10

bestuursbesluil, waarbij ten minste ééu vicrde (1/4) der bestuu,ders zich daaNooI heeft
uitgesprcken, ter ver'gadering door een deskuDdigc te Iaten bijstaar.
Het bestuur is gehouden een gedmgscode vast le steller die vooÍ bestuuders var her
pellsioenfonds voorschriften geeft t€r voorkoming van belange|conflicten en
en oncigenliik gebruik van de bij het pensioenlonds aanwezige iDformatie.

8.11

va

misbruik

Dc bestrrr$taken \.vordcn verdeeld over de niet.uitvoercnd bestuurdem en uitvoereDd
b€stuurdeN. De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door bestuulíers kan
niet door een taakverdeling worden ontnomen aan niet.xitvoerende bestuuders, Het

voozittercchap van het bestuu,, hct doen van voordracllten voor benoeming v6n cen
bestuurder en hct vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuuÍders kan niet aar
eeo uitvoerende bestuurder worden toebedeeld. VooÍ zover

bij ofkrachtens deze slatften

niet and€Ís is bepaald, komen alle bestuuEtaken toe aan het voltallige best[ur'.

BDSTUURSVDRGADtrRINGtrN
Artikel 9

9.1

Het bestuur veBadert ten minste eenmaal per kwa(aal en voofts zo dikwÍls als ten minste
de helíi van het aartal bestuurders dit nodig acht, in welk geval het bestuu velplicht is
binnen veedien {-14) dagen na de ontvangst van deze mcdedeling een vergadering van het
bestuur te beleggen.

9.2

De oproeping voor bestuuNver gader ingen gcsch iedt

-

behoudens in spoedeiscrde

gevalleÍ ter beoordeling van de voorzitter
9.3

- schriftelijk op een termijn van ten minste
(7)
zeven
kàlenderda8en.
De oproeping vermeldt, behalve plaats elt tijdstip van de vergaderirrg, de agenda met de (e
behandelen ondcÍwer pen.

BESLUITVORMING
Artikel l0

10.1

ltnzij

de statuten anders bepalen, kunnen geldige besluiten sleclits genomen worden in

veÍgad€ringen waa n ten minste vijf(s) bestuu'ders aanwezig zijn, waaÍondcr ir iedeÍ
geval bcglcpen één (l) vertegenwoordiger van de werkgever, éón ( I) vertegenwoordiger
van de werknemers en/of pensioengerechtigden en één (1) niet-$itvoerend bestuurder.

10.2

Stemmhg ovcr zaken geschiedt mondeling. Slemming over personen geschiedt
schÍiftelijk, tenzÍ t€r vcrgadeÍing mel algemene stemmen wordt b€sloten tol mondelinge
stemming.

10.3

Het bestuur besluit
in deze

Bla

10.4

stat

bí

volstrckte meerderheid van de gcldig uitgebrachte stemmen, lelzrj

en ande,s is bepaald.

co stemmen en nict geldige stemmen worden als Diet uitgebracht aangemerkt.

Bestuurdcrs namens de werkgever hebben in de ver8aderingen van het bestuur'elk twee

(2) stem,nen. Bestuurderc namens de welknem€rs hebben in de vergadednger van het
bestuur elk één (1) st€ , Bestuurders nameN de pcnsioengerechtigden hebben in de
42M4194
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vergaderingen van het bestuur elk anderhalve ( 1,5) stem.
Niet-uitvoerend bestuurdel§ hebben in de vergade rgenvanhetbestuurelkéén(I)stem.

10.5

Indien een ofmeer hstuudcrs van een Srocp (\yerkSevet werknemels,
pcnsioengerechtigd€n olnielnilvoerend bestuurders) aíivezig zij», dan brengen de ter
bestlrLrrsvergadering aanwezige stemgerechiigde bestLtursleden die namells de
desbetreffend€ groep aariwezig zijn zoveel sternrnen uir als dat elke groep zou hebben bil
een volledigc vercgenwoordiging van deze gro€p op de besturEvergadcrirg. Een
bestuurder kan zich laten veÉegenwoordigen op de best ulsvergaderiag voor de
belaadslaging en besluitvomring van het bestuur, door een schrillelijke volmacht te geven
aan een andere bcstuurder, al dan nict volgens eeÍl doo, he,n ofhaaI te gevcn

10.6

steminstructie eD voor zover toegestaan onder het bestuursreglement.
In aanvulling op het mccrderheidsveÍeiste van lid 3 is voor de hie lavolgendc
bestuursbesluiten een volstrckte meer'deÍheid vereisÍ van de uitvoercnd bestuurders
alsmede ecn volstrektc rreefte:heid van de niet-uilvoercnd bestuurd€rs:

a.
b.
c.
d.
e,

hetbestuurcverslagendejaa'rckening;
het vaststetlen van het beleid inzake de b€lonirgen:
gehele ofgedeeltclíke overdracht van de vcrylichtirrgen van het pensioenfonds

het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvor'm, bedoeld in

l8

f,
g.
h.

of

de overlarne van verplichtingcn door het pe,lsioenfonds;
liquidatie, fusie ofsplitsing v6r het p€nsioenfonds;
vaD Book 2 van het

a(ikel

Burgerli,k Wetboek;

prenie;
hctstÍategischbeleggingsbeleid:
de

vermindering van de verwol"iTen pensioenàànspraken en pensioenrechten (indien
ioepassing wordÍ gegeven aan

a[ikel

134 van de Pensioenwet);

i.
10.7

het aangaan, wijzigen ofbeèindigen van de uitvoeringsovcreenkonrslVan het vcdrandelde tcl vegadeÍing worden notulen gchouden. Nolulen worden
vastgesteld en ten blljke daarvan getekcnd door de voor-zitter en de secretaris der
desbet,effende ve€aderirtg dan wel vastgesteld in een volgende vergadeling; in het laatste

geval woden zjj ten blijke van vaststelling door de voorzitter'en de secÍetatis van die

10.8

volgende veÍBadering ondertekend.
Het bestuur kan ook buiten veEadering besluiten nemen, mits dit schrift€lijk ofper e-mail
geschiedt eD alle bestuuldeÍs zich ten gunste van het desbetreÍíeDde voorstel uitsprcken.

Daarbij woÍdt ingeval een bestuurder niet b;nneD een door het besluur vastgestclde
redelijke teffiijn rcageeÍ op het voorstel, dit niet leagercn beschouwd als een i'rslemmi'rg
met het voorstel. Besluiten als bedoeld in lid 6 kunnen niet builen vergadeLing worden
genomen.

10.9

Een bestuurder neemt niet deel aan de bemadslaging en besluilvoming indien hij daaóij

ofindirec! persoonlijk belarg hc€ft dat tegenstrijdig is met het belang vaD het
eí de aan haar verbonden ondememing ofoÍganisatie. Wanneer hierdoor
geen bestulrrsbesluit kan woden genoncn, wordt hct besluit gelomen door het intern

€en diÍect

pensioenfonds

ÍoezichÍ.
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VERANTWOOR,DINGSORGAAN

Artikel 1I

l1.l

Het verBntwoordingsorgaaD bestaat uit lninimaal zes (6) leden, rvaaNaD twee (2) leclc
nameDs de werdgever,

I1.2
11.3

ninimaal twee (2) leden namens de deelnemer.s en njninaal lwec

(2) I€den namons de pensioengerechtigden wol.den benoemd.
De led€n van het v€mltwoordingsoÍgaar hebben zittirg voor een periode van vier (4)
jaren, meÍ een maximum var drie (3) ziltirlgstermijrren. Zij zijn helltiesbaar.
De dcelncmers en de pensioengerechtigden zijn evenredig op basis va»

onderliige

getalsveÍhoudirg in het VcmntwoordiDgso!€aan veÉegenwoordigd. De ondcrlinge
getalsveftouding ltimojaar voorafgaand aan het moment dat ve*iczingen vooÍ één (l)
ofmeer zetel(s) worden uitgeschreven, is bepalend voor de verdeling van de zetels tussen
deelnemers en pensioengerechtigden. Vel€nde ngen in de onderiinge getalsverhoudingen

11,4

zijn geen aanleiding voor tussent{ds aftreden.
In geval van vetkiezine van de leden varr het verantwoordinSsorSaan doof deelnemers

of

pensioenSercchtigden kunnen kandidaten worden yoorgedragen door vercnigiogen ell
door individ$ele deelnermers! gewezen deelne,nerc en pënsioengerechtigden. Voor zover
er geell verkiezirrg door de deehenrers en pensioengerechligder plaatsvindl, rnaar de
leden worden benoemd door verenigingcn, zijn deze verenigingen evenredig aan hun
ledenaantallen binnen hull geleding binnen het pensioenfonds ve,tegelwoodigd in het

verantwoordingsoÍgaa[. Een vereniging zoals hielvoor bedoeld bezit volledige
rechtsbgvoegdheid; haa| statutair doel omvat mede hct behaÍigen van de belangen vau

ll.5

haar lsden als belanghebbcnden bÍ het pensioenfonds.
Het bestuuÍ var hel pensioenfonds gaat over tot verkiezing van de leden van het

verantwoordiogsoryaan dic de deelnemers, gewezen deel emers en pcnsioengerechtiSden
vedegenwooldigen:

à.
b.

op eigeo initiatiefvan het peDsioenfonds;

of

ildien dit wordt verzochÍ door ten minste

éérr plocent

(l%) van

de deelnemerc,

gewezen deelnemers en pensioengerechiigden ofdoor ten minstc vijfhonderd
(500) <leelncmers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Het peNioenfonds verlcent medewerkhrS aan ieder initiatiefvan deelnemers, gewezen
deelnemeB of pensioengelechtigden tot het organisercn van verkiezingen op grond van de
vorige volzin, aanhefen onderdeel b.

ll.6
1

1.7

De leden namens de werkg€veÍ woÍden voorgedragen door de werkgeveÍ. van de twee (2)
leden die namens de wer'kgevel wordeD voorgedragen, wordt len minste één (l) lid
voorgedragen vanuit de worknemem met een persoonlijke arbeidsove,€enkomstgsorgaan stelt voor afSaand aan de voodracht of vel1( iezin8 een
competentievis;e op, die dient te worden goedgekeuÍd dooÍ d€ uiwoerend bestuurdeÍs, aan
de hand waarvan de vooÍdracht en benoeming plaatsvindt. Ten behoeve van de
Het veÍantwoord

in

ve*iezingen stelt het bestuur in overleg met het verantwoordingsorgaan een
kiesfeglemerlt vast.

11.8

Leden van het verantwoordingsoÍgaan worden benoemd door de uitvoereDd bestuuders
na goedkeuring van de,riet-uitvoeÍend bestuurders.
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11,9

De leden van het veraotwoordiogsórgaan kunnen geen lid zijn van het besiuuÍ.

I1.10

lJet bestuur stelt in overleg met het vera[hvoordingsorgaan een reglement
vemnhvoordingsorgaan vast waarin ht ieder gevai wordt ingegaan op de laken,
bevoegdheden en de werkwijze van het verantwoordingso€aan.

11.11

Het lidmaatschap van het vcEntwoordi[gsorgaan eindigt doorl
a, lrel verstrijken van de zjttingsduur:

b.
c.

het lpdanken door het bekÍïènde lid:

beëindiging van het dienstv€rband bij de werkgever in geval van een
vertegenwoordiging van de deelnemers dan wel in geval van een
vertegenNoordigiflg van dc werkgeveÍ; het beèindigen van de verbondenheid met
de werkgever-;

d.
c.
,:
11.12 Il€t

het aanvaardeo van een anderc lunctie binnen het pensioenfonds;

overlijden;
onthemÍrg uit de Íunctie als bedoeld in l;d 12 van dit afiil(el.
vemntwoordingsorgaàr kan maalrcgclen treffen indien een lid van het

verantwoordingsol€aan naar het oordeel van het vemntwoordingsorgaan niet naar b€horen
íunctioneerl. Deze maatÍegelen kun|len variàrr van een waarcchuwing tot onthefïng uit
de functie, Voor het nemen van eeD vaD de hieNooÍ geloemde maatregelen is instem,Íi,lg
nodig van ten minste twee deÍde (2/3) van hei r€guliere aantal leden.

11.13

Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een l;d vall het veÍantwoordingsorgaan te
ontheffen uit de functie als lid van het verantwoordingsorgaan op de gronden zoals nader

ingeluld ,n het reglemcnt velantwoordingsoÍgaan en

Da het horeu van hct betÍeffende

lid

en de nieluitvoer€nd testuurdeÍs. In uitznnderlijke situaties kunnen de uitvoercnd

bestuurd€rs na goedkeuring van de uiet-uitvoerend bestuurders een lid van het

vemntwoordingsorgaaI te ontheffen

!it

de functie van

lid van het veÍantwoorclingsorgaan.

TAKDN VERANTWOOR!INGSORGAAN

Artikel l2

l2,l

Het bcstuur legr vemntwooding afaan het verartwoordingsorgaan over het beleid en de

wijze waarcp het is uitgevoerd.

12.2

liet verantwoodingsorgaan heelt de bevoegdheid

een oordeel 1e gev€n oveÍ het handeleD

van het bestuuÍ aan de hand van het bestruÍsveÍslag, dejaarrekeni[g en andere ilfomalie,
waaronder de bevindingen van hel inlem toezicht, ovcr het dooÍ het bestuur uitgevoerde

beleid, cvenals over beleidske zes voor de toekomst. Dit oordecl wordt, samen lnet de
leactie van het bestuuÍ daarcp, bekend genaakt en in hel bestuursvorslag opgenomen.

12.3

llet bestuur stelt het vem twoordingsorgaan in dc gelegenheid advies uit te brengen over:

a.
b,
c.
d.
c.

het beleid ,nzake beloningen;
de vonn cn inriohting van het intem toezicht;

\rijzigen van een iflterne klachten- en Seschillenprocedurei
het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en vooíichtingsbeleid;
gehelo ofgedeehelijke ove,dracht van de veÍplichtingen van het pensiocnfonds of

het vaststellen

et1

de ove,rame van verplichtingen door het pensioenfonds;

f.
E2044r94 M

liquidatie, fusic ofsplitsing van het pensioenfonds;
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g.
h.

her sluitcn, wijzigen ofbeëindig€n van een uitvoeringsovereenkonrstr

i.

dc samcnstcllirE! van de tèiicli.jke premic en de hoogte van de

vrfi h,Jt prjrsiocnfonds irl cerr ardere rechhvorln, bedoeld in allikel
Lli van Llocl( 2 !àn he1 Burgcrliik Wetboekl

het oDrzetten

prcniccompcncntcn;cn

j.

sanrenvoeging van pcnsiocnlon(lseu als bedoekl in de dcfinilie van

or

k.
12.4
12.5

eÍrc|lringspensioenlords in artikcl i van de l'ensioenu,etr eri

her proÍlel vaD (le niet-uitvoerend bestrulÍters.

\'a1r het verantwooMlngsorgaan wordl op een zodalrig liidstip gcvrargd drt hcl
ivezenlijke
van
iuvloed ](an zijf op dc ilr hct dcrdc lid bedoelde l,esluiten.
Bij het vragen !an a(lvies srní1t aan het vcÍantwoor'.lingsorgaan een ovcrzicht vcrslrchl

tlet advies

van de beveegreder)eD voor l)ct ircsl0il cn

!ar

de gevolgen die hel besluil na.rr

verwachtil1g voor dc dechcll,crs. gc§ezen deellrerners en pensioengcrech!igdcn

12.6
12.7

Ilet pensíoenfonrls deelt het velantwoor d irrgsorgaan zo spoedig mogeliik scluifteltlk tncc,
ofhet een advies Diet olnie! geheel vo:gt, waalb1- tevens wordt nreegedeeld \vàarom van
hct advics ofvan een daarin veN,at minderheidsàdvies wordl aÍèewekelr.
llet vera|t\\,oordilgsorgaan wordt door het bcslnur o1rverviil.l schriÍlelr-rk geinlbÍolccr d

a.
b.
c.
t2.u
12.9

zaL

de verpliohting tol opstelling van een herstelplanl
de aanslelling van een ire$,indvoerderi alsmede

ol

dc bcëindiging van de situatie waarin dc bevoegdheidsuitoefening van allc
bcpaalde organen is gebonden aàn toeslemming yan één oimeeL doot dc

loezishlltoudcr aàngewezen personeB.
op overleg met hel i|te roczicht.
Ile1bestLrur ove|iegt tenrrinste hleemaai pet.iaar met hct vemntwoordingsorgaan

llcl vemntwoofdingsorgaan hecft recht

dit overleg worden dc àangclcgenheden aan de Lr
verantwoor.lingsorgaarr orerleg wenseliik acht

liide.s

e gesleld wàarover het bestutlrolhel

12.10 Dc kosten

van het voeren vèn Íechtsgedingen door hel vcmnlwoordingsor8aan konren tcn
las1e van hel pcnsioenfonds indion zl.j redelfikeNijs noodzakelijk zijn voor de vervLrllirrg
van de taak va hel vcranttoordingsorgaar en het pcrsioenfonds vàn de le maken kosterr
vooraí ii kennis is gesteld. ljet bestuur behordi zich hct rccht voor om dc lergoedil)g van
deze kosteir t€ begrenzen.

INTtrRN TOEZICHIÍ'

Artikcl l3
l3.l llet

intern toezicht bii het pensioenlonds s,(ndr uilgeoefèr]d door de niel-uilvoerelrd

beslLlutders-

13.2

Dc niet'uitvoerend besluufters hcbben tot taak toezicht te houden op de taakuitocicning
door.le bestulu'ders. het beleid van het besttrur ert op de alEernene gang van Taken in heL
pcnsioenfonds, onverlninderd dc iaak van iedere besluurder oln toezicht te ltoudctt op de
taakuitoetèning door zijn medebesluln ders. De rliet-uiNocrend bestuurders zijn belast nei
het toczien op adequate I isicobeheelsirrg en c\'elrwichtige belang.nal$cSlrrg door het
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bcstuul'. De niet-uitvoe,end bestuurders leggen vemnhvoolding afover de nitvoering van
de taken en de uitoeíening van de bevoegdheden nret betrckting tot het intem toezicht aan
het vemntwoordingsorgaa|

e[ in het bestuul.svelslag.

13.3

Onvenninderd hct vootgaande, veffullen de [iet-uitvoercnd bestuurders voorls de taken
die bÍ ofkrachtens d€ wet en deze statuten aan hen worder opgedmger.

13.4

Ingeval van ontstenteDis ofbclct van een lid van het i em toezicht, kan dal lid tijdelijk
worden vervang€n door een daafoe door l]et vetantwoordingsorgaan aarrgewezen pe,§oon
welke persoon geen directe vcltegenwooldigeÍ van de belanghebbende,l bij hel
pensioenfolds rnag ziju, eu tot dat moment, zijn de overblijveode leden belasi met de

uitoefenirgvan de takerr en bevoegdlroden van hct intem toezicht, waa,ondet in elk geval
begrcpen de taken en bevoegdheden zoals omschreven in aftikel ll lid 2.

13.5

lngeval van ontstentenis ofbelet van alle l€den van het intern toezicht, berust de
uiroefening van de taken en bevoegdheden van hel i ern toezicht, waarondef in elk geval
begrepen de taken en bevoegdheden zoals omschrcven artikel l3 lid 2, tijdelijk bij één

oí

Íneer daaltoe, door het vemítwoordingsorgaan voor deze situatie aangewczen personenl
wclke pelsonen geen dilecte vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het

pclsiocnfonds mogen zijn,

13.6

Een

lid van het jnterr toezicht wordt geacht belet tc zijn zoals bedoeld iD aÍikel

13 leden

4en5l

a.
b.

gedur€nde

zijr ofhaar schosing; of

gedurende een periode waarin het pensioenfonds niet in staat is geweest om met
hem ofhaar in co[lact te komen (waarc[der beg,epen als gevolg van ziekte), mits

die periode langer duuÉ dan vijfopcenvolgende dagen (ofeen anderc door' de het
bestuur op basis van de omstandigheden van het gevalte bepalen periode).

13.7

Een lid van het intem toezicht neemt niet deel aan de beÍaadslaging ell besluitvorming

indien hij daaóij een direct ofirdirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van het pensioenfonds en de daamee verbooden ondememing oforganisatie.
Wa neer het ifltem toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit alsirog
genomen door het

ifiem toezicht ondcl schriftelÍke vastlegging van

de overwegingen die

aan het besluil ten grondslaS liggen.

WIJZIGING VAN STATUTIIN OF PENSIOENRECLEMf,NTEN
Artikel 14
l4.l Het bestuuf is bevoegd om de stat ten enlofhet pensioenreglement te wÍzigen. De
voorzitter en een plaatsve angend voorzitteÍ, gezàmenlijk handelcnd, zín bevoegd de

14.2
14.3

nolaÍièle akte tot slatulenwijziging te doen verlijden.
Een besluit tot wijziging van de statuten en/ofeen ponsioenreglemeni kan door het bestlruf
slechts worden genomen mct een mee erheid van drie vierde (3/4) van de nitgebrachte
stemmen ill een vergadering waarin ten minste acht (8) bestuulders aanwezig zijn.

lldien in een vergaderinS van het bestuur, brjee,rSeroepon tot

het wrjzigen van de s{atuten

cn/of van heyde pensioenÍeglement(en), minder dar acht (8) leden aanwezig blijken te
zijn, kan in esn volgende, vooÍ h€tzelfde doel bijeengeroepen vergadclirlg van het besluur',
mits niet eerder dan deni8 (30) dagen na de eercte (l') gehouden, eer besluit tot wijzrging
82044794 M
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wor'den genomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

14.4

14.5

De in lid I van dit arlikel bedoelde wijzigingen van een pensioenrcglement treden in
werking op een door het bestuuÍ t€ bepalen tijdstip.
Hel bestuur stelt de deelnemeÍs jaarlij ks sch ftelijk op dc hooSte van wijzigingen in de
statuten en pensioenreglementen.

BETIEER

Artikel l5

15.1

Het beheer van het peDsioenfonds kao worden opgedÍagcn aan éérl ofmeerdere

uiwoelilgsorganisaties.

15.2

De uitvoeringsorganisaties kunnen binnen het kader van de doelstellingen van het
pensiocnfbnds woden belast lnet de beleidsadviseing van het bestrur- Zij kunnen ook, op
naam en voor rekening en Íisico van het pensioeltfonds, worderl belast mei de uitvoering
van d€ beleids- en behee$beslissingen vafl het bestuur.

15.3

Het besluur is bevoegd aan één ofmeeÍ rratuurlijke pe$oncn werkzaam bij de
uiwoeringsorganisatie(s) waaÍaan de uitvoering is gedelegeerd procuratie te verlenen.

15.4

De taken en de bevoegdheden met betrckking tot het beheer van het pensioenfonds w€lke
gcdelegee,d zijn aan de uitvoeringsorganisatie(s) worden vastgelegd irl een instrlrctie die

uitvoe rgsorganisatie(s), wodl vastgesteld en gewijzigd.
De uitvocringsorgenis.tie(s) iyzijn,
inachtneming van de in het voÍige lid genoemde
door het bcstuu,: gehoor'd de

15.5

'net

instNctie, voor de werkzaamheden verantwoolding versclluldigd aan h€t bestuur.

ACTUARIS

Àrtlkel l6

16.1

Het bestuur benoemt ecn actualis die bevoegd is tot het waarme[ken van dejaarliikse
actuaÍiële staten en het actuaÍieel verslag.

16.2

De actuaris is onaflrankelijk van het pensioenfonds maar mag andere werkzaamheden

voor het pensioenfonds verrichten voor zovel het gaat om wertzaamheden van de
sleutelfunctie actuadële functie.

16.3

De actuaris brcngtjaarlijks een actuariecl verslag betreffellde het pensioenfords uit flan
het bestuur.

16.4

De actuaÍis is geÍechtigd tot inzage van alle bo€ken efl bescheiden van hel pensioenfonds,

16.5

voor zover de inzage noodzakelijk is voor eenjuiste ve,vulling van zijn taak.
De act$aris kan t€ allen tijde door hèt bcstuur worden ontslagon.

ACCOIJNTANT

Artikel

17

l7.l
17.2

Het besluul benoemt een registeraccountant.
De accountant heeft tot taak geregeld toezicht te houden op de boekhouding, alsmede hel

17,3

financiële deel van het door het bestuur opSemaakte bestuuNverclag te controlcr€n,
De accorntani is gerechtigd tot inzage van alle boeken eD bescheiden van het
pensioenfonds, vool. zover de inzage noodzakelijk is voor eenjuiste vervulling van zijn
taak.

17,4

De accountant kan tc allen tijde door het bestuuÍ worden onÍslagen.

BOEKJAAR
82044194 M 13203370
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Àrtikel

18

Het boekjaar van het pensioenfords is gelijk aan het kalende4àar.

BESTUIJRSVf, RSLAG EN JAARREKENING

Artikel

19

l9.l

Het bestuul is veTlicht van de vermogenstoestand van het pelsioenfonds en van alles
betrcffende de we*zaamheden van het pensioelrfonds, naaÍ de eisen die vooÍtvloeien

rit

we*aamheden, op zodanige wijze een admiflistmtie tc vocrc[ en de daaÍoe
behorcnde boekcn, bescheide[ eD andere gegevensdmgers op zodanige wijze te bewaren,
dat te allen tijde dc rechten en veÍplichtingen van het pensioenfonds kunDen word€n
deze

gekend.

19.2

19.3

Het bestulll maàkt bimen zes (6) maandeu na het einde van een boekj aar ce» j aateken ing
en een bestuunverslag omtrent zijn bcstuur en de ga[g van zake bet,'effende het
pensioeníonds over het aÍSeloper boekjaar op.
Het bestuur draagt zorg dat de deeln€mels, gewezen deelne,ners ell pensioengerechtigden
kennis kunnen nemell vall het bestruÍsve$]ag (digilaa! en/ofrysiek).

19.4

Het veNlag moct bevatteu:

a.

een algemeen overzicht van de

we*ing van het pensioenfonds Sedurende het

afgelopen boekjasÍ, met name ten aanzien van de deelneme§, de opgebmchte

pÍemies en de to€gekende pensioeÍen en uitkeringen;

b.
c.
d19.5

een rekcninS en verantwoording omtrent het beheer van het pensioenfonds,

vooÍzien van een verklaring omtÍent de getroowheid, ondeÍtekend door een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;
een veÍklaÍi g van de actualis over de financiël€ positie van hel pensioenfonds:
in voorkomende gevallen een mededeling omtrent de wijzigingen, die in dc
statuten eD/of hel/de pensioenleglement(en) hebben plaatsgehad.

Voorts verctrekt h€t pensioenlonds iedeÍjaaÍ bimen dc door de toezichthouder vast te
stellen temiijn de stateD als bedoeld in aÍikel 147 leden 2 en 3 van de Pe sioerwet aan de
toezichthouder.

19,6

De acfiradële staten worden conform het bepaalde in atikel 147 lid 3 letter h en lid 4 van
de Pensioenwel, gewaaÍmeÍkt door een actuaris als bedoeld ir artike I I 4 6 van de
Pensioenwet.

19.?

19.8

Uit de oveEelcgdc stukken dient ten genoegen van de toezichthouder tc blijken dat wodt
voldaan aan het bij en krachtens dc wet bepaalde en dat de belanger vsn de bij hel
pensioenfonds belrokken doohremers, gewezen deelncmers err ovelige belanghebb€nden
voldoende gewaarbolgd geacht kunnen worden.
Het samenstellen en overleggen van de aan de toezichthouder ovcr tc le88en bescheiden
dieni te geschieden met inachtneming van de door haar gegeven aanwrjzingen.

GESCHILLEN EN GE§CHILLENCOMMTSSIE
Àrtikel 20

20.I

Klachten en geschilleD die hrssen het pensioenfonds en een krachtens de statuten

eD

pensioenreglementen bij eeD belanghebbenden van het pensioenfonds mochten onlstaan,
betreffende de uitlegging ofde toepassing van de bepalingen van deze stat!(en ofvan op
32044-194 M
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groDd van deze statuten vastgestelde pensioeDÍeglernenten en de gcschillcn ovcr dc

vaststellingvan pensioeliaànspral(en en pensioerrechtcn, zullen worden bellandeLd

20.2

confol]r de klachlcn'en geschillenrcgeling varr het fcnsioerÍbnds.
tsjnnen twee (2) maanden nadat het besluil van hct ircsirflr !an het pensioenfonds
scfirifteLiik lcr kennis van de berokl(ene is gebraoht, kan dcze zich. indien hij zlch Lnet die
beslissnrg nict kan verelliger, wenden tot het bestuur llct bcsluur legl het geschil voor aarl
ecn door hct bestrur ie benoemen geschillercornnrissie, beÍaande uit een onallanl(€litl(
voorzitter en tlvee (2) besilLlnsleden. De comnrissie doet uitspmak nameirs het beslrLUr. Do
uitspmah van de ronnnisslc lrecdt in dc pla:i1s van de beslissing var h.t bestlu. L)c
werkwijze van Ce conlnrissie rvordt geregeld in cen door het bestuur vasi le slcllcn
insr'uctie. De betrokkene l(an de ltlacht ook voorleggen aan de Onrbt smdn l'ensioenerr.

VI'RBIII'I(ING ÏINANCIDtrL EVENWICHT
Àrtikel2l

21.1

lndien op enig tijdstip hct financiecl evenwichl van lrel pc|siocnfonds zal zijn vetbtokor,
kan het bestuur, op schrillclijk advies van eeu door he! bestuur aan te \\,ijzen actLraris, de
opgebouwde pensioenaanspÍakcn cn pelrsiocnuitkeringen vennilrdcrcn, overcenkofrstie
het in arlikel 134 Ii(l

21.2

I virl de Pcnsiocnwet

b€paalde.

Bij de vaststelli,rg \àn eer rcgelin8, bedoeld in lid I vlrir dil arlikel, zal worden iLgegaàlr
!an het beginsel, dai de pensiocnaansprakcn err I'echten op pensioen van de (Sewezen)
dcehrerners. de pensioengerechligdcn cn de na te laten belrekkillgen naar even|edigheid
van hun rceds bestaande aanspmken olreclrtgn op pcnsioerr zullen woklen verlninderd.

I,IQUIDATIE VAN H[,T PIiNSIOENIIoNDS
AÍtiliel22

22.1

Het bestLru| kan rot liqridatie van het pensioenfonds belluit€n. Hei bepaalde in lrlikcl l0
lid 6 is op de ldslandkorning van een zotlarig besluit van overeenkonlstigc tocpa\'irrg

22.2

Na hel besluit tot liquidatie zal het pensioetliorxls geen ve|plichtingen op zioh kunncn
nemen dan zodarige welke met de liquidatie ve,bànd houden De vereftènrns seschierlt
door hel bcsxrur. De verelfenaar! zullen Je bclalleen van de (gew€zcn) dcol'1c.ren,
pensiocngcr€chtigden er de na te lalcll bcr'ekkingen naar billijkheid bohartigen op
grondslag van dc gcdane toezeggingen.

22.3

Bij liqlridatie zal rrel inachnreming van arlikel

va| de Pensioenwet woKlen oveÍgcgaan

achl aan een andere pensiocnuilvoerder.
Ecn eventueel na liquidalie overbli-iveDd batig saldo zal \r'o|den bestemd lot verho!irrg \
de pe|sioenaanspraken ofrcchtcn op pensioen van de (gcwczelr) deelnelr€rs, de

tol0ollcntieve

22.,1

84

\aaa rdeov€rd

r

d

dc a ie laten betrekkirger rovccl rnogeliik naar evenredigheid
van hun reeds beslaaldc aanspmken ofrcchtent 2() deze bestemming niet mogelijl( zal
zijn, zal hel batig saldo zoveel niogelrjk worden aangewend in overecnstcrnrning met het
pcrrsioengerechtigd€n cn

doel van het pensocnfonds.
BU ccn eventreel nadelig saldo zllllen dc pensioenaanspraken of[cchten op pensioen voor
bedoelde pc|sonen §olden verminderd, en wel zoveel mogelijk llaar evenrcdigheid van
hun reeds bestaande pcrsioenaanspraken ol|echtcn op pensioen, een en ander met

inaclÍnerniIrg lan het bepaalde in artikel
320J4791 Nl
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22,5
22.6

lndien gedurende de tijd, dat het pensioenlonds in Iiqtidatie verkeer, een vacarure ondeÍ
de verefíenaarc oDtstaat, zullell zij zichzcll.aanvullen.
Voor zover mogelijk blijven de bepaliflBen vaí deze statuten ten aanzien vàn de
bevoegdheden van het testuur en de beshritvorming ir het b€snturook geduÍcnde de tijd
dat het pensioenfonds in liquidatie ve(eert, van kracht. Zou zulks niet mogelijk zijn dan
rvordt zoveel hogelijk itl de geest !'an deze bepaliDgeD gehandeld.

22,7

De (Ee\\ezeÍ) deelnemers, persioengerechtigden, en gewez-en par.tners zullen in hc1 bezir
gesteld wotden vafl een bewijsstuk van hun ten laste vaD het pensioenfonds verkrcgen
pellsioenaanspmkcn of rechten op pcnsioen
In dit bewijsstuk zal tevens meldirg worden genraakt vaD de inslanlie(s)jegens welke zij
hun recht€n geldend kun[en maken.
De vaststelliDg van deze rcchten mag niet plaarsvinden in slrijd mel enig bindend wettelijk

22,8

voorschrift.
Voot zoyet ler zake van de in lid 4 val dit al1ikel bedoelde pensioellaanspraken ofrcchten
op pensioenverzeke ngsovercenkomsten

zÍn ofzullen worden gesloten

en deze aan de

belÍokkenen zelfwo.den ove€edragen, zal de be8rnstiging ten name gesteld worden van
de (gewezen) deelnem€rs, pensioengercchtigden en na te laten bèt,ekkin8§n.

Op de door de velzekerasr uit te ,eiken poÍissen zal door hem wotden aangetekend dat ten
aanzien van de daarin belichaamde verzekeringen, voor zover deze betrekking hebben op
aan de deelneming in het pensioenfonds te ontlenen pensioenaansprakefl ofrechten op

pensioen, als bedoeld in lid 4, de wettelijke vooÍschriften van de Pensioenwet

onvefinindeld vaD kmcht blijven.
Tevens zal door die veEekeraa. op de polissen woldcn aangetekcnd dat gcen wijziging in
de begunstiging van de in de voÍige volzin bedoelde verzekeringcn - tenzij die wijzigrng

22.9

plaatsvindt ten behoeve van de (gewezeD) deehrenrers, pensioengerechtigden en de na tc
Iaten betrckkingen - kan plaatsviÍlder.
InBeval de liquidatie vàn het pensioenfonds gepaard gaal met het oveÍgaao van de
deelnemer in diensÍ van een nieuwe weÍkgever kunnen de vetplichtingen die het

pensioeníondsjegens dc deelnemer en zijn oa te laten belrekkingen heeft met zijn
insteÍruning woÍden ovel3enomen dooÍ een p€nsioenverzekeraar, waarvan de statuten en
pensioenrcglementen voldoen aan de bepalingen van de Pensioenwet.

22.10

Na afloop van de vercffèning blijv€n de boeken en bescheiden van het pensiocnfonds
geduÍende een zodanig aantaljarcn als de wet ten tijde van de vereffenirg voo|schlijft
borusten onder de daafoe door de veÍeÍfenaars aan te

wijzeí persoon.

VOLMAC}IT
De comparant is gemachtigd bii een onderhandse akte van volmacht welke onmiddelljjk na het
passereu aan deze akte zal wodcn gehecht als bij]ggq.

SLOTVERKLÀRINGEN
D€ comparant is mij, notaris, bekend.
Deze ak& is verleden te Amsterdam op de dag aan h€t b€gin van deze akte vermeld.

Nadat voorafdoor mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan dc compamnt is
medeg€deeld en door mij, notaris, is toegelichl, heeft de compamnt verkhard van de inhoud
a2a441r4M)1203310t5
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inhoL in te stennnen en op volledige \'oorlezing
Orrrkl.lellijk na bepcrktc !oorleling is dere akrc door de corrparant

dààN,an te hcbbco kcnuisgcnomen, met de

daarlan Been prijs te stellen.
cn nrij. nolaris, ondeflckend.

(volgt ondcltekcring)
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