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1 Inleiding 

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor het Notariaat (SPN) wil ervoor zorgen dat er 

voldoende deskundigheid en geschiktheid aanwezig is en blijft binnen SPN. Ter realisatie 

daarvan wenst het bestuur een evenwichtige taak- en deskundigheidsverdeling binnen het 

bestuur en tussen het bestuur en de overige organen en sleutelfunctionarissen van het 

fonds te creëren. Hierbij streeft het bestuur ernaar te voldoen aan de door wet- en 

regelgeving en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) gestelde geschiktheidseisen. Om dit te 

bereiken heeft het bestuur een geschiktheidsplan opgesteld voor de: 

- (mede-)beleidsbepalers van SPN; 

- vervullers van sleutelfuncties uit hoofde van artikel 143a Pensioenwet bij SPN; en  

- leden van het verantwoordingsorgaan van SPN.  

 

Onder (mede-)beleidsbepalers worden verstaan de leden van het bestuur, leden van de 

raad van toezicht en de directeur van het fonds.  

 

Begrip geschiktheid 

Geschiktheid blijkt uit deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Het bestuur 

geeft in dit plan aan over welke deskundigheid en welke competenties de (mede-

)beleidsbepalers, de sleutelfunctiehouders en de leden van het verantwoordingsorgaan 

(zowel collectief als individueel), dienen te beschikken. Ook wordt aangegeven welke 

mogelijkheden SPN aanreikt om de geschiktheid op peil te houden, c.q. te vergroten.  

 

Wettelijke grondslag 

Dit geschiktheidsplan is opgesteld conform de Beleidsregel geschiktheid 20121, de 

Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur 20172 en de vragen & antwoorden die DNB 

heeft gepubliceerd inzake de geschiktheid van sleutelfunctionarissen.  

 

Een belangrijk gegeven is dat op grond van de hiervoor genoemde wet- en regelgeving de 

(mede-)beleidsbepaler3 geen ingroeitijd heeft om bekend te raken met het vak en de 

praktijk van het besturen: een beoogd (mede-)beleidsbepaler moet vanaf dag één geschikt 

zijn. Dit betekent dat de (mede-)beleidsbepaler bij de aanvang van zijn functie moet 

beschikken over geschiktheidsniveau A ten aanzien van alle in de hierna volgende 

hoofdstukken beschreven eindtermen, met als gevolg dat de beoogde (mede-

)beleidsbepaler in de periode vóórdat hij in functie treedt, wellicht moet investeren in zijn 

geschiktheid om te besturen.  

 

Bestuurlijk kader 

Het bestuur van SPN bestaat uit maximaal acht leden. Leden worden benoemd door het 

bestuur.  
                                                        
1 In de Beleidsregel geschiktheid 2012 zijn de eisen waaraan beleidsbepalers van pensioenfondsen moeten 
voldoen  omschreven. 
2 Met de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur wordt door de Pensioenfederatie beoogd bestuurders van   
pensioenfondsen comfort te geven in het proces van zelftoetsing, toewerken naar en bewaken van hun  
geschiktheid voor een bestuursfunctie.  
3 Op grond van de vragen en antwoorden van DNB hoeft een sleutelfunctiehouder bij middelgrote fondsen pas 
per 1 september 2020 te voldoen aan de geschiktheidseisen. 
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Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de statuten en het pensioenreglement. 

Daartoe bepaalt het bestuur het beleid van het pensioenfonds en geeft leiding aan de 

uitvoering daarvan. Besluitvorming vindt plaats in plenaire bestuursvergaderingen. Het 

bestuur kan zich bij laten staan door externe deskundigen, zoals onder meer een actuaris 

en een accountant. Op een aantal terreinen wordt beleid en besluitvorming voorbereid in 

commissies of werkgroepen. Het pensioenfonds kent drie commissies: 

- een risicomanagementcommissie (hierna: RMC);   

- een balansmanagementcommissie (hierna:  BMC); en  

- een communicatie-, governance-, compliance-, en pensioenregelingencommissie 

(hierna: GCC).  

 

Aan deze commissies kunnen desgewenst externe niet stemgerechtigde leden worden 

toegevoegd die beschikken over specifieke deskundigheid. De taak en werkwijze van de 

diverse commissies is per commissie vastgelegd in een reglement.  

 

Tevens vindt periodiek een auditoverleg (hierna: AO) plaats. Dit overleg vindt plaats tussen 

in ieder geval de sleutelfunctiehouder interne audit en de directeur van SPN. 

 

Opzet geschiktheidsplan 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het begrip geschiktheid: de begrippen deskundigheid, 

competenties en professioneel gedrag worden in algemene zin toegelicht. Tenzij anders 

vermeld, geldt hetgeen hier is beschreven voor bestuurders, de directeur van het fonds, 

leden van de raad van toezicht, leden van het verantwoordingsorgaan en de 

sleutelfunctiehouders. 

 

Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de geschiktheidseisen van bestuurders beschreven. De 

directeur valt met betrekking tot zijn geschiktheid onder het bestuur. Waar in dit 

geschiktheidsplan het woord bestuur geschreven wordt, kan derhalve tevens directeur 

gelezen worden.  

 

In hoofdstuk 4 van dit geschiktheidsplan wordt ingegaan op de geschiktheid van leden van 

de raad van toezicht.  

 

Ten aanzien van de drie sleutelfunctiehouders en de sleutelfunctievervullers wordt in 

hoofdstuk 5 invulling gegeven aan de geschiktheid. Het is mogelijk dat de houder van 

een sleutelfunctie eveneens bestuurder is. In dat geval dient zowel aan de 

geschiktheidseisen voor bestuurders als aan de geschiktheidseisen voor het houderschap 

van de betreffende sleutelfunctie te worden voldaan. 

 

Tot slot is voor leden van het verantwoordingsorgaan invulling gegeven aan de 

geschiktheid (hoofdstuk 6). 
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2 Geschiktheid 

2.1 Algemeen 

SPN hanteert ten aanzien van de geschiktheid van de (mede-)beleidsbepalers het model uit 

de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur. In navolging van de Handreiking is het 

drieluik: 

- deskundigheid; 

- competenties; en  

- professioneel gedrag 

bepalend om als geschikte (mede-)beleidsbepaler te worden gekwalificeerd.  

 

Daarnaast onderschrijft het bestuur dat de diversiteit conform de Code Pensioenfondsen en 

het diversiteitsbeleid van het fonds belangrijk is. Om gezamenlijke verantwoordelijkheid te 

kunnen dragen dient iedere (mede-)beleidsbepaler individueel geschikt te zijn.  

2.2 Deskundigheid 

Aan de hand van de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur zijn de volgende 

deskundigheidsgebieden gedefinieerd. De (mede)beleidsbepalers dienen van deze 

gebieden kennis, inzicht en oordeelsvorming te hebben.  

 

Kennis: met kennis wordt bedoeld het vergaren en opslaan van informatie. Bij kennis gaat 

het om feitenkennis, dit betekent echter niet dat de bestuurder slechts informatie hoeft te 

reproduceren. Van de bestuurder wordt ook verwacht dat hij relevante informatie kan 

filteren, zijn kennis in context kan plaatsen en over deze kennis in duidelijke bewoordingen 

kan rapporteren.  

 

Inzicht: met inzicht wordt een cognitieve vaardigheid bedoeld. Het gaat hierbij om het 

gebruikmaken van verworven kennis om bepaalde doelen te bereiken, zoals het toepassen 

van kennis bij het uitvoeren en opstellen van het beleid van SPN. 

 

Oordeelsvorming: de bestuurder moet vanuit verschillende invalshoeken afwegingen 

kunnen maken omtrent te voeren beleid en moet de consequenties hiervan kunnen 

voorzien. Keuzes moeten toegelicht kunnen worden en argumenten moeten gevormd 

kunnen worden.  

 

De geformuleerde deskundigheidsgebieden zijn: 

1. besturen van een organisatie;  

2. relevante wet- en regelgeving; 

3. pensioenregelingen en pensioensoorten; 

4. actuariële en financieel technische aspecten van pensioen; 

5. vermogensbeheer en risicomanagement; 

6. administratieve organisatie en interne controle;  

7. communicatie; 

8. uitbesteding. 
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2.2.1 Deskundigheidsniveau A en B 

Ten aanzien van de deskundigheid moet onderscheid gemaakt worden tussen twee 

niveaus, te weten deskundigheidsniveau A en B. Iedere (mede-)beleidsbepaler dient bij de 

start van zijn functie te voldoen aan minimaal niveau A ten aanzien van alle 

aandachtsgebieden. Uit het oogpunt van verdere professionalisering wordt 

geschiktheidsniveau B aanbevolen. Voor bepaalde functies is bij aanvang zelfs 

geschiktheidsniveau B vereist. Dit wordt aangegeven in het desbetreffende functieprofiel.  

 

Differentiatie binnen het collectief op de verschillende onderdelen is mogelijk. Het 

uitgangspunt van SPN is dat iedere (mede-)beleidsbepaler over voldoende deskundigheid 

dient te beschikken om zijn collega’s te begrijpen, een volwaardaardig gesprekspartner 

voor adviseurs te kunnen zijn en eigen afwegingen te kunnen maken voor het bepalen van 

een standpunt. In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de minimale vereiste 

deskundigheid voor bestuursleden, leden van de raad van toezicht, sleutelfunctionarissen 

en leden van het verantwoordingsorgaan. 

 

Uitwerking deskundigheidsniveau A 

Deskundigheidsniveau A (minimumniveau voor alle (mede)beleidsbepalers) omvat kennis, 

inzicht en oordeelsvorming op het gebied van de begrippen en systemen van de 

pensioenmaterie zoals benoemd in de geschiktheidsgebieden. De (mede)beleidsbepaler die 

beschikt over niveau A: 

• kent de opbouw en het functioneren van het pensioencomplex; 

• kent de hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de geschiktheidsgebieden 

in hun onderlinge samenhang; 

• kan in eigen woorden het pensioencomplex uitleggen; 

• heeft zicht op de onderlinge samenhang van de geschiktheidsgebieden; 

• kan onafhankelijk optreden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij 

evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt; 

• kan actief deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om 

een goed besluit te nemen. 

 

Het vermogen tot oordeelsvorming verwijst naar zaken die van elke (mede)beleidsbepaler 

verwacht mogen worden (hierbij gaat het niet om specialistische kennis), zoals: 

• overzicht houden op een probleemstelling; 

• de relevante criteria vaststellen om binnen de bestuurlijke samenwerking tot een 

oordeel te komen; 

• in staat zijn op elk van de geschiktheidsgebieden op niveau A mee te praten, kritische 

vragen te stellen en dit ook te doen; 

• de juiste afwegingen kunnen maken en daarmee tot een realistisch eindoordeel komen; 

• de juiste specialiteiten om input weten te vragen en de eigen mening met betrouwbare 

informatie onderbouwen; 

• in staat zijn het gezond verstand te gebruiken en dit ook te doen. 

 
Uitwerking deskundigheidsniveau B 

Deskundigheidsniveau B is het niveau van de ervaren (mede)beleidsbepaler. Net als niveau 

A omvat ook niveau B kennis, inzicht en oordeelsvorming van de begrippen en systemen 
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van de pensioenmaterie zoals benoemd in de deskundigheidsgebieden. Echter door 

ervaring, aanvullende opleidingen of een combinatie van beide geldt dat de 

(mede)beleidsbepaler op niveau B de kennis van niveau A heeft verdiept op één of meer 

deskundigheidsgebieden en dus: 

• een verdiept inzicht heeft in het begrippenkader van (een of meer van) de 

geschiktheidsgebieden en het functioneren ervan; 

• actuele ontwikkelingen op (een of meerdere) de geschiktheidsgebieden met 

toegenomen souplesse weet te duiden; 

• voor (externe) specialisten op (een of meer) geschiktheidsgebieden een actieve 

gesprekspartner is en dus meer dan een kritische vragensteller; 

Daarnaast kan de (mede)beleidsbepaler acties benoemen en uitvoeren om zo de eigen 

competenties te ontwikkelen, collega’s hierin verder te helpen en zo beter aan het 

collectief bij te dragen. 

 

Voor individuele leden geldt dat geschiktheidsniveau B altijd gewenst is als (toekomstig) 

niveau. 

2.3 Competenties 

Inhoudelijke kennis betekent niet automatisch geschiktheid. Wil een (mede)beleidsbepaler 

daadkrachtig en effectief zijn, dan dient hij individueel, maar ook collectief, over de 

competenties denken, voelen en kracht te beschikken.  

 

Denken: competent zijn betekent niet alleen over de vereiste kennis beschikken, maar ook 

er mee kunnen werken. Dit werken met kennis ligt op het domein van het denken. Een 

bestuurder dient daartoe onder meer over intellectuele competenties te beschikken, zoals 

het vermogen om strategisch en multidisciplinair te denken, het vermogen om problemen 

te analyseren en verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Voelen: met voelen wordt aandacht voor het omgaan met mensen bedoeld. Bij voelen gaat 

het om samenwerking, de durf om zich kwetsbaar op te stellen en de sensitiviteit om 

anderen aan te voelen en daarop te reageren. 

 

Kracht: met kracht wordt gedoeld op besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid en 

actiegerichtheid. 

 

Wanneer de bovenstaande componenten denken, voelen en kracht meer in detail naar de 

pensioensituatie vertaald worden, kan gedacht worden aan in onderstaande figuur 

genoemde competenties. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de bijlage bij 

dit geschiktheidsplan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  8/16 

Competenties 

Denken Voelen Kracht 
 

• Strategisch denken 

• Multidisciplinair denken 
en 

• oordeelsvorming 

• Verantwoordelijkheid 

• Reflecterend vermogen 

 

• Loyaliteit 

• Samenwerken 

• Communicatief vermogen 

• Omgevingsbewustzijn 

 

• Stressbestendigheid 

• Onafhankelijkheid 

• Authenticiteit 

• Besluitvaardigheid 

• Onderhandelings- 
vaardigheid 

• Klant-, kwaliteits-& 
resultaatgerichtheid 

• Strategische sturing 

• Overtuigingskracht 

• Leiderschap 

• Voorzittersvaardigheid 

 
 

Bron: Pensioenfederatie, Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur. 

2.4 Professioneel gedrag 

Het bestuur onderkent dat professioneel gedrag naast deskundigheid en competenties een 

onmisbare component is van de geschiktheid. Bij professioneel gedrag gaat het om 

praktische en meetbare gedragsaspecten. Iedere (mede-)beleidsbepaler onderschrijft de 

volgende standpunten: 

• hij is integer; 

• hij heeft een goed ontwikkeld bewustzijn op het gebied van boardroom dynamics; 

• hij kent het fonds door en door; 

• hij heeft voldoende tijd beschikbaar. 

2.4.1 Omschrijving professioneel gedrag 

Ter verduidelijking van de vereiste mate van professioneel gedrag is hieronder een 

omschrijving van de te onderschrijven standpunten in dit geschiktheidsplan opgenomen. 

 

Integer gedrag 

Integriteit heeft een sleutelrol in het professioneel gedrag van de (mede)beleidsbepaler. 

Het bestuur onderschrijft daarmee ook de Code Pensioenfondsen. Een integere bestuurder 

is een betrouwbaar persoon, welke handelt in overeenstemming met principes en zicht 

houdt aan verplichtingen die hij op zich genomen heeft. Een integer persoon is, 

betrouwbaar, eerlijk, respectvol en gedraagt zich consistent in verschillende situaties.  

 

Board room dynamics 

Ook aandacht voor eigen gedrag en groepsdynamische processen is van belang voor het 

goed functioneren van het fonds. Het is de ‘tone at the top’ die van belang is voor het goed 

functioneren van SPN. 
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Kennis van het fonds 

Professioneel gedrag is ook het fonds door en door kennen, daarom is de 

(mede)beleidsbepaler zich bewust van de karakteristieken van het fonds. Wie zijn de 

belanghebbenden, hoe zit de pensioenregeling in elkaar, wat is de leeftijdsopbouw, en wat 

is de geschiedenis van het fonds? 

 

Beschikbare tijd 

Een (mede)beleidsbepaler heeft voldoende tijd om zijn functie op de juiste manier te 

vervullen. In de eerste plaats investeert de (mede)beleidsbepaler tijd in de functie die hij of 

zij bekleedt, in overleg en besluitvorming, verantwoording, communicatie met 

belanghebbenden en in reflectie op het eigen en gezamenlijk functioneren. Daarnaast 

investeert de (mede)beleidsbepaler ook tijd in opleiding, en de verdieping en op peil 

houden van kennis.  

3 Geschiktheid bestuursleden 

Hieronder wordt nader ingegaan op de geschiktheidseisen die gelden voor bestuursleden. 

Eén en ander komt tevens tot uitdrukking in het functieprofiel dat geldt voor 

bestuursleden. 

3.1 Deskundigheid bestuursleden 

Elk bestuurslid is bij aanvang van zijn (her)benoeming op alle aandachtsgebieden deskundig 

op niveau A en op minimaal drie aandachtsgebieden deskundig op niveau B. Tevens wordt 

er binnen het bestuur gestreefd naar de situatie dat minimaal vier bestuursleden per 

aandachtsgebied deskundig zijn op niveau B; er dienen evenwel minimaal twee 

bestuursleden per aandachtsgebied deskundig te zijn op niveau B.  

 

Het voldoen aan de eindtermen voor bestuursleden de (mede-)beleidsbepaler wordt 

gemeten door het invullen van formulieren waarop aangegeven kan worden wat het 

huidige deskundigheidsniveau van de (mede-)beleidsbepaler is en wat zijn gewenst niveau 

is. Voor bestuursleden geldt dat zij periodiek en facultatief de Kennisreflector invullen. De 

Kennisreflector is een meetinstrument van Stichting Pensioen Opleidingen waarmee de 

deskundigheid in kaart wordt gebracht4.  

 

Een deskundigheidsmatrix ten aanzien van de leden van het bestuur is opgenomen als 

bijlage bij dit geschiktheidsplan. 

3.2 Competenties bestuursleden 

Het toepassen van de competenties maakt dat het bestuur een cyclus kan maken waarin 

besluiten gefundeerd worden opgenomen en waarop na evaluatie kan worden bijgestuurd. 

Vanuit diversiteit aan competenties vullen bestuurders elkaar aan. Niet iedere bestuurder 

hoeft derhalve over alle competenties te beschikken. Het bestuur streeft een evenwicht na 

                                                        
4 Het bestuur kan bepalen dat in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bij aftreden binnen een half jaar) de  
Kennisreflector niet wordt ingevuld voor het betreffende bestuurslid 
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in die zin dat alle competenties in elk geval in voldoende mate in het collectief 

vertegenwoordigd zijn.5 

 

Voor wat betreft de competenties van de diverse bestuursleden wordt aan de 

bestuursleden gevraagd dit zelf in kaart te brengen in een competentiematrix.  

3.3 Professioneel gedrag bestuursleden 

Voor de eisen die worden gesteld in het kader van professioneel gedrag wordt verwezen 

naar paragraaf 2.4. 

3.4 Scholing bestuursleden 

Het bestuur ziet het als zijn taak om erop toe te zien dat de vereiste kwaliteiten bij de 

bestuurders aanwezig zijn, onderhouden worden en verder ontwikkeld kunnen worden. In 

dit hoofdstuk wordt daarom een plan ter bevordering van de permanente educatie 

gegeven. Het doel is enerzijds het opfrissen van aanwezige kennis en anderzijds het 

uitbreiden van kennis en het op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in pensioenland. 

Het bestuur zorgt er op deze manier voor dat het op de hoogte blijft van actuele 

ontwikkelingen op verschillende aandachtsgebieden en tegelijkertijd aangesloten blijft op 

brede maatschappelijke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de 

pensioenregeling en de uitvoering daarvan. 

 

Het bestuur van SPN stelt een budget ter beschikking voor scholing. 

 

Educatie beoogd bestuurders 

Om te waarborgen dat beoogd bestuurders bij aanvang van hun functie geschikt zijn, wordt 

een opleidingsplan voor de beoogd bestuurder opgesteld. Hiertoe wordt door middel van 

de Kennisreflector een nulmeting gedaan. Het doel is te voorkomen dat bij aantreden 

lacunes in de kennis van de beoogd bestuurder geconstateerd worden en deze achteraf 

worden ingevuld. 

 

Het opleidingsplan van de beoogd bestuurder komt als volgt tot stand: 

• de beoogd bestuurder kan, facultatief, vóór aanvang van zijn lidmaatschap door middel 

van de Kennisreflector een nulmeting om de deskundigheid in kaart te brengen; 

• indien de beoogd bestuurder gebruik maakt van de Kennisreflector volgt, indien de 

uitkomst van de Kennisreflector daartoe aanleiding geeft, de beoogde bestuurder op 

basis van de uitkomst van de Kennisreflector vóór toetreding tot het bestuur verplicht 

een opleiding die hem minimaal opleidt tot geschiktheidsniveau A; 

• indien de beoogd bestuurder géén gebruik maakt van de Kennisreflector volgt de 

beoogd bestuurde op basis van het door hem of haar zelf aangegeven 

deskundigheidsniveau, vóór toetreding tot het bestuur verplicht een opleiding die hem 

minimaal opleidt tot geschiktheidsniveau A; 

• beoogd bestuurders ontvangen bij hun aanstelling alle relevante stukken met 

betrekking tot SPN. De beoogd bestuurder wordt geacht deze informatie tot zich te 

nemen. 

                                                        
5 Een verdere uitwerking van de competenties is opgenomen als bijlage bij het geschiktheidsplan. 
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Individueel opleidingsplan bestuurders 

Al dan niet aan de hand van de periodieke en facultatieve Kennisreflector stelt iedere 

individuele bestuurder zijn eigen opleidingsplan op. Het plan wordt vooraf besproken met 

de voorzitter tijdens de jaarlijkse evaluatie. Jaarlijks wordt dit plan geactualiseerd.  

 

Permanente educatie 

SPN onderschrijft de Code Pensioenfondsen. Om de geschiktheid van de bestuurders te 

bewaken en/of te bevorderen verzorgt SPN een programma van permanente educatie voor 

de (mede-)beleidsbepalers: 

• het bestuur organiseert per jaar minimaal één deskundigheidssessie van een dagdeel 

voor de leden. De invulling van deze sessie wordt bepaald door het bestuur en is 

gebaseerd op actuele ontwikkelingen, de deskundigheidsbehoefte en de resultaten van 

de evaluaties;  

• indien per jaar één sessie wordt georganiseerd, zal deze gericht zijn op de actuele 

ontwikkelingen in pensioenland. Er worden gastsprekers uitgenodigd om recente 

ontwikkelingen helder uiteen te zetten. Daarna gaan de leden en de sprekers met 

elkaar in discussie. Op deze manier kunnen leden zich een standpunt vormen over 

actuele ontwikkelingen in pensioenland; 

• de individuele bestuursleden kunnen, gegeven het aanbod in de markt, voorstellen 

doen voor het volgen van gerichte cursussen of seminars. 

 

Bij permanente educatie hoeft niet per definitie gedacht te worden aan het volgen van 

opleidingen. Andere voorbeelden van permanente educatie zijn het bijhouden van 

relevante literatuur en het bezoeken van themabijeenkomsten.  

 

Het bestuursbureau van het fonds zal het permanente educatieprogramma coördineren en 

administreren. Het bestuursbureau heeft contact met de individuele leden van de organen 

omtrent de deskundigheidsbevordering. Het bestuursbureau administreert welke 

opleidingen gevolgd worden, monitort de voortgang daarvan en rapporteert hier 

vervolgens jaarlijks over.   

De bestuurders houden zelf ook bij welke activiteiten zij verricht hebben en welke 

vakliteratuur zij lezen. Jaarlijks (voor het eind van het kalenderjaar) geven de 

beleidsbepalers deze informatie door aan het bestuursbureau. 

3.5 Evaluatie bestuurs en bestuursleden 

De evaluatie van het bestuur en de bestuursleden vindt op verschillende niveaus plaats. 

Evaluatie deskundigheid 

SPN onderschrijft de Code Pensioenfondsen waarin het eigen functioneren van zowel het 

collectief als de leden van het bestuur een zeer belangrijk punt is. Jaarlijks bepaalt en 

evalueert het bestuur (het niveau van) de leden van het bestuur (geschiktheidsniveaus A en 

B).  
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Functioneren bestuur en bestuursleden 

De voorzitter is namens het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht en 

het verantwoordingsorgaan over het functioneren van bestuurders. De voorzitter bewaakt 

de evenwichtige afweging van belangen in de besluitvorming, net als de besluitvormings- 

en adviesprocedures. 

Het bestuur van SPN evalueert jaarlijks het functioneren van het bestuur als geheel en van 

de individuele leden. Tevens wordt het functioneren van de door het bestuur ingestelde 

commissies geëvalueerd. De voorzitter voert in beginsel eenmaal per jaar een 

functioneringsgesprek met ieder bestuurslid. Het functioneringsgesprek van de voorzitter 

vindt plaats met een door het bestuur aangewezen lid van het bestuur. Voorafgaand aan de 

functioneringsgesprekken vult ieder bestuurslid een evaluatieformulier in waaruit de 

toepasselijke en gewenste geschiktheidsniveaus blijken. Daarnaast worden de volgende 

onderwerpen betrokken in de evaluatie betrokken: 

- kijken waar we staan (waartoe zijn we op aard, wat is onze opdracht?); 

- resultaten benoemen (wat gaat goed?); 

- gewenste resultaten benoemen (wat kan beter, waar willen we naartoe?); 

- kijken hoe we besturen (hoe verloopt het proces?); 

- kijken hoe we functioneren als team (hoe werken we samen, wat gaat goed /wat kan 

beter?); 

- benoemen hoe het beter kan waar het nog niet goed gaat (wat moeten we daarvoor 

doen?); 

- leereffect vaststellen (wat moeten we in de toekomst zien te voorkomen/anders 

doen?); 

- afspraken maken (wat nemen we ons voor en hoe doen we dat ‘smart’, dus 

toetsbaar?); 

- vaststellen hoe we verantwoording gaan afleggen (we willen transparant zijn, wat uit 

deze evaluatie is relevant voor de rapportage aan onze stakeholders, waarin vinden zij 

houvast?). 

 

Eén keer in de twee jaar betrekt het bestuur een derde externe partij bij de evaluatie. Het 

bestuur bepaalt dan: 

- hoe het bestuur in totaliteit functioneert in het besluitvormingsproces en als team; 

- hoe het bestuur heeft gewaarborgd dat de leden van het bestuur onafhankelijk en 

kritisch hebben kunnen opereren; 

- of er door bestuursleden afzonderlijk voldoende tijd is (besteed) om de bestuursfunctie 

goed in te vullen en een ieder voldoende participeert in vergaderingen;  

- wat de bestuurlijke effectiviteit is; 

- of de ondersteuning van het bestuur van voldoende niveau en naar tevredenheid is; 

- of er acties nodig zijn op het gebied van opvolging. De vraag zal gesteld worden of er 

bestuursleden zijn die op dat moment voorzien dat zij hun lidmaatschap willen 

beëindigen; 

- hoe de situatie is voor iedere eindterm: op welke inhoudelijke kennisgebieden heeft 

het bestuur nog een extra investering nodig op groepsniveau? En welke individuele 

leden gaan hier invulling aan geven; 

- of de belangrijkste competenties voldoende gedekt zijn binnen het bestuur; 

- of het bestuur voldoende divers is samengesteld; 



 

 

 

 

 

 

 

  

  13/16 

- of er voldoende invulling is gegeven aan het opleidingsplan; 

- hoe de relatie met stakeholders is.  

3.6 Opvolging, werving en selectie bestuur 

De posities in het bestuur worden ingevuld door personen die op grond van dit 

geschiktheidsplan voldoen aan de vereiste deskundigheid, competenties en professioneel 

gedrag. Niet iedere individuele bestuurders hoeft dezelfde invulling aan zijn profiel te 

geven. Belangrijk is dat het bestuur als geheel alle kerntaken afdekt. 

 

In verband met de diversiteit binnen het bestuur streeft SPN er conform de Code 

Pensioenfondsen naar dat er in het bestuur tenminste één man, één vrouw en één persoon 

jonger dan 40 jaar zitting heeft. Het bestuur moet ook een redelijke afspiegeling vormen 

van de belanghebbenden.  

 

Functieprofiel, opvolging, werving & selectie 

Er is een functieprofiel door SPN opgesteld, waarin de functievereisten voor de leden van 

het bestuur zijn beschreven. Ingeval van vertrek van een bestuurslid zal door het voltallige 

bestuur worden overlegd welke deskundigheid, competenties en specifieke taken hiermee 

wegvallen en welke taken eventueel kunnen worden herverdeeld. Op basis van de uitkomst 

hiervan zal het functieprofiel voor de vacature worden bepaald en vervolgens worden 

besproken met de voordragende en benoemende partijen. Voor ieder bestuurslid geldt ook 

het vereiste professioneel gedrag.  

4 Geschiktheid leden van de raad van toezicht 

Dit hoofdstuk wijdt specifieke aandacht aan de geschiktheid van leden van de raad van 

toezicht. Ten aanzien van leden van de raad van toezicht bestaat enige overlap met de 

bestuurder op het gebied van geschiktheid. Het accent in de eisen aan geschiktheid ligt 

echter in sommige gevallen anders. Het gaat bij deze medebeleidsbepalers om de 

capaciteiten om hun specifieke  taken op een juiste manier uit te voeren. 

 

De raad van toezicht dient te voldoen aan de algemene geschiktheidseisen. Daartoe dient 

ook de raad van toezicht te voldoen aan het drieluik deskundigheid, competenties en 

professioneel gedrag. Hieronder wordt nader ingegaan op de geldende geschiktheidseisen die 

gelden voor leden van de raad van toezicht. Eén en ander komt tevens tot uitdrukking in het 

functieprofiel dat geldt voor leden van de raad van toezicht. 

4.1 Deskundigheid leden van de raad van toezicht 

Inzake deskundigheid dient elk lid van de raad van toezicht bij aanvang van zijn eerste 

benoemingstermijn deskundig te zijn op alle deskundigheidsgebieden. Tevens zijn er binnen 

de raad van toezicht minimaal twee leden van de raad van toezicht per aandachtsgebied 

deskundig op niveau B. Voor wat betreft de aandachtsgebieden actuariële zaken en 

verslaglegging enerzijds en vermogensbeheer anderzijds is het wenselijk dat alle drie de 

leden van de raad van toezicht deskundig zijn op niveau B. 
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De deskundigheid van de leden van de raad van toezicht wordt in kaart gebracht door de 

leden van de raad van toezicht te vragen zelf het huidige deskundigheidsniveau aan te 

geven.  

 

Een deskundigheidsmatrix ten aanzien van leden van de raad van toezicht is opgenomen als 

bijlage bij dit geschiktheidsplan. 

4.2 Competenties leden van de raad van toezicht 

Een lid van de raad van toezicht dient net als een lid van het bestuur te beschikken over 

meerdere competenties.  

 

De onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht dient voorop te staan. De raad 

van toezicht bevordert conform de Code Pensioenfondsen ook het collegiaal toezicht en 

complementariteit binnen de raad. Daarbij houdt de raad van toezicht rekening met 

opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd. 

 

De leden van de raad van toezicht zijn bekend met de VITP-toezichtscode en streven ernaar de 

bepalingen van deze Code bij het uitoefenen van hun taak toe te passen.  

 

Ten aanzien van het in kaart brengen van de competenties wordt aan de leden van de raad 

van toezicht gevraagd dit zelf in kaart te brengen  in een competentiematrix.  

4.3 Professioneel gedrag leden van de raad van toezicht 

Voor de eisen die worden gesteld in het kader van professioneel gedrag wordt verwezen 

naar paragraaf 2.4. 

4.4 Scholing raad van toezicht 

De leden van de raad van toezicht zijn zelf verantwoordelijk voor het op niveau houden of verder 

op niveau brengen van hun geschiktheid. Scholing wordt niet vergoed door het fonds. 

4.5 Evaluatie raad van toezicht 

Het eigen functioneren is voor de raad van toezicht een continu aandachtspunt. De raad 

van toezicht evalueert daartoe in elk geval jaarlijks zijn functioneren. Hierbij betrekt de raad 

van toezicht één keer in de drie jaar een derde externe partij. Bij de evaluatie komt aan de 

orde of de raad voldoende geschikt en divers is en wordt bovendien gekeken naar gedrag 

en cultuur.  

4.6 Opvolging werving en selectie leden raad van toezicht 

Conform de Code Pensioenfondsen zorgt de raad van toezicht ervoor dat de samenstelling 

complementair is. De raad van toezicht stelt hiertoe een functieprofiel op. Een lid van de 

raad van toezicht dient bij aanvang van zijn of haar functie geschikt te zijn.  

 

De raad houdt rekening met het diversiteitsbeleid. De raad van toezicht streeft ernaar dat 

er tenminste één man en één vrouw in de raad van toezicht zit. 



 

 

 

 

 

 

 

  

  15/16 

5 Geschiktheid sleutelfunctionarissen  

De deskundigheid en de vereiste competenties voor sleutelfunctionarissen is vastgelegd in 

het functieprofiel voor sleutelfunctionarissen. Voor wat betreft de scholing van de 

sleutelfunctionarissen geldt dat zij bereid moeten zijn tot het volgen van scholing om hun 

deskundigheid op het gewenste niveau te brengen. Voor de sleutelfunctionarissen die 

tevens bestuurder van het fonds zijn of medewerker van het bestuursbureau geldt dat de 

kosten van deze scholing worden vergoed door het fonds. 

6 Geschiktheid leden verantwoordingsorgaan 

Hieronder wordt nader ingegaan op de geschiktheidseisen die gelden voor leden van het 

verantwoordingsorgaan. Eén en ander komt tevens tot uitdrukking in de competentievisie 

die geldt voor het verantwoordingsorgaan. 

6.1 Deskundigheid verantwoordingsorgaan 

Voor leden van het verantwoordingorgaan gelden op grond van de Beleidsregel 

geschiktheid 2012 en de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur 2017 geen 

geschiktheidseisen, daar het verantwoordingsorgaan geen (mede-)beleidsbepaler is. Voor 

het verantwoordingsorgaan van SPN wordt ernaar gestreefd dat het 

verantwoordingsorgaan als geheel voldoet aan deskundigheidsniveau A.  

 

In het bijzonder is voor het verantwoordingsorgaan kennis vereist van het fonds en de 

groep waarvoor de pensioenregeling wordt uitgevoerd. 

6.2 Competenties verantwoordingsorgaan 

Om het bestuurlijk handelen te beoordelen dienen leden van het verantwoordingorgaan in ieder 

geval te beschikken over enkele in de competentievisie genoemde competenties.  

6.3 Evaluatie verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan evalueert periodiek zijn eigen functioneren. De 

verantwoordelijkheid voor het naar behoren functioneren van leden van het 

verantwoordingsorgaan berust bij dit orgaan. In overleg met het bestuur van het fonds kan 

het functioneren van het verantwoordingsorgaan worden begeleid door een externe 

deskundige. Na goedkeuring komen de kosten hiervan voor rekening van het fonds. 

 

 

 

6.4 Opvolging, werving en selectie leden van het verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan van SPN streeft ernaar dat er tenminste één man, één vrouw 

en één persoon onder de 40 jaar in het verantwoordingsorgaan zit. 

 

Het verantwoordingsorgaan stelt een competentievisie op die bij de verkiezing van leden 

van het verantwoordingsorgaan gehanteerd wordt. De leden van het 
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verantwoordingsorgaan worden gekozen door middel van verkiezingen, één en ander met 

inachtneming van hetgeen bepaald is in het verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan.  

 

Als de kandidaat niet aantoonbaar over de vereiste kennis beschikt, dient de kandidaat 

bereid te zijn binnen drie maanden nadat de kandidaat als lid van het 

verantwoordingsorgaan is gekozen deze kennis zich eigen te maken. 

7 Evaluatie geschiktheidsplan 

Jaarlijks wordt het geschiktheidsplan (inclusief opleidingsplannen en geschiktheids- en 

competentiematrix) geëvalueerd en eventueel aangepast.    

8 Inwerkingtreding 

Dit geschiktheidsplan is vastgesteld door het bestuur op 7 februari 2019 en treedt in 

werking per deze datum. Dit geschiktheidsplan vervangt alle voorgaande 

geschiktheidsplannen.  
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