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Reglement van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van De 

Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming met artikel 1, sub n, en artikel 11, lid 

20 van de statuten.  

 

 
Artikel 1. Samenstelling  

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden. De deelnemers en 
pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen 
vertegenwoordigd. Daarnaast worden de gewezen deelnemers en de werkgever 
vertegenwoordigd.  

2. Drie leden worden benoemd als vertegenwoordiger van deelnemers, twee leden als 
vertegenwoordiger van pensioengerechtigden, één lid als vertegenwoordiger van gewezen 
deelnemers en twee leden als vertegenwoordiger van de werkgever. 
Bij voorkeur worden leden van het verantwoordingsorgaan namens de gewezen 
deelnemers en pensioengerechtigden benoemd die tot de betreffende geleding behoren.  

3. De leden voldoen aan de normen van wet- en regelgeving en het profiel voor leden van het 
verantwoordingsorgaan ten aanzien van geschiktheid en integriteit. Ook dienen de leden 
van het verantwoordingsorgaan te voldoen aan de statutaire bepalingen omtrent de leden 
van het verantwoordingsorgaan.  

4. Leden van het verantwoordingsorgaan namens de werkgever of namens de deelnemers 
mogen niet kunnen beschikken over relevante, vertrouwelijke, niet-publieke informatie ten 
aanzien van financiële markten, de pensioensector of pensioenfonds DNB, die zij uit hoofde 
van hun functie bij DNB verkregen hebben.  
Medewerkers van de divisies/afdelingen Financiële markten, Toezicht horizontale functies 
en integriteit, Toezicht verzekeraars, Toezicht pensioenfondsen, Toezicht Europese banken, 
Toezicht Nationale instellingen, On-site en bancaire expertise, directie, Interne audit dienst, 
Risicomanagement & strategie (categorie A) zijn te allen tijde uitgesloten van een functie 
binnen het verantwoordingsorgaan.  
Medewerkers van de divisies/afdelingen Resolutie, Financiële stabiliteit, Toezicht beleid, 
Economisch beleid en onderzoek, Communicatie (categorie B) zijn in principe uitgesloten 
van een functie binnen het verantwoordingsorgaan, tenzij de medewerker aantoonbaar niet 
beschikt of kan beschikken over relevante vertrouwelijke niet-publieke informatie 
Medewerkers van de divisies/afdelingen Chartaal betalingsverkeer, Betalingsverkeer & 
Marktinfrastructuur, Statistiek, Juridische zaken, Bedrijfsvoering, ICT, Chief innovation 
office toezicht, Human resources, Finance & advies, Operationeel risicomanagement 
(categorie C) zijn toegelaten tot het verantwoordingsorgaan, tenzij de medewerker 
beschikt over relevante vertrouwelijke niet-publieke informatie vanuit de aard van hun 
functie of recente functieverleden.  
Voorafgaand aan benoeming vindt een compliancecheck plaats. De vraag of een 
medewerker uit categorie B over relevante vertrouwelijke niet-publieke informatie kan 
beschikken vanuit zijn functie bij DNB, wordt voorgelegd aan de afdeling Compliance & 
Integriteit (C&I) van DNB en zal door het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden 
beoordeeld.  
De bepaling of een medewerker uit categorie C inderdaad toegelaten kan worden tot het 
verantwoordingsorgaan, wordt door het bestuur en het verantwoordingsorgaan gedaan. 
Indien nodig zal ook hier een oordeel van C&I worden gevraagd.  
Indien een kandidaat lid recent van afdeling is gewisseld, geldt een afkoelingsperiode van 
een zes maanden alvorens het lid toe kan treden tot het verantwoordingsorgaan. 

5. Het verantwoordingsorgaan wijst uit zijn midden een voorzitter en zijn plaatsvervanger 
aan.  

6. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van drie jaar 
en komen twee maal voor herbenoeming in aanmerking. Het verantwoordingsorgaan stelt 
een rooster van aftreden vast. Voor leden die ter vervulling van een tussentijdse vacature 
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zijn benoemd, vangt de eerste zittingstermijn aan na afloop van de zittingsperiode van zijn 
of haar voorganger volgens het rooster van aftreden.  

 
Artikel 2. Benoeming en ontslag 

1. Vertegenwoordigers van de deelnemers in het verantwoordingsorgaan worden benoemd 
door het verantwoordingsorgaan op voordracht van de ondernemingsraad bij DNB. De 
leden namens de deelnemers kunnen tevens voorgedragen worden door de bij het cao-
overleg bij DNB betrokken vakbonden, mits de ondernemingsraad hiermee vooraf heeft 
ingestemd.  

2. Vertegenwoordigers van pensioengerechtigden en van gewezen deelnemers in het 
verantwoordingsorgaan worden benoemd door het verantwoordingsorgaan op voordracht 
van de ‘Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank N.V.’;  

3. Vertegenwoordigers van de werkgever in het verantwoordingsorgaan worden benoemd 
door het verantwoordingsorgaan op voordracht van de werkgever.  

4. Het verantwoordingsorgaan stelt voor zijn leden een profielschets vast, nadat het bestuur 
deze heeft goedgekeurd.  

5. Het verantwoordingsorgaan zal bij iedere (voorziene) vacature de instantie die bevoegd is 
tot een voordracht schriftelijk hiervan op de hoogte stellen. De voordragende partij 
ontvangt de profielschets. 
Gedurende acht weken na bekendmaking van de (voorziene) vacature kunnen de 
voordragende partijen schriftelijk via een aanbevelingslijst (een) kandida(a)t(en) 
voorstellen aan het het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan toetst of de 
kandida(a)t(en) voldoe(t)n aan de profielschets, de statutaire vereisten en of hij/zij ook 
overigens geschikt is voor het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan koppelt 
zijn bevindingen terug aan de voordragende partij. Indien geen van de kandidaten 
geschikt is, zal de voordragende partij verzocht worden een nieuwe aanbevelingslijst op te 
stellen. Indien er wel geschikte kandidaten op de aanbevelingslijst staan, wordt er een 
geschikte kandidaat voorgedragen door de voordragende partij.  

6. Benoeming van de leden van het verantwoordingsorgaan wordt voorafgaand aan de 
benoeming voorgelegd aan de raad van toezicht die de benoeming kan beletten als de 
kandidaat niet voldoet aan de profielschets.  

7. Blijkt geen of geen geldige voordracht van kandidaten door de voordragende partijen te 
zijn gedaan, dan voorziet het verantwoordingsorgaan in de vacature.  

8. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding conform het 
beloningsbeleid van het pensioenfonds. Leden die in dienst van DNB zijn, ontvangen geen 
vergoeding. Naast deze vergoeding krijgt het verantwoordingsorgaan een 
opleidingsbudget ter beschikking, dat het naar eigen inzicht kan besteden aan opleiding en 
deskundigheidsbevordering.  

9. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen door het verantwoordingsorgaan worden 
ontslagen. Besluiten tot ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan kunnen 
slechts schriftelijk gemotiveerd worden genomen nadat de raad van toezicht omtrent het 
besluit is gehoord, en met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen 
in een vergadering waarin meer dan de helft van de in functie zijnde leden 
vertegenwoordigd is. 
Het betreffende lid wordt in de gelegenheid gesteld ter vergadering waarin het ontslag is 
geagendeerd diens zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. Diens aanwezigheid 
telt echter niet mee ter bepaling van enig quorum en ter zake komt hem of haar geen 
stemrecht toe. In de betreffende vergadering kan het lid zich op eigen kosten laten 
bijstaan door een raadsman. 

10. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt ook: 
a. door verloop van de termijn waarvoor het lid is benoemd; 
b. door ontslag, al dan niet op verzoek van de voordragende partij; 
c. door overlijden; 
d. bij verlies van het vrije beheer van het lid over zijn vermogen; 
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e. door bedanken; 
f. in de gevallen waarbij niet langer wordt voldaan aan de statutaire bepalingen of de 

bepalingen uit dit reglement voor een lid van het verantwoordingsorgaan; 
g. bij wijziging van het bestuursmodel, liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds.  

 
Artikel 3. Taken en rechten van het verantwoordingsorgaan  

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen 
van het bestuur aan de hand van het jaarverslag (het bestuursverslag en de jaarrekening) 
en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door 
het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel 
wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het 
jaarverslag opgenomen.  

2. Ten behoeve van de uitoefening van deze taken, heeft het verantwoordingsorgaan:  
a. het recht op overleg met het bestuur, de raad van toezicht, de externe accountant en 

de waarmerkend actuaris; 
b. het recht op alle inlichtingen en gegevens die het voor de vervulling van zijn taak 

redelijkerwijze nodig heeft, desgevraagd schriftelijk; 
c. het recht zich op kosten van het fonds te doen bijstaan door één of meer deskundigen 

voor zover dat in redelijkheid nodig is; 
d. het recht op het gebruik van vergaderfaciliteiten.  
Extra vergaderingen zullen door het bestuur belegd worden indien daar door ten minste 
één lid van elke vertegenwoordigde geleding van het verantwoordingsorgaan om wordt 
verzocht. Hierbij worden de leden van het verantwoordingsorgaan namens de 
pensioengerechtigden en namens de gewezen deelnemers als één geleding gezien.  

3. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over: 
a. het beleid inzake beloningen; 
b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; 
c. de profielschets voor de leden van de raad van toezicht; 
d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;  
e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; 
f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de 

overname van verplichtingen door het pensioenfonds; 
g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; 
h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; 
i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;  
j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.  

4. Het bestuur draagt in overleg met het verantwoordingsorgaan zorg voor de vastlegging van 
de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het 
pensioenfonds. 

5. Het verantwoordingsorgaan benoemt de leden van de raad van toezicht, op voordracht van 
de raad van toezicht. Het verantwoordingsorgaan stelt de vergoeding vast voor de leden 
van de raad van toezicht, conform het beloningsbeleid van het pensioenfonds. Ook kan het 
verantwoordingsorgaan leden van de raad van toezicht ontslaan, nadat het bestuur is 
gehoord omtrent het besluit, dat schriftelijk gemotiveerd is. Een besluit tot ontslag van een 
lid van de raad van toezicht kan met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte 
stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de in functie zijnde leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is, genomen worden. Het betreffende lid van de raad wordt 
in de gelegenheid gesteld ter vergadering waarin het ontslag is geagendeerd diens 
zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. Hij kan zich ter vergadering, op eigen 
kosten, bij laten staan door een raadsman. 

6. Voor de werving en selectie, de beoordeling, voordracht en benoeming van kandidaten is 
een ‘Draaiboek benoeming lid RvT’ opgesteld, dat gevolgd wordt bij een vacature in de 
raad van toezicht.  
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7. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van 
disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 104 lid 5 Pensioenwet.  

8. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het 
van wezenlijke invloed kan zijn op de bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt 
aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het 
besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen 
deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.  

9. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het 
een advies of een minderheidsadvies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt 
meegedeeld waarom van het advies wordt afgeweken.  

10. Het pensioenfonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over: 
- de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 

139 Pensioenwet; 
- de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet;  
- de beëindiging van de situatie, als bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de 

bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een pensioenfonds is 
gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen 
personen.  

11. Het verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête 
bedoeld in Afdeling 2, Titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek indienen bij de 
Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, conform het bepaalde in artikel 
219 van de Pensioenwet. Een besluit als bedoeld in dit lid kan slechts genomen worden met 
een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, 
waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het 
verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd of aanwezig is. 

12. Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof 
Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld 
in artikel 115a lid 3 van de Pensioenwet, conform het bepaalde in artikel 217 van de 
Pensioenwet. 

 
Artikel 4. Werkwijze van het verantwoordingsorgaan  

1. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen door de 
voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter. Een verzoek tot 
bijeenroeping kan tevens worden gedaan door ten minste drie leden van het 
verantwoordingsorgaan.  

2. Een vergadering kan ook telefonisch of via een ander passend geacht communicatiemiddel 
plaatsvinden. Daarvoor gelden dezelfde regels als voor fysieke vergaderingen.  

3. Uiterlijk vier werkdagen vóór de vergadering ontvangen de leden van het 
verantwoordingsorgaan de agenda en de daarbij behorende stukken voor de 
desbetreffende vergadering. De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de 
voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter.  
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter (en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend 
voorzitter) bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere 
termijn (uiterlijk één kalenderdag voor vergadering) worden toegezonden.  

4. De voorzitter, of bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, van het 
verantwoordingsorgaan bepaalt wie voor de vergaderingen worden uitgenodigd. Ook 
overige leden van het verantwoordingsorgaan kunnen suggesties hiervoor doen. 

5. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan heeft één stem. Tenzij in dit reglement anders 
bepaald, besluit het verantwoordingsorgaan bij meerderheid van geldig uitgebrachte 
stemmen.  
Formele besluiten tijdens een vergadering kunnen alleen genomen worden als ten minste 
twee leden van de geleding deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden/gewezen 
deelnemers aanwezig zijn en één lid benoemd namens de werkgever.  
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6. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan zich door een ander lid van het 
verantwoordingsorgaan van zijn keuze laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke 
volmacht. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan slechts twee andere leden van het 
verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen.  
Indien het verantwoordingsorgaan niet volledig is samengesteld blijft het 
verantwoordingsorgaan volledig bevoegd. 

7. Bij aanvang van een vergadering dienen alle aanwezigen melding te doen van een 
eventueel (potentieel) belangenconflict of andere integriteitsissues. Indien de meerderheid 
van de aanwezige leden van het verantwoordingsorgaan van mening is dat er sprake is van 
een (potentieel) issue, dan bepaalt de vergadering welke maatregel getroffen wordt, 
bijvoorbeeld dat degene met een (potentieel) issue geen deel mag nemen aan de 
beraadslaging en/of de vergadering dient te verlaten.  

8. Indien geen besluitvorming mogelijk is wegens onvoldoende quorum, wordt er een nieuwe 
vergadering uitgeschreven, waarvoor de agenda en de daarbij behorende stukken minimaal 
twee werkdagen voor de vergadering aan de leden worden toegezonden. Indien er ook in 
die vergadering onvoldoende quorum is, kunnen er rechtsgeldige besluiten genomen 
worden indien er minimaal twee in functie zijnde leden van het verantwoordingsorgaan 
aanwezig zijn. 

9. Indien de stemmen staken, wordt de beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. 
Indien in die vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen.  

10. Indien dit voor de efficiënte afwikkeling van een besluit noodzakelijk is kan een verkorte 
procedure toegepast worden, waarbij besluitvorming buiten vergadering plaatsvindt. 
Hiervoor gelden zo veel mogelijk dezelfde regels als voor een fysieke vergadering.  
Besluitvorming buiten vergadering is alleen mogelijk als alle leden zich unaniem uitspreken 
ten gunste van het voorstel en geen van de leden bezwaar maakt tegen besluitvorming 
buiten vergadering.  

11. Het verantwoordingsorgaan vergadert minimaal twee maal per jaar met het bestuur. De 
vergaderingen van het bestuur en het verantwoordingsorgaan, het uitbrengen van het 
rapport respectievelijk de reactie daarop van het bestuur vinden plaats op tijdstippen die 
voorafgaand aan het boekjaar worden vastgelegd in een door de betreffende organen 
onderling vast te stellen rooster.  

12. Tijdens vergaderingen met het bestuur worden aangelegenheden aan de orde gesteld 
waarover het bestuur en het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk achten. De 
gezamenlijke vergaderingen van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden 
voorgezeten door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan.  

13. Het verantwoordingsorgaan vergadert ten minste eenmaal per jaar met de raad van 
toezicht, waarin aangelegenheden aan de orde worden gesteld waarover het 
verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht overleg wenselijk achten. Deze 
gezamenlijke vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van 
toezicht.  

14. Het verantwoordingsorgaan zal ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren 
evalueren. Hierbij kan, in overleg met het bestuur inzake de kosten, een externe partij 
worden ingeschakeld.  

15. Over zaken wordt bij voorkeur mondeling en over personen schriftelijk gestemd, tenzij 
unaniem door de leden anders wordt bepaald.  

16. Van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan wordt verslag gedaan, dat in de 
eerstvolgende (reguliere) vergadering van het verantwoordingsorgaan wordt besproken en 
vastgesteld.  
 

Artikel 5. Ondersteuning  

1. Het bestuur draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning.  
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Artikel 6. Vertrouwelijkheid en gedragscode 

1. Alle gegevens die de leden van het verantwoordingsorgaan in deze functie ontvangen, 
zullen door deze leden vertrouwelijk worden behandeld.  

2. Alle (aspirant) leden van het verantwoordingsorgaan zijn aangewezen als verbonden 
persoon. Op hen zijn de gedragscode en de regeling melding incidenten en misstanden van 
toepassing. Aspirant leden verklaren dat zij de gedragscode zullen naleven. De leden van 
het verantwoordingsorgaan zullen jaarlijks verklaren dat zij de gedragscode hebben 
nageleefd.  
 

Artikel 7. Onvoorzien  

1. In geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overlegt de voorzitter van het 
verantwoordingsorgaan met óf de voorzitter van het bestuur óf de voorzitter van de raad 
van toezicht over de te volgen procedure.  

 
Artikel 8. Inwerkingtreding en wijzigingen  

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door het bestuur. Het bestuur zal het 
verantwoordingsorgaan raadplegen over een voorgenomen wijziging. 

2. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2007 en is gewijzigd op 17 december 2010, 1 juli 
2014, 19 juni 2015 en 8 juni 2020. 
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