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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN 

STICHTING PENSIOENFONDS ATRADIUS NEDERLAND 

Op twee augustus tweeduizendnegentien verschijnt voor mij, mr. Paula Ravensbergen, 

kandidaat-notaris, waarnemer van mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam: -

Professor mr. Rene Hendrik Maatman, advocaat, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw 

Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, -

1082 MD Amsterdam, geboren in Gendringen op vijfentwintig november negentienhonderdzestig, 

van wie ik de identiteit heb vastgesteld aan de hand van Nederlands rijbewijs met nummer --
5978531711. -------------------------

De comparant verklaart dat op twaalf juli tweeduizendnegentien het bestuur van de stichting: -

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland, statutair gevestigd in Amsterdam, met adres -

David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam en handelsregisternummer 41199851, heeft besloten 

de statuten van die stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen --

verlijden.-------------------------------

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te -

wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt--------------
_____________ ST AT UTE N:-------------

Definities. ------------------------------
Artikel 1.-----------------------------
ln deze statuten wordt verstaan onder:---------------------

a. het pensioenfonds 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

de werkgever 

de deelnemers 

het bestuur 

de Raad van Bestuur 

gepensioneerde deelnemers 

de pensioengerechtigden 

het pensioenreglement 

CGR/PRO 

M325527 4 7 /1/74 709500 

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland, -

gevestigd te Amsterdam;---------

Atradius N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, en 

door het bestuur op verzoek van de Raad van -

Bestuur als gelieerde onderneming aangewezen -

ondernemingen. De gelieerde ondernemingen -

worden vermeld op een lijst die als addendum bij -

het pensioenreglement wordt gevoegd; ---

zij, die ingevolge het bepaalde in artikel 5 van deze 

statuten als deelnemer in het pensioenfonds zijn -

opgenomen; -------------

het bestuur van het pensioenfonds;-----

de Raad van Bestuur van Atradius N.V.;---

de voormalige deelnemers waarvan het pensioen, -

niet zijnde een arbeidsongeschiktheidspensioen, -

geheel of gedeeltelijk is ingegaan; -----

degenen die een pensioenuitkering ten laste van -

het pensioenfonds ontvangen; -------

het reglement inhoudende de regeling van de -

pensioenaanspraken van de (gewezen) ---

deelnemers, pensioengerechtigden en overige -

aanspraakgerechtigden;----------



i. de gewezen deelnemers 

j. het verantwoordingsorgaan 

k. de visitatiecommissie 

I. de toezichthouder 
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de voormalige deelnemers, niet zijnde 

gepensioneerde deelnemers, die bij het einde van -

de arbeidsovereenkomst met de werkgever --

pensioenaanspraken hebben behouden; ---

het orgaan waaraan het bestuur de verantwoording 

aflegt als bedoeld in artikel 115 van de ---

Pensioenwet; -------------

de commissie die belast is met het interne toezicht 

als bedoeld in artikel 103 van de Pensioenwet;-

de Stichting Autoriteit Financiele Markten of De -

Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast 

met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens 

artikel 151 Pensioenwet. ----------
Naam en zetel. ----------------------------
Artikel 2.-------------------------------
Het pensioenfonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland en is gevestigd 

te Amsterdam.-----------------------------

Doel en werkwijze. 
Artikel 3.------------------------------

1. Het pensioenfonds heeft ten doel overeenkomstig het bepaalde in deze statuten en het -

pensioenreglement te voorzien in pensioenen voor de deelnemers, de gewezen 

deelnemers, de pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden.-----

2. Het bestuur is bevoegd of, indien de toezichthouder op grand van de wet dit noodzakelijk -

acht (binnen een door de toezichthouder te stellen termijn), verplicht middelen van het -

pensioenfonds aan te wenden tot herverzekering of overdracht van alle of een deel van de 

risico's, voortvloeiende uit de door het pensioenfonds aangegane pensioenverplichtingen.-

3. Het pensioenfonds werkt volgens een door het bestuur vastgestelde actuariele en --

bedrijfstechnische nota. In de actuariele en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het 

verzekeringstechnische en financiele beleid en de organisatie van het pensioenfonds -

beschreven. De regels op grand van de wet, waaronder de bepalingen met betrekking tot -

de vaststelling van toereikende technische voorzieningen, het "Besluit financieel ---

toetsingskader pensioenfondsen" en de ter zake door de toezichthouder op te stellen -

regels zullen bij de opstelling van de actuariele en bedrijfstechnische nota in acht warden -

genomen. De actuariele en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan warden -

door het bestuur onverwijld aan de toezichthouder overgelegd.----------

4. lndien het pensioenfonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde draagt het ---

pensioenfonds er zorg voor dat deze derde de bij of krachtens de wet gestelde regels, die 

van toepassing zijn, naleeft.----------------------

Bezittingen, inkomsten, uitgaven en beheer. -----------------
Artikel 4.--------------------------------
1. De bezittingen en inkomsten van het pensioenfonds bestaan uit: ---------

a. bijdragen van de werkgever; --------------------

b. bijdragen van de deelnemers (indirect);----------------

c. uitkeringen uit herverzekeringen;-------------------
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d. inkomsten uit beleggingen; ----------------------

e. inkomende waardeoverdrachten van elders opgebouwde pensioenaanspraken;--

f. andere baten, met dien verstande dat het bestuur verplicht is erfstellingen te 

aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ----------

2. De uitgaven van het pensioenfonds bestaan uit: ----------------

a. uitkeringen overeenkomstig het pensioenreglement;------------

b. premies, te betalen aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de ----

Pensioenwet;---------------------------

c. uitgaande waardeoverdrachten;--------------------

d. andere uitgaven, waaronder begrepen de kosten van administratie en beheer die het 

bestuur noodzakelijk en/of wenselijk acht ter uitvoering van het doel van het --
pensioenfonds. --------------------------

3. De bij het pensioenfonds beschikbare middelen worden door het bestuur op solide wijze -
belegd. ---------------------------

Het pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent

person regel en dat nader is vastgelegd in de in artikel 3 lid 3 genoemde actuariele en -
bedrijfstechnische nota. -------------------------

Deelnemers. ------------------------------
Artikel 5.------------------------------
1. Het bestuur zal met inachtneming van het pensioenreglement als deelnemer in het --

pensioenfonds opnemen de werknemers in dienst van de werkgever die door de werkgever 

bij het pensioenfonds worden aangemeld. ------------------

2. ledere deelnemer is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten, van het ---

pensioenreglement en van alle andere door het bestuur, overeenkomstig deze statuten 

vastgestelde reglementen. De hier bedoelde stukken alsmede de tekst van de daarin -

aangebrachte wijzigingen zijn voor de deelnemers, de gewezen deelnemers, de 

pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden beschikbaar. ------

3. Wanneer een deelnemer de dienst van de werkgever verlaat, verliest hij de bevoegdheid -

om bij een verkiezing als bedoeld in artikel 13, lid 1, stem uit te brengen en verliest hij -

eveneens de in de artikelen 13 en 19 van deze statuten aan deelnemers toegekende -

bevoegdheden, in verband waarmede in laatstbedoelde artikelen onder "deelnemers" -

uitsluitend worden verstaan deelnemers die in dienst van de werkgever zijn. Gewezen -

deelnemers en pensioengerechtigden zijn echter gerechtigd de algemene vergaderingen -

van deelnemers bij te wonen en aldaar het woord te voeren; zij hebben aldaar echter geen 

stemrecht.------------------------------

Bestuurssamenstelling. --------------------------
Artikel 6. 
1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur. -----------------

2. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit zes leden, van wie drie vertegenwoordiger -

zijn van de werkgever, twee vertegenwoordiger van de deelnemers en een -----

vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. In afwijking van het bepaalde in de -

vorige zin kan het bestuur besluiten dat aan het bestuur een of twee !eden worden --

toegevoegd, die geen directe vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het --

pensioenfonds zijn zoals bedoeld in artikel 100 lid 6 van de Pensioenwet. ------
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3. De vertegenwoordigers van de werkgever worden benoemd door het bestuur op bindende 

voordracht van de Raad van Bestuur. Een van deze bestuursleden, daartoe aangewezen -

door de Raad van Bestuur, treedt op als voorzitter van het bestuur. --------

4. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd door het bestuur op bindende 

voordracht van de vertegenwoordigers van de deelnemers in het verantwoordingsorgaan. -

5. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur op -

bindende voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het -

verantwoordingsorgaan. ------------------------

6. lndien het bestuur besluit met inachtneming van het bepaalde in lid 2 een of twee --

bestuursleden aan het bestuur toe te voegen, worden deze bestuursleden benoemd door -

het bestuur.----------------------------

7. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen te alien tijde 

worden herbenoemd. Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functie tot zijn opvolger is 
benoemd. -----------------------------

8. leder van de bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich -

krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een/vierde (1/4) van de bestuursleden -

zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.-

9. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar de belangen van de deelnemers, 

gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en de -

werkgever en zorgt hij ervoor dat dezen zich door hem op evenwichtige wijze ----

vertegenwoordigd kunnen voelen. --------------------

10. Het dagelijks beleid van het pensioenfonds wordt bepaald door het bestuur. -----

11. De geschiktheid van de bestuursleden en andere personen die het beleid van het --

pensioenfonds bepalen of mede bepalen, dient naar het oordeel van De Nederlandsche 

Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds --

betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige ---

aanspraakgerechtigden. ------------------------

12. Het bestuur van het pensioenfonds brengt elke wijziging in de samenstelling van het -

bestuur en de andere personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede -

bepalen vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank. Een wijziging als bedoeld in dit lid 

wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst -

van de melding, of, indien De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen -

heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het -

bestuur van het pensioenfonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging -

instemt.------------------------------

13. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuursleden en de andere -

personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen, mogen De -

Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de --

belangen, bedoeld in dit artikel, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel 

staat. lndien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het derde lid, -

stelt het bestuur van het pensioenfonds De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld -

schriftelijk in kennis. -------------------------

14. Door het bestuur wordt een geschiktheidsplan opgesteld, hetwelk als doel heeft de --

geschiktheid van het bestuur blijvend op een dusdanig niveau te houden, dat naar het -
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oordeel van De Nederlandsche Bank de geschiktheid voldoende is met het oog op de -

belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige -

aanspraakgerechtigden en de werkgever.------------------

15. Bij de kandidaatstelling van een te benoemen bestuurslid hanteert het bestuur een door -

het bestuur opgestelde profielschets. In de profielschets wordt onder meer verwezen naar 

geschiktheid. Het bestuur informeert degene(n) die bevoegd is / zijn om een voordracht te 

doen omtrent de inhoud van de profielschets. Het bestuur kan een voor benoeming -

voorgedragen kandidaat bestuurslid slechts voor benoeming afwijzen, indien het bestuur -

van oordeel is dat de betrokkene niet aan de profielschets voldoet. lndien het bestuur, met 

inachtneming van het voorgaande, een kandidaat bestuurslid voor benoeming afwijst, is/ -

zijn degene(n) die hem voor benoeming voordroeg(en) bevoegd een nieuwe kandidaat -

voor benoeming voor te dragen.---------------------

16. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren -

van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. ----------

17. Het bestuur beschikt over een eigen gedragscode, waarin voorschriften zijn opgenomen -

gericht op de voorkoming van belangenconflicten en van misbruik respectievelijk --

oneigenlijk gebruik van bij het pensioenfonds aanwezige informatie. --------

18. Het bestuur is bevoegd een bestuurslid te schorsen. De schorsing vervalt, indien deze niet 

binnen drie maanden door ontslag is gevolgd.---------------
Defungeren bestuursleden. -----------------------
Artikel 7.------------------------------
1. Een bestuurslid defungeert: -----------------------

a. door vrijwillig of periodiek aftreden;------------------

b. voor wat betreft een door de Raad van Bestuur voor benoeming voorgedragen -

bestuurslid: door ontslag door het bestuur op voordracht van de Raad van Bestuur; -

c. voor wat betreft een door de vertegenwoordigers van de deelnemers in het --

verantwoordingsorgaan voor benoeming voorgedragen bestuurslid: door ontslag -

door het bestuur op voordracht van de vertegenwoordigers van de deelnemers in -

het verantwoordingsorgaan;--------------------

d. voor wat betreft een door de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in -

het verantwoordingsorgaan voor benoeming voorgedragen bestuurslid: door ontslag 

door het bestuur op voordracht van de vertegenwoordigers van de -----

pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan; -----------

e. voor wat betreft een bestuurslid dat met inachtneming van artikel 6 lid 6 aan het -

bestuur is toegevoegd: door ontslag door het bestuur;-----------

f. indien en zodra De Nederlandsche Bank na hertoetsing bezwaren heeft tegen zijn -

aanblijven als bestuurslid; ---------------------

g. indien het bestuur besluit een bestuurslid te ontslaan in verband met onvoldoende -

functioneren, nadat degene(n) die hem voor benoeming voordroeg(en) hieromtrent -
is/ zijn gehoord. ------------------------

2. Het bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen. Bij de vaststelling van dat rooster -

kan de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd worden verkort of verlengd. ----

3. lndien hetzij de Raad van Bestuur, hetzij de vertegenwoordigers van de deelnemers in het 

verantwoordingsorgaan, hetzij de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het 
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verantwoordingsorgaan een door deze voor benoeming voorgedragen bestuurslid voor -

ontslag voordraagt / voordragen, is het bestuur gehouden de betrokkene te ontslaan.-

Vacatures in het bestuur. ------------------------
Artikel 8. 
1. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zal hierin ten spoedigste worden voorzien 

door benoeming van een nieuw bestuurslid volgens de bepalingen van deze statuten. --

2. Gedurende het bestaan van een of meer vacature(s) behoudt het niet voltallige bestuur zijn 

bevoegdheden. --------------------------

Bestuursbevoegdheden. -------------------------
Artikel 9.--------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds in de meest uitgebreide zin 

van het woord. Het bestuur stelt het pensioenreglement vast. Het bestuur is bevoegd het -

pensioenreglement te wijzigen, onverminderd het bepaalde in artikel 19. -----

Het bestuur is, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, bevoegd ter nadere -

regeling van zijn eigen werkzaamheden en de werkzaamheden van de organen van het -

pensioenfonds andere reglementen vast te stellen. Het bestuur is bevoegd zodanige -

reglementen te wijzigen of in te trekken. -----------------

Het bestuur vertegenwoordigt het pensioenfonds in en buiten rechte. Het pensioenfonds -

kan eveneens worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende ----

bestuursleden. ---------------------------

2. Het bestuur is bevoegd de dagelijkse leiding van de zaken onder zijn verantwoordelijkheid 

op te dragen aan een secretaris, al dan niet uit zijn midden, deze van instructie en 

procuratie te voorzien en te ontslaan. Verder regelt het bestuur onderling de verdeling van 

de bestuursfuncties, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 3. ----------

3. Het bestuur is bevoegd aan het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie, ingesteld 

conform het bepaalde in de artikelen 14 en 16, verdere bevoegdheden te verlenen dan de 

in de artikelen 15 en 16 genoemde bevoegdheden. Een zodanig besluit wordt schriftelijk -

vastgelegd en behoeft de instemming van het betreffende orgaan. ---------

Bestuursvergaderingen. 
Artikel 10. -------------------------------

1. Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter door 

middel van schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de andere bestuursleden, met -

inachtneming van een termijn van ten minste zes werkdagen. ----------

2. lngeval de oproeping ter vergadering niet op vorenvermelde wijze heeft plaats gevonden, -

kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, indien alle in functie zijnde --

bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn.-----------------

3. leder bestuurslid is bevoegd een stem uit te brengen. Een bestuurslid kan aan een ander -

bestuurslid volmacht (schriftelijk of op elektronische wijze) verlenen om namens hem stem 

uit te brengen. Besluiten zijn rechtsgeldig genomen, indien ten minste vier bestuursleden -

ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en ten minste vier ter vergadering -

aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, die voor benoeming zijn voorgedragen -

door de Raad van Bestuur, de vertegenwoordigers van de deelnemers in het ----

verantwoordingsorgaan en de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het -

verantwoordingsorgaan, voor het voorstel hebben gestemd. -----------
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Besluiten buiten vergadering. -----------------------
Artikel 11. -------------------------------

1. Het bestuur kan alle besluiten, welke het in vergadering kan nemen ook buiten vergadering 
nemen. ------------------------------

2. Besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuursleden -

zich schriftelijk of per e-mail hebben uitgesproken en ten minste vier bestuursleden, die -

voor benoeming zijn voorgedragen door de Raad van Bestuur, de vertegenwoordigers van 

de deelnemers in het verantwoordingsorgaan en de vertegenwoordigers van de ---

pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, v66r het voorstel hebben gestemd. -

Vrijwaring en verzekering. 
Artikel 12. -------------------------------

1. Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart het pensioenfonds ieder zittend en voormalig 

bestuurslid (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel een gevrijwaarde -

persoon) en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, 

boetes en schade (claims) die de gevrijwaarde persoon heeft moeten dragen in verband -

met een te verwachten, lopende of beeindigde actie, onderzoek of andere procedure van -

civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een juridische actie) -

van of gernitieerd door enige partij, niet zijnde het pensioenfonds, als gevolg van enig doen 

of nalaten in zijn hoedanigheid van gevrijwaarde persoon of een daaraan gerelateerde -

hoedanigheid. Onder claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de gevrijwaarde 

persoon van of gernitieerd door het pensioenfonds alsmede (regres)vorderingen van het -

pensioenfonds ter zake van betalingen op grond van claims van derden, indien de --

gevrijwaarde persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden. ------

2. De gevrijwaarde persoon wordt niet gevrijwaard voor claims voor zover deze betrekking -

hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch -

niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de gevrijwaarde persoon wegens -

opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld. -

3 Het pensioenfonds draagt zorg voor een adequate verzekering tegen claims tegen zittende 

en voormalige bestuursleden en draagt daarvan de kosten, tenzij zodanige verzekering -

niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden. -------------

4. Alie kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) die de ---

gevrijwaarde persoon heeft moeten dragen in verband met een juridische actie zullen door 

het pensioenfonds worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een --

schriftelijke toezegging van de gevrijwaarde persoon dat hij zodanige kosten zal ---

terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft -

vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder kosten 

wordt mede verstaan de door de gevrijwaarde persoon eventueel verschuldigde belasting 

op grond van de aan hem gegeven vrijwaring. ----------------

5. De gevrijwaarde persoon zal geen persoonlijke financiele aansprakelijkheid jegens derden 

aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder ---

voorafgaande schriftelijke toestemming van het pensioenfonds. Het pensioenfonds en de -

gevrijwaarde persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde 

overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige claim. -

lndien echter het pensioenfonds en de gevrijwaarde persoon geen overeenstemming --
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bereiken zal de gevrijwaarde persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als 

bedoeld in dit artikel, alle door het pensioenfonds naar eigen inzicht gegeven instructies -
opvolgen. ------------------------------

6. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel geldt niet voor claims en kosten voor zover deze -

door verzekeraars worden vergoed. ---------------------

7. Dit artikel 12 kan word en gewijzigd zonder instemming van de gevrijwaarde personen als -

zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten -

aanzien van claims en/of kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de -

gevrijwaarde persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was.------

Algemene vergadering van deelnemers.--------------------
Artikel 13. ------------------------------

1. Een algemene vergadering van deelnemers zal worden bijeengeroepen, wanneer dat ter -

verkiezing van een door de deelnemers te benoemen lid van het verantwoordingsorgaan -

dan wel in verband met het in artikel 19 van deze statuten bepaalde, noodzakelijk is en -

voorts zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht. Voorts wordt een algemene vergadering -

van deelnemers bijeengeroepen, indien het verantwoordingsorgaan dat wenselijk acht in -

verband met het ontslag van een vertegenwoordiger van de deelnemers in het ---

verantwoordingsorgaan. De oproeping ter vergadering zal geschieden ten minste veertien 

dagen v66r de dag van de vergadering. -------------------

2. Deze algemene vergaderingen zullen, voor zover in deze statuten niet anders bepaald, -

behalve tot de benoeming of het ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan, -

uitsluitend bevoegd zijn tot het nemen van besluiten, houdende adviezen aan het bestuur 

over onderwerpen omtrent welke het bestuur het gevoelen van de deelnemers verlangt te 

kennen.-------------------------------

3. De oproepingen tot de algemene vergaderingen vinden plaats door middel van ---

bekendmakingen in de ruimten waar de deelnemers werkzaam zijn, dan wel op andere -

door het bestuur te bepalen wijze. ---------------------

4. Een deelnemer kan aan een andere deelnemer volmacht (schriftelijk of op elektronische -

wijze) verlenen om namens hem de algemene vergadering bij te wonen, aldaar het woord 

te voeren en stem uit te brengen, met dien verstande dat een deelnemer in een ---

vergadering voor ten hoogste tien andere deelnemers als gevolmachtigde kan optreden. In 

de vergadering heeft iedere deelnemer recht op het uitbrengen van een stem, tenzij deze -

statuten anders bepalen. Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. ----------------

5. Het bestuur is bevoegd bij reglement nadere regels vast te stellen onder meer omtrent de 

wijze waarop volmachtverlening als bedoeld in lid 4 kan plaatsvinden en de besluitvorming 

binnen de algemene vergadering van deelnemers plaatsvindt.----------

ln het reglement kan worden opgenomen dat besluitvorming door de algemene 

vergadering ook buiten vergadering, op al dan niet elektronische wijze, kan plaatsvinden.-

Het verantwoordingsorgaan.------------------------
Artikel 14. ------------------------------

1. Het bestuur stelt een verantwoordingsorgaan in. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf 

of zes leden.-----------------------------

2. De werkgever benoemt een of twee leden, zulks ter keuze van de werkgever. -----
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De deelnemers en de pensioengerechtigden benoemen de overige vier leden. De --

deelnemers en de pensioengerechtigden zijn evenredig vertegenwoordigd in het ---

verantwoordingsorgaan. lndien er sprake is van een vacature wordt aan de hand van hun 
onderlinge getalsverhouding per eenendertig december voorafgaande vastgesteld of een -

vertegenwoordiger van de deelnemers of een vertegenwoordiger van de ------

pensioengerechtigden wordt benoemd. ------------------

De vertegenwoordigers van de werkgever worden benoemd door de Raad van Bestuur. De 

vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd door de algemene vergadering -

van deelnemers. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden gekozen -

door de pensioengerechtigden.----------------------

3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd, casu quo gekozen voor een -

periode van vier jaar. Het verantwoordingsorgaan bepaalt hoe vaak de leden van het -

verantwoordingsorgaan kunnen worden herbenoemd. --------------

4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt, onverminderd het bepaalde in lid 

2, door:-------------------------------

a. periodiek aftreden; -------------------------

b. vrijwillig aftreden;-------------------------

c. indien het een vertegenwoordiger van de deelnemers, casu quo de 

pensioengerechtigden betreft, door einde van het deelnemerschap, casu quo door -

het einde van de hoedanigheid van pensioengerechtigde;----------

d. toetreden tot het bestuur of tot de visitatiecommissie; ------------

e. indien het een vertegenwoordiger van de werkgever betreft: door ontslag door de -
Raad van Bestuur; -------------------------

f. indien het een vertegenwoordiger van de deelnemers betreft: door ontslag door de -

algemene vergadering van deelnemers; -----------------

9. indien het een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden betreft: door ontslag 

door de pensioengerechtigden.--------------------

5. leder lid van het verantwoordingsorgaan brengt een stem uit in het --------

verantwoordingsorgaan, met dien verstande dat het aantal stemmen per geleding (dat wil 

zeggen: werkgever, deelnemers en pensioengerechtigden) op zodanige wijze wordt -

vastgesteld, dat dit qua verhoudingen gelijk blijft.--------------

Het aantal vertegenwoordigers kan per geleding verschillend zijn, met dien verstande dat -

elke geleding een/derde van de stemmen vertegenwoordigt.----------

Het aantal stemmen per lid wordt dienovereenkomstig vastgesteld. --------

(Ter verduidelijking: Bij een bezetting van het verantwoordingsorgaan als volgt:----

een vertegenwoordiger van de werkgever;---------------

twee vertegenwoordigers van de deelnemers;--------------

twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden, ----------

dan heeft de vertegenwoordiger van de werkgever twee stemmen, de vertegenwoordigers 

van de pensioengerechtigden elk een stem en de vertegenwoordigers van de deelnemers 

elk een stem). Een lid van het verantwoordingsorgaan kan aan een ander lid volmacht -

(schriftelijk of op elektronische wijze) verlenen om namens hem in het -------

verantwoordingsorgaan stem uit te brengen.-----------------

Het verantwoordingsorgaan neemt besluiten met meerderheid van het aantal stemmen dat 
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in totaal door de leden kan warden uitgebracht, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 

9. --------------------------------

6. Het bestuur stelt - na overleg met het verantwoordingsorgaan - een Reglement 

verantwoordingsorgaan vast met daarin de rechten en bevoegdheden van het ---

verantwoordingsorgaan (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de verplichtingen van 

het bestuur rond het vragen van advies van en het verstrekken van informatie aan het -

verantwoordingsorgaan), een vastlegging van de samenstelling, de werkwijze en andere -

zaken omtrent het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan kan zelf, met -

inachtneming van het bepaalde in de statuten en het Reglement verantwoordingsorgaan, -

een nader reglement vaststellen met nadere regelen met betrekking tot de -----

kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen, de vaststelling van de uitslag daarvan 

en de vervulling van tussentijdse vacatures voor leden van het verantwoordingsorgaan, -

alsmede het ontslag, indien het een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden 

betreft. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan kunnen besluiten gezamenlijk een -

reglement vast te stellen waarin het vorenstaande wordt geregeld. Het Reglement --

verantwoordingsorgaan en het in de vorige volzin bedoelde reglement mogen geen -

bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. Het bestuur is - na -

overleg met het verantwoordingsorgaan - bevoegd het Reglement verantwoordingsorgaan 

te wijzigen.-----------------------------

7. Gedurende het bestaan van een of meer vacature(s) behoudt het niet voltallige ---
verantwoordingsorgaan zijn bevoegdheden. ----------------

Bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan. 
Artikel 15. -------------------------------

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde -

beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd en over de naleving van de Code ----
Pensioenfondsen. --------------------------

2. Het bestuur bespreekt ten minste twee maal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten 
daarvan met het verantwoordingsorgaan. ------------------

3. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen 

van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere --

informatie, waaronder de bevindingen van de visitatiecommissie, over het door het bestuur 

uitgevoerde beleid, alsmede over de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, -

samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag 
opgenomen. ----------------------------

4. Het verantwoordingsorgaan heeft voorts de volgende rechten: ----------

a. het recht op overleg met het bestuur en het intern toezicht; ---------

b. het recht op overleg met de externe accountant en de externe actuaris; -----

c. het recht op informatie;----------------------

d. het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het -

heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde beleid.---------

5. Het pensioenfonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over: --

a. de verplichting tot opstelling van een kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel -

140 van de Pensioenwet;---------------------

b. de verplichting tot opstelling van een langetermijnherstelplan als bedoeld in artikel -
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138 van de Pensioenwet;---------------------

c. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de ---
Pensioenwet; en------------------------

d. de beeindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet, waarin de 

bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het pensioenfonds is -

gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen -
personen. ---------------------------

6. Voorts heeft het verantwoordingsorgaan het recht advies uit te brengen over:-----
a. het beleid inzake beloningen; --------------------

b. de vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht;--------

c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; --

d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;----

e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of -

de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; ----------

f. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;------------

g. het sluiten, wijzigen of beeindigen van een uitvoeringsovereenkomst; -----

h. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en---------------

i. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten. 

7. Het advies van het verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd 

dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het zesde lid bedoelde door het bestuur te 
nemen besluiten. --------------------------

8. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee of het -

een ontvangen advies inzake de in het zesde lid bedoelde aangelegenheden niet of niet -

geheel volgt. Het verantwoordingsorgaan wordt tevens schriftelijk medegedeeld waarom -

een advies niet of niet geheel wordt gevolgd. Dit dient eveneens te geschieden ten aanzien 

van een advies van een minderheid van het verantwoordingsorgaan. --------

9. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren -

functioneert, zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam -

met het verzoek:---------------------------

a. een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het -

beleid van en de gang van zaken bij het pensioenfonds; ----------

b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen. ---------

Een besluit tot het indienen van een in dit lid bedoeld verzoek kan slechts met een --

meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen worden 
genomen. -----------------------------

Intern toezicht: de visitatiecommissie.-------------------
Artikel 16. ------------------------------

1. Teneinde te voorzien in een adequaat intern toezicht op het functioneren van (het bestuur 

van) het pensioenfonds door onafhankelijke deskundigen heeft het bestuur een ---

visitatiecommissie. De visitatiecommissie oefent het intern toezicht uit door jaarlijkse -
visitatie. ------------------------------

2. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de -

visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het -



DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBRO 12 

verantwoordingsorgaan. De leden van de visitatiecommissie warden ontslagen door het -

bestuur op bindend advies van het verantwoordingsorgaan. De leden van de ----

visitatiecommissie zijn maximaal acht jaar betrokken bij het pensioenfonds. ------

3. De visitatiecommissie heeft de volgende taken:----------------

a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en 
balances binnen het pensioenfonds; -----------------

b. het beoordelen van de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd;---

c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de -

risico's op de langere termijn.--------------------

4. In dat kader heeft de visitatiecommissie recht op: ---------------

alle informatie die zij nodig acht om haar taak goed te kunnen uitvoeren; ---

overleg met het bestuur over alle bestuurstaken; ------------

overleg met de externe accountant en externe actuaris. ----------

5. De visitatiecommissie rapporteert aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de rapportage -

van de visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) ---

bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. In het bestuursverslag warden de -

bevindingen van de visitatiecommissie vermeld. ---------------

6. Nadere procedurele regelingen rand de visitatiecommissie kunnen warden opgenomen in 

een door het bestuur vast te stellen reglement. ---------------

Accountant en actuaris. 
Artikel 17. ------------------------------

1. Het bestuur benoemt een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, Burgerlijk -

Wetboek, die tot taak heeft op de boekhouding geregeld toezicht te houden, alsmede het -

financiele deel van het door het bestuur opgemaakte bestuursverslag te controleren. -

De accountant kan te allen tijde door het bestuur warden ontslagen. --------

2. Het bestuur benoemt een actuaris die jaarlijks verslag uitbrengt aan het bestuur. Voorts -

adviseert de actuaris het bestuur op pensioentechnisch en actuarieel terrein. De actuaris -

kan te alien tijde door het bestuur warden ontslagen. -------------
Boekjaar. ------------------------------

Artikel 18. ------------------------------

1. Het boekjaar van het pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar.--------

2. Het bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij -

behorende zakelijke gegevens en bescheiden op zodanige wijze te bewaren, dat te alien -

tijde de rechten en verplichtingen van het fonds kunnen warden gekend.------

Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar, 

en wel binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. Daartoe warden mede de --

jaarrekening overeenkomstig wettelijk voorschrift, voorzien van een verklaring omtrent de 

getrouwheid, ondertekend door een accountant, het bestuursverslag en overige gegevens 

- die samen een volledig beeld van de financiele toestand van het fonds geven - ---

vastgesteld door het bestuur. 

Hieruit dient te blijken dat wordt voldaan aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde 

en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, -

pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden voldoende gewaarborgd geacht 
kunnen warden. ---------------------------
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Jaarlijks zal binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een actuarieel verslag --

betreffende het fonds, voorzien van de verklaring van de actuaris, door het bestuur worden 

uitgebracht. 

De hiervoor in dit lid bedoelde stukken worden door het bestuur binnen zes maanden na -

afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank overgelegd. ---------

3. De jaarstukken worden jaarlijks v66r een juli ten kantore van het pensioenfonds zes weken 

ter inzage van de belanghebbenden bij het pensioenfonds gelegd. --------

Wijziging statuten en pensioenreglement: opheffing van het pensioenfonds. -----
Artikel 19. -------------------------------

1. Het bestuur is bevoegd de statuten, het pensioenreglement en andere reglementen van -

het pensioenfonds te wijzigen, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde.---

2. lndien door een wijziging van de statuten of het pensioenreglement, de rechten en/of -

verplichtingen van de deelnemers ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd dan -

heeft de algemene vergadering van deelnemers het recht om de door het bestuur --

voorgenomen wijziging goed te keuren, tenzij de wijziging van de rechten en/of ---

verplichtingen van de deelnemers (i) voortvloeit uit een wetswijziging, (ii) binnen het -

domein valt van de werkgever en haar CAO partners, of (iii) reeds was voorzien in het -

pensioenreglement in die zin dat het pensioenreglement voorzag in een -----

wijzigingsbevoegdheid van het bestuur. Voor goedkeuring door de algemene vergadering 

van deelnemers is vereist dat ten minste twee/derde (2/3) van het aantal ter vergadering -

aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers voor het voorstel stem uitbrengt.----

3. Wijzigingen in de statuten zullen in geen geval het karakter van het pensioenfonds mogen 
aantasten.-----------------------------

4. Het pensioenfonds zal worden opgeheven ten gevolge van een daartoe strekkend besluit -

van het bestuur na goedkeuring door ten minste twee/derde (2/3) van het aantal ---
deelnemers in een algemene vergadering van deelnemers. -----------

5. lndien op een algemene vergadering van deelnemers, waarin een besluit tot wijziging van 

de statuten of het pensioenreglement of tot opheffing van het pensioenfonds ter 

goedkeuring wordt voorgelegd, minder dan twintig procent (20%) van het aantal 

deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd is, zal door het bestuur binnen veertien dagen 

een nieuwe algemene vergadering van deelnemers worden belegd. In deze vergadering -

zal een besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten of het pensioenreglement 

respectievelijk van de opheffing van het pensioenfonds kunnen worden genomen met een 

meerderheid van twee/derde (2/3) van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde --

deelnemers, ongeacht het aantal deelnemers dat ter vergadering aanwezig of ---

vertegenwoordigd is.-------------------------

6. De voorzitter of twee gezamenlijk handelende bestuursleden is / zijn bevoegd de akte van 
statutenwijziging notarieel te doen verlijden. ----------------

Klachten en geschillen.-------------------------
Artikel 20. -----------------------------

Klachten of geschillen, die uit de toepassing van de statuten, het pensioenreglement of andere -

reglementen ontstaan, worden beslist conform het bepaalde in het door het bestuur vast te -

stellen klachten- en geschillenregeling. --------------------
Liquidatie.-------------------------------
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Artikel 21. -------------------------------

1. Wanneer ingevolge het bepaalde in artikel 19 het pensioenfonds wordt opgeheven, zal met 

de liquidatie zijn belast het bestuur, dat ten tijde van het in liquidatie treden in functie is. -

2. Het bestuur zal er bij ontbinding op toezien dat de pensioenrechten en de -----

pensioenaanspraken zoveel mogelijk op het reglementaire peil worden gehandhaafd. Een 

eventueel batig saldo wordt aangewend conform de doelstelling van het pensioenfonds. -

3. Het bestuur stelt een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de -

omvang en samenstelling van het liquidatieoverschot blijkt. Aan een liquidatieoverschot -

wordt door het bestuur een bestemming gegeven zoveel mogelijk in overeenstemming met 

het doel van het pensioenfonds. ---------------------

4. Het bestuur is bij ontbinding van het pensioenfonds bevoegd om de pensioenverplichtingen 

over te dragen aan een ander pensioenfonds of aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 

1 van de Pensioenwet, voor zover deze instelling bij of krachtens de wet bevoegd is om de 

pensioenovereenkomst in de zin van de wet uit te voeren.------------

Onvoorziene gevallen. -------------------------
Artikel 22. ----------------------------

In een incidenteel geval, niet van algemene aard zijnde, waarin naar het oordeel van het bestuur, 

bij de statuten of reglementen van het pensioenfonds niet is voorzien, beslist het bestuur. --

Het document waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten wordt aan -

deze akte gehecht.---------------------------

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is -

vermeld. lk heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft -

verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte 

voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten warden --

voorgelezen op grand van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend 

is, en ik de akte ondertekend. -----------------------

(get.): R.H. Maatmanl P. Ravensbergen. --------------------

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

door mr. Paula Ravensbergen, kandidaat

notaris, waarnemer van mr. drs. Cornelis 

Johannes Groffen, notaris in Amsterdam, 

op 2 augustus 2019. 


