
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profielschets 
 

Voorzitter /lid raad van toezicht  
 
 

 
 
 
  



 

 Profielschets lid raad van toezicht    2 

 

 
Profielschets  
 
Op grond van de Pensioenwet hebben bestuur en verantwoordingsorgaan een verantwoordelijkheid 
in het benoemingsproces van de leden van de raad van toezicht. Om hieraan invulling te geven heeft 
het bestuur deze profielschets vastgesteld. Deze profielschets wordt gebruikt als beoordelingskader bij 
de voorgenomen benoeming van het lid van de raad van toezicht. 
 
De profielschets draagt bij aan de bevordering van een deskundige raad van toezicht in termen 
van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Er wordt gestreefd naar een zodanig niveau van 
(collectieve) kennis en ervaring dat het intern toezicht voldoet aan de wettelijke en maatschappelijke 
normen. 
 
In deze profielschets worden de volgende onderwerpen behandeld: 
1. Kenmerken APF 
2. Bestuurlijke structuur 
3. Taken en verantwoordelijkheden raad van toezicht 
4. Algemene geschiktheidsvereisten en deskundigheid 
5. Specifieke deskundigheidseisen 
6. Vergaderfrequentie, tijdsbesteding en vergoeding 
7. Benoemingsprocedure 

 
 

1. Kenmerken Pensioenfonds APF   
 

Stichting Pensioenfonds APF, opgericht in 1972, verzorgt de pensioenen van werknemers, oud-
werknemers en gepensioneerden van de ondernemingen AkzoNobel en Nouryon. Vanzelfsprekend 
heeft Pensioenfonds APF geen winstoogmerk en dient zij de belangen van de deelnemers in het 
pensioenfonds. Om het draagvlak en vertrouwen te borgen, zijn (oud-)werknemers en 
gepensioneerden vertegenwoordigd in de organen van het pensioenfonds.     
 
Kengetallen per 31 december 2020: 
 Belegd vermogen circa € 5,8 miljard 
 5.151 actieve deelnemers 
 10.304 slapers 
 16.676 pensioengerechtigden 
 Beleidsdekkingsgraad 96,1% 
 Actuele dekkingsgraad 101,7% 

 
De missie van het pensioenfonds luidt als volgt:  
Pensioenfonds APF is het pensioenfonds voor alle (oud-)medewerkers van AkzoNobel en Nouryon en 
draagt zorg voor de uitvoering van de pensioenregeling zoals overeengekomen door sociale partners. 
Wij willen een waardevast pensioen voor alle deelnemers realiseren.  
 
Wij willen het vertrouwen in het pensioen voor onze stakeholders waarmaken. Wij laten ons hierbij 
inspireren en motiveren door de band tussen AkzoNobel, Nouryon en het pensioenfonds. Daarbij 
vormen openheid, transparantie en de bereidheid om verantwoording af te leggen de basis van 
vertrouwen in het fonds.  
Wij baseren ons bestaansrecht als zelfstandig ondernemingspensioenfonds op onze omvang en het 
uitgangspunt dat een collectieve en solidaire pensioenvoorziening het beste resultaat oplevert voor de 
deelnemers. 
Door proactief bestuur blijven wij innoveren waardoor wij waarde blijven toevoegen voor huidige en 
toekomstige deelnemers. Met uitbesteding worden de expertises van specialisten op het gebied van 
pensioenuitvoering, vermogensbeheer en pensioencommunicatie gebundeld tot een hoogwaardige, 
maatschappelijk verantwoorde en kostenbewuste dienstverlening aan deelnemers. Door duurzaam 
lange termijn vermogensbeheer vertrouwen wij erop dat op lange termijn een waardevast pensioen 
wordt gerealiseerd. Deelnemers nemen de regie over hun eigen pensioen door heldere en deskundige 
ondersteuning van Pensioenfonds APF.  
 
Zie voor meer achtergrondinformatie de website www.pensioenfondsapf.nl. 

http://www.pensioenfondsapf.nl/
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2. Bestuurlijke structuur   
 

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit zes leden, van wie drie namens de werknemers, twee 
namens de werkgever en één namens de gepensioneerden. De leden van het bestuur worden voor 
een periode van vier jaar benoemd. Indien gewenst kan men daarna opnieuw voor vier jaar benoemd 
worden. De maximale zittingsduur bedraagt twaalf jaar.  
 
Het fonds heeft conform de wet een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht ingesteld.  
 
Het bestuur wordt ondersteund door diverse partijen (uitvoeringsorganisaties). Zo administreert 
Achmea Pensioenservices de pensioenregeling van het fonds en voert Achmea Investment 
Management het fiduciair beheer van het vermogen. Het bestuur wordt voor de dagelijkse gang van 
zaken ondersteund door het bestuursbureau. In het kader van IORP II zijn drie sleutelfunctiehouders 
benoemd. Daarnaast heeft het bestuur een adviserend en waarmerkend actuaris en een externe 
accountant aangesteld. Waar nodig wordt andere specifieke expertise ingehuurd via het 
bestuursbureau.  
 
Het bestuur wordt ondersteund door diverse partijen (uitvoeringsorganisaties). Zo administreert 
Achmea Pensioenservices de pensioenregeling van Pensioenfonds APF en voert Achmea Investment 
Management het fiduciair beheer van het vermogen. Het bestuur wordt voor de dagelijkse gang van 
zaken ondersteund door het bestuursbureau. Daarnaast heeft het bestuur een adviserend en 
waarmerkend actuaris en een externe accountant aangesteld. Waar nodig wordt andere specifieke 
expertise ingehuurd via het bestuursbureau. 
 
 
3. Taken en verantwoordelijkheden raad van toezicht  
 
De raad van toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in het pensioenfonds.  
De raad van toezicht zal toezien op het functioneren van het bestuur, met name of er sprake is van 
adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Daarnaast kan de 
raad de benoeming van een bestuurder beletten indien hij/zij niet aan het functieprofiel voldoet en de 
bestuursleden schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. De raad van toezicht staat het bestuur 
met raad ter zijde.  
 
De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de 
bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De raad van toezicht kan aan 
het begin van elk jaar met het bestuur afstemmen aan welke specifieke punten dat jaar extra aandacht 
zal worden besteed. 
 
De raad beoordeelt voor de uitoefening van het toezicht:  
 de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds; 
 de beleidsprocedures en -processen;  
 de bestuur procedures en -processen;  
 de checks en balances binnen het pensioenfonds;  
 de manier waarop het bestuur het pensioenfonds aanstuurt;  
 de manier waarop het bestuur risico’s identificeert en beheerst;  
 de manier waarop het bestuur ervoor zorgt dat het tot evenwichtige besluiten kan komen.  

 
De raad van toezicht heeft goedkeuringsrecht over: 

 het jaarverslag en de jaarrekening;   
 de profielschets voor bestuurders;  
 het beloningsbeleid (behalve de eigen beloning); 
 de overdracht van verplichtingen van of naar het pensioenfonds;  
 liquidatie, fusie, splitsing, samenvoeging van het pensioenfonds; 
 omzetting van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm.  

 
Een nadere uitwerking van de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de raad van toezicht is 
vastgelegd in het reglement raad van toezicht Pensioenfonds APF. 
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4. Algemene geschiktheidseisen en deskundigheid   
 
 
Algemene geschiktheidseisen 
 
 WO-niveau of daarmee vergelijkbaar werk- of denkniveau; 
 Ervaring in het besturen van een organisatie en bij voorkeur toezicht houden op een 

pensioenfonds.  
Dit betekent dat het raadslid in staat is de visie en strategie van Pensioenfonds APF te 
doorgronden, de taken van Pensioenfonds APF in het perspectief van maatschappelijke 
ontwikkelingen te plaatsen en het vermogen heeft om te anticiperen op risico’s van de gevolgen 
van beleid en uitvoering en sturing kan geven aan bestuurlijke en toezichthoudende processen; 

 Communicatieve vaardigheden: een raadslid moet het beleid van Pensioenfonds APF kunnen 
uitleggen aan de verschillende stakeholders en Pensioenfonds APF waar nodig kunnen 
vertegenwoordigen in extern overleg; 

 Een lid van de raad van toezicht onderschrijft de doelstellingen van Pensioenfonds APF, handelt 
conform wetten, regelgeving en de gedragscode van Pensioenfonds APF en is niet op een andere 
wijze dan uit hoofde van zijn of haar lidmaatschap van de raad van toezicht betrokken bij 
Pensioenfonds APF. 

 Qua samenstelling wordt gestreefd naar een diverse raad van toezicht, zowel wat leeftijd als 
geslacht betreft. 
 

 
Algemene deskundigheidseisen 
 
Elk lid van de raad van toezicht beschikt bij aantreden minimaal over geschiktheidsniveau A (conform 
de eindtermen van de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie). In 
aanvulling daarop beschikt het lid op zijn of haar deelgebied over geschiktheidsniveau B. De raad is 
zodoende complementair en beschikt gezamenlijk op alle deelgebieden over geschiktheidsniveau B. 
 
De volgende aandachtsgebieden worden onderscheiden: 
1. Het besturen van een organisatie 
2. Relevante wet- en regelgeving 
3. Pensioenregelingen en -soorten 
4. Financieel-technische en actuariële aspecten waaronder financiering, beleggingen, actuariële 

principes en herverzekering 
5. Administratieve organisatie en interne controle 
6. Uitbesteding van werkzaamheden 
7. Communicatie 
 
 
Competenties 
 
De raad van toezicht beschikt over de volgende competenties. 
 
Strategisch denken en strategische sturing: breder of dieper inzicht verschaffen in issues door deze in 
een meer omvattend kader te plaatsen, focussen op de grote lijnen, verder kijken dan de dagelijkse 
gang van zaken. 
 
Oordeelsvorming: vraagstellingen ontleden, verbanden leggen, logische conclusies trekken en tot 
realistische beoordeling komen. 
 
Reflecterend vermogen: handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, 
kennis en vaardigheden. Eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch kunnen bezien en 
beoordelen. 
 
Communicatief vermogen: meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk 
kunnen maken in woord en geschrift, gebruikmakend van ter zake doende middelen. Ingaan op 
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reacties, ook non-verbaal. Relevante vragen stellen en doorvragen. 
 
Organisatie en omgevingsbewustzijn: weten en begrijpen hoe een pensioenfonds en diens omgeving 
werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren. Bij voorkeur ervaring met verandertrajecten binnen 
organisaties.  
 
Samenwerken: samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Een goede 
sfeer bevorderen. 
 
Onafhankelijkheid: Zelfstandig een mening of oordeel vormen of actie ondernemen zonder zich te 
laten beïnvloeden door anderen. 
 
Kritisch zijn: durven tegen te spreken en zaken aan de orde stellen bij het bestuur. 
 
Overtuigingskracht: anderen weten te overtuigen van een bepaald standpunt of met goede 
argumenten zo ver weten te krijgen tot het nemen van een bepaald besluit of het behalen van een 
bepaald resultaat. 
 
 
5. Specifieke deskundigheidseisen  
 
De raad van toezicht bestaat uit drie leden. Eén lid is deskundig op het gebied van vermogensbeheer, 
één lid is deskundig op het gebied van risicobeheer, actuariële aspecten en interne organisatie en één 
lid is deskundig op governance, communicatie en juridisch gebied.  
 
In 2021 wordt gezocht naar een voorzitter/ lid met ofwel aandachtsgebied Risicobeheer/ actuarieel 
ofwel aandachtsgebied Governance, wet en regelgeving.  
 
Het raadslid met aandacht voor actuariële aspecten en risicomanagement beschikt over de volgende 
specialistische kwaliteiten: 

 aantoonbare ervaring met actuariële vraagstukken; in staat om volwaardig het gesprek met 
bestuur en adviserend en controlerend actuaris aan te gaan over actuariële vraagstukken. 

 aantoonbare ervaring met integraal risicomanagement en de implementatie daarvan bij 
pensioenfondsen; bekend met het ‘three lines of defense’-model en ontwikkelingen zoals de 
implementatie van IORP II. Kan de sleutelfunctiehouder risicobeheer challengen; 

 kennis van internal control (administratieve organisatie) en audit (financieel en operationeel); 
 kennis van en ervaring met financiële verslaglegging; 
 het kunnen maken van een vertaalslag van generieke risico’s naar specifieke risico’s voor 

Pensioenfonds APF; het kunnen optreden als countervailing power bij de doorontwikkeling 
van het integraal risicomanagement; 

 Is tenminste deskundig op niveau B op de aandachtsgebieden 4 (actuarieel), 5 en 6 (zie 
paragraaf 4); 

 pensioenregelingen en -soorten;  
 heeft kennis over informatietechnologie, data management, IT-security en data privacy.  

 
Het raadslid met aandacht voor governance, communicatie en juridische aspecten beschikt over de 
volgende specialistische kwaliteiten: 

 heeft ervaring met en kennis van organisatievraagstukken en governancemodellen; is bekend 
met de stichtingsvorm en specifieke regelgeving inzake governance van pensioenfondsen; 

 is vertrouwd met toekomstige ontwikkelingen op pensioengebied (zowel governance, 
pensioenvraagstukken en het nieuwe pensioenakkoord); 

 is bekend met stakeholdermanagement binnen pensioenfondsen; 
 heeft een visie op meerjarige beleidsplannen, met name communicatiebeleid; 
 heeft kennis ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving; 
 is bekend met de beloningssystematiek binnen pensioenfondsen; 
 is tenminste deskundig op niveau B op de aandachtsgebieden 1,2, 3 en 7 (paragraaf 4) 

 
Alle leden scoren hoog op de onderdelen analytisch en rationeel en alle leden kunnen uitstekend naar 
buiten treden en als goede gesprekspartners optreden. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een 
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voorzitter. De voorzitter is aanspreekpunt voor het verantwoordingsorgaan, bestuur en externe 
toezichthouder.  
 
 
Professioneel gedrag 
 
De professionaliteit van de leden raad van toezicht blijkt onder meer uit: 

 betrouwbaarheid; 
 onafhankelijkheid (een lid functioneert onafhankelijk van beloning, onafhankelijk ‘in state, in 

mind en in ‘appearance’.  
 senioriteit; 
 onbevooroordeeld zijn; 
 respectvol optreden; 
 collegialiteit en benaderbaarheid; 
 bewust zijn van de werking van zogenoemde boardroom dynamics, het effect van de ‘tone at 

the top’; 
 handelen conform wetgeving, statuten, codes en maatschappelijke normen;  
 het betrachten van zorgvuldigheid en integriteit, zowel in het functioneren als toezichthouder, 

in de omgang met elkaar en in de omgang met verstrekte informatie; 
 bewust zijn van het belang van integriteit voor de reputatie en het adequaat functioneren van 

de organisatie. 
 
De leden van de raad van toezicht ondertekenen de interne gedragscode van Pensioenfonds APF en 
een jaarlijkse nalevingsverklaring en zij gedragen zich daarnaar. Het te benoemen lid is de laatste drie 
jaar niet betrokken geweest bij de beleidsbepaling van het pensioenfonds. 
 
 
6. Vergaderfrequentie, tijdsbesteding en vergoeding  
 
De raad van toezicht vergadert zo vaak als voor de leden noodzakelijk wordt geacht. Het voltallige 
bestuur en raad van toezicht komen minimaal twee keer per jaar bijeen. Ook spreekt de raad van 
toezicht twee keer per jaar met het verantwoordingsorgaan en heeft zij een keer per jaar periodiek 
overleg met de toezichthouders van Pensioenfonds APF bij De Nederlandsche Bank (DNB).  
In de huidige praktijk komt de raad van toezicht vijf keer per jaar onderling bij elkaar.   
 
De leden van de raad van toezicht zullen voldoende beschikbaar zijn voor de uitoefening van zijn of 
haar reguliere toezichttaak waartoe (de voorbereiding van) vergaderingen en overleg behoren. 
Daarnaast zijn zij ook beschikbaar voor nadere acties die volgen uit bijzondere situaties, die zich in het 
kader van hun toezichttaak kunnen voordoen. 
 
De wettelijke VTE normen zijn van toepassing. 
 
De raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren. Eén keer in de 
drie jaar begeleidt een derde partij deze zelfevaluatie. 
 
De vergoeding voor alle leden van de raad van toezicht bedraagt € 12.500 per jaar (exclusief btw).  
Tevens is een reiskostenvergoeding van toepassing. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,33 per 
kilometer bij vervoer per auto. Indien met openbaar vervoer wordt gereisd, worden de daadwerkelijk 
gemaakte OV-kosten vergoed.  
 
 
7. Benoemingsprocedure  
 
Op grond van de statuten worden de leden van de raad van toezicht benoemd door het bestuur op 
bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. 
 
Kandidaatstelling 
Het bestuur draagt zorg voor de procedure rond de benoeming van de leden van de raad van toezicht. 
Het bestuur stelt een profielschets vast, welke is getoetst door het verantwoordingsorgaan.  
Van geïnteresseerde personen wordt gevraagd stukken te overleggen waaruit blijkt dat zij 
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voldoen aan de gestelde eisen in deze profielschets.  
Gevraagd wordt een motivatiebrief en een CV te mailen naar willeke.pieters@pensioenfondsapf.nl. 
Zo nodig wordt nog aanvullende informatie aan de kandidaat gevraagd. Bij twijfel of een kandidaat 
voldoende gekwalificeerd is, kan een extern assessment worden afgenomen. 
Gesprekken zijn met een delegatie van het verantwoordingsorgaan en met de zittende raad van 
toezichtleden. Tevens zal een gesprek plaatsvinden met een delegatie van het bestuur.   
 
Benoeming 
Nadat het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht heeft gedaan, wordt een nieuw  
lid van de raad van toezicht getoetst door DNB op geschiktheid en betrouwbaarheid. De formele 
benoeming door het bestuur is dan ook onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van 
DNB.  
Eventueel ontslag van de leden van de raad van toezicht vindt plaats door het bestuur, na bindend 
advies van het verantwoordingsorgaan. Wie op een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt in 
het rooster de plaats van zijn of haar voorganger in. 
 
Zittingsduur 
De raadsleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Na afloop van de eerste 
benoemingstermijn kunnen raadsleden maximaal één keer worden herbenoemd.  


