Statuten
van de Stichting Pensioenfonds APF gevestigd te Arnhem
Artikel
1

Naam en zetel
De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds APF en is gevestigd te
Arnhem.

2

Begripsbepalingen
In deze statuten wordt verstaan onder:

2.1

het fonds:
de Stichting Pensioenfonds APF

2.2

Akzo Nobel:
Akzo Nobel Nederland bv

2.3

het bestuur:
het bestuur van het fonds

2.4

het pensioenreglement:
een in artikel 6 van deze statuten bedoeld pensioenreglement

2.5

deelnemers:
personen die overeenkomstig een pensioenreglement deelnemen aan het fonds

2.6

gewezen deelnemers:
personen die overeenkomstig een voor hen van toepassing zijnd
pensioenreglement de deelneming aan het fonds hebben beëindigd en aan dit
reglement nog aanspraken kunnen ontlenen

2.7

pensioengerechtigden:
uitkeringsgerechtigde gewezen deelnemers alsmede uitkeringsgerechtigde
nagelaten betrekkingen van deelnemers en gewezen deelnemers

2.8

de PW:
de Pensioenwet
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2.9

DNB:
De Nederlandsche Bank N.V.

2.10 vakorganisaties:
de vakorganisaties die partij zijn bij de door Akzo Nobel afgesloten collectieve
arbeidsovereenkomst
2.11 het verantwoordingsorgaan:
het verantwoordingsorgaan, bedoeld in artikel 10 van deze statuten.
2.12 de raad van toezicht :
de raad van toezicht, bedoeld in artikel 9 van deze statuten.
Artikel
3

Doel
Het fonds heeft ten doel het treffen van voorzieningen terzake van ouderdom,
arbeidsongeschiktheid en overlijden van de deelnemers en gewezen deelnemers,
overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement.

Artikel
4

Inkomsten

4.1
a
b
c
d

De inkomsten van het fonds bestaan uit:
bijdragen van Akzo Nobel;
bijdragen van werknemers;
inkomsten uit beleggingen;
andere baten.

4. 2
a
b

De inkomsten van het fonds worden aangewend:
voor het bereiken van het doel van het fonds als genoemd in artikel 3;
tot het doen van pensioenuitkeringen en het verlenen van toeslagen ingevolge het
pensioenreglement;
tot het dragen van de kosten van uitvoering van de pensioenregeling van het fonds
volgens het bepaalde in de ter zake door het fonds gesloten
administratieovereenkomst(en), de overeenkomst(en) met betrekking tot het beheer
van het vermogen, alsmede van accountants- en actuariskosten en andere
beheers- en adviseurskosten, die het bestuur nodig of wenselijk acht.

c

4.3 De middelen van het fonds worden op solide wijze belegd. Het fonds stelt jaarlijks –
rekening houdend met een Asset Liability Management studie – het
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beleggingsbeleid vast waarbij een adequate verdeling van de beleggingen tussen
de verschillende beleggingscategorieën is gemaakt.
Artikel
5

Aanwijzing van een onderneming

5.1

Akzo Nobel kan ondernemingen aanwijzen waarvoor het fonds als
pensioenuitvoerder optreedt ter uitvoering van de pensioenovereenkomst.

5.2

Een aanwijzing als bedoeld in artikel 5 lid 1 geschiedt door Akzo Nobel in overleg
met het bestuur.

5.3

Een door Akzo Nobel aangewezen onderneming valt onder de reikwijdte van de
statuten en reglementen van het fonds.

5.4

Akzo Nobel beslist in overleg met het bestuur wanneer een onderneming of
instelling geen aangewezen onderneming of instelling meer is.

Artikel
6

Reglementen

6.1

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement aangaande het bestuur, een
reglement aangaande het verantwoordingsorgaan, een reglement aangaande de
raad van toezicht, een reglement aangaande de werkwijze van de
geschillencommissie als bedoel in artikel 9.8 en een verkiezingsreglement voor
vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan vast.

6.2

Het bestuur stelt, één of meer pensioenreglementen vast inhoudende een
uitwerking van hetgeen is vastgelegd in de pensioenovereenkomst, die na overleg
tussen Akzo Nobel en de vakorganisaties tot stand is gekomen.

6.3

De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de
bepalingen van deze statuten.
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Artikel
7

Bestuur

7.1

Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit zes leden. Deze leden worden
als volgt door het bestuur benoemd:
Twee vertegenwoordigers van Akzo Nobel op voordracht van Akzo Nobel;
Twee vertegenwoordigers van werknemers op voordracht van de gezamenlijke
vakorganisaties;
Een vertegenwoordiger van werknemers op voordracht van de actieven geleding
van het verantwoordingsorgaan;
Een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden op voordracht van de
pensioengerechtigden geleding van het verantwoordingsorgaan.

a.
b.
c.
d.
7.2

Voordracht en benoeming vindt plaats onder de voorwaarde dat naar het oordeel
van het bestuur wordt voldaan aan het door het bestuur voor die betreffende functie
opgestelde profiel.

7.3

Een bestuurder wordt benoemd onder de opschortende voorwaarde dat DNB
binnen de gestelde termijn, na toezending van de vereiste stukken, dan wel binnen
de gestelde termijn na ontvangst van aanvullend gevraagde inlichtingen of
bescheiden niet schriftelijk heeft meegedeeld dat zij met de benoeming niet instemt.
Voordat deze termijn verstreken is, oefent de bestuurder zijn functie niet uit.

7.4

De bestuurder draagt zo spoedig mogelijk na zijn voorgenomen benoeming zorg
voor verzending van de door de PW vereiste stukken inzake de betrouwbaarheid en
deskundigheid naar DNB. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van
de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen vooraf ter
kennis aan DNB.

7.5

De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuurders mogen
DNB geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen,
bedoeld in artikel 8 lid 1, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel
staat. Indien zich een wijziging voordoet in de antecedenten, stelt het bestuur DNB
daarvan in kennis, zodra het bestuur van deze wijziging kennis neemt.
De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door
de toezichthouder is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of
omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.

7.6

De deskundigheid van de bestuurders dient naar het oordeel van DNB
voldoende te zijn met het oog op de belangen als bedoeld in artikel 8 lid 1.
4

7.7

Voor de benoeming als bestuurslid komen uitsluitend in aanmerking personen die
niet tevens lid zijn van het in artikel 10 bedoelde verantwoordingsorgaan.
Bestuurders mogen geen functies bekleden die strijdig (kunnen) zijn met de
belangen van het fonds in de meest ruime zin.

7.8
a
b
c
d
e
f
g
7.9

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door het verstrijken van de zittingsperiode;
door overlijden;
door opzegging;
door functies te gaan bekleden die strijdig zijn met de belangen van het fonds in de
meest ruime zin;
indien het bestuurslid niet langer voldoet aan de in lid 7 gestelde voorwaarden;
op aanwijzing van DNB;
door ontheffing van een bestuurslid uit zijn functie door het bestuur.
De zittingsperiode voor bestuursleden bedraagt 4 jaar.
Volgens een door het bestuur op te maken rooster verstrijkt jaarlijks de
zittingsperiode van maximaal twee bestuurders. De bestuurders waarvan de
zittingstermijn in hetzelfde jaar verstrijkt dienen samen meer dan één van de in lid 1
genoemde geledingen te vertegenwoordigen.

7.10 Bestuurders kunnen bij het verstrijken van hun zittingsperiode terstond weer worden
benoemd voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat de maximale
zittingstermijn twaalf jaar bedraagt.
In geval van een tussentijdse vacature wordt de nieuwe bestuurder benoemd voor
de tijd die zijn voorganger nog had te vervullen.
De secretaris stelt binnen twee weken na het ontstaan van een vacature het voor
de betreffende groep van bestuurders tot voordracht bevoegde orgaan hiervan op
de hoogte.
7.11 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en
een penningmeester. De plaatsvervangend voorzitter treedt op als secretaris van
het bestuur. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter dienen gezamenlijk meer
dan één van de in lid 1 genoemde geledingen te vertegenwoordigen.
7.12 Bij afwezigheid van de plaatsvervangend voorzitter wijst het bestuur uit zijn midden
zijn plaatsvervanger aan.
7.13 Besluiten van het bestuur worden genomen met de stemmen van de volstrekte
meerderheid van het aantal leden waaruit het bestuur bestaat. Een lid van het
bestuur kan aan een ander lid van dit bestuur een machtiging verlenen door middel
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van schriftelijk bericht aan de voorzitter om hem in een vergadering van dit bestuur
te vertegenwoordigen en een stem uit te brengen. Een lid van dit bestuur mag voor
maximaal één lid van dit bestuur als gemachtigde optreden.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen wanneer er ten minste vier
stemmen zijn uitgebracht.
7.14 Het bestuur kan besluiten tot bezoldiging van de leden van de statutaire organen
van het fonds, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
7.15 In geval van disfunctioneren van een lid kan het bestuur besluiten tot schorsing of
ontslag. Voor het nemen van een dergelijk besluit is de aanwezigheid van alle
overige leden van het bestuur vereist. Een besluit kan pas worden genomen nadat
het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.
Artikel
8

Taak en werkwijze van het bestuur

8.1

Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en bepaalt het algemeen
beleid. Het dagelijks beleid binnen het fonds wordt door ten minste twee natuurlijke
personen bepaald.
Bij het vervullen van hun taak richten het bestuur en de personen die het dagelijks
beleid van het fonds bepalen of mede bepalen zich naar de belangen van zowel de
deelnemers als de pensioengerechtigden, de gewezen deelnemers met premievrije
rechten en Akzo Nobel en overige belanghebbenden. Zij zorgen er daarbij voor dat
dezen zich door het bestuur en overige bepalers van het dagelijks beleid op
evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

8.2

De in lid 1 genoemde dagelijkse beleidsbepalers behoeven geen zitting te hebben
in het bestuur, op voorwaarde dat voor hen de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden gedetailleerd zijn vastgelegd.

8.3

Het gestelde in de leden 2, 3, 4, 5 en 6 van artikel 7 over bestuurders is van
overeenkomstige toepassing op dagelijkse beleidsbepalers.

8.4

Het bestuur kan alle daarvoor in aanmerking komende werkzaamheden uitbesteden
aan andere personen of instellingen op basis van een gedetailleerde vastlegging
van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of
instellingen aan wie uitbesteding plaatsheeft.
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8.5

Het bestuur laat zich bijstaan door een accountant in de zin van artikel 393, eerste
lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en door een actuaris. Het bestuur stelt
met inachtneming van de dienaangaande wettelijke en statutaire bepalingen hun
taak vast. De bevoegde actuaris die het actuarieel verslag waarmerkt, is
onafhankelijk van het pensioenfonds en verricht geen andere werkzaamheden voor
het pensioenfonds.
Iedere bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich
krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde van de bestuurders
zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten
bijstaan.

8.6

Het bestuur is bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking,
vallende binnen de doelstelling van het fonds. Hieronder zijn begrepen besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen.

8.7

Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
Het bestuur kan procuratie verlenen aan andere personen of instellingen aan wie
werkzaamheden in de zin van lid 5 van dit artikel zijn uitbesteed, waarbij bij de
aanvang van hun procuratie de omvang van hun bevoegdheden wordt geregeld.

8.8

Het bestuur voert zijn beleid volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota,
conform de voorschriften die in de PW of daarop gebaseerde regelgeving ten
aanzien van genoemde nota worden gesteld. Uit deze nota blijkt of en in hoeverre
overdracht of herverzekering van het risico zal dienen plaats te vinden. De nota,
alsmede iedere wijziging daarin zal binnen twee weken aan DNB worden
toegezonden.

8.9

Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar ter vaststelling van de stukken
bedoeld in artikel 12 en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een tweetal andere
bestuursleden de wens daartoe te kennen geeft.
De werkwijze van het bestuur, voor zover niet in de statuten voorgeschreven, wordt
in het huishoudelijk reglement aangaande het bestuur nader geregeld.

8.10 Het bestuur benoemt een beleggingscommissie, waaraan het, onverminderd zijn
eigen verantwoordelijkheid, zijn taak met betrekking tot het beleggen van de
middelen van het fonds kan delegeren.
8.11 Het bestuur kan voor de behandeling van de door hem aangewezen onderwerpen
adviescommissies benoemen.
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8.12 Samenstelling, taak en werkwijze van de beleggingscommissie worden in het
huishoudelijk reglement aangaande het bestuur nader geregeld. De samenstelling,
taak en werkwijze van de adviescommissies worden in een reglement van taak en
werkwijze van de betreffende commissie nader geregeld.
8.13 Zaken van aanmerkelijk belang worden te allen tijde door de commissies
voorgelegd aan het bestuur.
Artikel
9

Raad van toezicht

9.1

Het fonds stelt een raad van toezicht in. De raad van toezicht bestaat uit drie
onafhankelijke personen die op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van hun
lidmaatschap van de raad van toezicht, betrokken zijn bij het fonds.

9.2

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur, na bindende
voordracht van het verantwoordingsorgaan en worden ontslagen door het bestuur
na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.

9.3

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

9.4

De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en Akzo Nobel
en in het jaarverslag.

9.5

Het bestuur stelt een reglement vast omtrent de taken, bevoegdheden en
werkwijze van de raad van toezicht.

9.6

In geval van een geschil over goedkeuring van besluiten door de raad van toezicht
kan een geschillencommissie worden verzocht om een advies. Het bestuur en de
raad van toezicht betrekken het advies van de geschillencommissie in hun
overwegingen.

9.7

De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De raad van toezicht en het bestuur
benoemen elk één lid. Het derde lid wordt door de reeds benoemde leden
benoemd, dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.

9.8.

De werkwijze van de geschillencommissie wordt door het bestuur nader vastgelegd
in een reglement.
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Artikel
10

Verantwoordingsorgaan

10.1 Het fonds heeft een verantwoordingsorgaan bestaande uit maximaal acht zetels
voor vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden tezamen. De
verdeling van de zetels voor vertegenwoordigers van werknemers en
pensioengerechtigden vindt plaats op basis van onderlinge getalsverhoudingen.
10.2 De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd:
- Vertegenwoordigers van werknemers door verenigingen als bedoeld in artikel 115
van de PW;
- Vertegenwoordigers van pensioengerechtigden door verkiezing.
10.3 Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het
lidmaatschap van het bestuur of een functie in de raad van toezicht.
10.4 Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het
verantwoordingsorgaan:
a. door bedanken van een lid;
b. door overlijden;
c. door het aanvaarden van een functie binnen het pensioenfonds die onverenigbaar
is met het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan;
d. na een daartoe strekkend besluit van het orgaan dat het lid heeft benoemd.
10.5 Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan
over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
10.6 Het bestuur van het fonds bespreekt ten minste twee maal per jaar met het
verantwoordingsorgaan de aangelegenheden waarover het bestuur of het
verantwoordingsorgaan overleg wenselijk achten.
10.7 Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur,
het door het bestuur gevoerde beleid en de door het bestuur gemaakte
beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt samen met de reactie van het
bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen.
10.8 Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te
brengen over voorgenomen besluiten tot:
a. het verlenen van toeslag op pensioenrechten en pensioenaanspraken;
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b. vermindering van pensioenrechten en pensioenaanspraken indien toepassing
gegeven wordt aan artikel 134 van de Pensioenwet;
c. aanpassing van het reglement van het verantwoordingsorgaan;
d. aanpassing van de statuten.
Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur uit eigen beweging adviseren over
aangelegenheden die het fonds betreffen
10.9 Het bestuur stelt een reglement van het verantwoordingsorgaan vast.
Hierin wordt in ieder geval nader vastgelegd:
- de samenstelling van het verantwoordingsorgaan
- de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan
- de werkwijze van het verantwoordingsorgaan
- de wijze van vergaderen en besluitvorming van het verantwoordingsorgaan
Artikel
11

Belegging der inkomsten

11.1 De inkomsten van het fonds worden met behoud van de noodzakelijke liquiditeit en
met inachtneming van de in artikel 8 lid 8 vermelde actuariële en bedrijfstechnische
nota alsmede de wettelijke bepalingen terzake door het bestuur op solide wijze
belegd, in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden.
11.2 Beleggingen in de bijdragende onderneming(en) worden beperkt tot ten hoogste vijf
procent (5%) van de portefeuille als geheel, en ingeval de bijdragende onderneming
tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde
groep als de bijdragende onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste tien
procent (10%) van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het
fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende ondernemingen
prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke
diversificatie. Deze laatste zin is niet van toepassing op beleggingen in
staatsobligaties.
11.3 De bezittingen van het fonds, voor zover daarvoor vatbaar, zullen bij één of meer te
goeder naam en faam bekend staande specifiek hiervoor toegeruste instellingen, in
een safe of in open bewaargeving worden bewaard, tenzij het bestuur in daartoe
aanleiding gevende gevallen anders beslist.
11.4 De beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
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Artikel
12

Boekjaar en verslag

12.1 Het boekjaar van het fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.
12.2 Het bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens - die
samen een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds geven - over het
afgelopen jaar vast. Het bestuur brengt de in de vorige volzin bedoelde stukken ter
kennis aan Akzo Nobel.
Uit de genoemde stukken dient ten genoegen van DNB te blijken dat wordt voldaan
aan het bij of krachtens de PW bepaalde en dat de belangen van de bij het fonds
betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden
voldoende gewaarborgd kunnen worden geacht.
12.3 Het bestuur verstrekt jaarlijks vóór 1 juli aan DNB de staten op de wijze zoals
voorgeschreven in de PW.
12.4 Het samenstellen en het overleggen van de in lid 2 en 3 bedoelde bescheiden
geschiedt met inachtneming van de terzake door DNB gegeven aanwijzingen.
12.5 De jaarrekening als bedoeld in lid 2 moet zijn voorzien van een verklaring omtrent
de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 8 lid 5 van
deze statuten.
Artikel
13

Algemene bepalingen

13.1 Wanneer blijkt, dat het fonds niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, stelt het
bestuur een regeling vast, waarbij de verplichtingen van het fonds in
overeenstemming worden gebracht met de bezittingen en de te verwachten
middelen.
Hierbij zullen de aanspraken en rechten op pensioen worden verminderd, in het
algemeen naar rato van het tekort, met dien verstande, dat de aanspraken c.q.
rechten op pensioen over achterliggende jaren, voor zover die zijn gefinancierd,
vooreerst onaangetast blijven.
Deze regeling zal worden vastgelegd door middel van een wijziging van de
pensioenreglementen.
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13.2 Het bestuur is bevoegd met andere pensioenfondsen of met werkgevers, die een
pensioenovereenkomst in de zin van hoofdstuk 2 van de PW hebben gesloten met
hun werknemers, overeenkomsten aan te gaan, strekkende tot gehele of
gedeeltelijke overname van de verplichtingen, die voortvloeien uit de
pensioenaanspraken en / of -rechten van de deelnemers en / of gewezen
deelnemers van deze fondsen c.q. uit voornoemde pensioenovereenkomst. De
vereiste middelen dienen daartoe door de betreffende pensioenfondsen c.q.
werkgevers ter beschikking van het fonds te worden gesteld.
13.3 Het bestuur is bevoegd de verplichtingen van het fonds, die voortvloeien uit de
pensioenaanspraken en / of -rechten van de deelnemer en / of gewezen deelnemer
van het fonds geheel of gedeeltelijk over te dragen aan andere pensioenfondsen
dan wel wettig daartoe bevoegde verzekeringsmaatschappijen.
Deze fondsen c.q. maatschappijen dienen in het bezit te zijn van de vereiste
vergunning ingevolge de Wet op het Financieel Toezicht.
Voor zover nodig kan deze overdracht geschieden door overdracht van de middelen
die staan tegenover de met deze verplichting samenhangende balansvoorziening,
vastgesteld overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen, of
verzekeringsovereenkomsten.
Artikel
14

Wijziging van de statuten en reglementen

14.1 Het bestuur kan de bepalingen van de statuten wijzigen na advies aan het
verantwoordingsorgaan te hebben gevraagd.
14.2 Het bestuur kan de bepalingen van het huishoudelijk reglement aangaande het
bestuur wijzigen. Het bestuur kan de bepalingen van het reglement aangaande het
verantwoordingsorgaan wijzigen. Het bestuur kan de bepalingen van het reglement
aangaande de raad van toezicht wijzigen. Het bestuur kan het reglement
aangaande de werkwijze van de geschillencommissie als bedoel in artikel 9.8
wijzigen.
14.3 Het bestuur kan de bepalingen van de pensioenreglementen wijzigen na overleg
met de directie van Akzo Nobel en de vakorganisaties..
14.4 Het bestuur zendt
- een authentiek afschrift van de akte houdende de wijziging van de statuten;
- een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van wijziging van de
pensioenreglementen;
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-

een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van de wijzigingen in de
uitvoeringsovereenkomst;
- een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de eventuele
overeenkomst tot herverzekering of tot overdracht;
binnen twee weken na totstandkoming van de wijziging aan DNB.
Artikel
15

Liquidatie

15.1 Het fonds wordt ontbonden indien het bestuur daartoe besluit na verkregen
advies van het verantwoordingsorgaan en goedkeuring van de raad van toezicht.
15.2 Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van het fonds.
15.3 Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van overeenkomstige toepassing en zijn de liquidateuren onderworpen aan
dezelfde voorschriften als het bestuur.
15.4 Bij een vacature in het bestuur, die ontstaat gedurende de liquidatie, vult het
bestuur deze vacature zelf aan.
15.5 Alle deelnemers worden geacht op de datum van ingang van de liquidatie de
deelneming te beëindigen.
De liquidatie zal geschieden op basis van de statuten en pensioenreglementen, die
van toepassing zijn op de aanspraken en rechten op pensioen van de deelnemers
en gewezen deelnemers ten tijde van de ontbinding.
Betrokkenen zullen ten aanzien van hun aanspraken c.q. rechten een
bewijsstuk ontvangen waaruit blijkt tegenover welke instantie zij hun aanspraken
c.q. rechten geldend kunnen maken.
Indien het bestuur aan de statutaire en reglementaire verplichtingen heeft voldaan,
zal een alsdan aanwezig positief saldo worden aangewend voor het waardevast
houden van de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers die recht op
waardevastheid zouden hebben en deelnemers die recht op waardevastheid
zouden hebben gekregen indien de liquidatie niet zou hebben plaatsgevonden en voor wat de deelnemers betreft - er van uitgaande dat het deelnemerschap zou zijn
voortgezet.
Een daarna aanwezig eventueel overschot zal worden aangewend zoveel mogelijk
in overeenstemming met het doel van het fonds.
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Artikel
16

Onvoorziene gevallen

In incidentele gevallen die geen algemeen karakter dragen en waarin deze statuten niet
voorzien beslist het bestuur.
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