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Even voorstellen

Roeland van Vledder (1959)

Voorzitter Pensioenfonds DNB (paritair model)
Voorzitter Pensioenfonds IBM Nederland (omgekeerd gemengd model)
Niet uitvoerend bestuurder De Nationale APF (onafhankelijk gemengd model)
Lid Raad van Commissarissen BNP Paribas Cardif
Lid Visitatiecommissie SPF (Fysiotherapeuten)
Lid monitoring commissie code VITP

Oud lid raad van toezicht Bpf Schilders (paritair model)
Oud lid Visitatiecommissie SPH (Huisartsen)



Toezicht houden is niet makkelijk 



Inzicht delen

Een kruk op twee poten staat aanzienlijk 
minder stabiel dan een kruk op drie poten



De Raad van Commissarissen

⚫Houdt toezicht

⚫Geeft advies 

⚫Vervult de rol van werkgever:

⚫ (voorstel tot) benoeming

⚫ Beoordeling en beloning

⚫Ontslag



Toezicht op pensioenfondsen

⚫ Raad van Toezicht

⚫Niet uitvoerend bestuurder

⚫Visitatie commissie

Zij houden toezicht en geven advies (wettelijk hoort dit niet 
bij de taak van een VC) maar vervullen niet de rol van 
werkgever



Pensioenfondsen met een raad van toezicht
⚫ Artikel 104 Pw: raad van toezicht heeft een goedkeuringsrecht voor de 

profielschets voor bestuurders en voor het beloningsbeleid 

⚫ Geledingen dragen kandidaten voor namens werkgever(s), werknemers en 
gepensioneerden aan het bestuur

⚫ Bestuur doet een voorstel en de raad van toezicht toetst aan het profiel

⚫ Bestuur benoemt het bestuurslid, na goedkeuring DNB

⚫ De raad van toezicht heeft geen bevoegdheid tot ontslag, deze bevoegdheid ligt 
bij het bestuur. De code pensioenfondsen schrijft voor dat de raad van toezicht 
hier over gehoord wordt



Pensioenfondsen met een one tier board
⚫ Omgekeerd gemengd model:

⚫ Geledingen dragen kandidaten voor niet uitvoerend bestuurders voor namens werkgever(s), 
werknemers en gepensioneerden aan het bestuur

⚫ Bestuur (NUB en UB) toetst aan profiel en benoemt na goedkeuring DNB

⚫ Onafhankelijk voorzitter wordt  benoemd door het Niet uitvoerend bestuur op voordracht van het 
uitvoerend bestuur

⚫ Uitvoerend bestuurders worden benoemd door het Niet uitvoerend bestuur gehoord de 
uitvoerende bestuurders

⚫ Onafhankelijk gemengd model
⚫ Benoeming en ontslag Niet uitvoerend bestuurders door Belanghebbenden orgaan op voordracht 

van bestuur

⚫ Uitvoerend bestuurders worden benoemd en ontslagen op voordracht van niet uitvoerend bestuur 
door het Belanghebbenden orgaan



Pensioenfondsen met een visitatie 
commissie

De visitatie commissie speelt geen rol bij de benoeming, 
beloning en het ontslag van bestuursleden. Wel kan zij 
de benoemings- en ontslagprocedure in haar toezicht 
betrekken



Pleidooi

Versterk de rol van het intern toezicht door de 
bevoegdheid tot het benoemen, belonen, beoordelen en 
ontslaan van bestuursleden bij de raad van toezicht of het 
niet uitvoerend bestuur neer te leggen.



Mariëlle Rompa
Toezichthouder in de zorg en de 

jeugdhulpverlening
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Programma 

• Historische ontwikkelingen in het Toezicht

• Functioneren als collectief 

• Eisen aan het persoonlijk functioneren 
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De Staalmeesters/Waardijns
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Ontwikkelingen in het toezicht 

• Feiten en cijfers 

• Auditcommissie financiën

• Kwaliteit 

• Auditcommissie Kwaliteit ( en Veiligheid )  

• Codes ( vanaf 2003)

• Risicomanagement 

• Boardroomdynamics
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Grondslagen 

• Missie, licence to operate, fundament

• Visie, vanuit welke overtuiging, identiteit ( waarden en normen )

• Strategie, op welke wijze 
a. externe en interne analyse, SWOT 
b. product, prijs, plaats , personeel, promotie (MVO)
c. financieel toetsen
d. inbreng stakeholders 
e. actieve rol RvT   

Resultaat: externe waarde, interne ontwikkeling 

• (Meerjaren )Beleid/jaarplan, uitvoering. 

Doel: stabiliteit en continuïteit van de organisatie
Not for profit: wiens belang dien je ? 

+
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Toezicht algemeen

• RvB/ Het Bestuur is doelrealisator, RvC is doelbewaker 
(inclusief de middelen!) 

• Intern toezicht op basis van verantwoordelijkheid: 
good governance. 
D.w.z. toezicht en permanente verbetering  

• Extern toezicht :verantwoording : wet- en regelgeving 

• Overheid/ Ministerie systeemverantwoordelijk 

• Nederland kent ruim 20.000 RvC’s en 1500 RvT’s . 
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4 Rollen 

• Toezichthouder

• Adviseur ( “ik heb hier verstand van … ☺”)

• Werkgever ( 2 x per jaar ) 

• Netwerker/ambassadeur 
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Ontwikkelingen in Toezicht 

• Brenninkmeijer:  De vrijblijvendheid voorbij
• 1. goed beslagen ten ijs

• 2. zelfreflectie

• 3. transparantie 

• Barnasconi : uitvoering 

• 1. permanente educatie

• 2. visie op toezicht 

• 3. vindbaar 
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Functioneren, collectief 

• Evaluatie collectief en individueel 

• Externe begeleiding ( minimaal 1 x per 2 jaar) 

• Aandacht voor cultuur, houding en gedrag

• Diversiteit 

• Opleidingsprogramma c.q. 
deskundigheidsbevordering 

• Gevoelige onderwerpen, conflict, strategische  
benoemingen

• Opinie en debat ( maatschappelijk discours)
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Deugden

voor goed bestuur en toezicht
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Functioneren als persoon 
Nieuwe deugden 

• Gezond verstand/ “gutfeeling”: Rotterdam , 
Calatrava, Maserati, etc

• Moed: of x redenen om je mond te houden ?
Halsema: Een lastig gesprek
parkeerplaats gesprek

• Integriteit
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Organiseer  tegenspraak 

• Bewust van eigen feilbaarheid 

• Denk niet in termen van schuld

• Zorg voor open cultuur

• Wissel van perspectief

• Benoem een tegenspreker

• Stel groepsoordeel ter discussie 

• Formuleer alternatieve scenario’s 

Kortom: lenigheid 
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Magritte Le blanc seing
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Samenspel
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PAUZE



Subsessies:
1. Beter toezicht door principes?
Zaal: Opaal, begane grond

2. Beter toezicht door meer bevoegdheden?
Zaal: Amethist, begane grond

3. Beter toezicht door wrijving tussen 
toezichthouder en bestuur?
Ionazaal, 1e verdieping (ook plenair)



Plenaire afsluiting
Nelly Altenburg
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