
PROFIELSCHETS LID BELEGGINGSADVIESCOMMISSIE 
 

Profiel 

Vormt samen met andere bestuursleden de beleggingsadviescommissie. Werkzaamheden worden verricht in samenwerking 

met de fiduciair beheerder en de externe beleggingsadviseur van het pensioenfonds. Is medebeleidsbepaler en ziet toe op de 

uitvoering van het jaarlijkse beleggingsplan. Draagt zorg voor de monitoring van de prestaties van de vermogensbeheerders 

en de (niet) financiële risico’s voor zover deze betrekking hebben op het beleggingsbeleid. Adviseert het bestuur over het 

beleggingsbeleid en toetst de reguliere rapportages van de vermogensbeheerders en fiduciair beheerder op volledigheid, 

tijdigheid en afgesproken richtlijnen. Draagt bij aan het risicomanagement van SPV. Is verantwoordelijk voor het opstellen 

van de financiële paragraaf in het jaarrapport. Is de vertegenwoordiger van SPV in relatie tot de vermogensbeheerders en 

partijen die betrokken zijn bij het opstellen van het jaarrapport en de toezichthouders, voor zover het betrekking heeft op 

het vermogensbeheer van SPV.   

 

In aanvulling op de algemene profielschets voor bestuurslid SPV gelden voor een lid van de beleggingsadviescommissie de 

volgende eisen. 

 

Belangrijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Een lid van de beleggingsadviescommissie: 

- heeft kennis van de verschillende elementen in het beleggingsproces en de betekenis daarvan (ALM, strategische 

asset allocatie, tactisch en operationeel beleid, risicoafdekking, performancemeting); 

- is in staat om de adviezen van de vermogensbeheerders en –adviseurs op hun waarde te beoordelen en 

voldoende bestuurlijk tegenwicht te bieden; 

- is in staat om op objectieve wijze de rapportages van de vermogensbeheerder te beoordelen en te vertalen naar 

te nemen beleidsmaatregelen; 

- is in staat om de adviezen van de beleggingsadviescommissie inclusief afwegingen toe te lichten aan het bestuur 

van het pensioenfonds. 

Ten minste twee leden van de beleggingsadviescommissie beschikken over geschiktheidsniveau B-plus met kennis op het 

gebied van beleggingen/vermogensbeheer. 

 

Aanvullende competenties als lid van de beleggingsadviescommissie  

Naast de algemene bestuurderscompetenties –zie profielschets van de bestuurder- dient een lid van de 

beleggingsadviescommissie ook te beschikken over onderstaande competenties: 

Strategisch denken: Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door ze in een meer omvattend 

begrippenkader te plaatsen en van daaruit te handelen. De grote lijnen en voornaamste implicaties van gebeurtenissen in 

beeld hebben en houden. Verder kijken en denken dan de dagelijkse focus. 

Stressbestendig: Effectief blijven presteren onder tijdsdruk en bij onvoldoende middelen, tegenslag, teleurstelling of 

tegenspel. 

Overtuigingskracht: Anderen weten te overtuigen van een bepaald standpunt of met goede argumenten zover weten te 

krijgen tot het nemen van een bepaald besluit of het behalen van een bepaald resultaat.  

 

Vereiste kennis en ervaring  

- Ruime (relevante) bestuurlijke ervaring;  

- Ervaring met en gevoel bij de risico’s van beleggen;  

- Affiniteit met en kennis van de (institutionele) beleggingswereld;  

- Ervaring met het overbruggen van belangentegenstellingen;  

- Academisch werk- en denkniveau;  

- (Gewezen) deelnemer in SPV;  

- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.  

 
  



Geschatte tijdsbesteding en beloning  

De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 4 uur per week, exclusief de reguliere bestuurstaken. Vergoeding vindt plaats 

conform de vacatieregeling van SPV. 
 

   



 


