
PROFIELSCHETS BESTUURSLID 
 

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) is een beroepspensioenfonds. SPV heeft tot doel uitvoering te geven 

aan het pensioenreglement, zoals dat geldt voor eerstelijns verloskundigen en verloskundigen die bij hen in loondienst zijn. 

Daarnaast geldt de pensioenregeling ook voor een ieder die in Nederland werkzaam is binnen de geboortezorg of uit 

hoofde van zijn of haar verloskundige titel bestuurlijke functies bekleedt . SPV voert de pensioenregeling uit die, op verzoek 

van de beroepspensioenvereniging "Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen (DPV)", door de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verplicht gesteld voor iedere verloskundige die praktijk in Nederland voert. SPV 

ontwikkelt uitsluitend activiteiten die het in staat stelt zijn opdracht - het verzorgen van een inkomen bij pensionering en 

overlijden, op basis van solidariteit en collectiviteit van (gewezen) deelnemers - zo goed mogelijk te verzorgen en uit te 

voeren. 

SPV is een T2 fonds volgens de indeling die DNB aanhoudt. 

SPV streeft ernaar de premies van de deelnemers in de pensioenregeling zodanig te beleggen dat een optimaal rendement 

wordt behaald tegen acceptabele risico’s en kosten. In de bepaling van wat acceptabele risico’s zijn is voor het pensioen-

fondsbestuur de mening van deelnemers van groot belang. 

 

De pensioenregeling van SPV is een zogenoemde 'beschikbare premieregeling'. Dat betekent dat de hoogte van de 

pensioenpremie het uitgangspunt is voor de berekening van de pensioenopbouw van de individuele deelnemer. 

 

De bestuursondersteuning en de werkzaamheden die voortvloeien uit de pensioenadministratie, de financiële administratie 

en het vermogensbeheer heeft het bestuur van SPV uitbesteed aan Achmea Pensioenservices. Daarnaast maakt het bestuur 

gebruik van de diensten van een actuaris, een accountant, een beleggingsadviseur en een compliance officer.  

 

Het bestuur van SPV  

Het bestuur van SPV bepaalt hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd en legt daarover beleid vast. Het bestuur van SPV 

werkt volgens een paritair bestuursmodel en bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven personen. Bestuursleden zijn 

(gewezen) deelnemers in de pensioenregeling dan wel gepensioneerden in het genot van ouderdomspensioen van het 

pensioenfonds. Alle bestuursleden worden benoemd door het bestuur, na het horen van het verantwoordingsorgaan over 

de procedure, op voordracht van DPV. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Het bestuur 

van SPV streeft een cultuur van transparantie en respectvolle onderlinge openheid na en vindt diversiteit en 

complementariteit in kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds in het bestuur van belang.  
 

Voorafgaand aan deskundigheid en competenties zijn de volgende randvoorwaarden van belang: 

• beschikbaarheid voor een tijdsbeslag van gemiddeld 8-12 uur per week; 

• er wordt een adequate vergoeding gegeven; 

• het bestuur heeft de bevoegdheid om een voorgedragen of gekozen kandidaat af te wijzen als die kandidaat wezenlijk 

afwijkt van het gestelde profiel. 

 

Het bestuur van SPV kent de volgende commissies.  

• Beleggingsadviescommissie 

Deze commissie adviseert het bestuur over vraagstukken die zich voordoen bij het uit te voeren beleggingsbeleid. De 

beleggingsadviescommissie vergadert gemiddeld 8 keer per jaar De beleggingsadviescommissie bestaat uit ten minste twee 

bestuursleden en wordt bijgestaan door een adviseur van Achmea Investment Management en een adviseur van Montae.  

• Communicatiecommissie 

Deze commissie adviseert het bestuur over vraagstukken die zich voordoen bij de communicatie met de belanghebbenden 

bij het pensioenfonds. De communicatiecommissie vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. 

De commissie bestaat uit ten minste twee bestuursleden. Een bestuurslid van DPV is ook betrokken bij de 

communicatiecommissie. De commissie wordt bijgestaan door een communicatieadviseur van Achmea Pensioenservices. 

• Commissie Pension Fund Governance (PFG) 

Deze commissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de invulling van wetsvoorschriften met betrekking tot 

zorgvuldig pensioenfondsbestuur. Naast de werkzaamheden in het kader van zorgvuldig pensioenfondsbestuur is de 

commissie verantwoordelijk voor het volgen van ontwikkelingen met betrekking tot wettelijk toezicht en wetgeving en het 

voorbereiden van wijziging van statuten en (pensioen-)reglement(en) die het gevolg zijn van die ontwikkelingen of van 



bestuursbeleid. De commissie PFG vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De commissie bestaat uit ten minste twee 

bestuursleden. De commissie wordt bijgestaan door een bestuursadviseur en/of eventuele deskundigen vanuit Achmea 

Pensioenservices. 

• Commissie Deelnemersdossiers 

Deze commissie is verantwoordelijk  voor de voorbereiding van de behandeling van deelnemersverzoeken. De commissie 

bestaat uit ten minste twee bestuursleden. Vraagstukken worden met elkaar afgestemd. 

• Commissie Integraal Risicomanagement (IRM) 

Deze commissie adviseert het bestuur over risicobeheersing en integraal risicobeheer en zij vervult een onafhankelijke 

tweedelijns rol binnen SPV. De Commissie bereidt ter ondersteuning van de bestuurscommissies de risicobeleidskaders 

voor, bewaakt, rapporteert en escaleert indien nodig. 

 

Voor het interne toezicht op het functioneren van het bestuur is een visitatiecommissie ingesteld. De visitatiecommissie 

heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De 

visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging 

door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. De 

visitatiecommissie vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het 

fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds. 

 

De visitatiecommissie beoordeelt om dat te bereiken:  

· de beleidsprocedures en –processen;  

· de bestuursprocedures en –processen;  

· de checks en balances binnen het fonds;  

· de manier waarop het bestuur het fonds aanstuurt;  

· de manier waarop het bestuur risico’s identificeert en beheerst;  

· de manier waarop het bestuur zorgt dat het tot evenwichtige besluiten komt.   

 

De visitatiecommissie bespreekt zijn bevindingen met het bestuur en legt over zijn bevindingen verantwoording af aan het 

verantwoordingsorgaan. In een eigen paragraaf vermeldt de visitatiecommissie zijn bevindingen in het jaarverslag van het 

pensioenfonds. De visitatiecommissie betrekt de naleving van de Code 

Pensioenfondsen bij zijn taak.  

 

Het bestuur legt over het gevoerde beleid en beleidskeuzes voor de toekomst verantwoording af aan het 

verantwoordingsorgaan. Het bestuur zorgt er met het oog daarop voor dat de hoofdpunten van het beleid en de 

doelstellingen en uitgangspunten van het fonds inzichtelijk zijn voor het verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag legt het 

bestuur verantwoording af over het beleid en de gemaakte keuzes. Het beleid waarop de verantwoording betrekking heeft, 

is vermeld bij de werkzaamheden van het bestuur. 

 

Werkzaamheden van het pensioenfondsbestuur 

Het bestuur van SPV heeft de opdracht de pensioenregeling uit te voeren. Om dat te kunnen doen formuleert het bestuur 

beleid op een groot aantal terreinen en zorgt ervoor dat dit wordt uitgevoerd. Het gaat om: 

· premiebeleid; 

· beleggingsbeleid; 

· toeslagbeleid; 

· risicobeleid; 

· herstelbeleid (indien van toepassing); 

· communicatiebeleid; 

· uitbestedingsbeleid; 

· geschiktheid; 

· diversiteit; 

· beloningen. 

Verder is het bestuur verantwoordelijk voor een correcte pensioenadministratie, incasso van premies en uitkering van 

pensioenen. Het bestuur van SPV legt over de uitvoering van de pensioenregeling verantwoording af en is daarover tevens 

transparant naar al zijn stakeholders. 



 

Vereisten algemeen 

Iedere bestuurder SPV onderschrijft de volgende uitgangspunten: 

• integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarde om te kunnen besturen; 

• bestuurders staan er borg voor voldoende tijd voor de uitoefening van de bestuursfunctie beschikbaar te hebben. 

Zij stellen zich op de hoogte van wat de regelgeving op dit punt voorschrijft; 

• bestuurders hebben een grondige kennis van het fonds zelf in termen van de regeling, de populatie, de cultuur 

e.d. De doelstellingen van het fonds en de op de fondskarakteristieken afgestemde uitgangspunten zitten 

bestuurders als het ware ‘in de genen’. Die doelstellingen en uitgangspunten zijn voor de bestuurders van SPV van 

cruciaal belang voor de evenwichtige afweging van belangen en voor de omgang met dilemma’s in de bestuurlijke 

besluitvorming; 

• bestuurders zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instelling voorspeller is van de prestaties 

van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag: ‘the tone at the top’. Bestuurders 

hebben open oog voor de werking van groepsdynamische processen en voor het belang om individueel 

respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke 

functioneren (bestuurlijke evaluatie). 

 

Nadere vereisten aan de gezochte bestuurder  

Het bestuur bestaat uit bestuursleden die beroepsgenoot zijn of ooit de rol van beroepsgenoot hebben vervuld. De 

bestuurder is bij aanvaarding van de bestuursfunctie geschikt als bestuurder van een pensioenfonds en beschikt ten minste 

over geschiktheidsniveau A. Geschiktheidsniveau A omvat deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Voor de 

beoogde bestuurder betekent dit dat hij/zij:  

• de opbouw en het functioneren van de begrippen en systemen uit de pensioenmaterie kent, ook wel het 

pensioencomplex genoemd;  

• de hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de deskundigheidsgebieden in hun onderlinge samenhang 

kent;  

• in eigen woorden het pensioencomplex kan uitleggen;  

• zicht heeft op de onderlinge samenhang van de deskundigheidsgebieden;  

• onafhankelijk kan optreden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een 

belangrijke rol speelt;  

• actief kan deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een goed besluit te nemen; 

• kan vroegtijdig op basis van afwijkingen van beleidsafspraken signaleren dat er (mogelijk) iets aan de hand is en 

dit benoemen. 

 

De deskundigheid op geschiktheidsniveau A omvat de volgende kennisgebieden:  

1. het besturen van een organisatie;  

2. relevante wet- en regelgeving;  

3. pensioenregelingen en pensioensoorten;  

4. financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en 

herverzekering; 

5. administratieve organisatie en interne controle;  

6. communicatie; en 

7. uitbesteding.  

 

Inhoudelijke kennis is een belangrijke vereiste voor het bestuur en de individuele bestuursleden. Inhoudelijke kennis 

betekent echter nog niet automatisch geschiktheid. Besturen is niet uitsluitend het intellectueel bezig zijn met de 

pensioenmaterie, maar is ook een collectief proces onder invloed van krachten binnen en buiten het pensioenfonds, gericht 

op de goede balans tussen reflectie en actie. Wil een bestuur daadkrachtig en effectief kunnen zijn, dan dient het 

individuele bestuurslid, maar ook het bestuur als team, over bestuurlijke competenties te beschikken. In het psychologische 

vakgebied worden deze competenties getypeerd in het drieluik: denken – voelen – kracht. Per functieprofiel wordt door het 



bestuur van SPV bepaald welke competenties als basis nodig zijn en welke competenties nodig zijn om het bestuur aan te 

vullen. Hieronder staan de algemene competenties die voor een bestuurslid (in meerdere of mindere mate) gelden.1  

 

COMPETENTIES 

DENKEN VOELEN KRACHT 

1. strategisch denken 1. loyaliteit 1. stressbestendigheid 

2. multidisciplinair denken en 

oordeelsvorming 

2. samenwerken 2. onafhankelijkheid 

3. verantwoordelijkheid 3. communicatief vermogen 3. authenticiteit 

4. reflecterend vermogen 4. omgevingsbewustzijn 4. besluitvaardigheid 

  5. onderhandelingsvaardigheid 

  6. klant-, kwaliteits- en 

resultaatgerichtheid 

  7. strategische sturing 

  8. overtuigingskracht 

  9. leiderschap (voorzitter) 

  10. voorzittersvaardigheid (voorzitter) 

 

 

Competenties specifiek  

Afhankelijk van de aanwezige geschiktheid binnen het bestuur wordt een aanvullende profielschets opgesteld. Deze komt 

er op neer dat het bestuurslid beschikt of binnen een afzienbare periode kan voldoen aan het geschiktheidsniveau B en/of 

B-plus op een of meerdere aandachtsgebieden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de “eindtermen” zoals die zijn 

opgenomen in de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. 

 

Kenmerken 

Bestuursleden dienen verder te voldoen aan de volgende kenmerken. Een bestuurslid: 

- beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een zakelijke instelling; 

- kan goed in het fungerende bestuur functioneren; 

- voldoet aan de eisen van DNB ten aanzien van betrouwbaarheid en geschiktheid; 

- is bereid om het bestuurslidmaatschap ten minste een zittingstermijn van vier jaar te vervullen (met een maximum van 

drie termijnen); 

- heeft affiniteit met pensioenen; 

- steekt voldoende tijd en energie in het bijwonen en voorbereiden van bestuursvergaderingen; 

- is bereid zitting te nemen in meerdere commissies of werkgroepen; 

- is bereid om de deskundigheid te behouden door het volgen van opleidingen en cursussen, en het bezoeken van 

seminars, congressen, bijeenkomsten e.d. op het gebied van pensioenen en aanverwante zaken; 

- is bereid een (extern) assessment af te leggen. 

 

Selectieprocedure en benoeming  

Het bestuur van SPV benoemt bestuursleden, na het horen van het verantwoordingsorgaan over de procedure, op 

voordracht van DPV. De uiteindelijke besluitvorming over de gewenste kandidaat geschiedt door middel van 

bestuursbesluit. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een kandidaat wordt benoemd. De benoeming van het 

nieuwe bestuurslid vindt plaats voor een termijn van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door 

DNB. Het bestuur van SPV vindt diversiteit  en complementariteit in het bestuur, in termen van kennis en competenties 

enerzijds en leeftijd, achtergrond en geslacht anderzijds, van belang. Dit speelt dus een rol bij de selectie van de kandidaat.  

 

Toetsing door DNB  

 
1 Dit zijn de competenties waarover een bestuurslid beschikt zoals uitgewerkt door de Pensioenfederatie in hoofdstuk 6 van de 

Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur 2017. 



Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van het nieuwe bestuurslid aan bij DNB. DNB toetst de beoogde bestuurder 

op betrouwbaarheid en geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. 

DNB zal het beoogde bestuurslid toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het overige 

bestuur. Met zekerheid is een uitdrukkelijk toetscriterium de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft, waarbij de 

VTE-score van toepassing is. Dit is de normering van tijdsbeslag, zoals vormgegeven in artikel 35a van het Besluit uitvoering 

Pensioenwet (Pw) en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).  

 

Vergoeding  
De bestuursleden ontvangen een vergoeding van het fonds voor hun werkzaamheden in de vorm van vacatiegelden. 
 

Tijdsbesteding 

De geschatte tijdsbesteding is 8 à 12 uur per week. 
 


