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Pensioenfonds Vopak 

Stichting Pensioenfonds Vopak is de uitvoerder van de pensioenregeling van Koninklijke Vopak N.V. en 

aangesloten ondernemingen. Het pensioenfonds streeft ernaar om op het gebied van pensioenen toegevoegde 

waarde en hoogwaardige dienstverlening te leveren aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. 

De pensioenregeling die het pensioenfonds uitvoert is een beschikbare premieregeling met pensioenleeftijd 68 

jaar. Voor het salarisdeel tot EUR 105.075 is er sprake van  bruto beschikbare premie, daarboven van een netto 

beschikbare premie. De bruto beschikbare premie kan – naar keuze van de deelnemer – op ieder gewenst 

moment worden aangewend voor de financiering van ouderdoms- en partnerpensioen. 

In totaal zijn er ruim 6.000 (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. 

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

administratie en het vermogensbeheer heeft het bestuur uitbesteed aan het pensioenbureau van Koninklijke 

Vopak, AZL en BlackRock Investment Management. Daarnaast maakt het bestuur van pensioenfonds Vopak 

gebruik van de diensten van externe deskundigen. 

Bestuur pensioenfonds Vopak 

Het bestuur bepaalt hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd en legt daarover beleid vast. Over het beleid legt 

het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het bestuur werkt volgens een paritair 

bestuursmodel en bestaat uit acht personen. Vier leden zijn aangewezen door de werkgever, twee leden door de 

werknemersleden in het verantwoordingsorgaan en twee leden door de pensioengerechtigden in het verant-

woordingsorgaan. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

Het pensioenfonds kent een beleggingscommissie van externe deskundigen die het bestuur adviseert over 

vraagstukken met betrekking tot het vermogensbeheer van het pensioenfonds. Twee bestuursleden wonen als 

toehoorders de vergaderingen van de beleggingscommissie bij. 

Algemene uitgangspunten 

Ieder bestuurslid onderschrijft de volgende uitgangspunten: 

 integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarden om te kunnen besturen; 

 bestuursleden staan er borg voor voldoende tijd voor de uitoefening van de functie van bestuurslid beschik-

baar te hebben. Zij stellen zich op de hoogte van wat regelgeving op dit punt voorschrijft; 

 bestuursleden hebben een grondige kennis van het pensioenfonds zelf in termen van de regeling, de popu-

latie, de cultuur e.d. De doelstellingen van het pensioenfonds en de op de fondskarakteristieken afgestemde 

uitgangspunten zitten bestuursleden als het ware ‘in de genen’. Die doelstellingen en uitgangspunten zijn voor 

de bestuursleden van cruciaal belang voor de evenwichtige afweging van belangen en voor de omgang met 

dilemma’s in de bestuurlijke besluitvorming; 

 bestuursleden 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. Bestuursleden hebben 

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 

(evaluatie). 

Meer informatie over de taken en werkwijze van het bestuur is te vinden in het algemene profiel van het 

pensioenfondsbestuur. Dit is beschikbaar via de internetsite van het pensioenfonds. 

Het bestuurslid dient: 

 te beschikken over brede kennis en ervaring op de belangrijkste aandachtgebieden van het bestuur, te weten 

pensioenregelingen, beleggingsbeleid, risicobeheer, governance en communicatiebeleid; 

 in staat zijn om problemen in een breder perspectief te zien, verbanden te leggen, de gevolgen van zijn of 

haar beslissingen te onderkennen en lastige beslissingen te nemen; 

 – eventueel na extern advies – in staat te zijn om beleid te maken en toezicht te houden op de uitvoering 

daarvan; 
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 te beschikken over een goede kennis van de Engelse taal ten behoeve van de rapportages van de 

vermogensbeheerder; 

In lijn met de ‘Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur’ streeft het bestuur naar een individueel 

geschiktheidsniveau B-. Dit geschiktheidsniveau omvat deskundigheid, competenties, professioneel gedrag en de 

capaciteiten om hierop te acteren.  

Nadere uitwerking deskundigheid 

In de deskundigheid heeft een verdieping plaatsgevonden ten opzichte van niveau A. Voor het beoogde 

bestuurslid betekent dit ten aanzien van deskundigheid dat hij/zij: 

 de opbouw en het functioneren van de begrippen en systemen uit de pensionmaterie 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. 

De deskundigheid omvat de volgende aandachtsgebieden: 

 het besturen van een organisatie; 

 relevante wet- en regelgeving; 

 pensioenregelingen en pensioensoorten; 

 financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en 

herverzekering; 

 administratieve organisatie en interne controle; 

 communicatie; 

 uitbesteding. 

Nadere uitwerking competenties 

Naast deskundigheid is het van belang dat een bestuurslid in meer of mindere mate beschikt over competenties 

om daadkrachtig en effectief te kunnen besturen. Deze competenties dragen bij aan het collectieve proces 

waarmee het bestuur tot besluitvorming komt. De competenties worden getypeerd in het drieluik denken-voelen-

kracht: 

 denken: het vermogen tot strategisch denken, multidisciplinair denken en oordeelsvorming, verant-

woordelijkheid kunnen nemen en over reflecterend vermogen beschikken; 

 voelen: omgevingsbewust zijn, communicatief vermogen, samenwerken en loyaliteit; 

 kracht: strategische sturing, stressbestendigheid, onafhankelijkheid, authenticiteit, overtuigingskaracht, klant- 

en kwaliteitsgerichtheid, besluitvaardigheid en onderhandelingsvaardigheid. 

Het bestuur streeft ten aanzien van de competenties een ‘evenwicht’ na waarbij alle competenties in voldoende 

mate zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Door acties te benoemen en uit te voeren is het bestuurslid in staat 

competenties verder te ontwikkelen 

Selectieprocedure en benoeming 

Het kandidaat werkgeverslid wordt voorgesteld door de directie en het kandidaat deelnemerslid door het 

verantwoordingsorgaan. De selectieprocedure die hierna binnen het pensioenfonds wordt doorlopen is als volgt 

ingericht: 
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 het kandidaat bestuurslid stelt aan het bestuur een curriculum vitae en een ‘Verklaring omtrent het 

gedrag natuurlijke personen’ ter beschikking; 

 een delegatie van het bestuur heeft op basis van de genoemde informatie een gesprek met het 

kandidaat bestuurslid. In dit gesprek komen in ieder geval aan de orde of betrokkene voldoet aan 

het functieprofiel en of de deskundigheid en competenties van betrokkene passen in de eventueel 

ontstane hiaten in de deskundigheidsmatrix; 

 de delegatie van het bestuur koppelt het gesprek met het kandidaat bestuurslid terug aan het 

voltallig bestuur; 

 indien het bestuur tot het oordeel komt dat het kandidaat bestuurslid niet (geheel) voldoet aan het 

functieprofiel, zal het bestuur het kandidaat bestuurslid en de voordragende partij – met redenen 

omkleed – informeren dat de benoeming niet kan plaatsvinden; 

 indien het bestuur tot oordeel komt dat het kandidaat bestuurslid voldoet aan het functieprofiel 

wordt de voorgenomen benoeming van het kandidaat bestuurslid bij De Nederlandsche Bank 

gemeld; 

 indien De Nederlandsche Bank niet instemt met de voorgenomen benoeming dan evalueert het bestuur de 

gevolgde procedure en bepaalt aan de hand hiervan de vervolgstappen; 

 indien De Nederlandsche Bank instemt met de voorgenomen benoeming dan benoemt het bestuur 

het kandidaat bestuurslid voor een termijn van vier jaar. 

Het bestuur vindt diversiteit in het bestuur, in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht 

anderzijds, van belang. Dit kan dus een rol spelen in de selectieprocedure. 

Toetsing door De Nederlandsche Bank 

Het bestuur meldt een voorgenomen benoeming van een bestuurslid aan De Nederlandsche Bank. De 

Nederlandsche Bank toetst het beoogde bestuurslid op geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit 

kennis, competenties en professioneel gedrag. De Nederlandsche Bank zal het beoogde bestuurslid toetsen aan 

de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het bestuur. 

Met zekerheid is een uitdrukkelijk toetscriterium de tijd die het beoogde bestuurslid 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 en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 

Het daadwerkelijke tijdsbeslag moeilijk vooraf vast te stellen. Het bestuur gaat ervan uit dat de tijdsbesteding in 

totaal ongeveer 4 uur per week is. De bestuurs- en commissievergaderingen vinden overdag plaats. Als indicatie 

kan rekening worden gehouden met in totaal circa 8 bestuursvergaderingen. De frequentie van de vergaderingen 

van de beleggingscommissie hangt sterk af van de omstandigheden maar ligt op ten minste 6 vergaderingen per 

jaar. Naast de vergaderingen vragen het grondig doornemen van vergaderstukken en educatie de nodige tijd. Het 

bestuur heeft voorts ten minste één opleidingsdag per jaar. 

Vergoeding 

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Bestuursleden die geen reiskosten bij de werkgever kunnen declareren 

ontvangen een vergoeding voor reiskosten. 


