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1.  Inleiding

De Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en 
de Stichting Autoriteit Fi nan ciële Markten (AFM) inzake de 
toetsing van de geschiktheid van beleidsbepalers krachtens 
de Wet op het financieel toezicht, de Pen sioen wet, de Wet 
verplichte be roeps pen sioen re ge ling, de Wet toezicht trust-
kantoren 2018, de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme en de Europese verordeningen 
CSDR en EMIR (Beleidsregel geschiktheid 2012, hierna 
Beleidsregel) is per Be sluit van DNB en AFM van 12 decem-
ber 2019 tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 
2012 ge wij zigd en op 14 ja nua ri 2020 in de Staatscourant 
nr. 1725 gepubliceerd. De ge wij zigde Beleids regel is vervol-
gens per 15 ja nua ri 2020 in werking getreden. De Beleids-
regel is van toepassing op de beleidsbepalers van alle on-
dernemingen die onder de Beleidsregel vallen.

In dit overzichtsartikel over de ge wij zigde Beleidsregel 
concentreer ik mij op de aspecten ten aanzien van ge-
schiktheid die van invloed zijn op pen sioen fondsen, door 
de Beleidsregel gecategoriseerd als onderneming categorie 
A, en dan met name op nieuwe aspecten in de Beleidsregel. 
De betrouwbaarheidsaspecten, alsmede de bepalingen ten 
aanzien van onderwerpen in de Beleidsregel die mede ook 
worden behandeld in de Code Pen sioen fondsen 2018 als-
mede de Handreiking Geschikt Pen sioen fonds be stuur 2017 
van de Pen sioenfederatie, als ook de diverse Q&A’s en 
Handreikingen van DNB laat ik in dit artikel over het alge-
meen bui ten beschouwing.

1.1  Thematisch gerangschikt
De Beleidsregel heet na de actualisering nog steeds 
‘Beleidsregel geschiktheid 2012’. Omdat de toelichting van 
de Beleidsregel geschiktheid 2012 in de praktijk voor on-
dernemingen en beleidsbepalers een belangrijk onderdeel 
van de Beleidsregel vormt bij het voorbereiden van een 
aanvraag voor een ge schikt heids toetsing en/of een (her)- 
toetsingsgesprek met de toezichthouder, is het van belang 
dat eenieder over een juiste en actuele tekst van de toe-
lichting beschikt. Daarom is ervoor gekozen om bij de wij-
ziging van de Beleidsregel ook de toelichting te wijzigen en 
te actualiseren en deze integraal te publiceren. De actua-
liseringen betreffen het doorhalen van achterhaalde tek-
sten en het opnemen van (eerder bekend gemaakte) stand-
punten van de toezichthouder. Echter, zo las ik in het 
zogenaamde Feedback statement consultatie wijzigingen 
Beleidsregel geschiktheid 2012, 12 december 2019, van 
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DNB en AFM (hierna: Feedbackstatement) als reactie op de 
consultatiereacties, de vernieuwde toelichting wordt niet 
vermeld onder de vernieuwde versie van de Beleidsregel 
op wetten.nl, maar deze is wel raadpleegbaar via de zoek-
functie van wetten.nl en in de Staatscourant.

Voor de duidelijkheid, volledigheid en het overzicht heb ik 
daarom de meest relevante zaken uit de geactualiseerde 
Beleidsregel, de toelichting op de wijzigingen in de Beleids-
regel, de ge wij zigde toelichting en het Feedbackstatement 
per thema in dit artikel gerangschikt en waar nodig verdui-
delijkt.

2.  Redenen voor actualisering Beleidsregel

Nieuwe wet- en regelgeving
De Beleidsregel is ge wij zigd ten gevolge van nieuw in 
werking getreden wet- en regelgeving. Artikelen uit de 
Pen sioen wet, Wet verplichte be roeps pen sioen re ge ling en 
het Be sluit uitvoering Pen sioen wet en Wet verplichte be-
roeps pen sioen re ge ling zijn ge wij zigd en vernummerd als 
gevolg van de Wet versterking bestuur pen sioen fondsen 
die per 1 juli 2014 is ingegaan en er zijn wijzigingen op-
genomen als gevolg van de im ple men ta tie van Richtlijn 
(EU) 2016/2341 van het Eu ro pees Parlement en de Raad 
van 14 december 2016 (Richtlijn IORP II) op grond waar-
van ook houders en vervullers van sleutelfuncties bij pen-
sioen fondsen, beroepspen sioen fondsen, en premiepen-
sioeninstellingen geschikt moeten zijn.

Deze wijziging van de Beleidsregel betreft geen volledige 
herziening, zo benadrukken DNB en AFM in het 
Feedbackstatement.

Integratie standpunten DNB en AFM
Naast de hierboven vermelde aanleiding, geven DNB en 
AFM in het Feedbackstatement aan dat ook enkele eerder 
separaat gecommuniceerde standpunten nu in de 
Beleidsregel zijn geïntegreerd.

Toetsingsbeleid
DNB en AFM vermelden in het Feedbackstatement dat de 
wijziging van de Beleidsregel niet het bestaande toet-
singsbeleid van DNB en AFM verandert, noch de reikwijd-
te of de doelgroep van dit toetsingsbeleid anders dan 
volgt uit de wetgeving.

Ook vermelden DNB en AFM in het Feedbackstatement dat 
de wijzigingen die voortvloeien uit eisen uit de eerder ge-
noemde EBA-ESMA ‘richtsnoeren voor het beoordelen van 
leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met 
een sleutelfunctie’ voor alle sectoren reeds staand beleid 
zijn. DNB en AFM nemen deze aspecten al mee in de toet-
sing van geschiktheid en deze wijzigingen hebben het 
toetsingsbeleid niet veranderd. Zo waren geschiktheids-
criteria ‘evenwichtige en consistente be sluit vor ming’ en 

Nieuwe geschiktheidseisen pen sioen fondsen ten gevolge 
van de ge wij zigde Beleidsregel geschiktheid 2012
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‘voldoende tijd’ al cross-sectoraal onderdeel van de ge-
schikt heids toetsing. Gezien het belang van deze criteria in 
de Europese regelgeving, hebben DNB en AFM ervoor ge-
kozen ze nu expliciet op te nemen in de Beleidsregel, aldus 
het Feedbackstatement.

2.1  Doel van de Beleidsregel
In de geactualiseerde toelichting staat vermeld dat het 
doel van deze Beleidsregel is te verdui de lij ken wat de toe-
zichthouder verstaat onder ‘geschiktheid’ en welke aspec-
ten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aan mer king 
worden genomen. Deze Beleidsregel verschaft daarnaast 
duidelijkheid over wanneer beleidsbepalers getoetst moe-
ten of kunnen worden en welke informatie en anteceden-
ten de toezichthouder hierbij meeweegt.

2.2  Beoogd effect van de Beleidsregel
In de geactualiseerde toelichting staat vermeld dat de 
toezichthouder met deze Beleidsregel wil bereiken dat 
beleidsbepalers in de fi nan ciële sector zich (meer) be-
wust zijn van hun taak en hun maatschappelijke ver ant-
woor de lijk heid en dit ook laten zien in hun functioneren.

2.3  Samenwerking DNB en AFM
Aangezien pru den tieel toezicht en gedragstoezicht deels 
parallel lopen, is het van belang dat DNB en de AFM af-
stemmen over en samenwerken in voorkomende gevallen 
van ge schikt heids toetsing. Het formuleren van gezamen-
lijk beleid, zoals deze Beleidsregel, is hierbij een belang-
rijk uitgangspunt. Als in de praktijk een beleidsbepaler 
van een onderneming onder toezicht van zowel DNB als 
de AFM getoetst wordt op geschiktheid, maken de toe-
zichthouders in concrete gevallen afspraken over de sa-
menwerking en informatie-uitwisseling met betrekking 
tot die toetsing.

2.4  Evaluatie Beleidsregel
Een gezamenlijk panel van de AFM en DNB monitort de 
consistentie in de toepassing van deze Beleidsregel. Dit 
panel zal ook mogelijke knelpunten in de toetsing inven-
tariseren. Mede op basis van de bevindingen van het pa-
nel zal de Beleidsregel periodiek worden geëvalueerd.

3.  (Mede)beleidsbepaler

3.1  Verduidelijking kring van (mede)beleidsbepalers
In de toelichting van de Beleidsregel is een verduidelij-
king van de kring van (mede)beleidsbepalers opgeno-
men. Ook zijn voorbeelden genoemd van functies die on-
der het begrip beleidsbepaler in de zin van de Beleidsregel 
kunnen vallen, en wordt expliciet gemaakt dat alle perso-
nen die de beleids- en be sluit vor ming van ondernemin-
gen bepalen, of daarop een substantiële invloed hebben, 
als beleidsbepaler in de zin van de Beleidsregel kwalifice-
ren, dus ook medebeleidsbepalers en dagelijks beleidsbe-
palers.

In het Feedbackstatement staat vermeld dat de verande-
ring van de definitie van ‘beleidsbepaler’ niet tot doel 
noch het effect heeft de bestaande toetsingspraktijk of 
het moment van toetsing te veranderen, noch de kring 

van de te toetsen personen te verruimen ten opzichte van 
de geldende wetgeving.

4.  Beleidsbepaler

Definitie
Aan de definitie van beleidsbepaler is toegevoegd dat 
deze ook ‘kan’ worden getoetst. Daarom definieert de 
Beleidsregel in artikel 1.1 de beleidsbepaler voortaan als 
een persoon die op grond van een toezichtwet, -be sluit of 
verordening waarop deze Beleidsregel is gebaseerd (de 
Wft, PW, Wvb, Wtt, WWFT, Bpr Wft, BGfo Wft, EMIR en 
CSDR), moet worden getoetst op geschiktheid of kan wor-
den getoetst op geschiktheid indien de toezichthouder 
daartoe aanleiding ziet.

Onder de definitie van beleidsbepaler valt, op grond van 
de bovengenoemde toezichtwetten en verordeningen, 
een ruime kring personen met verschillende soorten 
functies, uiteenlopend van leden van het bestuur, leden 
van de raad van toezicht, (dagelijks) beleidsbepalers (de-
genen die de beleid- en be sluit vor ming gericht op het da-
gelijks daad wer ke lijk uitoefenen van het bedrijf bepalen) 
en medebeleidsbepalers (zoals leden van een belangheb-
bendenorgaan zoals bedoeld in de PW en Wvb) en, sleu-
telfunctiehouders en -vervullers en leden van de visita-
tiecommissie als bedoeld in de PW, Wvb en het Bpr Wft.

Fei te lij ke invloed is bepalend
Het al dan niet kwalificeren als (dagelijks) beleidsbepaler 
of medebeleidsbepaler, zoals verwoord in bovengenoem-
de toezichtwetten en verordeningen, wordt bepaald door 
de fei te lij ke situatie, ongeacht de titel van de functie. De 
vraag hierbij is of de persoon feitelijk de beleids- en be-
sluit vor ming van de onderneming bepaalt. Ook personen 
die geen bestuurder zijn kunnen zodanige invloed heb-
ben dat zij feitelijk het (dagelijks) beleid (mede) bepalen.

Voor het bepalen van de groep te toetsen personen zal 
dus niet slechts naar de ju ri dische structuren moeten 
worden gekeken, maar ook naar degenen die feitelijk in-
vloed hebben op de beleidsvorming. Zo kan bij voor beeld 
een directeur van een pen sioenbureau feitelijk gezien 
kwalificeren als medebeleidsbepaler.

Geschikt in plaats van deskundig
In de toelichting van het Be sluit staat vermeld dat hier 
een wijziging is opgenomen als gevolg van de Wet ver-
sterking bestuur pen sioen fondsen. Ook bij pen sioen-
fondsen en beroepspen sioen fondsen is de term geschikt-
heid ingevoerd in plaats van deskundigheid.

5.  Geschiktheid

5.1  Wettelijke grondslag geschiktheid
Het geschiktheidsvereiste voor pen sioen fondsen is veran-
kerd in artikel 106 lid 1 tot en met 3 Pen sioen wet (PW), ar-
tikel 110c lid 1-3 Wet verplichte be roeps pen sioen re ge ling 
(Wvb) en artikel 29 en 30 Be sluit uitvoering Pen sioen wet 
en Wet verplichte beroepsregeling (Be sluit uitvoering PW 
en Wvb). Daarin is bepaald dat beleidsbepalers, medebe-
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leidsbepalers, leden van het intern toezicht, en functie-
houders van de ri si cobeheerfunctie, interne auditfunctie 
en actuariële functie van pen sioen fondsen allen geschikt 
zijn in verband met de uitoefening van hun functie, en 
daarnaast dat hun betrouwbaarheid bui ten twijfel staat.

In artikel 30 lid 1 Be sluit uitvoering PW en Wvb is be-
paald dat de personen die het beleid van het fonds bepa-
len voldoen aan de vereiste geschiktheid indien hun kwa-
lificaties, kennis en ervaring, waaronder vaardigheden en 
professioneel gedrag, volstaan om een gezond en prudent 
bestuur van het fonds mogelijk te maken, met inachtne-
ming van de samenstelling en het functioneren van het 
collectief. De personen die de interne auditfunctie of ac-
tuariële functie vervullen voldoen aan de vereiste ge-
schiktheid indien hun beroepskwalificaties, beroepsken-
nis en beroepservaring volstaan om de functie naar 
behoren te vervullen, aldus artikel 30 lid 2 Be sluit uitvoe-
ring PW en Wvb. Lid 3 van artikel 30 Be sluit uitvoering 
PW en Wvb bepaalt vervolgens dat de personen die de ri-
si cobeheerfunctie vervullen voldoen aan de vereiste ge-
schiktheid, indien hun kwalificaties, kennis en ervaring 
volstaan om de functie naar behoren te vervullen.

5.2  Open norm geschiktheid
Met de open norm voor geschiktheid zoals vermeld in ar-
tikel 106 PW kan DNB bekijken of een bestuurder ge-
schikt is op basis van de inhoud en de context van het 
werk. Voor iedere bestuurder, maar ook intern toezicht-
houder of sleutelfunctiehouder is die inhoud en context 
anders. Het is in dat kader onwenselijk vooral specifieke 
geschiktheidseisen vast te leggen. Dat laat onverlet dat 
DNB zoveel mogelijk duidelijkheid probeert te bieden. In 
de Beleidsregel is aangegeven op welke manier DNB 
toetst en naar welke competenties ze kijkt. Hierbij geldt 
dat ook de Beleidsregel een algemeen kader biedt: bij ie-
dere toetsing houdt DNB rekening met de inhoud en de 
context van de functie. Dit verschilt per geval. Juist op 
deze manier zou de geschiktheidseis ertoe moeten leiden 
dat de juiste bestuurders op de juiste plek terechtkomen, 
aldus het kabinet.2 Deze open norm geldt ook voor de an-
dere functies die onderworpen zijn aan het geschikt-
heidsvereiste.

6.  Definitie geschiktheid

Artikel 1.2 van de Beleidsregel bepaalt dat geschiktheid 
bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. 
De geschiktheid van een beleidsbepaler blijkt in ieder ge-
val uit de opleiding, werkervaring en competenties van 
de beleidsbepaler en de doorlopende toepassing hiervan. 
De geactualiseerde Beleidsregel heeft hieraan toegevoegd 
dat in de bijlage van de Beleidsregel relevante competen-
ties om geschiktheid aan te tonen zijn opgenomen.

De gedachte dat niet alleen kennis, maar ook vaardighe-
den en professioneel gedrag onmisbare kwaliteiten zijn 
voor een beleidsbepaler in de fi nan ciële sector is niet 

2 Mr. M. Swalef, Pen sioenMagazine maart 2018.

nieuw. Ook in het verleden werden beleidsbepalers be-
oordeeld op hun kennis en ervaring en de toepassing 
daarvan in de praktijk. Met deze omschrijving van het be-
grip geschiktheid beoogt de toezichthouder nog meer 
dan voorheen (expliciet) tot uitdrukking te brengen dat 
elk van de drie elementen kennis, vaardigheden en pro-
fessioneel gedrag essentieel is bij de toetsing van ge-
schiktheid van een beleidsbepaler. In de praktijk (in hun 
functioneren) moeten beleidsbepalers doorlopend laten 
zien dat zij kennis, vaardigheden en professioneel gedrag 
adequaat en zorgvuldig toepassen. Het functioneren van 
een beleidsbepaler in de (dagelijkse) praktijk vormt de 
lakmoesproef voor geschiktheid. Een beleidsbepaler is 
binnen een onderneming primair ver ant woor de lijk voor 
de toepassing door de onderneming van de gedrags- en 
prudentiële normen. Een beleidsbepaler bekleedt daar-
mee een voorbeeldfunctie.

6.1  Kennis, vaardigheden, professioneel gedrag
Kennis gaat over wat  iemand weet en welke inhoudelijke in-
zichten hij of zij heeft verworven (het ‘wat’). Vaardigheden 
geven aan wat  iemand kan en worden ingezet om in bepaal-
de situaties bepaald gedrag te laten zien, bij voor beeld in on-
derhandelingsprocessen, tijdens (slechtnieuws)gesprekken 
en bij be sluit vor ming (het ‘hoe’).

Vaardigheden en kennis zijn in beginsel leerbaar, bij voor-
beeld tijdens training of in de praktijk ‘on the job’.

Gedrag komt van binnenuit en wordt beïnvloed door ex-
terne om stan dig he den. Het wordt bepaald door karakter 
en gehanteerde normen en waarden, zowel van de per-
soon als van de omgeving. Dit geldt voor zover het be-
trekking heeft op de taken en ver ant woor de lijkheden van 
een beleidsbepaler van een onderneming ook voor pro-
fessioneel gedrag. Dit zijn de persoonlijke eigenschappen 
en gedragingen die de houding (attitude) of stijl reflecte-
ren op de werkvloer en in de bestuurskamer en in relatie 
tot klanten, toezichthouder en andere stake holders. Ook 
professioneel gedrag is tot op zekere hoogte aan te leren.

Van belang is dat de elementen kennis, vaardigheden en 
professioneel gedrag complementair zijn: een persoon 
die veel kennis heeft van de werking van fi nan ciële pro-
ducten, maar niet in staat is deze kennis over te brengen 
en te genereren binnen een onderneming of naar klanten 
toe, is geen geschikte beleidsbepaler. Hetzelfde geldt voor 
 iemand die wel over de juiste kennis en vaardigheden be-
schikt, maar niet de intentie heeft of toont om zich struc-
tureel en tot het uiterste in te spannen voor de belangen 
waar de onderneming voor staat, bij voor beeld door non-
chalance, nalatigheid of slordigheid.

6.2  Aantonen van geschiktheid
Geschiktheid kan onder meer worden aangetoond door 
het overleggen van (recente) diploma’s van de betreffen-
de opleidingen, relevante (recente) (werk)ervaring en 
competenties. Ten aanzien van de competenties is het 
aan het fonds om samen met de beleidsbepaler aan te to-
nen over welke relevante competenties de beleidsbepaler 
beschikt en op welke wijze hij of zij deze toepast. De toe-
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zichthouder toetst de competenties niet afzonderlijk. De 
toezichthouder verwacht dat een beleidsbepaler beschikt 
over bepaalde competenties en deze tijdens het functio-
neren ook aantoonbaar demonstreert.

Indien de toezichthouder be sluit dat een gesprek met een 
beleidsbepaler noodzakelijk is om de geschiktheid vast te 
stellen, dan zal de toezichthouder beoordelen of het beeld 
dat het pen sioen fonds hierover heeft geschetst strookt 
met het beeld dat uit het gesprek naar voren komt, even-
tueel in combinatie met aanwezige toezichtinformatie en 
-antecedenten met betrekking tot het pen sioen fonds of de 
beleidsbepaler in kwestie.

6.3  Schrappen van de deskundigheidsgebieden 
pensioen fondsen

In de ge wij zigde Beleidsregel zijn de zeven deskundig-
heidsgebieden zoals die in de eerdere Beleidsregel waren 
opgenomen voor beleidsbepalers bij pen sioen fondsen en 
beroepspen sioen fondsen geschrapt. Deze onderwerpen 
betroffen:
a. het besturen van een organisatie;
b. relevante wet- en regelgeving;
c. pen sioen re ge lingen en pen sioensoorten;
d. financieel-technische en actuariële aspecten, waar-

onder financiering, beleggingen, actuariële principes 
en herverzekering;

e. administratieve organisatie en interne controle;
f. communicatie;
g. uitbesteding.

Dit betreft een wijziging als gevolg van de Wet verster-
king bestuur pen sioen fondsen.

In het Feedbackstatement wordt aangegeven dat de ze-
ven deskundigheidsgebieden voor pen sioen fondsen in de 
ge wij zigde Beleidsregel terugkomen onder de geschikt-
heidsonderwerpen A t/m E. Daar wordt ook vermeld dat 
DNB voornemens is om de huidige indeling in deskundig-
heidsgebieden in een iets aangepaste vorm terug te laten 
komen in de geschiktheidsmatrix voor pen sioen fonds be-
stuurders, waarbij tevens zal worden verwezen naar de 
geschiktheidsonderwerpen A t/m E waarover hierna in 
dit artikel.

7.  Vijf onderwerpen van geschiktheid

In de geactualiseerde Beleidsregel is bepaald dat ook be-
leidsbepalers van pen sioen fondsen en beroepspen sioen-
fondsen geschikt moeten zijn met betrekking tot de volgen-
de cumulatief maar niet limitatief geldende onderwerpen, 
waarbij de cursieve teksten nieuw toegevoegd zijn aan de 
Beleidsregel:
A. Bestuur, organisatie en communicatie, waaronder 

het aansturen van processen, taakgebieden en mede-
werkers, het naleven en handhaven van algemeen 
aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, 

waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren 
van klanten en de toezichthouder.

B. Producten, diensten en markten waarop de onderne-
ming actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving 
en fi nan ciële (en actuariële) aspecten.

C. Beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de 
administratieve organisatie en interne controle, de 
waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid 
binnen een onderneming, de zorgvuldige behande-
ling van klanten, het ri si co ma nage ment, com pli ance 
en de uitbesteding van werkzaamheden.

D. Evenwichtige en consistente be sluit vor ming, waarbij 
onder meer de belangen van klanten en andere 
stake holders een centrale positie innemen, en het in 
staat zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke 
be sluiten te nemen en oordelen te vormen bij de ver-
vulling van taken en ver ant woor de lijkheden.

E. Voldoende tijd, met inbegrip van tijd voor het verwer-
ven van inzicht in de activiteiten van de instelling, haar 
be lang rijk ste ri si co’s en de implicaties van de bedrijfs- 
en ri si costrategie, alsmede voldoende beschikbare tijd 
in perioden van sterk verhoogde activiteit van de on-
derneming of van andere entiteiten waar de beleidsbe-
paler een (neven)functie vervult.

De aanvulling in het onderwerp ‘evenwichtige en consis-
tente be sluit vor ming’ evenals het nieuw toegevoegde on-
derwerp ‘voldoende tijd’ worden hierna verder toege-
licht.

D.  Evenwichtige en consistente be sluit vor ming
Beleidsbepalers moeten onafhankelijk van geest zijn. 
‘Handelen met ‘onafhankelijkheid van geest’ is een ge-
dragspatroon dat met name tijdens besprekingen en be-
sluit vor ming binnen het leidinggevend orgaan tot uiting 
komt en voor elk lid van het leidinggevend orgaan vereist 
is’. Dit betreft geen nieuwe eis aan de geschiktheid maar 
een explicitering en verduidelijking van het vereiste van 
onafhankelijke be sluit vor ming.

Om te waarborgen dat de be sluit vor ming binnen de on-
derneming op een evenwichtige en consistente wijze 
plaatsvindt, wordt van een beleidsbepaler geschiktheid 
verwacht op de volgende aspecten (niet limitatief):
– meewegen van alle betrokken belangen;
– schriftelijk vastleggen van de uitkomsten van be sluit-

vor ming;
– expliciteren op grond van welke overwegingen een 

be sluit is genomen;
– uitvoeren van een ri si coanalyse met input van diver-

se betrokken belangen;
– informeren van klanten en stake holders over de voor 

hen meest relevante zaken die de be sluit vor ming be-
invloeden;

– maken van dui de lij ke keuzes en gemotiveerde doel-
stellingen en blijk geven van voldoende afweging van 
alternatieven;

– consistent handelen in lijn met doelstellingen en ge-
maakte keuzes;

– onder (veranderende) om stan dig he den gemotiveerd 
afwijken van genomen be sluiten.
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E.  Voldoende tijd
Dit betreft geen nieuw vereiste in de Beleidsregel maar 
een explicitering en verduidelijking.

Beleidsbepalers zijn gehouden tot een behoorlijke vervul-
ling van hun taken. Zij beschikken over de competentie 
loyaliteit. Ze identificeren zich met het fonds en voelen 
zich betrokken. Beleidsbepalers moeten in staat zijn vol-
doende tijd te besteden aan de vervulling van hun taken 
bij het fonds, ondanks eventuele andere (neven)functies 
en met inachtneming van mogelijke perioden van sterk 
verhoogde activiteit van het pen sioen fonds. De tijd die 
een beleidsbepaler kan wijden aan zijn of haar taken kan 
worden beïnvloed door verschillende factoren. Of een be-
leidsbepaler voldoende tijd te besteden heeft wordt van 
geval tot geval en met inachtneming van de variabelen 
van toetsing bekeken, waarbij een kwalitatieve be oor de-
ling plaatsvindt en indien van toepassing ook een kwanti-
tatieve be oor de ling.

Kwalitatieve be oor de ling
Kwalitatieve factoren die bepalen hoeveel tijd een be-
leidsbepaler kan wijden aan zijn/haar functie, zijn bij-
voor beeld:
– de omvang en de om stan dig he den van de entiteiten 

waar de beleidsbepaler een functie vervult en de aard, 
omvang en complexiteit van de werkzaamheden;

– de plaats of het land waar de entiteiten zijn gevestigd;
– andere professionele of persoonlijke verplichtingen 

en om stan dig he den (bij voor beeld een rechtszaak 
waarbij de beleidsbepaler is betrokken);

– de voor de functie benodigde reistijd;
– het aantal geplande vergaderingen van de betreffen-

de organen waar de beleidsbepaler een functie ver-
vult;

– de tijd voor de benodigde introductie en training; en
– de aard van de specifieke positie en de ver ant woor-

de lijkheden van de beleidsbepaler (bij voor beeld een 
specifieke rol als CEO of voorzitter, of een lidmaat-
schap van een commissie of comité).

Bij het beoordelen of de te benoemen persoon in staat zal 
zijn voldoende tijd te besteden aan de vervulling van zijn/
haar taken dient de onderneming tevens rekening te hou-
den met de behoefte aan doorlopende educatie en ontwik-
keling, evenals de noodzaak van een buffer in verband met 
onverwachte om stan dig he den. Onverwachte om stan dig-
he den omvatten niet alleen crisissituaties betreffende de 
onderneming (of andere entiteiten waar de beleidsbepaler 
een functie vervult), maar ook om stan dig he den die onver-
wacht van invloed zouden kunnen zijn op de te besteden 
tijd (bij voor beeld een overname of een rechtszaak).

Kwantitatieve be oor de ling
Bij de kwantitatieve be oor de ling gaat het om het aantal 
functies van de beleidsbepaler en gelden – voor zover van 
toepassing op de beleidsbepaler en de onderneming – de 
limieten zoals verwoord in wet- en regelgeving:

– Burgerlijk wetboek, artikel 2:132a, 2:142a, 2:242a en 
2:252a;

– Richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements 
Directive, CRD IV), artikel 91;

– Richtlijn betreffende markten voor fi nan ciële instru-
menten (MiFID II), artikel 45; en

– Pen sioen wet, artikel 106a, en Wet verplichte be-
roeps pen sioen re ge ling, artikel 110ca (voltijd equiva-
lent score of VTE score).

Naast de wettelijke limieten, wordt er bij de kwantitatie-
ve be oor de ling ook gekeken naar het feitelijk aantal uren 
dat aan de (neven)functies wordt besteed. De toezicht-
houder kan op basis van de opgegeven fei te lij ke tijdsbe-
steding van alle (neven)functies die de beleidsbepaler 
vervult of gaat vervullen gedetailleerd onderzoek doen 
ten aanzien van de fei te lij ke be schik baarheid van de be-
leidsbepaler.

7.1  Relevante competenties om geschiktheid aan te 
tonen

In de bijlage bij de Beleidsregel zijn 16 relevante competenties 
om geschiktheid aan te tonen opgenomen. Hierin zijn geen 
wijzigingen opgetreden. Deze competenties zijn (a) authenti-
citeit, (b) be sluitvaardigheid, (c) communicatief vermogen, 
(d) helikopterzicht en oordeelsvorming, (e) klant- en kwali-
teitsgericht, (f) leiderschap, (g) loyaliteit, (h) omgevingssensi-
tiviteit, (i) onafhankelijkheid, (j) onderhandelingsvaardigheid, 
(k) overtuigingskracht, (l) samenwerkingsvermogen, (m) stra-
tegische sturing, (n) stressbestendig, (o) ver ant woor de lijk-
heid, (p) voorzittersvaardigheid.

De opsomming van de hiervoor vermelde competenties 
(a tot en met p) is niet cumulatief en niet limitatief en 
worden in de Beleidsregel per competentie toegelicht.

7.2  Geschiktheid is een doorlopende eis
Geschiktheid is een doorlopende eis. Veranderingen in de 
beschikbare tijd van de beleidsbepaler dienen tijdig ken-
baar te worden gemaakt aan de onderneming, waarop de 
onderneming indien nodig maat re gelen kan nemen. 
Voorbeelden van veranderingen in beschikbare tijd zijn 
de aanvaarding van nieuwe (neven)functies en persoon-
lijke om stan dig he den als langdurige ziekte of zorg voor 
derden.

8.  Toetsing door DNB

8.1  Wettelijke grondslag
Artikel 29 Be sluit uitvoering PW en Wvb bepaalt wie 
door DNB op welk moment worden getoetst op geschikt-
heid en betrouwbaarheid.

Zo worden (mede)beleidsbepalers van een fonds door 
DNB getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid voor-
afgaand aan de benoeming en op ieder ander moment, 
indien daar, naar het oordeel van DNB, aanleiding toe be-
staat.

Houders van de ri si cobeheerfunctie, interne auditfunctie 
of actuariële functie worden voorafgaand aan hun benoe-
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ming getoetst op betrouwbaarheid voorafgaand aan de 
benoeming en op ieder ander moment, indien daar, naar 
het oordeel van DNB, aanleiding toe bestaat. De geschikt-
heid van de houders van deze functies, wordt door DNB 
getoetst indien daar, naar het oordeel van DNB, aanlei-
ding toe bestaat.

Leden van een visitatiecommissie en vervullers van de ri-
si cobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële 
functie worden door DNB getoetst op geschiktheid en be-
trouwbaarheid indien daar, naar het oordeel van DNB, 
aanleiding toe bestaat.

8.2  Kan worden getoetst
In de definitie van beleidsbepaler in de Beleidsregel is 
toegevoegd dat een persoon op grond van enige wet ‘kan’ 
worden getoetst op geschiktheid. De Beleidsregel is daar-
om niet alleen van toepassing op personen die moeten 
worden getoetst, maar ook op personen die kunnen wor-
den getoetst op geschiktheid. Dat uit zich bij voor beeld 
zoals ook zichtbaar in artikel 29 Be sluit uitvoering PW en 
Wvb in de personen die betrokken zijn bij het uitoefenen 
van een sleutelfunctie, en bij leden van de visitatiecom-
missie.

8.3  Momenten van toetsing
Het Feedbackstatement vermeldt dat de Beleidsregel ook 
is aangepast om te verdui de lij ken dat als de toezichthou-
der toetst er twee verschillende momenten voor toetsing. 
Deze verschillende momenten, ook vastgelegd in de geac-
tualiseerde toelichting, zijn (a) vóór het aantreden van 
een beleidsbepaler bij ver gun ning aan vraag of registratie 
of bij een nieuwe beleidsbepaler bij een bestaand pen-
sioen fonds en (b) ná het aantreden van een beleidsbepa-
ler in het doorlopende toezicht.

De aard van deze verschillende momenten kan leiden tot 
een ander soort toetsing.

Dit betekent dus niet dat de toetsingspraktijk wordt aan-
gepast en evenmin dat hiermee iedere persoon die kan 
worden getoetst indien de toezichthouder daartoe aanlei-
ding ziet per definitie op één of beide momenten wordt 
getoetst.

9.  Proportionele toepassing/toetsing (functie, 
aard, omvang, complexiteit, ri si coprofiel)

9.1  Variabelen van toetsing
Om de geschiktheid van een beleidsbepaler te toetsen, 
spelen verschillende variabelen mee. Deze betreffen 
(a) de functie die een beleidsbepaler gaat vervullen en 
(b) de aard, omvang, complexiteit en het ri si coprofiel van 
een onderneming.

De variabelen van toetsing brengen met zich mee dat een 
proportionele mate van geschiktheid wordt geëist.

(a)  Functie van een beleidsbepaler
De functie van een beleidsbepaler is een belangrijke 
varia bele voor toetsing van de vereiste geschiktheid.

Bij het soort functie wordt in de eerste plaats onderscheid 
gemaakt tussen beleidsbepalers die zich bezighouden 
met de uitoefening van het bedrijf, zoals een bestuurder, 
en beleidsbepalers die meer op afstand staan of zelfs een 
toezichthoudende functie vervullen.

Vervolgens wordt gekeken naar de inhoud van de functie 
en de omschrijving van de taken en bevoegdheden van 
een beleidsbepaler.

Ook de activiteiten die een beleidsbepaler verricht, spe-
len mee in de be oor de ling van de vereiste geschiktheid.

Zo heeft bij voor beeld een bestuurder van een (beroeps)-
pen sioen fonds met een complexe beleggingsportefeuille 
een andere geschiktheid nodig dan een bestuurder van 
een (beroeps)pen sioen fonds met een eenvoudige beleg-
gingsportefeuille.

Voor bepaalde functies, denk bij voor beeld aan de voor-
zitter van een collectief of de beleidsbepaler die ver ant-
woor de lijk heid is voor het ri si co ma nage ment, zal meer 
nadruk worden gelegd op bepaalde competenties die 
voor het uitoefenen van die functies extra belangrijk zijn, 
bij voor beeld voorzittersvaardigheid en strategische stu-
ring van een voorzitter, en onafhankelijkheid en overtui-
gingskracht van een ri si comanager.

(b)  Aard, omvang, complexiteit en ri si coprofiel van een 
onderneming

De wijze waarop op elk moment van toetsing voldaan 
moet worden aan de onderwerpen A t/m E van geschikt-
heid is afhankelijk van de aard, omvang, complexiteit en 
het ri si coprofiel van een pen sioen fonds.

Beleidsbepalers van een (beroeps)pen sioen fonds hebben 
bij voor beeld kennis van pen sioenen en de fi nan ciële as-
pecten die samenhangen met het beheer van belegd ver-
mogen en verzekeren nodig. Ook de omvang van een pen-
sioen fonds, zoals het aantal deelnemers, het vermogen en 
het maatschappelijk belang, beïnvloedt op verschillende 
manieren het vereiste niveau van geschiktheid.

Tegelijkertijd geldt dat hoe complexer en hoe hoger het 
ri si coprofiel is, des te hoger het vereiste niveau van ge-
schiktheid.

Naast bovenvermelde variabelen wordt bij de toetsing re-
kening gehouden met de samenstelling en het functione-
ren van het collectief. Er zijn in de optiek van de toezicht-
houder geen doorslaggevende redenen om de invulling van 
de eisen verder te laten variëren, met uitzondering van de 
specifieke geschiktheidscriteria voor sleutelfunctiehouders 
en -vervullers van pen sioen fondsen die door DNB zijn ge-
publiceerd op Open Boek Toezicht. Concreet worden hier 
de diverse Guidances en Q&A’s mee bedoeld voor sleu-
telfunctiehouders en -vervullers die door DNB openbaar 
zijn en worden gemaakt via de website van DNB.
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10.  Geschiktheid binnen het collectief

Conform artikel 1.4 van de Beleidsregel geschiedt, indien 
sprake is van een collectief, de toetsing van geschiktheid 
met inachtneming van de samenstelling en het functio-
neren van het collectief. In deze tekst is in de geactuali-
seerde Beleidsregel geen wijziging opgenomen.

De Beleidsregel ziet op zowel collectieve als individuele 
geschiktheid. Het uitgangspunt is dat elke beleidsbepaler 
individueel geschikt moet zijn om ge za men lij ke ver ant-
woor de lijk heid te kunnen dragen. Dit impliceert niet dat 
beleidsbepalers binnen een collectief allemaal dezelfde 
geschiktheid moeten hebben. Beleidsbepalers vullen el-
kaar aan.

Bij toetsing van beleidsbepalers die (gaan) functioneren in 
een collectief wordt tevens belang gehecht aan competen-
ties die ook van belang zijn voor het functioneren in een 
collectief, zoals authenticiteit, loyaliteit, overtuigings-
kracht, communicatief vermogen, onafhankelijkheid en 
samenwerkingsvermogen.

De samenstelling van het collectief is ook van belang in 
situaties waarin één of meer beleidsbepalers terugtreden. 
Het aftreden van een beleidsbepaler maakt de overige be-
leidsbepalers niet automatisch ongeschikt.

10.1  Diversiteit in het collectief
Hoewel dit onderdeel van geschiktheid al eerder is toege-
licht op de website van DNB en de AFM, is dit nu ook op-
genomen in de toelichting van de Beleidsregel. De toe-
zichthouder moedigt diversiteit in het collectief van 
beleidsbepalers aan. Verschillen in kennis, ervaring, leef-
tijd, geslacht en professionele en geografische achter-
grond zorgen voor een brede blik en verschillende per-
spectieven. Dit levert een positieve bij dra ge aan de 
gov er nance van de onderneming als geheel. De toezicht-
houder houdt in haar toetsingsproces dan ook nadrukke-
lijk rekening met het belang van diversiteit, waarbij ook 
personen die geen uitgesproken achtergrond in de fi nan-
ciële sector hebben, maar die specifieke en nog ontbre-
kende expertise meebrengen, zoals bij voor beeld IT exper-
tise, mede afhankelijk van de samenstelling van het 
collectief, de toetsing succesvol kunnen doorlopen.

10.2  Geen vrouwenquotum
DNB en AFM kijken bij diversiteit ook naar genderverde-
ling. DNB en AFM zien echter nu geen beleidsruimte bin-
nen hun mandaat om een ‘hard’ vrouwenquotum te ver-
ei sen.

10.3  Toetsing van personen betrokken bij het 
uitoefenen van een sleutelfunctie mogelijk

In de toelichting van het Be sluit is vermeld dat ingevolge 
de im ple men ta tie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Eu-
ro pees parlement en de Raad van 14 december 2016 
(IORP II) in de PW en de Wvb is opgenomen dat alle per-
sonen die betrokken zijn bij het uitoefenen van een sleu-
telfunctie geschikt dienen te zijn voor het uitoefenen van 
die functie.

Pen sioen fondsen zijn zelf ver ant woor de lijk voor de ge-
schiktheid en betrouwbaarheid van de personen die be-
trokken zijn bij het uitoefenen van een sleutelfunctie. Dat 
zijn sleutelfunctiehouders en andere personen die de 
sleutelfunctie vervullen.

De toezichthouder kan, indien zij daartoe aanleiding ziet, 
de personen onderwerpen aan een toets. Verplichte voor-
afgaande toetsing door de toezichthouder is op grond van 
de richtlijn niet vereist.

In het Feedbackstatement sluit DNB zich hierbij aan. 
Aanvullend geeft DNB daar aan dat wanneer de sleu-
telfunctie bij een zittend bestuurder wordt belegd, DNB 
de geschiktheid uit hoofde van een functieverandering 
toetst.

En wanneer de sleutelfunctie bij een niet-bestuurder 
wordt belegd, kan DNB toetsen op geschiktheid indien zij 
daartoe aanleiding ziet. DNB verwacht dat het hier om 
een klein aantal gevallen gaat. Dit staand beleid blijft ook 
in de ge wij zigde Beleidsregel intact.

Indien DNB ervoor kiest om te toetsen neemt zij de toet-
singscriteria uit de Beleidsregel in acht. Dit geldt ook als 
de sleutelfunctie is uitbesteed.

11.  Tot slot

Alhoewel de ge wij zigde Beleidsregel voor pen sioen-
fondsen een beperkt aantal wijzigingen kent, is de inhoud 
van de Beleidsregel inclusief de toelichting en de context 
waarin deze tot stand kwam, omvangrijk ten aanzien van 
de gestelde geschiktheidseisen en daardoor ook zeer be-
langrijk voor de pen sioen fondsenpraktijk. Niet alleen zo-
dat (aankomend) bestuurders, andere (mede)beleidsbe-
palers en personen betrokken bij de sleutelfuncties en 
het intern toezicht zich kunnen voorbereiden op hun 
functie en toetsing door DNB, maar ook voor het pen-
sioen fonds om alle betrokkenen doorlopend op te kun-
nen toetsen ten aanzien van geschiktheid. Dat is de reden 
dat ik meen er juist aan te doen om de kernbepalingen 
via dit artikel beknopt uit te werken mede aan de hand 
van de officiële teksten.


