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DNB krijgt van (kandidaat-)bestuurders regelmatig vragen over de 
toetsing. Hieronder leest u de antwoorden op een aantal veelgestelde 

vragen. 

 
 

In de Nieuwsbrief pensioenen en op Open Boek Toezicht heeft DNB eerder 
al een aantal misverstanden genoemd over de toetsingen, zoals 

misverstanden over jonge mensen in het bestuur, hertoetsingen en 
mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen een besluit van DNB. 

Hieronder vindt u een aantal vragen die DNB van (kandidaat-)bestuurders 

heeft gehoord. 

Mag een kandidaat al als bestuurder of lid van een raad van 

toezicht optreden als de toetsing nog niet is afgerond?  
Pas nadat DNB heeft ingestemd met de benoeming mag de voorgedragen 

bestuurder of lid raad van toezicht als zodanig optreden. Aanwezigheid bij 
vergaderingen van genoemde gremia mag wel, mits de voorgedragen 

bestuurder of interne toezichthouder geen (mede-)beleidsbepalende 
bevoegdheden uitoefent. Ook mag de functie pas na deze instemming op 

een cv of op bijvoorbeeld Linkedin worden genoemd. Natuurlijk mag dit 
laatste wel als duidelijk wordt aangegeven dat de benoeming onder 

voorbehoud van toetsing DNB is of dat het om een aspirant-lidmaatschap 
gaat. 

Leidt een antecedent automatisch tot een aftoetsing?  
Een antecedent leidt niet automatisch tot een aftoetsing. De toetsing van 

een kandidaat-bestuurder is een zorgvuldig proces waarin DNB uitgebreid 

bronnenonderzoek doet en een gesprek voert met de kandidaat. Ook 
wordt informatie uitgewisseld met de AFM. DNB kijkt altijd naar de inhoud 

en de ernst van een antecedent en hoe zwaar het antecedent weegt in 
relatie tot de functie. Afhankelijk van de aard van het antecedent kan ook 

de houding, toelichting en reactie van de persoon mede bepalend zijn voor 
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de weging en het uiteindelijke oordeel. Daarbij is het belangrijk dat er 

openheid wordt betracht over relevante antecedenten, zowel bij het 
invullen op het betrouwbaarheidsformulier als in het gesprek. Dit wordt 

ook benadrukt in het betrouwbaarheidsformulier en de informatie die 

voorafgaand aan een toetsing beschikbaar is. Indien relevante feiten niet 
worden vermeld, volgt onderzoekt waarom dit niet is gebeurd. 

Kan ik afgetoetst worden op betrouwbaarheid als ik iets op mijn cv 
vergeten ben te melden?  

DNB toetst geen personen af op grond van een enkel, onbelangrijk feit. 
Iemand kan een goede reden hebben om bepaalde informatie niet in het 

cv op te nemen. Indien echter bij een toetsing een cv naar DNB wordt 
gestuurd waarin belangrijke informatie ontbreekt – relevant voor de 

functie waar de persoon voor wordt voorgedragen - of belangrijke 
informatie niet correct is, is dit een toezichtantecedent. Zoals hierboven is 

beschreven doet DNB hier vervolgens onderzoek naar en leidt een 
antecedent niet automatisch tot een negatief oordeel. 

Waaraan moet een kandidaat voldoen om tot de 
beleggingscommissie van een fonds toe te kunnen treden?  

DNB heeft in de Nieuwsbrief pensioenen van november 2014 aandacht 

besteed aan de toetsing van kandidaat-bestuursleden die 
vermogensbeheer in hun portefeuille krijgen. DNB verwacht van hen dat 

ze: 

 goede kennis hebben van beleggingen 

 die kennis kunnen toepassen in de context van het pensioenfonds 
 goed tegenwicht kunnen bieden aan vermogensbeheerders. 

DNB beoordeelt de kennis, vaardigheden en professioneel gedrag op de 

volgende vier hoofdonderdelen: 

 vormgeving van beleggingsbeleid  

denk hierbij onder meer aan de totstandkoming van de strategische 

beleggingsportefeuille 
 implementatie van beleid  

denk hierbij onder meer aan de selectie van vermogensbeheerders en 
de vormgeving van vermogensbeheercontracten 

 beheersing van het beleggingsbeleid/risicomanagement  
denk hierbij onder meer aan de monitoring van de 

beleggingsportefeuilles en risicobeoordeling van (deel)portefeuilles 
 het (regelgevings-)raamwerk waarbinnen het beleggingsbeleid 

vormgegeven mag worden  
denk hierbij aan het juridisch kader vanuit de pensioenwet, Besluit FTK 

en de relevante beleidsregels en andere uitingen van DNB. 



De mate van diepgang is onder meer afhankelijk van de context van het 

fonds en de rol die de kandidaat bestuurder hierin gaat vervullen. DNB 
bevraagt ook kandidaten voor een andere portefeuille over 

vermogensbeheer. Vanzelfsprekend is het kennisniveau dat van deze 

kandidaten wordt verwacht minder diepgaand. 

Moet een kandidaat veel bestuurlijke ervaring hebben om als 

bestuurder tot een pensioenfonds te kunnen toetreden?  
Dat is niet per se voorwaarde. Het is afhankelijk van de situatie of een 

kandidaat zonder ervaring bestuurder kan worden. Een bestuurder dient 
geschikt te zijn in de context van het fonds (samenstelling van het 

collectief) en de rol die de bestuurder hierin gaat vervullen. Een goede 
onderbouwing van de voordracht door het pensioenfonds helpt hierbij. 

Hoeveel pensioenkennis wordt van een kandidaat verwacht?  
Basiskennis van pensioenen op de zeven in de Beleidsregel geschiktheid 

2012 genoemde aandachtsgebieden is cruciaal. Dat betekent dat als het 
tot een toetsingsgesprek komt, in dat gesprek moet blijken dat de 

kandidaat zich in het fonds en de specifieke omstandigheden van dit fonds 
heeft verdiept en in staat blijkt te zijn mee te kunnen beslissen. DNB zal 

tijdens het toetsingsgesprek vragen naar de kennis, bijvoorbeeld door te 

vragen wat een abtn is. Als de kandidaat geen antwoord weet, betekent 
dit overigens niet dat DNB de kandidaat meteen als ongeschikt ziet. 

 


