
  

Pensioenfonds Caribisch Nederland

Functieprofiel Lid Advies- en verantwoordingsorgaan zoals opgenomen in deskundigheidsplan

PCN is een bedrijfstakpensioenfonds voor de overheids-, zorg-, en onderwijssector op de drie 

afzonderlijke openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. PCN kent een bestuur en een 

Advies- en Verantwoordingsorgaan. Dit orgaan heeft in zijn totaliteit negen/drie leden

Taken en bevoegdheden Advies- en verantwoordingsorgaan

Het Advies- en verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over:

■ het wijzigen van het beleid ten aanzien van het Advies- en verantwoordingsorgaan;

■ de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;

■ het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;

■ vaststelling of wijziging van de statuten en de reglementen van PCN;

■ vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting, de actuariële en bedrijfstechnische 

nota en een langetermijnherstelplan;

■ het nemen van maatregelen van algemene strekking, waaronder te verstaan maatregelen die het 

fonds in zijn algemeenheid of groepen van deelnemers aangaan, zoals in ieder geval het 

meerjarenbeleidplan, het strategisch beleggingsplan, de vaststelling van de franchises en de 

premies;

■ het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;

■ de wijziging van de hoogte van de ingegane pensioenen in gevallen waartoe de financiële situatie 

van PCN daartoe aanleiding geeft;

■ de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van PCN;

■ de overname van of door een andere pensioenfonds en/of samengaan van PCN met een ander 

pensioenfonds;

■ de liquidatie van PCN;

■ het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;

■ het vaststellen, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsreglement;

■ het terugstorten van premie of geven van premiekorting;

■ het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;

■ het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling van bestuursleden.

Daarnaast legt het bestuur verantwoording aan het Advies- en verantwoording af over het beleid en de 

wijze waarop het is uitgevoerd. Het orgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het 

handelen van het bestuur.
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Functie-eisen lid Advies- en Verantwoordingsorgaan

Voor alle leden van het Advies- en verantwoording geldt dat ze voldoen aan 
meerdere van de navolgende criteria:
■ Leden van het Advies- en Verantwoordingsorgaan behoren een goede gesprekspartner voor het 

bestuur van het pensioenfonds te zijn. 

■ Dit brengt met zich mee dat de leden over een bepaalde mate van deskundigheid behoren te 

beschikken. Anders dan bij bestuursleden van pensioenfondsen is er geen sprake van wettelijke 

eisen. Het is aan het bestuur van het pensioenfonds om hieraan op verantwoorde wijze invulling te 

geven. Het bestuur van PCN acht het gewenst dat de leden van het Advies- en 

verantwoordingsorgaan in collectieve zin voldoen aan het deskundigheidsniveau 1.

■ Is onafhankelijk en integer.

■ Is op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van het Advies- en 

verantwoordingsorgaan, betrokken bij (het functioneren van) PCN.

■ Beschikt bij voorkeur over een academisch werk- en denkniveau.

■ Heeft kennis van en interesse in maatschappelijke ontwikkelingen.

■ Oogst herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste belanghebbenden.

Kandidaatstelling en selectieprocedure
De selectie gebeurt op basis van bovenstaand functieprofiel. Daarnaast wordt
gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden, 

geslacht, culturele achtergrond, leeftijd en ervaring. Iedere kandidaat wordt voorgedragen op basis van 

zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid op een of meerdere 

gebieden en in lijn met de behoefte van het bestuur op het tijdstip van de voordracht. 

Beloning

Het bestuur kan een vergoeding voor de leden van het Advies- en 
verantwoordingsorgaan vaststellen. 


