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Als gevolg van de nieuwe Wet
Versterking Bestuur Pensioenfondsen,
worden zowel het huidige Verantwoor
dingsorgaan als de Deelnemersraad
van Pensioenfonds TNO per 1 juli 2014
opgeheven. In plaats daarvan komt er
een Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl
dat uit negen leden bestaat. Drie zetels
zijn beschikbaar voor werknemers,
drie voor werkgevers en drie voor

pensioengerechtigden. De leden van de
huidige Deelnemersraad en het huidige
Verantwoordingsorgaan zijn in beginsel
verkiesbaar voor het Verantwoordings
orgaan nieuwe stijl.
Als pensioengerechtigde kunt u zich
ook kandidaat stellen voor één van
de drie vacante pensioengerechtig
denzetels, werknemers kunnen zich
kandidaat stellen voor één van de drie
vacante werknemerszetels. De werk
gever benoemt de drie werkgevers
vertegenwoordigers.

Het Verantwoordingsorgaan treedt per
1 juli 2014 in werking en kiest zijn eigen
voorzitter en secretaris. 
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Profielschets
In algemene termen gesteld
dient de kandidaat in staat te
zijn om op een opbouwende en
kritische manier het uitgevoerde
beleid van het Bestuur van het
Pensioenfonds te toetsen.

n

Pensioenfonds TNO legt jaarlijks
verantwoording af aan het Verant
woordingsorgaan. Het Verantwoor
dingsorgaan beoordeelt of het bestuur
evenwichtig heeft gehandeld en
voldoende rekening heeft g
 ehouden
met het belang van alle belang
hebbenden bij het gevoerde beleid en
de beleidsbeslissingen. Denk bijvoor
beeld aan besluiten over de hoogte van
de premies, het wel of niet verlagen
van de pensioenen of het verhogen
van de pensioenen door het toekennen
van een toeslag (indexatie). Daarnaast
adviseert het Verantwoordingsorgaan
over een aantal in de wet genoemde
onderwerpen en heeft het Verant
woordingsorgaan een (bovenwet
telijke) instemmingsbevoegdheid bij
een eventueel besluit tot liquidatie van
Pensioenfonds TNO. Verder doet het
Verantwoordingsorgaan een b
 indende
voordracht voor de benoeming van
leden van het interne toezicht. Dit
interne toezicht is vormgegeven

door een Visitatiecommissie, die
jaarlijks visiteert en rapporteert aan
het Verantwoordingsorgaan. De
taken en bevoegdheden van het
Verantwoordingsorgaan zijn nader
beschreven in een profielschets
Verantwoordingsorgaan, die u terug
vindt op de website. 

De specifieke c ompetenties
waaraan de kandidaat
moet v
 oldoen zijn verder
beschreven in de profielschets
die op de website van het
Pensioenfonds is te vinden.
www.pensioenfondstno.nl >
documenten: profielschets,
verkiezingsreglement VO
Deze documenten kunt u ook
opvragen bij het Bestuursbureau
van Pensioenfonds TNO.

Opleiding, tijdsbesteding, 
zittingsduur en vergoeding
Pensioenfonds TNO zorgt voor
voldoende opleidingsmogelijkheden.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij
of zij één à twee dagen per maand voor
het Verantwoordingsorgaan beschikbaar
is. De voorzitter en secretaris van
het Verantwoordingsorgaan moeten

 emiddeld twee à drie dagen per
g
maand beschikbaar zijn. De zittingsduur
in het Verantwoordingsorgaan is in
principe vier jaar.
Het Verantwoordingsorgaan stelt zelf
een rooster van a ftreden vast om
voldoende continuïteit te garanderen.
benoeming VO
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Vergoeding
Elk lid van het Verantwoordings
orgaan ontvangt een vaste onkosten
vergoeding. Deze vergoeding wordt
vastgesteld door het bestuur van het
pensioenfonds. Het bestuur buigt zich
momenteel over een toekomstige
beloningsstructuur. Een voorgenomen
besluit hierover wordt nog voor advies
aan het Verantwoordingsorgaan nieuwe
stijl voorgelegd als deze geïnstalleerd is.
Pensioenfonds TNO vergoedt de tijd
van zowel de werkgeversleden als de
deelnemersleden aan de werkgever. Zo
zorgen we ervoor dat de leden beschik
baar kunnen zijn voor hun taken bij het
Verantwoordingsorgaan. 

Oproep: Stelt u zich kandidaat?
Wilt u zich na het lezen van deze nieuwsbrief kandidaat stellen voor één van

Meer informatie

de vacante zetels in het Verantwoordingsorgaan? Dan ontvangen wij graag

Dhr. A. van Luijk, adjunct
directeur via 070 4138603, of
per e-mail via info@sp.tno.nl.

uiterlijk 16 mei aanstaande uw motivatiebrief met CV.
De brief gaat vergezeld van een lijst
met namen, geboortedata en hand
tekeningen van tenminste tien kies
gerechtigde werknemers als u zich
als werknemer kandidaat stelt. Of
van tien kiesgerechtigde pensioen
gerechtigden als u zich als pensioen
gerechtigde kandidaat stelt. Uit deze
lijst blijkt dat uw kandidaatstelling
door de betreffende geleding wordt
ondersteund. De eisen die aan kandi
daten worden gesteld, vindt u in de
profielschets. Zijn er meer kandidaten

dan beschikbare zetels, dan volgen
er verkiezingen. Hiervoor geldt een
verkiezingsreglement.

De Ondernemingsraad kan
kandidaten voordragen voor de
vacante werknemerszetels. In dat
geval is geen handtekeningen
lijst van tenminste tien personen
nodig. De vereniging eTNOs
kan kandidaten voordragen
voor de vacante pensioen
gerechtigdenzetels. Ook dan is
er geen h
 andtekeningenlijst van
tenminste tien personen nodig.

U kunt uw kandidaatstelling sturen naar:
Stichting Pensioenfonds TNO
Postbus 7018
2280 KA RIJSWIJK
U kunt uw kandidaatstelling ook
digitaal verzenden naar info@sp.tno.nl.
U krijgt een bevestiging van
ontvangst. 

Geen verkiezingen nodig voor
pensioenfondsbestuur
In de vorige Nieuwsbrief deden we een
oproep voor kandidaatstelling voor het
pensioenfondsbestuur. Voor de twee
vacante deelnemerszetels meldden
zich drie kandidaten. Na een gesprek
met de benoemingscommissie heeft
één van hen zich teruggetrokken. Dat
betekent dat er evenveel kandidaten als
zetels zijn. Er hoeven geen verkiezingen
plaats te vinden. Voor de vacature voor
pensioengerechtigden reageerde één
kandidaat op de oproep. De vereniging
van pensioengerechtigden eTNOs,
ondersteunt deze kandidaatstelling dus
ook hier volgen er geen verkiezingen.
De Raad van Bestuur van TNO heeft
een kandidaat voorgedragen voor de
vacante werkgeverszetel in het Bestuur.

Toetsing en benoeming

Bank de voorgenomen benoemingen,
als toezichthouder voor pensioen
fondsen. Dit is een wettelijk voor
geschreven procedure. Als DNB binnen
zes weken geen bezwaar aantekent,
worden de kandidaten formeel in het
bestuur benoemd en stellen we ze aan
u voor. 

De benoemingscommissie toetst
de kandidaten aan het profiel voor
bestuursleden en adviseert het
Bestuur hierover. Indien een kandidaat
door het Bestuur en de benoemings
commissie geschikt wordt geacht,
toetst v ervolgens De Nederlandse

2
vertegenwoordigers
pensioengerechtigden

4

vertegenwoordigers
werknemers

BESTUUR

4

vertegenwoordigers
werkgevers
| Nieuwsbrief | april 2014 | 3 |

Hoe weet ik hoeveel pensioen ik heb
opgebouwd bij Pensioenfonds TNO?
Vóór 1 juli aanstaande verstrekt Pensioenfonds TNO aan alle actieve deelnemers
en gepensioneerden het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit overzicht ziet
u hoeveel pensioen u bij Pensioenfonds TNO heeft opgebouwd en hoeveel u
straks krijgt als uw situatie niet verandert. In het UPO staan de brutobedragen die
u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid en het pensioen voor uw
partner/kinderen als u overlijdt. 

Hoe krijg ik een
totaaloverzicht van
mijn pensioen?
Het UPO biedt geen totaaloverzicht van uw aanspraken.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat u ook pensioenaanspraken
heeft opgebouwd bij een andere werkgever. Bovendien
krijgt u straks ook AOW van de overheid.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u dat totaalplaatje
wél. Log in met uw DigiD en bekijk wat u straks van wie
krijgt en hoe hoog uw inkomen naar verwachting zal zijn
na uw pensionering. Hier ziet u ook de nettobedragen. Die
kunt u vergelijken met uw huidig inkomen. Uw gegevens
op www.mijnpensioenoverzicht.nl zijn uiterlijk één maand
na verstrekking van het UPO bijgewerkt.

Geen DigiD

Pensioenfonds TNO raadt jong en oud aan
minstens één keer per jaar naar zijn pensioen
situatie te kijken. Op die manier kunt u als dat
nodig is tijdig ingrijpen door bijvoorbeeld bij te
sparen.

Stichting Pensioenfonds TNO
Laan van Zuid Hoorn 165
2289 DD Rijswijk
Postbus 7018
2280 KA Rijswijk

E-mailadres?
Laat het ons weten!
Meer informatie over uw pensioen?
Neem een abonnement op de d
 igitale
nieuwsbrief van Pensioenfonds
TNO. U ontvangt actualiteiten en tips
compact in een e-mail.
Ga naar www.pensioenfondstno.nl
en meld u aan. 

Telefoon: 070 4138602
Telefax:
070 4138620
E-mail:
info@sp.tno.nl
Website: www.pensioenfondstno.nl
Pensioenuitvoering AZL N.V.

TNO-14.6.1

Nog geen DigiD?
Vraag dan een code
aan via www.digid.nl.
Het is gratis en ver
plicht u tot niets. 

