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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland

Heden, zevenentwintig december tweeduizend eenentwintig,

verscheen voor mu, mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te

Amsterdam:

mevrouw Sandra Gerarda Romberg, geboren te Delft op zestien april negentienhonderd

Eenenzestig, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mu, notaris (Antonio Vivaldistraat

150, 1083 HP Amsterdam), te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

StichIgPensioenfonds Lloyd’s Register Nederland, een stichting, statutair gevestigd in de

gemeente Rotterdam en kantoothoudende te K.P. van der Mandelelaan 41 A, 3062 MB

Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41129184, hierna te noemen

de “Stichting”.

Huidige statuten

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zestien december

tweeduizend twintig verleden voor mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren,

destijds notaris te Rotterdam, thans notaris te Amsterdam.

Besluit tot wijziging van de statuten

Blijkens een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen (de Notulen 1”), heeft het

bestuur van de Stichting op één november tweeduizend éénentwintig besloten om de statuten

van de Stichting algeheel te wijzigen. Voorts heeft het bestuut van de Stichting op dertien

december tweeduizend éénentwintig besloten om de verschenen persoon te machtigen deze -

akte te tekenen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van het uittreksel van -

de notulen van de betreftende vergadering (de “Notulen 2”).

Wijziging van de statuten

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van de Notulen 1 en de Notulen -

2 de statuten van de Stichting bi) deze akte geheel te wijzigen als volgt:

STATUTE N

Artikel 1.

Naam en zetel.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland .
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2. ZiJ is gevestigd in de gemeente Rotterdam.
-

Artikel 2.

gripIIngn
a. aangesloten ondernemingen: Lloyd’s Register Nederland B.V. (“LRNL”), gevestigd te -

Rotterdam, Lloyd’s Register EMEA (“LR EMA”), gevestigd te Rotterdam, Lloyd’s
Register Verification B.V. (“LRV”), gevestigd te Rotterdam, Lloyd’s Register Maritiem
Nederland B.V. (“LRM”), gevestigd te Rotterdam;

b. aanspraakgerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nag niet ingegaan
pensioen;

c. bestuur: het bestuur van het tonds;
d. deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een

pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds;
e. directie EMEA: de bevoegde vertegenwoordigers van de aangesloten onderneming LR

EMEA;

t. directie LRNL: de bevoegde vertegenwoordigers van de aangesloten onderneming
LRNL;

g. fonds: de stichting Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland;
h. gepensioneerde: pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen in de zin van

de Pensioenwet is ingegaan;

gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van
een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij —

beeindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heett behoudenjegens het
tonds;

ondernemingsraad EMEA: de ondernemingsraad van de aangesloten ondernemingen
LR EMEA en LRM;

k. ondernemingsraad LRNL: de ondernemingsraad van de aangesloten ondernemingen -

LRNL en LRV;

pensioengerechtigde: persoon voor wie op grand van een pensioenovereenkomst het
pensioen is ingegaan;

m. pensioenovereenkomst: hetgeen tussen een aangesloten onderneming en een
werknemer is overeengekomen betreffende pensioen en is vastgelegd in een
pensioenreglement;

n. pensioenreglement: de door het fonds opgestelde regeling zoals bedoeld in artikel 6 -

van deze statuten;

o. toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AEM”) of De
Nederlandsche Bank N.V. (“DNB”), ieder voor zover belast met de uitoetening van het
toezicht bij of krachtens artikel 151 Pensioenwet;

p. uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de aangesloten onderneming en -

het fonds betretfende de uitvoering van één of meer pensioenovereenkomsten;
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q. verzekeraar: een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel taezicht in

Nederland het bedrijf van levensverzekeraar at schadeverzekeraar mag uitoefenen; --

r. werknemer: degene, die krachtens een arbeidsovereenkomst als bedoeld in het

Burgerlijk Wetboek in dienst is bij een van de aangesloten andernemingen.

Artikel 3.

PI n wngr
1. Hetfands heeft ten doel, binnen de perken van zijn middelen: het verlenen at doen

verlenen van pensioenaanspraken en het daen of laten doen van pensiaenuitkeringen

aan werknemers en gewezen werknemers en aan hen die, door de arbeid van

bedoelde werknemers en gewezen werknemers, warden of werden onderhauden, een

en ander overeenkomstig het bepaalde in de statuten en pensiaenreglementen van --

het fonds; aismede het daen van andere uitkeringen dan pensioenuitkeringen,

krachtens een aangegane overeenkomst met (één van) de aangesloten

ondernemingen, mits daarbij de pensiaenverplichtingen niet op enigerlei wijze warden

aangetast en er niet in strijd met artikel 116 Pensioenwet wordt gehandeld.

2. Hettands werkt valgens een actuariële en bedrijtstechnische nota betreftende het te —

voeren beleid, waarin de financiële opzet en de grondslagen waarap het beleid berust

gemativeerd zijn amschreven alsmede de verkiaring inzake de beleggingsbeginselen,

een en ander in avereenstemming met het bepaalde bij of krachtens artikel 145

Pensioenwet. Het bestuur zendt een door het bestuur gewaarmerkt atschrift van de —-

wijzigingen in de actuariele en bedrijfstechnische nota binnen twee (2) weken na

tatstandkaming van die wijziging aan detaezichthouder.

Artikel 4.

itjJngn n fcn
1. De inkomsten van het tonds bestaan uit:

a. bijdragen van aangesloten andernemingen;

b. bijdragen van deelnemers;

c. uitkeringen uitverzekering;

d. inkomsten uit beleggingen; en

e. andere baten, met dien verstande dat erfstellingen niet dan ander het vaarrecht

van baedelbeschrijving kunnen warden aanvaard.

2. De uitgaven van hetfands bestaan uit:

a. pensiaenuitkeringen, als bedoeld in artikel 3 lid 1;

b. premies en kaapsommen vaor herverzekering;

C. ankosten; en

d. andere uitgaven welke het bestuur ter nakaming van het dael van het fands

nadig acht.

3. De bezittingen van het fonds maeten, tezamen met de te verwachten inkomsten,

taereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen vaartvlaeiende
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pensioenverplichtingen, een en ander volgens de regels die daaromtrent bij of

krachtens hoofdstuk 6 van de Pensioenwet zijn bepaald (financieel toetsingskader).--

4. Voor zover de geldmiddelen van het fonds niet warden aangewend voor de uitgaven

als omschreven in lid 2 en bovendien niet vereist zijn voor het aanhouden van de

noodzakelijke liquiditeit, warden zij door het bestuur in het belang van aanspraak- en -

pensioengerechtigden belegd in overeenstemming met de prudent person-regel. De --

beleggingen warden op basis van marktwaardering gewaardeerd.

5. Vorderingen van het fonds op de aangesloten ondernemingen aismede beleggingen in

aandelen van de aangesloten ondernemingen zijn toegelaten tot een bedrag, gelijk

aan een twintigste deel van de portefeuille als geheel van het fonds, en ingeval de

aangesloten onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de

ondernemingen die tot dezelfde groep als de aangesloten onderneming behoren,

toegelaten tot een bedrag, gelijk aan een tiende (1/10) deel van de portefeuille.

Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden

beleggingen in deze aangesloten ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt

gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversiticatie.

6. Niet belegde gelden van het fonds warden gestart op een te zijnen name staande

bank- of girorekening. Effecten warden bij een bank in open bewaargeving

gedeponeerd. Eigendamsbewijzen, grossen en hypatheekakten met bijiagen en andere

waardepapieren warden in een safe-inrichting bij een bank bewaard.

Artikel 5.

1. Hetfonds kan de voor pensioenen bestemde gelden aanwenden tot het overdragen of

het verzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortspruitende risico, door --

het sluiten van overeenkomsten van vetzekering met een verzekeraar.

2. Indien de toezichthouder van oordeel is dat dit noodzakelijk is in verband met de

actuariële en bedrijfstechnische opzet van het fonds of de geschiktheid en

betrouwbaarheid van het bestuur, zal het fonds overgaan tot verzekering, overdracht

of onderbrenging binnen de daartoe door detoezichthouder gestelde termijn.

Artikel 6.

Rqiementen.

1. Het bestuur stelt één (1) of meet pensiaenreglementen vast die in overeenstemming

zijn met de pensioenovereenkomst(en) en de uitvoeringsovereenkomst.

2. Het bestuur kan oak andere reglementen dan pensioenreglementen vaststellen.

3. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen -

van de wet en deze statuten.

Artikel 7.

Bestuur.

1. Hetfonds heeft een paritair bestuur. Het bestuur van het fonds bestaat uit zes (6)
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eden, te weten;
-

a. een (1) onafhankelijke voorzitter;
b. twee (2) bestuursleden vertegenwoordigen de aangesloten ondernemingen

(hierna “werkgeversvertegenwoordigers”);
c. éen (1) of twee (2) bestuurslid/bestuursleden vettegenwoordigen de deelnemers

(hierna “deelnemersvertegenwoordigers’); en
d. één(1) of twee (2) bestuurslid/bestuursleden

vertegenwoordigt/vertegenwoordigen de pensioengerechtigden (hierna
“pensioengerechtigdenvertegenwoordiger(s)”);

e. met dien verstande dat het totaal aantal bestuurszetels van de bestuursleden
genoemd onder c. en d. te allen tijde drie (3) bedraagt.

2. Deverdeling van hetaantal bestuurszetels van de bestuursleden genoemd onder C en -

d van lid 1 vindt plaats op basis van de onderlinge getalsvethoudingen tussen
deelnemers en pensioengerechtigden, met dien verstande dat de vertegenwoordigers
van pensioengerechtigden ten hoogste de helft van het aantal zetels in het bestuur
bezetten, dat deelnemetsvettegenwoordigers en vertegenwoordigers van
pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten. Tevens bezetten de vertegenwoordigers
van pensioengerechtigden niet meet dan vijfentwintig procent (25%) van het totaal
aantal zetels dat deelnemersvertegenwoordigers,
pensioengerechtigdenvertegenwoordigers en wetkgevetsvertegenwoordigers
gezamenlijk bezetten. Het bestuur controleert ten minste eens per kalenderjaar of
de verdeling van de bestuurszetels voot de bestuursleden genoemd onder c. en d
van lid 1 nog voldoet aan de in dit lid 2 bedoelde onderlinge getalsverhoudingen.-
Op basis van de getalsverhoudingen ten tijde van het passeren van deze akte van
statutenwijziging maken - ten tijde van het passeren van deze akte van
statutenwijziging - van het bestuur - onder meer - deel uit twee (2)
deelnemersvertegenwoordigers en één (1) pensioengerechtigdenvertegenwoordiger.

3. Indien het aantal deelnemers te eniger tijd minder bedraagt dan tien procent (10%)
van de som van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden, mag het in de
tweede volzin van lid 2 genoemde percentage van vijtentwintig procent (25%)
gewijzigd worden in vijftig procent (50%). in welk geval er een tweede (2) bestuurslid
als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden kan wotden benoemd, ter
gelegenheid waarvan één (1) van de bestuucders, die de deelnemers
vertegenwoordigt, zal aftreden.

4. De directie EMEA en directie LRNL dragen ieder één bestuurslid voor als
vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemingen. Deze — —

werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur en behoeven geen
deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. De directie EMEA en directie LRNL zorgen
ervoor dat ieder van de aangesloten ondetnemingen zich op evenwichtige wijze
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vertegenwoordigd kunnen voelen. De werkgeversvertegenwoordigers kunnen te allen

tijde door het bestuur worden ontslaqen na een verzoek daartoe van de directie, die -

het betreffende bestuurslid heeft voorgedragen aan het bestuur.

5. De ondernemingsraad EMEA en de ondernemingsraad LRNL dragen ieder één

bestuurslid voor als vertegenwoordiger van de deelnemers in het bestuur. Deze

deelnemersvectegenwoordigers dienen deelnemer te zijn bij het tonds en worden

benoemd door het bestuur. Indien van het bestuur, onder toepassing van het

bepaalde in lid 3 van dit artikel 7, één (1) bestuursfid, vertegenwoordigend de

deelnemers, deel uitmaakt, zullen de ondetnemingsraad EMEA en de

ondernemingsraad LRNL gezamenlijk één (1) bestuurslid voor deze tunctie

voordragen.

6. Devertegenwoordiger(s) van de pensioengerechtigden wordt/worden benoemd door -

het bestuur op voordracht door de pensioengerechtigden. De voordracht geschiedt --

na verkiezing door de pensioengerechtigden, op de wijze zoals is vastgelegd in een

door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement. De

pensioengerechtigdenvertegenwoordiger(s) dient/dienen een pensioengerechtigde te
zijn bij het fonds.

7. De onathankehjk voorzitter wordt met unanieme stemmen door het bestuur

benoemd.

8. Het bestuur benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, secretaris en —

een plaatsvervangend secreta ris.

9. De deelnemersvertegenwoordigers en de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger(s)

worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kunnen maximaal twee (2)
keer worden herbenoemd. De werkgeversvertegenwoordigers worden voor

onbepaalde tijd benoemd. De onafhankelijke voorzitter wordt voor onbepaalde tijd

benoemd met een maximale termijn van twaalf (12) jaar. Het bestuur stelt een

profielschets op voor de eden van het bestuur. Het bestuur kan een kandidaat

bestuurder afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet. Een benoemd

bestuurslid neemt de plaats in van degene in wiens plaats hij is gekozen of

voorgedragen.

10. Behalve door periodiek aftreden eindigt het bestuurslidmaatschap door:

a. overlijden;

b. vóór de afloop van de zittingsperiode, door vrijwillig aftreden;

c. ontslag op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; -

of

d. ontslag door een unaniem besluit van de overige bestuursleden wegens

onvoldoende functioneren van het bestuurslid.

Voor de bestuursleden die de deelnemers of de pensioengerechtigden

vertegenwoordigen eindigt het bestuurslidmaatschap bovendien:
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e. ten aanzien van het bestuurslid dat de deelnemers vertegenwoordigt, door
verlies van hoedanigheid van deelnemer;

f. ten aanzien van het bestuurslid dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt,
door verlies van hoedanigheid van pensioengerechtigde;

g. ten aanzien van een bestuurslid, dat de deelnemers vertegenwoordigt, door
ontslag uit de functie door bet bestuur na verzoek daartoe van de betreffende
ondernemingsraad als bedoeld in lid 5 die het betreffende bestuurslid heett
voorgedragen ; dan wel, indien het bestuurslid door beide ondernemingsraden --

gezamenlijk is voorgedragen, na verzoek daartoe van de ondernemingsraden
gezamenlijk;

h. ten aanzien van een bestuurslid, dat de pensioengerechtigden
vertegenwoordigt, door ontslag uit de functie door het bestuur na verzoek
daartoe door de pensioengerechtigden;

Voor een bestuurslid die de aangesloten ondernemingen vertegenwoordigt eindigt
het bestuurs$idmaatschap bovendien door:

i. ontslag door het bestuur na een door bet bestuur ontvangen verzoek daartoe
van de betreffende directie als bedoeld in lid 4 die het betreftende bestuurslid
heeft voorgedragen

Onverminderd het in dit lid 10 bepaalde kan het bestuurslidmaatschap van de
onafhankelijk voorzitter te allen tijde worden beëindigd door ontslag krachtens
besluit van de overige bestuursleden met unanieme stemmen.

11. Het ontstaan van een (tussentijdse) vacature wordt door de secretaris binnen twee
(2) weken na het ontstaan ervan ter kennis gebracht van degenen die voor de
vacante bestuurszetel een bestuurder kunnen verkiezen dan wel voordragen met in --

achtneming van alle bepalingen van dit artikel 7. Een in een tussentijdse vacature
benoemd bestuurslid neemt de plaats in van degene in wiens plaats hij is gekozen of -

voorgedragen. Gedurende het bestaan van een vacature blijtt bet bestuur wettig
samengesteld en behoudt zijn voIle bevoegdheid. De nog functionerende
bestuursleden dragen er zorg voot dat de vacature zo snel mogelijk wordt opgevuld.-

12. Een wijziging in de personen van de bestuursleden of overige personen die (mede) bet
beleid van bet fonds bepalen wordt vooraf aan de toezichthouder gemeld. De
wijziging wordt niet doorgevoerd indien de toezichthouder binnen zes (6) weken na --

ontvangst van de melding, of, indien de toezichthouder om nadere gegevens of
inlichtingen heeft verzocht, binnen zes (6) weken na ontvangst van die gegevens of --

inlichtingen aan bet bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging
instemt.

13. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarbeid en geschiktheid van de
personen die bet beleid van bet tonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat en
stelt de toezichthouder onverwijld schrittelijk in kennis van wijzigingen in de
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antecedenten als deze van invloed zijn op de betrouwbaarheid van deze personen.
14. De bestuursleden die in dienst zijn van een aangesloten onderneming qenieten als

zodanig geen bezoldiging. De overige bestuursleden kunnen aanspraak maken op een
vergoeding op grond van door het bestuur vast te stellen criteria. Reis- en
verblijfkosten en andere uitgaven, in het belang van het fonds gedaan, worden door --

het fonds vergoed.

15. Een bestuurslid kan, in geval van disfunctioneren en eventueel vooratgaand aan
ontslag of ontheffing uit de tunctie als bedoeld in lid 10, worden geschorst indien:
a. het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
b. het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van reden atwezig is -

op de bestuursvergadering;

c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van

hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn
gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en

d. voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de
belangen van het tonds worden geschaad.

Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en
bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt
beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden

geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te
verantwoorden.

Een schorsing - waartoe kan worden besloten met algemene stemmen, waarbij de
stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft - die niet binnen
drie (3) maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt
gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. lngevolge het bepaalde in artikel 9,
lid 13 leidt de schorsing tot belet van het betretfende bestuurslid.

16. Een bestuurder die is ontslagen wegens één van de gronden als genoemd in lid 15,
alsmede een door de rechtbank op grond van artikel.2: 298 Burgerlijk Wetboek
ontslagen bestuurder, kan gedurende vijf (5) jaar na zijn ontslag geen bestuurder of -

intern toezichthouder van het fonds worden. Aspirant leden zullen hierop getoetst
worden.

Artikel 8.

Iic en werkwze van het bestuur.

1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds. Onverminderd het bepaalde in -

de vorige volzin, wordt het dagelijks beleid van het tonds bepaald door ten minste
twee (2) natuurlijke personen.

2. De voorzitter heeft de leiding van de bestuursvergaderingen. De plaatsvervangend
voorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid. De sectetaris is

verantwoordelijk voor de notulen van de bestuursvergaderingen, voert de
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correspondentie namens het bestuur en is verantwoordelijk voor het archief. De
plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij diens atwezigheid.

3. Degenen die het beleid van het tonds bepalen of mede bepalen tichten zich bij de
vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken (gewezen)
deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en aangesloten --

ondernemingen en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze
vertegenwoordigd kunnen voelen.

4. Het bestuur zorgt voor een adequate risicobeheersing en heeft een prudent
beleggingsbeleid, premiebeleid, indexatiebeleid, een integriteitsbeleid en een
uitbestedingsbeleid. Dit beleid wordt periodiek geevalueerd door de bestuurders.

5. Het bestuur is bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking vallende
binnen de doelstelling van het fonds, daaronder begrepen de bevoegdheid te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen. Het fonds zal echter geen leningen aangaan, tenzij -

deze tijdelijk worden aangegaan voor liquiditeitsdoelstellingen en zal niet namens
derde partijen optreden als garant.

6. Het bestuur kan een administrateur benoemen, die, onder verantwoordelijkheid van -

het bestuur, administratieve werkzaamheden voor het fonds zal verrichten. De
administrateur is voor al zijn daden en werkzaamheden met betrekking tot het fonds -

verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De aanstelling geschiedt schriftelijk en
gaat vergezeld van een instructie voot de administrateur.

7. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds. Het fonds wocdt eveneens
vertegenwoordigd door een bestuurslid -werkgeversvertegenwoordiger en een
bestuurslid-deelnemersvertegenwoordiger gezamenlijk handelend.

8. Het bestuur kan aan ten minste twee (2) van haat eden gezamenlijk volmacht
verlenen om het fonds binnen de in de volmacht omschreven grenzen te
vertegenwoordigen, deze volmacht kan te allen tijde door het bestuur worden
ingetrokken.

9. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal pet jaar ter vaststelling van de stukken
bedoeld in artikel 13 en voorts zo dikwijls als de voorzitter of, met inachtneming van -

het bepaalde in attikel 9 lid 2, een tweetal andere bestuursleden de wens daartoe te
kennen geeft. De werkwijze van het bestuur, voor zover niet in de statuten
voorgeschreven, kan in een huishoudelijk reglement nader worden geregeld.

10. Het bestuur kan voor de behandeling van de door hem aangewezen onderwerpen
commissies uit zijn midden benoemen. De samenstelling en de taken en
verantwoordelijkheden van deze commissies staan beschreven in door het bestuur
vast te stellen reglementen. Het bestuur kan besluiten dat externe deskundigen deel -

uit maken van een commissie.

11. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne
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audittunctie en actuariële functie bij het fonds die op een objectieve, integere en
onafhankelijke manier worden vervuld.

12. Het bestuur kan bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan externe partijen -

of commissies, mits voldaan wordt aan de hieraan te stellen vootwaarden en het
bestuur waarborgt eindverantwoordelijk te blijven. Degenen aan wie bevoegdheden --

zijn gedelegeerd, zijn voor de uitoefening van die bevoegdheden verantwoording
schuldig aan het bestuur.

13. leder dec bestuucdets is bevoegd een deskundige te raadplegen, aismede zich
krachtens een bestuursbesluit waarbij ten minste een vierde van de bestuurders zich
daarvoot heett uitgesproken, ter vetgadering door een deskundige te laten bijstaan. -

Het bestuur doet zich bijstaan door een adviserende actuaris en een accountant en
stelt met inachtneming van de dienaangaande wettelijke en statutaire bepalingen hun
taak vast.

14. De bestuursleden mogen datgene, waarvan zij met betrekking tot de aangesloten
ondernemingen, het tonds, de (gewezen) deelnemers en de pensioengecechtigden
kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan hun functie met zich brengt.

15. Het bestuur draagt er zocg vooc dat de bestuursleden beschikken over de door de
toezichthouder op basis van wet- en regelgeving gestelde eisen en stelt een eigen
geschiktheidsplan vast, waarin de eisen die aan de bestuursleden worden gesteld, zijn
vastgelegd.

16. Het bestuur draagt er zorg voor dat voor bestuurders en de externe eden van de
commissies een gedragscode geldt, waarin voorschriften worden gegeven ter
voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij
het tonds aanwezige intormatie.

17. Het bestuur stelt een procedure vast voor een peciodieke evaluatie van het
functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.

Artikel 9.

tj,irigrInn
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar het tonds volgens

deze statuten haar zetel heett of op een andere in de oproeping tot de vergadering
vermelde plaats, onverminderd het bepaalde in lid 9 eerste voizin.

2. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar. Het bestuur vergadert tevens als
de voorzittec dit nodig acht of als ten minste twee (2) bestuursleden hem dit
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave dec te behandelen punten verzoeken. Indien
de voorzitter aan een deigelijk veczoek geen gevolg geeft, in diet voege dat de
vergadering niet wordt gehouden binnen viet (4) weken na het verzoek, zijn de
verzoekers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de -

vereiste formaliteiten.

3. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter door --
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middel van brieven dan we! e-mailberichten aan de andete bestuucsleden verzonden.
De oproeping vindt ten minste zes (6) werkdagen voor de dag van de vergadering
plaats, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegetekend.

4. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.

5. Ingeval de oproeping niet op gemelde wijze heeft plaatsgevonden of bij de oproeping
de behandeling van een of meet onderwetpen niet op de juiste wijze is aangekondigd,
kunnen niettemin geldige bestuursbesluiten worden genomen, indien alle
bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en niemand zich
tegen deze wijze van besluitvorming verzet, onverminderd het bepaalde in lid 9 vijfde
volzin.

6. De vergadetingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid worden de vergaderingen geleid door de plaatsvervangend voorzitter;
indien ook deze afwezig is, wijst de vergadeting zelf haar voorzitter aan.

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden onder verantwoordelijkheid van de
secretaris notulen gehouden, bij diens afwezigheid onder verantwoordelijkheid van de
plaatsvervangend secretaris en indien ook deze afwezig is, wijst de vergadering zelt --

haar secretaris aan. De notulen worden in een volgende vergadering door bet bestuur
vastgesteld en getekend door degenen die in de desbetreffende vergadering als
voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

8. leder bestuurslid heeft één (1) stem. Besluiten van het bestuur kunnen slechts
worden genomen in een vergadering, waarin de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Ienzij in deze statuten anders is bepaald, worden --

besluiten genomen met een volstrekte meerdecheid van stemmen, waarbij door ten --

minste één (1) bestuurslid, dat de aangesloten ondernemingen vertegenwoordigt, en
door ten minste één (1) bestuurslid, dat de deelnemers en/of de
pensioengerechtigden vertegenwoordigt, ten gunste van bet voorstel stem is
uitgebracht.

9. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
Bij staking van stem men anders dan over personen wordt bet voorstel geacht te zijn -

verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist bet lot.
10. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van -

de bestuursleden of door middel van telefoongesprekken, “video- conference” of via -

andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuursleden in staat zijn -

gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden --

vergadering geldt als bet ter vergadering aanwezig zijn.
11. Een bestuurslid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander

bestuurslid onder overlegging van een schriftelijke volmacht (of volmacht per e-mail),
welke door de voorzitter voldoende geacht wotdt. Een bestuurslid kan daarbij slechts
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voor een (1) medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
-

Het bestuut kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in
de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen hunner zich, binnen -

een doot het bestuur nader te stellen termijn, tegen deze wijze van besluitvorming
heeft verklaatd. Een besluit is aisdan genomen indien en zodra de meerderheid van --

het aantal bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard, waarbij
ten minste één (1) bestuurslid, die de aangesloten ondernemingen vertegenwoordigt,
en ten minste één (1) bestuurslid, die de deelnemers en/of de pensioengerechtigden -

vertegenwoordigt zich voor het voorstel hebben verklaard.
Onder Hschriftelijkh dient te wotden verstaan elk via een gangbaar
communicatiekanaal, daaronder begrepen per telefax, telex, telegrafisch of middels -

e-mailbericht, overgebracht en op schrift ontvangen bericht of voor schriftelijke
weetgave vatbaar bericht.

Het bestuur neemt de besluiten, die op de in dit lid omschreven wijze tot stand zijn
gekomen op in het notulenregister van de vergaderingen van het bestuur en doet
daarvan in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling.

12. Een bestuurdet neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van het fonds. Een bestuurder kan zichzelf terugtrekken aan de beraadslaging
en besluitvorming, of de overige bestuursleden kunnen unaniem besluiten dat een
bestuurder zich wegens een tegenstrijdig belang dient terug te trekken aan de
beraadslaging en besluitvorming

lndien als gevolg van een direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurder dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting niet aan een quorum vereiste en/of
meerderheid kan worden voldaan, zal voor die bestuurder een tijdelijke
belettunctionaris als bedoeld in lid 14 worden aangewezen zodat besluitvorming
conform het bepaalde in dit artikel 9 mogelijk is.

13. Bij belet of ontstentenis van één (1) of meer bestuurders, nemen de overblijvende
bestuurders tijdelijk de volledige taken van het bestuur waar totdat het belet is
opgeheven ten aanzien van de betreffende bestuurder(s) of de door ontstentenis
ontstane vacature(s) is/zijn opgevuld, mits ten aanzien van ten minste één (1)
bestuurslid, dat de aangesloten ondernemingen vertegenwoordigt, en ten aanzien
van ten minste één (1) bestuurslid, dat de deelnemers en/of de pensioengerechtigden
vertegenwoordigt, géén sprake is van belet of ontstentenis, zodat besluitvorming met
inachtneming van het bepaalde in dit artikel 9 nog steeds mogelijk is.

14. Van belet is sprake in de situatie waarin een bestuurder tijdelijk niet in staat is om
zijn functie te vervullen, als gevolg van:

a. schorsing;

b. een tegenstrijdig belang als beschreven in lid 12,
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c. vermissing;
-

d. zwangerschapsverlof dan wel, bevallingsverlof, tenzij de betretfende bestuurder
schrittelijk te kennen heeft gegeven aan bet bestuur niettemin wel in staat te zijn
om zijn bestuursfunctie te vervullen;

e. (Iangdurige) ziekte of geestelijke gesteldheid;
in de gevallen als genoemd onder c. en e zonder dat gedurende een termijn van vijt
(5) werkdagen de mogelijkheid van contact tussen het betretfende lid van het bestuur
en de stichting heett bestaan en derhalve bet bestuurslid redelijkerwijs niet in staat --

geacht kan worden zijn functie naat behoren te vervullen.
15. Ingeval van ontstentenis of belet van:

a. alle werkgeversvertegenwoordigers of alle vertegenwoordigers van de
deelnemers en pensioengerechtigden, zullen de overige bestuursleden een
besluit nemen tot aanwijzing van een beletfunctionaris om tijdelijk de
bestuurstaken waar te nemen - als tijdelijk vertegenwoordiger van de
betreffende geleding die niet meet vertegenwoordigd is in bet bestuut - tezamen
met de bestuurders, ten aanzien waarvan geen sprake is van belet - zodat
besluitvorming conform de bepalingen van dit artikel 9 mogelijk is. Een dergelijk
besluit tot aanwijzing dient door de overige bestuursleden unaniem plaats te
vinden. De beletfunctionaris zal door de visitatiecommissie uit hun midden
worden voorgedragen. De beletfunctionaris schort op dat moment zijn taken als
intern toezichthouder op. De aanwijzing van de beletfunctionaris is tijdelijk. De --

belettunctionaris heeft één (1) stem.

Ingeval van ontstentenis van de in dit sub a bedoelde bestuursleden, zullen de
overblijvende bestuurders verplicht zijn om zo spoedig mogelijk in de ontstane --

vacature(s) te doen voorzien.

De voorzitter zal de directies dan wel de ondernemingsraden van EMEA en LRNL
zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

b. de onafhankelijk voorzitter zal, indien er sprake is van belet, geen vervanging
plaatsvinden en zullen de taken (tijdelijk) worden waargenomen door de
plaatsvervangend voorzitter. Ingeval van ontstentenis van de onafhankelijk
voorzitter, zal bet bestuur zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature
voorzien.

c. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders zal de visitatiecommissie een
beletfunctionaris benoemen ult haar midden die tijdelijk met het bestuur is
belast. De belettunctionaris zal zorgdragen voor een spoedige invulling van de --

ontstane vacatures. De beletfunctionaris zal daarbij zoveel mogelijk de
richtlijnen voor de benoeming van bestuurders als genoemd in artikel 7 in acht --

nemen.

16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
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voorzitter.
-

17. Voor de vaststelling of er bij alle in deze statuten genoemde wijzen van
besluitvorming door het bestuur voldaan is aan een quorum dan wel voor de
vaststelling, in hoeverre bestuurders instemmen met een wijze van besluitvorming of
stem uitbrengen, worden vacante bestuurszetels en bestuurders die conform lid 14 --

van dit artikel 9 belet hebben, niet meegeteld en derhalve buiten beschouwing
gelaten.

Artikel 10.

Yrgrinq nLnrnr
1. Door het bestuur wordt jaarlijks binnen elf (11) maanden na afloop van het boekjaar -

of voor de eerste dag van december een vergadering van deelnemers
bijeengeroepen, in welke vergadering het bestuur versiag uitbrengt over de gang van
zaken bij het fonds in het atgelopen boekjaar.

2. Een buitengewone vergadering van deelnemers wordt gehouden indien het bestuur --

zuiks noodzakelijk acht of indien alle of ten minste vijtentwintig (25) deelnemers dit --

schriftelijk verzoeken, onder vermelding van de reden van het verzoek en de punten -

van behandeling. Het bestuur is verplicht een dergelijke vergadering te houden
binnen een maand nadat een zodanig verzoek is binnengekomen.

3. Een vergadering van deelnemers wordt, onder vermelding van tijd en plaats der
vergadering en de te behandelen onderwerpen, door het bestuur bijeengeroepen. De
convocatie zal ten minste veertien (14) dagen voor het houden van de vergadering
aan de deelnemers bekend worden gemaakt.

Een vergadering, waarin een bestuursbesluit tot wijziging of aanvulling van de
statuten ot de reglementen, voor zover deze wijzigingen niet voortvloeien uit een
wijziging van hetgeen de aangesloten ondernemingen en ondernemingsraad EMEA of
ondernemingsraad LRNL met elkaar zijn overeengekomen betreffende
arbeidsvoorwaarde pensioen, moet worden goedgekeurd, zal bijeengeroepen worden
per brief of e-mailbericht, waarin tevens vermeld zal worden, dat de tekst van de
wijzigingen of aanvullingen voot de deelnemers bij de aangesloten ondernemingen ter
inzage liggen en dat deze tekst op verzoek door het fonds aan de deelnemers ter
beschikking zal worden gesteld.

Indien het bestuur staande de vergadering besluit tot amendementen op de bij de
convocatie aangekondigde tekst van de voorgestelde wijzigingen of aanvullingen, kan
de vergadering aan deze amendementen haar goedkeuring hechten indien en voor
zover voor de voorgestelde wijzigingen of aanvullingen geen overeenstemming
benodigd is tussen de aangesloten ondernemingen en de ondernemingsraden en
indien en voor zover de wijzigingen of aanvullingen niet in strijd zijn met wet- en
regelgeving.

4. Voorzitter van de vergadering is de onafhankelijk voorzitter van het bestuur en bij
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diens ontstentenis zijn plaatsvervanger.
-

Van het verhandelde in een vergadering wotden onder verantwoordelijkheid van de -

secretaris van het bestuur en bij diens ontstentenis zijn plaatsvervanger, notulen
gehouden. De notulen wotden door de vergadering van deelnemers vastgesteld en
getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan
wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten
blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende
vergadering ondectekend.

5. Elke deelnemer heeft een stem. Vertegenwoordiging door een andere deelnemer is
toegelaten op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzittec,
voldoende volmacht. Een deelnemer kan maximaal drie (3) andere deelnemers
vertegenwoordigen.

6. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de ter
vergadering aanwezige en vertegenwoordigde deelnemers. Bij staking van stemmen -

anders dan over personen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van
stemmen over personen beslist het lot.

7. De stemming geschiedt mondeling, tenzij een der stemgerechtigden om schriftelijke -

stemming verzoekt.

8. De vergadering van deelnemers kan gesplitst worden in een aantal
deelvergaderingen, te houden op verschillende door het bestuur te bepalen plaatsen,
in welk geval, teneinde de uitslag van een eventuele stemming vast te stellen, alle
stemmen die in deze vergadering uitgebracht (kunnen) worden, bijeen wotden
genomen. In dit geval zal de uitslag aan de voor die vergadering opgeroepen
deelnemers worden bekend gemaakt.

Vergaderingen van deelnemers kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van -

de deelnemers of door middel van telefoongesprekken, “video- conference” of via
andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende deelnemers in staat zijn
gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden --

vergadecing geldt als het ter vetgadeting aanwezig zijn.
9. Een deelvergadering, als bedoeld in lid 8, kan bij meerderheid van stemmen besluiten

het bestuur te verzoeken een punt van de agenda van de desbetreffende
deelvergadering in een ongedeelde vergadering van deelnemers te doen behandelen.
Het bestuur is in dat geval verplicht het desbetreffende punt aan de orde te stellen in
een ongedeelde vergadering van deelnemers, welke niet later dan een maand na de --

desbetreftende deelvergadering zal worden gehouden. De eventueel reeds
plaatsgevonden hebbende behandeling van het desbetreffende punt in een andere
deelvergadering, wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden.

Artike 11.

Accountant en Actuaris.
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1. Door het bestuur wordt na overleg met de directie een accountant, als bedoeld in
artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van bet Burgerlijk Wetboek, benoemd. De
accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

2. Door het bestuur wordt een bevoegde certificerende actuaris benoemd alsmede een -

adviserende actuaris. De certificerende actuaris en de adviserende actuaris kunnen te
allen tijde door bet bestuur worden ontslagen.

3. De accountant zal de boekhouding van het fonds geregeld controleren en aan het
bestuur, zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht, doch ten minste eenmaal per jaar
na het einde van elk boekjaar schriftelijk versiag uitbrengen over de tinanciële
toestand van bet fonds. De accountant voorziet de verslagstaten die bet fonds
jaarlijks aan DNB moet rapporteren van een verklaring omtrent de getrouwheid, in
overeenstemming met bet bij of krachtens artikel 147, lid 5 Pensloenwet.

4. De adviserende actuaris heeft tot taak jaarlijks de voorziening pensioenverplichtingen
te berekenen, na te gaan of de in bet (de) pensioenreglement(en) in bet vooruitzicbt -

gestelde pensioenen en uitkeringen voldoende gedekt geacbt kunnen worden, de
nodige premies en koopsommen te berekenen en jaarlijks een verslag uit te brengen -

aan bet bestuur en het bestuur ook overigens op pensioen techniscb en beleidsmatig
terrein bij te staan.

5. De certificerend actuaris dient onafhankelijk van bet fonds te zijn en heeft tot taak
bet waarmerken van de actuariële staten, waaronder bet actuarile verslag en bet
voorzien van bet actuariële verslag van de verklaring zoals bedoeld in artikel 13, lid 3
van deze statuten. De certificerend actuaris kan andere werkzaamheden voor bet
fonds verricbten, voor zover het gaat om werkzaamheden van de actuariële functie. --

6. De certiticerende actuaris en de adviserende actuaris kunnen tot dezeltde otganisatie
beboren mits de organisatie van de certificerende actuaris een door de
toezichthouder goedgekeurde gedragscode heeft over de onathankelijkheid van de
certificerende actuaris. Het bestuur zal gehoor geven aan de mededeling van het
eventuele besluit van toezichthouder, om te bepalen dat een accountant of actuaris
niet langer bevoegd is om de aan hen opgedragen verklaringen at te geven door de
betreftende accountant ot actuaris te ontslaan en te vervangen.

Artikel 12.

Sleutelfuncties.

1. Het bestuur stelt de volgende sleuteltuncties, in de zin van de becziene Europese
Pensioenfondsenrichtlijn, IORP ll-richtlijn, in:

a. actuariële functie;

b. interne audittunctie; en

c. risicobeheertunctie.

2. De sleuteltunctie wordt uitgeoefend door een houder. Elke bouder is
eindverantwoordelijk voor de betreffende sleutelfunctie. De houder mag de
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werkzaamheden door één (1) of meerdere vervullers laten uitvoeren. Vervullers zijn -

alle personen die bettokken zijn bij de uitvoerinq van de sleutelfuncties. De vervuHers
voeren de sleuteltunctie uit en leggen hiervoor verantwootding at aan de houder.

3. Het bestuur stelt profielschetsen op voor de sleutelfuncties, waarin geschiktheids- en
betrouwbaarheidseisen zijn opgenomen. Het bestuur toetst de qeschiktheid en
betrouwbaarheid van de sleutelfunctiehouders. Het bestuur stelt de
sleuteltunctiehouders in staat om hun rol onafhankelijk, objectief en eerlijk uit te
voeren en waarborgt dat eventuele belangenconflicten worden voorkomen of
beheerst. De houders en vervullers kunnen door de toezichthouder worden getoetst -

op geschiktheid en/of betrouwbaarheid.
4. Bij ontslag van de sleutelfunctionaris, dan wel ontstentenis of belet van de

sleutelfunctionaris zal het bestuur zorgen voor een spoedige invulling van deze
vacature.

5. De houder van de sleutelfunctie kan door het bestuur uit de functie worden ontheven,
indien niet wordt voldaan aan de geschiktheids- en/of bettouwbaarheidseisen.

6. De houders van de sleutelfuncties rapporteren:

a. periodiek schrittelijk aan het bestuut over eventuele materiële bevindingen en
aanbevelingen om de beheerste en integere bedri]fsvoering te verbeteren.
Hierbij wordt tevens vermeld welke personen betrokken waren bij het uitoefenen
van de risicobeheertunctie, interne auditfunctie of actuariIe functie en aan
welke derden werkzaambeden in het kader van de functie zijn uitbesteed;

b. materiële bevindingen bij de toezichthouder als het bestuur nalaat de juiste
maatrege(en te treffen in de volgende situaties;

een substantieel risico dat bet fonds niet aan een bij of kracbtens de wet —-

gesteld vereiste van significante betekenis zal voldoen en dit ernstige
gevolgen kan hebben voor de belangen van (gewezen) deelnemers, andere
aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden; of

ii. een significante inbreuk op de voor bet tonds en haar activiteiten geldende
bij of krachtens de wet gestelde vereisten.

Artikel 13.

n
1. Het boekjaar van bet fonds is gelijk aan bet kalenderjaar.
2. ]aarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar brengt het bestuur

conform de daarvoor geldende voorschriften een schriftelijk verslag over bet
afgelopen jaar. In dit verslag, dat vergezeld gaat van de balans per bet einde van bet
verslagjaar en de rekening van de baten en lasten over dat jaar, alsmede van de
vereiste verkiaringen van de actuaris en de accountant, wordt de financiële toestand
van bet fonds beschreven en toegelicht.

3. Het bestuur overlegt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes (6) maanden na
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afloop van bet boekjaar de staten als bedoeld in artikel 147 Pensioenwet, waaronder
de jaarrekening, het jaarverslag, het actuarieel verslag en overige gegevens over bet
vetstreken boekjaar, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het
fonds wordt gegeven en waaruit ten genoegen van de toezichthouder blijkt dat wordt
voldaan aan bet bepaalde bij en krachtens de Pensloenwet en dat de belangen van de
bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en -

overige aanspraakgerechtigden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
De jaarrekening en het jaarverslag dienen overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek te zijn vastgesteld, met dien verstande dat de in artikel 360,
derde lid, en artikel 396 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet
van toepassing zijn.

De jaarrekening moet voorzien zijn van een verkiaring betreffende de getrouwheid
zoals bedoeld in artikel 393, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die is
ondertekend door de accountant.

De actuariële staten moeten gewaarmerkt zijn door de certificerende actuaris en het
actuarieel verslag dient door de certificerende actuaris te worden voorzien van een --

verklaring inzake het oordeel over de technische voorzieningen en actuariële
waarderingen, risico’s en de condities waaronder bet tonds zijn
pensioenverplichtingen al dan niet kan nakomen. In deze verklaring bevestigt de
certificerende actuaris tevens dat hij zich heeft overtuigd dat voldaan is aan de
artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De certificerende actuatis kan zijn
verklaring nader toelichten of voorzien van enig voorbehoud.

Artikel 14.

Wjjziging van de statuten en derecilementen.
1. Het bestuur stelt vast en wijzigt de statuten, pensioenreglementen en overige

reglementen in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst en de
pensioenovereenkomst, met inachtneming van bet bepaalde in dit artikel.

2. De statuten en pensioenreglementen kunnen alleen door bet bestuur worden
gewijzigd met goedkeuring van de vergadering van deelnemers met inachtneming van
bet bepaalde in lid 3 van dit artikel 14 en artikel 10 van deze statuten.

3. In afwijking van bet bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel 14, kunnen wijzigingen in
de statuten en de bepalingen van de pensioenreglementen en overige reglementen
die verband houden met een wijziging van de pensioenovereenkomst, wijziging van
dwingende wet- en regelgeving, door de toezichthouder gegeven aanwijzingen,
vermindering of staking van betaling van de bijdragen door de aangesloten
ondernemingen dan wel bet ontoereikend worden van de middelen van bet fonds als -

bedoeld in artikel 15 van deze statuten door bet bestuur worden besloten zonder
overleg met (de directies van) de aangesloten ondernemingen en zonder de
goedkeuring van deze wijzigingen door de vergadering van deelnemers.
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4. In geval van wijziging van een pensioenovereenkomst worden de tot het moment van
wijziging opgebouwde pensioenaanspraken niet gewijzigd, behoudens het bepaalde in
de artikelen 76, 78 en 83 Pensioenwet en artikel 15 van deze statuten.

Artikel 15.

Kprtjng ‘ian enensioenechten.
Het fonds kan uitsluitend met inachtneming van het bepaalde in artikel 134 Pensioenwet
overgaan tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioentechten, mits wotdt voldaan
aan alle ter zake bij of krachtens de Pensioenwet geldende bepalingen.
Artikel 16.

1. Het fonds wordt ontbonden indien het bestuur daartoe besluit na verkregen advies
van het verantwoordingsorgaan en na verkregen goedkeuring van de vergadering van
deelnemers. Het goedkeuringsbesluit van de vergadering van deelnemers dient hierbij
te zijn genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering
aanwezige en vertegenwoordigde deelnemers.

2. Met de vereffening van de zaken van het fonds is het bestuut belast.
3. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van -

overeenkomstige toepassing en zijn de veretfenaars onderworpen aan dezelfde
voorschriften als het bestuur.

4. Bij een vacatute in het bestuur, die ontstaat gedurende de liquidatie, zijn de
bepalingen uit artikel 7 eveneens van toepassing, met dien verstande dat bij het
ontstaan van slechts één (1) vacature gedurende de iquidatie deze niet behoeft te
worden opgevuld.

5. De liquidatie zal qeschieden op basis van de statuten en pensioenreglementen, die
van toepassing zijn op de aanspraken en rechten op pensioen van de deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden ten tijde
van de ontbinding. Betrokkenen zullen ten aanzien van hun aanspraken casu quo
rechten een bewijsstuk ontvangen waaruit blijkt tegenover welke instantie zij hun
aanspraken casu quo rechten geldend kunnen maken. ndien het bestuuc aan de
statutaire en reglementaire verplichtingen heeft voldaan, zal een aisdan aanwezig
positief saldo zoveel mogelijk worden aangewend voor het waardevast houden van de
pensioenaanspraken van gewezen deelnemers, pensioengetechtigden en andere
belanghebbenden. In geen geval zal dit saldo op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk
ten goede komen aan de aangesloten ondernemingen.

6. Het fonds zal bij liquidatie zijn verplichtingen jegens de (gewezen) deelnemers,
pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden overdragen aan een andere
pensioenuitvoerdet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 84 Pensioenwet en
na verkregen advies van het verantwoordingsorgaan.

7. Het bestuur zal bij liquidatie besluiten op welke wijze het archief van het fonds
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bewaard zal blijven. Daarbij warden minimaal de wettelijke bewaartermijnen in acht --

genomen.

Artikel 17.

Intern toezicht.

1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van transparant intern toezicht. Het

intern toezicht bij het fonds is vormgegeven door het instellen van een

visitatiecommissie. Het bestuur stelt na advies van het verantwoordingsorgaan een --

profielschets vast voor de visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie --

onafhankelijke deskundigen die door bet bestuur worden benoemd na een bindende --

voordracht van het verantwoordingsorgaan. Een lid van de visitatiecommissie kan

worden ontslagen door het bestuur, na horen van het betreffende lid en de

visitatiecommissie en na bindend advies van bet verantwoordingsorgaan. Leden van -

een visitatiecommissie kunnen voor een periode van maximaal acht (8) jaar worden --

benoemd bij hetzelfde lands. Het bestuur toetst voorafgaand aan de benoeming of de

eden van de visitatiecommissie geschikt en betrouwbaar zijn.

2. Een nadere uitwerking van de samenstelling, taken, bevoegdheden, werkwijze,

besluitvorming, benoeming en ontslag is opgenomen in het door het bestuur vast te --

stellen “Reglement visitatiecommissie Stichting Pensioenlonds Lloyd’s Register

Nederland”.

3. Bij belet ot ontstentenis van de gehele visitatiecommissie benoemt het bestuur

nieuwe commissieleden, na een bindende voordracht door het

verantwoordingsorgaan.

Artikel 18.

YnwQQiInascigaan
1. Het bestuur draagt zorg voor het instellen en in stand houden van een

verantwoordingsorgaan.

2. Het bestuur legt verantwoording at aan het verantwoordingsorgaan over het beleid --

en de wijze waarop dat is uitgevoerd.

3. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden

evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De

aangesloten ondernemingen LR EMEA en LRM kunnen vertegenwoordigd zijn in het --

verantwoordingsorgaan, indien de directie EMEA of de deelnemers of de

pensioengerechtigden dit wensen. De aangesloten ondernemingen LRNL en LRV

kunnen vertegenwoordigd zijn in het verantwoordingsorgaan, indien de directie LRNL

of de deelnemers of de pensioengerechtigden dit wensen. De zittingsduur van een lid

van het verantwoordingsorgaan is maximaal vier (4)jaar. Een eventueel maximaa

aantal herbenoemingen wordt door het verantwoordingsorgaan reglementair

vastgelegd.

4. Het verantwoordingsorgaan stelt een profielschets vast voor de leden van het
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verantwoordinqsorqaan, welke profielschets wordt goedgekeurd door het bestuur.---

5. Benoeming en eventuele herbenoeming van leden van het verantwoordingsorgaan

geschiedt door het bestuur, waarbij:

a. de directie EMEA één vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan kan

voordragen;

b. de directie LRNL één vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan kan

voordragen;

c. de vertegenwoordigers van de deelnemets in het verantwoordingsorgaan

worden voorgedragen na verkiezing door de vergadering van deelnemers. Deze

vertegenwoordigers dienen deelnemer te zijn bij het fonds;

d. de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het

verantwoordingsorgaan worden voorgedragen na verkiezing door en uit de

pensioengerechtigden;

6. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan -

kunnen aanspraak maken op een vacatievergoeding op grond van door het bestuur

vast te stellen criteria.

7. Het bestuur handelt zorgvuldig bij de benoeming en toetst of het betreffende lid

voldoet aan de profielschets. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet

verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het interne toezicht.

8. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het

verantwoordingsorgaan door:

a. overlijden;

b. vóOr de afloop van de zittingsperiode, door vrijwillig aftreden;

c. ten aanzien van een lid dat de deelnemers vertegenwoordigt, door verlies van

hoedanigheid van deelnemer;

d. ten aanzien van een lid dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt, door

verlies van hoedanigheid van pensioengerechtigde;

e. ten aanzien van een lid, dat de deelnemers vertegenwoordigt, door ontslag uit --

de functie door het bestuur na verzoek daartoe van de vergadering van

deelnemers;

f. ten aanzien van een lid, dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt, door

ontslag uit de functie door het bestuur na verzoek daartoe door de

pensioengerechtigden;

g. ten aanzien van een lid, dat de aangesloten ondernemingen vertegenwoordigt, --

door ontslag door het bestuur na een door het bestuur ontvangen verzoek

daartoe van de betreffende directie als bedoeld in lid 5 sub a of b van dit artikel,

die het betreffende lid heeft voorgedragen; alsmede

h. door ontslag ingevolge het bepaalde in lid 9.

9. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan door het verantwoordingsorgaan met

HVG
LAW



22

algemene stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing -

blijft, worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien:

a. het desbetreffende lid niet naar behoren functioneert;

b. de vergadering van deelnemers besluit tot ontslag van haar vertegenwoordiger,

de pensioengerechtigden door middel van een schrittelijke stemming besluit tot

ontslag van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, of als de

directie van EMEA of LRNL beslist tot ontslag van haar vertegenwoordiger in het

verantwoordingsorgaan;

c. het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van reden afwezig is op de

vergaderingen van het verantwoordingsorgaan;

d. zich naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan een onverenigbaarheid

van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende lid na daartoe te zijn

gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;

e. het desbetreffende lid niet meer voldoet aan de kwalificatie die bij benoeming

gevraagd werd zoals geschetst in de protielschets zoals genoemd in lid 4

(actieve deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde);

f. het desbetreftende lid de interne gedragscode en/of integriteitregeling van het -

fonds of de werkgever overtreedt; en

g. voorts in aWe gevallen wegens zwaarwegende reden zoals gedragingen waardoor

de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Bij de ontslagmogelijkheid d, e, f en g kan het desbetreffende lid ook door bestuur

worden ontslagen, in overleg met de visitatiecommissie.

10. Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden

niet uitoefenen. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in -

de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden

gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.

11. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden door een besluit tot verlenging van de

schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

12. Een nadere uitwerking van de samenstelling, taken, bevoegdheden, werkwijze,

besluitvorming, benoeming en ontslag is opgenomen in het door het bestuur vast te --

stellen “Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register

Nederland”. Een nadere uitwerking van de verkiezing van de vertegenwoordiger van -

de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan is uitgewerkt in het

‘Verkiezingsreglement pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan’.

Artikel 19.

Klachten-en_qeschillenregeling.

Het bestuur draagt zorg voor een adequate interne klachten- en geschillenregeling welke

wordt vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld reglement.

Artikel 20.
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Publicatie. -

Het bestuur draaqt et zorg voor, dat de deelnemers en endere belanghebbenden op verzoek -

in het bezit worden gesteld van de geldende statuten en het geldende pensioenreglement.

Artikel 21.

QnQrJn YJJTh

In incidentele gevallen welke geen algemeen karakter dragen en waarin deze statuten niet

voorzien, beslist het bestuut zoveel mogelijk in de geest van de statuten en met inachtneming

van de relevante wet- en regelgeving.”.

AANGEH EC HT DOCU M ENTEN

Aan deze akte worden twee (2) documenten gehecht, te weten:

- de Notulen 1; en

- de Notulen 2.

WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te

stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met -

de inhoud in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen

persoon en vervolgens door mu, notaris.
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