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1

Vaststelling en reikwijdte reglement

1.1

Dit Raadsreglement is een reglement als bedoeld in artikel 16 lid 4 van de Statuten van APFA.
Het geeft, in aanvulling op de Statuten, regels met betrekking tot individuele en collectieve
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, welke regels
door de Raad van Toezicht, dan wel door elk Raadslid afzonderlijk, dienen te worden
nageleefd.
In dit reglement worden de volgende definities gebruikt:
a. APFA: Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba;
b. CBA: de Centrale Bank van Aruba;
c. Directie: de Directie van APFA als bedoeld in artikel 7 van de Statuten;
d. Integriteitsbeleid: het integriteitsbeleid van APFA zoals goedgekeurd door de Raad van
Toezicht;
e. Pensioenreglementen: de geldende Pensioenreglementen van APFA;
f. Raad: de Raad van Toezicht van APFA;
g. Raadslid: lid van de Raad;
h. Raadsreglement: het Reglement van de Raad van Toezicht van APFA;
i. Statuten: de geldende Statuten van APFA:
In het geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Statuten en bepalingen in dit
Raadsreglement, prevaleren de bepalingen in de Statuten.
Het Raadsreglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 8 november 2018 en treedt
in werking per 1 oktober 2018 en vervangt alle vorige versies. Het Raadsreglement wordt
periodiek geëvalueerd waarna het door de Raad van Toezicht kan worden aangepast
conform de Statuten.

1.2

1.3
1.4

1

Over de Raadsleden
2

Benoeming Raad van Toezicht

De benoeming van de Raadsleden geschiedt op basis van en conform de Statuten.1

3

Onverenigbaarheden met het Raadslidmaatschap

3.1
3.2

De onverenigbaarheden met het Raadslidmaatschap zijn vastgelegd in de Statuten.2
De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk
belang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een Raadslid kan niet gelden als
onafhankelijk indien hij:
a) een vergoeding van APFA ontvangt, anders dan een pensioenuitkering en/ of de
vergoedingen die voor de werkzaamheden als Raadslid worden ontvangen;
b) Directeur is van een instelling waarin een directeur van APFA raadslid of lid van de raad
van commissarissen is (kruisverbanden);
c) Gedurende de voorgaande twaalf (12) maanden tijdelijk heeft voorzien in de directie van
APFA tenzij in de situatie als bedoeld in artikel 9 lid 3 van de Statuten.
Bovendien kan een Raadslid niet gelden als onafhankelijk indien diens echtgenoot,
(geregistreerde) partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed‐ of aanverwant tot
in de tweede graad:
a) Directeur is van een instelling waarin een directeur van APFA raadslid of lid van de raad
van commissarissen is (kruisverbanden);
b) Gedurende de voorgaande twaalf (12) maanden tijdelijk heeft voorzien in de directie van
APFA tenzij in de situatie als bedoeld in artikel 9 lid 3 van de Statuten.
c) Gedurende de voorgaande achttien (18) maanden voorafgaande aan de benoeming
directeur van APFA is geweest;
d) een structurele zakelijke relatie met APFA heeft, met uitzondering van de (Aangewezen)
werkgevers voor zover hij/zij geen lid is van het bestuur van een (Aangewezen werkgever)
of (mede)beleidsbepaler is.

3.3

4

Geschiktheid

4.1

Alle Raadsleden volgen na hun benoeming een introductieprogramma zoals vastgelegd in
het geschiktheidsbeleid en opleidingsplan van APFA.

1
2

Artikel 10 en 11 Statuten
Artikel 12 Statuten

2

4.2

De Raad als geheel en de afzonderlijke Raadsleden zijn ervoor verantwoordelijk dat zij hun
deskundigheid en competenties onderhouden in lijn met het geschiktheidsbeleid en
opleidingsplan van APFA.

5

Compliance en integriteit

5.1

De Raadsleden handelen conform de toepasselijke wet‐ en regelgeving en leven de Statuten,
het Raadsreglement, en het Integriteitsbeleid van APFA na.
De Raadsleden tekenen een verklaring naleving Statuten en Raadsreglement (zie bijlage)
waarin zij gehouden worden hun taak adequaat te vervullen met inachtneming van de
afspraken over de rol van de Raad en haar individuele leden, vastgelegd in Statuten en
reglementen.
De Raadsleden zijn Betrokkenen als bedoeld in de Gedragscode van APFA. De Raadsleden
tekenen een verklaring dat zij de Gedragscode van APFA zullen naleven. Ook vullen de
Raadsleden de jaarlijkse vragenlijst naleven Gedragscode in, als opgenomen in het
Integriteitsbeleid van APFA.
Het lidmaatschap van de Raad wordt aangemerkt als een Integriteitsgevoelige functie3. Als
gevolg hiervan vullen de Raadsleden de jaarlijkse vragenlijst behorende bij de Procedure
Integriteitsgevoelige functies in, welke is opgenomen in het Integriteitsbeleid van APFA.

5.2

5.3

5.4

6

Tegenstrijdig belang

6.1

Een tegenstrijdig belang tussen een Raadslid en APFA bestaat in ieder geval wanneer APFA
voornemens is een transactie en of overeenkomst aan te gaan met een rechtspersoon en/of
onderneming:
a)
waarin een Raadslid direct en/of indirect een persoonlijk financieel belang
onderhoudt,
b)
waarvan een directeur en/of beneficial owner en/of aandeelhouder van die
rechtspersoon en/of een aan die rechtspersoon gelieerde rechtspersoon en/of
onderneming een familierechtelijke betrekking c.q. relatie heeft met een Raadslid van
APFA of
c)
waarbij een Raadslid van APFA een directie‐ of toezichthoudende functie vervult.
Elk (potentieel) tegenstrijdig belang dient te worden gemeld bij de Compliance Officer
conform het Integriteitsbeleid van APFA.4
Een Raadslid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of
transactie waarbij het Raadslid een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
APFA verstrekt aan haar Raadsleden geen persoonlijke leningen.

6.2
6.3
6.4

3
4

Artikel 1 CBA Richtlijn Integere Bedrijfsvoering 1 maart 2015.
Art. 10.2 Gedragscode

3

7

Aftreden en herbenoeming van Raadsleden

7.1

De Raad stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat de continuïteit in de samenstelling
van de Raad gewaarborgd is.
Een Raadslid treedt af volgens rooster en het lidmaatschap van de Raad eindigt bovendien
als bepaald in de Statuten.5

7.2

8
8.1

8.2
8.3

5
6

Schorsing en ontslag van Raadsleden
Indien de Raad van oordeel is dat een van de redenen zoals genoemd in artikel 14 lid 3 van
de Statuten aanwezig is en het betreffende Raadslid niet uit eigen beweging aftreedt, neemt
de Raad een besluit tot schorsing van het betreffende Raadslid. Verder kan de Raad een
Raadslid schorsen in de gevallen en conform de wijze genoemd in de Statuten.
De Raad kan een Raadslid ontslaan conform het bepaalde in de Statuten.6
Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door
de Raad, het betreffende Raadslid en de directie afspraken worden gemaakt waarbij het
belang van APFA te allen tijde prevaleert.

Artikel 14 Statuten
Artikel 15 Statuten

4

Taken en werkwijze van de Raad van Toezicht
9

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

9.1

De Raad heeft tot taak (1) toezicht te houden op het beleid en beheer door de directie en
op de algemene gang van zaken in APFA en de met haar verbonden instellingen, (2) adviezen
met betrekking tot de werkzaamheden van APFA te geven aan de directie7. De Raad richt
zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van APFA en draagt ervoor zorg dat APFA
handelt ten behoeve van alle belanghebbenden van APFA (deelnemers, gewezen
deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers). De Raad is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van haar eigen functioneren. De functie van de Raad valt uiteen in hoofdtaken en
bijzondere taken, welke zijn vastgelegd in de Statuten.8 De hoofdzaken hiervan worden
vermeld in het jaarverslag.
De taken van de Raad omvatten onder meer:
a) het zorgdragen voor een goed functionerende directie van APFA (door het
benoemen, beoordelen en ontslaan van de directeuren);
b) het zorgdragen voor een goed functionerende Raad ( benoeming van de Voorzitter,
beoordeling van de kandidaten voorgedragen voor het raadslidmaatschap en
beoordeling en ontslag leden van de Raad);
c) het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie;
d) het houden van toezicht op de algemene gang van zaken bij APFA;
e) het verlenen van goedkeuring in de gevallen die door de Statuten zijn voorgeschreven.
De Raad ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de door
haar vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad
maakt daarbij afspraken met de directie over de ijkpunten die door de Raad gehanteerd
worden.
De Raad benoemt de directeuren op voordracht van de belonings‐ en wervingscommissie en
gehoord hebbende de directie. Benoeming geschiedt na voorafgaande toestemming van de
CBA.
De Raad beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeuren, op basis van voorbereiding
en advies van de Belonings‐ en wervingscommissie.
De Raad kan een directeur schorsen9 en ontslaan10 conform de bepalingen van de Statuten.
Het besluit hiervan wordt schriftelijk gemeld aan de betreffende directeur, voorzien van een
deugdelijke onderbouwing.
De Raad kan interne onderzoeken laten uitvoeren.

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7
7

Artikel 16 Statuten
Artikel 16 Statuten
9 Artikel 7 lid 12 Statuten
10 Artikel 7 lid 13 sub e Statuten
8

5

9.8
9.9

De door de Raad gevoerde correspondentie in het kader van de uitoefening van haar taak
wordt ondertekend door de Voorzitter en een ander Raadslid.
De individuele prestatiecontracten en verslagen van de evaluatie/beoordelings‐gesprekken
met de directeuren worden na akkoord van de Raad ondertekend door de Voorzitter en een
ander Raadslid.

10

Secretariaat en secretaris

10.1 De Raad voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken
alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad betreffende worden
bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan de directie in overleg
met de Raad een afzonderlijke bewaring verlangt.
10.2 De Raad benoemt een secretaris, die verantwoordelijk is voor het secretariaat van de Raad
in de ruimste zin van het woord.
10.3 Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van APFA. De secretaris ziet
erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is voor de Raadsleden.

11

Vergaderingen Raad van Toezicht

11.1 De Raad vergadert ten minste vier maal per jaar conform de Statuten.11
11.2 Jaarlijks stelt de Voorzitter in overleg met de directie een vergaderschema op.
11.3 De Raad komt zo mogelijk fysiek bijeen, in beginsel ten kantore van APFA. De Voorzitter kan
toestaan dat een of meerdere Raadsleden aan de vergadering deelnemen via telefoon,
videoconference of via enig ander technisch hulpmiddel.
11.4 Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één keer door de Raad vergaderd. Voorts wordt
een vergadering gehouden wanneer de Voorzitter of ten minste twee Raadsleden dit nodig
achten.
11.5 Indien een Raadslid frequent op vergaderingen afwezig is, wordt het betreffende Raadslid
daarop door de Voorzitter aangesproken.
11.6 Wanneer twee of meer Raadsleden (en/of een of meer directeuren) het nodig achten dat
een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de Voorzitter schriftelijk en onder opgave van
de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de Voorzitter
aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan zijn de Raadsleden bevoegd zelf een vergadering
bijeen te laten roepen door de secretaris. Aan een verzoek tot het bijeenroepen van de
vergadering wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet
binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.

11

Artikel 18 lid 1 Statuten
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11.7 Aan de vergaderingen nemen in beginsel de directieleden deel, tenzij de Raad te kennen
geeft zonder de directie te willen vergaderen. De directie heeft ter vergadering een
adviserende stem. De Raad kan zich in vergaderingen voorts van advies laten dienen door
eenieder die haar geraden voorkomt.
11.8 De agenda’s van de vergaderingen worden door de Voorzitter in overleg met de directie
vastgesteld en bevatten behalve de steeds terugkerende (vaste) onderwerpen telkens een
aantal door de Raad vast te stellen punten, welke de Voorzitter op iedere vergadering aan
de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de Raad ten minste éénmaal per jaar over de
volgende onderwerpen:
a) de begrotingen, inclusief investeringsbegroting;
b) de conceptjaarstukken (jaarverslag bestaande uit een algemeen verslag, een
actuarieel verslag en een jaarrekening voorzien van accountantsverklaring)
c) beleid en de invulling van de missie en doelen en positie van APFA en de strategie en
de risico’s verbonden aan de organisatie, mede in het licht van het lange termijn
karakter van de activa en de aard van de financiering;
d) de uitkomsten van de beoordeling van de directie;
e) compliance en de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
f) risk management;
g) de ontwikkeling van de verplichtingen van APFA; en
h) de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille.
11.9 De oproeping voor de vergadering geschiedt door de secretaris.
11.10 De oproeping geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste zeven
(7) dagen, waarbij plaats en tijdstip worden gemeld. De oproeping gaat vergezeld van de
agenda met de onderwerpen en de eventueel te bespreken stukken. In spoedeisende
gevallen kan van de termijn van zeven (7) dagen worden afgeweken conform het bepaalde
in de Statuten.
11.11 Van hetgeen besproken wordt en besloten is, worden door de secretaris notulen gemaakt.
De notulen zullen beknopt de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten,
overwegingen en besluiten weergeven opdat een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven
van het besprokene.
11.12 De notulen worden in beginsel op de volgende Raadsvergadering vastgesteld door de Raad
en ondertekend door de (plaatsvervangend) Voorzitter en een ander Raadslid. De notulen
zijn vertrouwelijk. De Directie krijgt een afschrift van de vastgestelde notulen, uitgezonderd
van de delen die individuele Raadsleden of directeuren betreffen.
11.13 In geval een Raadslid verhinderd is een vergadering bij te wonen, geeft het Raadslid hiervan
zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris. De secretaris stelt de Voorzitter op de hoogte
van de hem ter kennis gebrachte verhindering.
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12

Besluitvorming Raad van Toezicht

12.1 De Raad besluit op de wijze conform het bepaalde in de Statuten.12
12.2 Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn
medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde Raadsleden aanwezig, dan
kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn
de door dit reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van
vergaderingen niet in acht genomen.
12.3 Besluitvorming binnen de Raad geschiedt op basis van volstrekte meerderheid van stemmen
tenzij de Statuten anders bepalen.
12.4 Bij een stemming brengt ieder stemgerechtigd Raadslid één stem uit. De stemming is nietig,
indien er geen quorum is zoals bepaald in de Statuten.
12.5 Raadsleden die blanco of ongeldig hebben gestemd, worden geacht aan een stemming te
hebben deelgenomen.
12.6 Een Raadslid kan zich door een ander Raadslid middels een schriftelijke volmacht doen
vertegenwoordigen conform de procedure beschreven in de Statuten.13
12.7 Er wordt mondeling gestemd, maar over personen kan eventueel schriftelijk worden
gestemd.
12.8 Een ter vergadering door de Voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit – voor zover gestemd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel – is beslissend.
12.9 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de Voorzitter de juistheid
van een mondelinge stemming betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de
meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12.10 Besluiten kunnen conform de Statuten14 buiten de vergadering om worden genomen indien
alle leden schriftelijk kennis hebben kunnen nemen van het voorstel, geen van de leden
bezwaar had tegen het voorstel en de wijze van besluitvorming en het voorstel de vereiste
meerderheid van stemmen krijgt. Een buiten de vergadering genomen besluit wordt in de
volgende vergadering genotuleerd.
12.11 Raadsbesluiten worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de (plaatsvervangend)
Voorzitter en een ander Raadslid.

12

Artikel 19 Statuten
Artikel 19 lid 3 Statuten
14 Artikel 20 Statuten
13

8

13

Commissies Raad van Toezicht

13.1 De Raad regelt de samenstelling, taak en werkwijze van de Raadscommissies die zijn
ingesteld bij of krachtens de Statuten.
13.2 De Raad blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze worden voorbereid door uit de
Raad samengestelde commissies.
13.3 Voor iedere commissie stelt de Raad een reglement vast met betrekking tot de
samenstelling, taken en werkwijze van de betreffende commissie.
13.4 APFA vermeldt in haar jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies en het
aantal vergaderingen van de commissies.
13.5 De Raad ontvangt de notulen van de vergaderingen van de raadscommissies en jaarlijks van
elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

14

Goedkeuring van directiebesluiten

Besluiten van de directie, waarvoor op grond van artikel 16 lid 3 sub d van de Statuten goedkeuring
door de Raad is vereist, kunnen eerst worden uitgevoerd nadat de Raad de goedkeuring daarvan
schriftelijk heeft verstrekt en deze goedkeuring is vastgelegd door ondertekening van het
betreffende beslisdocument door de (plaatsvervangend) Voorzitter en een ander Raadslid.

15

Informatievoorziening

15.1 De Raad bevordert dat zij tijdig (schriftelijke) informatie van de directie ontvangt over alle
feiten en ontwikkelingen met betrekking tot APFA, welke informatie de Raad in redelijkheid
nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en haar taken naar behoren te kunnen
uitoefenen. In verband met de uitoefening van haar taak heeft de Raad inzage in de
administratie van APFA.
15.2 De Raad stelt in het Directiereglement nadere afspraken vast over de informatievoorziening,
onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
15.3 De Raad ziet erop toe dat de directie regelmatig rapporteert over:
a) De realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan
verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de
dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
b) De beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de management
informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van APFA.
De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het
jaarverslag.
15.4 Indien een Raadslid uit andere bron dan de directie informatie of signalen ontvangt die in
het kader van het toezicht op de werkzaamheden van APFA van belang zijn, dan brengt hij

9

deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de Voorzitter, die vervolgens de Raad op
de hoogte zal stellen.
15.5 Om adequaat te kunnen functioneren en haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen is
de Raad gerechtigd met inachtneming van de bepalingen van de Statuten zich op kosten van
APFA op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen. Hiertoe
dient de Raad conform artikel 17 van dit reglement jaarlijks een begroting in bij de directie.
15.6 De Raad is verantwoordelijk voor de informatievoorziening richting de Centrale Bank van
Aruba conform de APFA Incidentenprocedure dat deel uitmaakt van het Integriteitsbeleid.

16

Relatie tot accountant en actuaris

16.1 De externe accountant en certificerende actuaris worden benoemd door de Raad. De
directie doet hiertoe een voordracht bij de Audit en Risk management commissie. Deze
commissie stuurt de voordracht met haar advies naar de Raad.
16.2 De externe accountant en certificerende actuaris rapporteren hun bevindingen betreffende
het onderzoek van de jaarrekening respectievelijk actuarieel verslag aan de directie en aan
de Raad, na voorbespreking met de directie.
16.3 Aan de vergadering(en) van de Raad, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening,
jaarverslag, actuarieel verslag), alsmede het accountantsverslag en de managementletter
(adviesbrief) worden behandeld, nemen als regel ook de externe accountant en de
certificerende actuaris deel.
16.4 De externe accountant en de certificerende actuaris wonen indien gewenst tevens de
vergaderingen van de Raad bij waarin de kwartaal‐ en/of halfjaarcijfers en overige
tussentijdse financiële berichten worden besproken.
16.5 De externe accountant en de certificerende actuaris wonen indien gewenst eveneens de
vergaderingen van de Audit en Risk management commissie bij waarin wordt gesproken
over de periodieke financiële externe verslaggeving. Hierin komen de bevindingen van de
externe accountant en de certificerende actuaris aan de orde, alsmede de controleaanpak
en de risicoanalyse.
16.6 Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, actuarieel verslag) zal de
Raad zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen
voor vermogens‐, resultaat,‐ en voorzieningsbepaling.
16.7 Voorts dient de Raad zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over
de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een
bestendige gedragslijn.
16.8 De contacten tussen de Raad en de externe accountant en certificerende actuaris lopen via
de voorzitter van de Audit en Risk management commissie.
16.9 De Raad spreekt zich uit‐‐na de directie gehoord te hebben‐‐over de wenselijkheid van
uitvoering van de eventueel door de externe accountant in de managementletter gedane
aanbevelingen en de eventuele aanbevelingen van de certificerende actuaris.
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16.10 De Raad ziet erop toe dat de eventueel door de externe accountant in de managementletter
gedane aanbevelingen en de eventuele aanbevelingen van de certificerende actuaris, welke
door de Raad wenselijk worden geacht daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.

17

Begroting Raad van Toezicht

17.1 Jaarlijks wordt door de Raad in samenspraak met de directie een begroting vastgesteld voor
de kosten die de Raad gedurende het jaar zal maken.
17.2 De kosten van de Raad behelzen:
a) Vergoeding Raadsleden;
b) Onderzoeken en adviezen door derden op verzoek van de Raad;
c) Secretariaatskosten ter ondersteuning Raad van Toezicht;
d) Kosten voor deskundigheidsbevordering en (zelfevaluatie).
17.3 Indien de besteding door Raad van Toezicht onverwacht over het budget gaat gedurende
het jaar wordt budgetuitbreiding besproken met de directie.
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Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

18.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad gehouden, in welke vergadering het
functioneren van de Raad wordt geëvalueerd.
18.2 De directie is bij deze vergadering niet aanwezig. De Voorzitter verzoekt de directie tevoren
of er van hun kant nog aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van het eigen
functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad betrokken dienen te worden.
18.3 De resultaten van de evaluatie worden vastgelegd in een rapport. De resultaten worden
onder andere verwerkt in de betreffende fondsdocumenten. De directie ontvangt daartoe
een kopie van het rapport
18.4 Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

19

Honorering en vergoeding Raadsleden

19.1 De Raad stelt de honorering van de Raadsleden vast, gehoord de directie.
19.2 De toelichting op de jaarrekening bevat informatie over de hoogte en de structuur van de
honorering van de Raad.
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Bijlage: Verklaring Naleving Statuten en Raadsreglement
ingevolge artikel 5 lid 2 van het Raadsreglement van de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
(APFA)

Ondergetekende,

de heer/mevrouw

…………………………………………

functie

…………………………………………

geboren op

…………………………………………

te

…………………………………………

wonende aan adres / woonplaats

…………………………………………
…………………………………………

verklaart:
 De geldende Statuten en het Raadsreglement te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan
te hebben kennisgenomen;
 dat deze Statuten en het Raadsreglement op hem/haar van toepassing zijn, inclusief
eventuele wijzigingen in deze documenten;
 dat hij/zij het bepaalde in de Statuten en het Raadsreglement zal naleven en de verplichtingen
uit hoofde hiervan zal nakomen;
 ervan op de hoogte te zijn dat niet‐naleving van een of meer bepalingen van de Statuten
en/of het Raadsreglement kan leiden tot schorsing of ontslag, melding bij de toezichthouder
en/of het doen van aangifte bij de justitiële autoriteiten;
 dat het bepaalde in de Statuten en het Raadsreglement op hem/haar van toepassing blijft
gedurende de gehele periode waarin hij/zij lid is van de Raad van Toezicht van APFA.

Aldus in tweevoud ondertekend, te ……………………… op …………………………<datum>
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