
 

 

postadres postbus 90170 5000 LM Tilburg | bezoekadres Spoorlaan 298 5017 JZ Tilburg | 

e-mail pensioenfondsAveryDennison@achmea.nl | telefoon (013) 462 12 32 |  

KvK 41166415 | internet www. pensioenfondsAveryDennison.nl | bank NL38 ABNA 0566 2969 34 | 

 

Actieven  

 

 

 

 

 

 

 

behandeld door telefoon  

Ewoud de Bruijn 06 12 50 97 83  

Onderwerp e-mail datum 

Kandidaat gezocht voor bestuur 

pensioenfonds 

PensioenfondsAveryDennison@achmea.nl  24 april 2020 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit zes leden. 

Drie van de leden zijn aangewezen door de werkgever, twee door de werknemers en één lid door de 

pensioengerechtigden. Een gekozen bestuurslid krijgt deze zetel voor een termijn van drie jaar. 

 

Op dit moment hebben de heer Steeman en mevrouw Megchelse een zetel in het bestuur namens de 

deelnemers. De termijn van de heer Steeman loopt per 19 augustus 2020 af. De heer Steeman heeft 

aangegeven zich opnieuw verkiesbaar te stellen. 

 

Ook u kunt zich kandidaat stellen als bestuurslid. Meer informatie over het bestuur en de eisen die aan 

de vacante functie worden gesteld vindt u in het bijgesloten functieprofiel. 

 

U kunt zich als kandidaat-bestuurslid aanmelden tot uiterlijk 2 weken na de datum van verzending van 

deze brief (zie hierboven). 

 

U kunt zich per email aanmelden via: PensioenfondsAveryDennison@achmea.nl, of per brief:  

 

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 

T.a.v. de heer E.L.M. de Bruijn 

Postvak TSA/KT13 

Postbus 90170 

5000 LM  TILBURG 

 

Dit stuurt u naar ons toe 

Uw CV met opleiding, werkervaring en eventuele nevenfuncties. Hieruit blijkt dat u voldoet aan de 

voorwaarden zoals beschreven in bijgesloten functieprofiel. Daarnaast een korte beschrijving van wie 
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u bent en uw motivatie om lid te worden van het bestuur en de beleggingsadviescommissie (in 

maximaal 250 woorden). Deze tekst kan gebruikt worden voor de verkiezingen. Verder moet uw 

kandidaatstelling door ten minste 10 deelnemers zijn ondertekend. Vanwege de huidige bijzondere 

omstandigheden kan worden volstaan met een ingescande handtekening die achteraf in origineel 

wordt ingeleverd of opgestuurd en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van die 10 of meer 

deelnemers. 

 

Wat is de verdere procedure? 

Uw kandidaatstelling wordt schriftelijk of per email bevestigd.  

Kandidaten worden vóór de verkiezingen door een delegatie van het bestuur geïnterviewd om zeker te 

stellen dat er voldoende aansluiting is met het bijgesloten functieprofiel. Ook wordt bevestiging 

gevraagd van de beschikbare tijd en de verwachtingen ten aanzien van de periode van 

bestuurslidmaatschap.  

Indien twee of meer werknemers zich kandidaat stellen die voldoen aan het functieprofiel, vinden er 

verkiezingen plaats. Het bestuur plaatst een kandidaat op de verkiezingslijst dan wel benoemt een 

kandidaat alleen als deze naar zijn oordeel past binnen het functieprofiel. 

 

Toetsing door De Nederlandsche Bank 

Om definitief toe te kunnen treden tot het bestuur is goedkeuring door De Nederlandsche Bank (DNB) 

nodig. De kandidaat met de meeste stemmen wordt, na een besluit tot voorgenomen benoeming door 

het bestuur, als kandidaat bestuurslid aan DNB voorgelegd. DNB toetst de kandidaat op geschiktheid 

voor de functie. DNB legt de lat hoog voor (kandidaat) leden van een beleggingsadviescommissie. Kijk 

op dnb.nl en zoek de ‘guidance normenkader beleggingskennis’ voor meer informatie. 

Pas wanneer de goedkeuring van DNB ontvangen is, zal de gekozen kandidaat formeel toetreden tot 

het bestuur.  

 

Meer informatie 

Indien u nog vragen heeft of graag additionele informatie ontvangt, kunt u contact opnemen met de 

bestuursadviseur op telefoonnummer 06 12 50 97 83, of per e-mail op 

PensioenfondsAveryDennison@achmea.nl. 

Ook kunt u contact opnemen met ondergetekende. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer  

(085) 000 20 22. Uiteraard zijn ook de andere bestuursleden graag bereid eventuele vragen te 

beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 

 

 

Huib van Gijn 

Voorzitter 

 

Bijlage: Functieprofiel 
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