Raad v an commissarissen ASN Beleggingsfondsen N.V.
De raad van commissarissen van ASN Beleggingsfondsen N.V. bestaat uit drie of meer
natuurlijke personen. De commissarissen hebben de volgende taken en bevoegdheden:

• Zij staan de directie van ASN Beleggingsfondsen N.V. met raad bij en hebben een
raadgevende stem in de algemene vergaderingen.
• Zij houden toezicht op het beleid van de directie van ASN Beleggingsfondsen N.V.
• Zij houden toezicht op de algemene gang van zaken in deze vennootschap en de daarmee verbonden fondsen.
• Zij hebben de bevoegdheid de directie te schorsen en een voorstel tot schorsing of ontslag van directieleden in te dienen bij de algemene vergadering van aandeelhouders
(AVA).
• Zij hebben de bevoegdheid de voorzitter van de AVA aan te wijzen.
• Zij hebben de bevoegdheid de AVA bijeen te roepen, en kunnen de directie verzoeken
een buitengewone algemene vergadering te houden.
De raad is verder belast met wat hem in de statuten en bij de wet is opgedragen.
Samenstelling en beloning
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders
(AVA) en kunnen door de AVA worden geschorst of ontslagen. De raad stelt een rooster
van aftreden op om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat (her)benoemingen op hetzelfde moment plaatsvinden. Iedere commissaris treedt uiterlijk af na afloop van de vierde
jaarlijkse AVA sinds zijn of haar (her)benoeming. In principe kan een commissaris hoogstens acht jaar zitting hebben in de raad, al dan niet onderbroken.
De commissarissen ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden.
Deze wordt openbaar gemaakt in het jaarverslag. De AVA stelt de beloning van de raad
van commissarissen vast, op voorstel van de raad. Met ingang van 1 juli 2017 bedraagt de
beloning € 13.500 ex BTW voor de voorzitter en € 9.000 ex BTW per jaar voor een lid.

Leden van de raad van commissarissen van ASN Beleggingsfondsen N.V.

Kees Koedijk
Herbenoemd in 2015, lopende (laatste) termijn tot 2019.
Kees Koedijk (1960) is Dean & Director van TIAS School for Business & Society en hoogleraar Financieel Management aan de Universiteit van Tilburg. Hij is expert op het gebied van de financiële
economie en financiële markten. Zijn onderzoek richt zich onder
andere op macro- en internationale financieringen, portefeuillebeheer en maatschappelijk verantwoord beleggen, en risicobeheer en
emotie. Behalve als bestuurder van de faculteit is hij op meerdere
gebieden actief, waaronder duurzaamheid.
Kees Koedijk studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar promoveerde hij in 1989 op een empirische studie naar wisselkoersen. Daarna was hij onder
meer hoogleraar Finance aan de Universiteit Maastricht, directeur van LIFE (Limburg Institute of Financial Economics), vicedecaan van de faculteit Bedrijfskunde van de Rotterdam
School of Management, hoogleraar Financial Management aan de Erasmus Universiteit en

bijzonder hoogleraar voor de Fortis Chair in Sustainable Finance. Tevens doceert hij op
diverse buitenlandse universiteiten en is redacteur van wetenschappelijke bladen op het
gebied van financiën.
Kees Koedijk bekleedde diverse nevenfuncties. Zo was hij lid van de Raad van Economisch
Adviseurs Tweede Kamer, nationale penningmeester van het CDA en lid van de Monitoring
Commissie Code Banken.

Lodi Hennink
Benoemd in 2015, lopende termijn tot 2019
Lodi Hennink (1957) was tot oktober 2016 algemeen directeur van
de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Deze organisatie behartigt de belangen van de zorg in het algemeen, en die van huisartsen
in het bijzonder. Daarnaast is Lodi Hennink lid van de raad van toezicht van Vereniging Eigen Huis en lid van de raad van toezicht van
Tactus Verslavingszorg. Tevens is hij lid van de raad van advies van
de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht. FMMU levert huisartsenzorg aan bijzondere doelgroepen en instellingen.
Lodi Hennink studeerde bedrijfseconomie met de fiscale afstudeervariant aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Parallel studeerde hij rechten in de privaatrechtelijke en bedrijfsjuridische afstudeerrichtingen. Hij startte zijn loopbaan in de farmaceutische divisie van
Gistbrocades. Daar was hij verantwoordelijk voor de marketing van diverse geneesmiddelen. In 1989 maakte hij de overstap naar de Robeco Groep, waar hij international marketing manager werd voor de beleggingsproducten van deze vermogensbeheerder, vooral
voor de Duitstalige gebieden. Na een uitstap in een managementpositie van twee jaar bij
de Randstadorganisatie ging hij in 1995 terug naar de financiële wereld. Bij Interpolis,
waar hij meer dan tien jaar werkzaam was, vervulde hij diverse management -en staffuncties in verschillende onderdelen van de organisatie, waaronder die van toekomstvoorzieningen (levensverzekeringen) en sociale zekerheid. Nadat Interpolis fuseerde met Achmea was hij business development manager in de holding.

Rik Plomp
Benoemd in 2016, lopende termijn tot 2020
Rik Plomp (1962) is sinds december 2009 senior investment
manager bij PGGM Investments in Zeist. Hij is daar onder
andere verantwoordelijk voor een portefeuille van beleggingen
in wereldwijde land- en bosbouw, met een totale omvang van
circa € 1 miljard. In deze functie speelt duurzaamheid een grote
rol. De afgelopen 25 jaar heeft Rik Plomp in diverse functies in
de financiële sector gewerkt. Daarbij deed hij ervaring op in
uiteenlopende gebieden zoals financiering, renterisicobeheer,
treasury en investeringen.
Rik Plomp studeerde HEAO Commerciële Economie aan de Hogeschool in Eindhoven. In
2000 deed hij de postdoctorale opleiding Treasury Management aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam. In juni 2004 volgde hij het Finance for Executives Programme aan

INSEAD, Fontainebleau in Frankrijk. Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam volgde hij
in 2012 het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders en in 2016-2017 de
opleiding tot Certified Pensioenexecutive.
Als nevenfunctie bekleedt Rik Plomp momenteel de functie van lid van de raad van toezicht van Stichting Sympany/Stichting Sympany+. Tevens is hij voorzitter van de auditcommissie aldaar. Stichting Sympany is een van de grootste inzamelaars van textiel in
Nederland. Via de Stichting Sympany+ worden de gelden besteed aan maatschappelijk
verantwoorde doelen in diverse landen, vooral in de textielketen. Van 2010 tot 2013 was
Rik Plomp lid van het bestuur van de Stichting Toezicht Interne Markt Rabo Extra Ledenobligaties bij de Rabobank in Utrecht.

Peter Verbaas
Benoemd met ingang van 2017, lopende termijn tot 2021.
Peter Verbaas (1959) is sinds 2011 partner van Charistar,
een organisatie die actief is in research, consultancy en
implementatie voor maatschappelijke doelen en organisaties.
Ook is hij als docent verbonden aan het Nyenrode Center for
Private Wealth Management. Daarnaast bekleedt Peter Verbaas
uiteenlopende nevenfuncties: hij is toezichthouder van het VU
Medisch Centrum Fonds, lid van de commissie van bezwaar van
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, lid van de raad van
toezicht en voorzitter van de Financiële Commissie van Oxfam
Novib en lid van de directie van VermogensParaplu Beheer BV (onderdeel van Van Lanschot Kempen).
Peter Verbaas studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde en volgde diverse bancaire en
managementopleidingen. Tevens volgde hij het Programma voor Commissarissen en
Toezichthouders aan de Erasmus Universiteit. Van 1984 tot 1999 bekleedde Peter Verbaas
diverse functies bij ABN AMRO in Amsterdam, Londen, Luxemburg en Zurich, vanaf 1992
op het gebied van private banking. Na korte periodes bij UBS en Uxel Ltd in Londen ging
hij naar CenE Bankiers als lid van de statutaire directie en concerndirecteur ING Private
Banking. Van 2004 tot 2011 was hij als concerndirecteur bij F. Van Lanschot Bankiers verantwoordelijk voor international private banking.

Anne Gram
Benoemd in 2017, lopende termijn tot 2021
Anne Gram (1965) is sinds 2006 directeur-eigenaar van
Anne Gram B.V. Independent Investment Solutions. In
deze functie treedt zij op als onafhankelijke deskundige
voor institutionele beleggers als lid van diverse raden van
toezicht en beleggingscommissies. De afgelopen 25 jaar
heeft Anne Gram in verschillende functies in de financiële
sector gewerkt. Hierbij heeft zij veel beleggingskennis opgedaan in de meest uitgebreide zin.
Anne Gram studeerde International Economics and Finance aan de Brandels University in
Boston (V.S.). Zij volgde een International Economics MBA aan de Copenhagen Business

School in Kopenhagen, Denemarken. Zij heeft de titel van Chartered Financial Analyst
(CFA).
Naast de werkzaamheden bij haar eigen onderneming was Anne Gram verbonden aan de
Erasmus Universiteit als docent Pension Executive Program en als columnist bij de Financiële Telegraaf. Tevens is zij lid van de raad van toezicht van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en lid van de raad van experts van Transparency International Nederland.
Verder treedt zij op als voorzitter, moderator, speaker, panellid en docent bij conferenties

