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

• Zij staan de directie van ASN Beleggingsfondsen AIF 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 AIF 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 18 juni 2020 bedraagt
de beloning € 6.750 ex BTW voor de voorzitter en € 4.500 ex BTW per jaar voor een lid.
Leden van de raad van commissarissen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.
Anne Gram
Benoemd in 2017, lopende termijn tot 2021
Anne Gram (1965) is sinds 2006 gevestigd als onafhankelijk adviseur
en deskundige voor institutionele beleggers en als lid van diverse
raden van toezicht en beleggingscommissies. De afgelopen 28 jaar
heeft Anne Gram in verschillende functies in de financiële sector gewerkt, waaronder als portfolio manager, hoofd aandelen/beleggingen
en directeur beleggingen bij Robeco, ABN Amro en Fortis Mees Pierson. 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 heeft een International Economics MBA van de Copenhagen Business
School in Kopenhagen (Denemarken) en 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 was zij lid van de raad van toezicht van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en lid van de raad van experts van Transparency International Nederland. Momenteel is zij werkzaam bij o.a. de pensioenfondsen Zorg en Welzijn, Huisartsen
en DNB. Verder treedt zij op als voorzitter, moderator, speaker, panellid en docent bij
conferenties.
Lodi Hennink
Herbenoemd in 2019, lopende (laatste) termijn tot 2023
Lodi Hennink (1957) is bestuurder, toezichthouder en bestuursadviseur. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de raad van toezicht van Tactus Verslavingszorg, voorzitter van de raad van toezicht van Vereniging Eigen Huis, voorzitter van de raad van commissarissen van
SHoKo en lid van de raad van advies van de Forensisch Medische
Maatschappij Utrecht (FFMU/medTzorg).
Hij 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 Gist-Brocades. Daar was hij verantwoordelijk voor de marketing van diverse geneesmiddelen. In 1989 maakte hij de overstap naar de Robeco Groep, waar hij international
marketingmanager werd voor de beleggingsproducten van deze vermogensbeheerder,
vooral voor de Duitstalige gebieden. Na een uitstap van twee jaar in een managementpositie bij de organisatie van Randstad ging hij in 1995 terug naar de financiële wereld. Hij
werkte ruim tien jaar in diverse management- en staffuncties bij verschillende onderdelen
van Interpolis, waaronder de onderdelen toekomstvoorzieningen (levensverzekeringen) en
sociale zekerheid. Nadat Interpolis fuseerde met Achmea was hij manager business development in de holding. In 2007 maakte hij de overstap naar de Landelijke Huisartsen Vereniging, waarvan hij bijna tien jaar algemeen directeur was. Meer recent is hij algemeen
directeur geweest van Vereniging Humanitas
Peter Verbaas
Benoemd met ingang van 2017, lopende termijn tot 2021
Peter Verbaas (1959) is sinds 2011 partner van Charistar,een not-forprofit consultancy voor maatschappelijke impact-doelen van organisaties. Ook is hij als docent verbonden aan het Nyenrode Center for
Private Wealth Management. Daarnaast bekleedt Peter Verbaas uiteenlopende nevenfuncties: hij is lid van de raad van toezicht van het
VU Medisch Centrum Fonds, voorzitter van de raad van toezicht van
Oxfam Novib en hierdoor lid van de raad van toezicht van Oxfam International.
Peter Verbaas studeerde eerst bedrijfseconomie gevolgd door bedrijfskunde. Daarna volgden diverse bancaire en managementopleidingen. Later volgde hij het programma voor
commissarissen en toezichthouders aan de Erasmus Universiteit en in 2018 het International Directors Program op INSEAD. 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 particuliere klanten en international private banking.

Tineke Lambooy
Benoemd in 2019, lopende termijn tot 2023
Tineke Lambooy is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, corporate
governance en corporate social responsibility (CRS). Sinds 2015 is zij
professor Corporate Law aan Nyenrode Business Universiteit. Zij
houdt zich onder andere bezig met onderwijs en onderzoek. Daarnaast is zij lid van het Researchteam Water, Oceans and Sustainability
Law van de Universiteit van Utrecht en geeft zij gastcolleges bij Airlangga University in Surabaya, Indonesië.
Tineke Lambooy studeerde rechten en psychologie aan de Universiteit
van Leiden en vervolgde haar opleiding aldaar met een master staatsen bestuursrecht en een master internationaal publiek recht. Daarna studeerde zij een
jaar in Texas (American Corporate Law and Tax Law) en volgde de jaaropleiding voor
commerciële advocatuur aan de Grotius Academie in Amsterdam. Vervolgens voltooide zij
de opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van 1989 tot 2007 werkte zij als
advocaat ondernemingsrecht voor het kantoor van Loyens & Loeff (en rechtsvoorgangers).
Van 2004 tot 2010 deed zij promotieonderzoek naar de juridische aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit resulteerde in de publicatie Corporate
Social Responsibility. Legal and semi-legal frameworks supporting CSR (Kluwer, 2010).
Vanaf 2007 is zij verbonden als onderzoeker en docent aan Nyenrode Business Universiteit
en de Universiteit van Utrecht.
Naast haar werkzaamheden is Tineke onder andere bestuurslid van de Stichting Club van
Rome – Nederland en van de Stichting Stand Up For Your Rights. Als lid van de raad van
advies is zij betrokken bij de social enterprise The Social Handshake. Zij is lid van het
Groene Brein en de Worldconnectors en zij is actief betrokken bij het Lab for Future Generations.

Dennis Bams
Benoemd in 2020, lopende termijn tot 2024
Dennis Bams is hoogleraar Financieel Management en Financial Markets aan de Open Universiteit van Heerlen en aan de Universiteit van
Maastricht en heeft een focus op risicomanagement. Daarnaast heeft
hij zijn eigen Consultancy bureau. Duurzaamheid is voor hem een belangrijke drijfveer en hij doet onderzoek naar duurzaamheid in relatie
tot beleggen.
Dennis studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna deed hij promotie onderzoek aan de universiteit van Chicago, Marseille en Maastricht. Van 1998 tot 2015 werkte hij in verschillende risicomanagement functies bij ING, De Lage Landen en het Philips Pensioenfonds.
Naast zijn werkzaamheden is Dennis onder andere jurylid voor de Johan de Witt prijs
(beste actuariële wetenschappelijke scriptie) en lid van de toelatingscommissie voor het

programma Master Financial Economics van de universiteit van Maastricht. Daarnaast doet
hij momenteel wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen ESG-gedrag van bedrijven en het effect daarvan op rendement en risicoprofiel.

