
 

Zomerse update van het pensioenfonds 

Het pensioenfonds staat niet stil in de zomer. Op 1 juli 2021 

is Paul Loven benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het 

pensioenfonds. Hij volgt Hans van Horzen op, wiens 

maximale zittingstermijn per die datum afloopt. Op diezelfde 

datum is Arjen van Amerongen benoemd tot bestuurslid én is 

het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) geïnstalleerd. Hen 

staat een belangrijke uitdaging te wachten: de overstap naar 

een nieuw pensioenstelsel. Wij wensen Paul, Arjen, alle 

andere bestuursleden en het VO veel succes. We danken 

Hans van Horzen, Fred Steenwinkel en Kees de Pee voor hun 

inzet de afgelopen jaren.  

Paul Loven 

Paul is geen onbekende bij ABN AMRO. Hij heeft bijna 25 jaar 

verschillende functies gehad bij de bank en diens rechtsvoorgangers 

in binnen en buitenland (Indonesië en Brazilië). Daarna is Paul als 

Chief financial and risk officer lid geweest van de Raad van Bestuur 

bij Van Lanschot Bankiers en daarna in dezelfde rol bij PGGM. Ook 

heeft Paul een aantal toezichthoudende functies vervuld. Zijn 

expertise ligt op het terrein van financiën en risicomanagement.  

Naast bestuursvoorzitter bij ons pensioenfonds is Paul ook 

onafhankelijk voorzitter van de KLM-pensioenfondsen Vliegend 

Personeel, Algemeen en Cabinepersoneel. Daarnaast heeft hij een 

coaching- en adviesbureau. 

Arjen van Amerongen 

Arjen heeft het grootste deel van zijn loopbaan bij  PGGM gewerkt. 

Dat is de pensioenuitvoeringsorganisatie waarvan het pensioenfonds 

Zorg & Welzijn de grootste klant is. Arjen is econometrist en actuaris 

en is na expertfuncties doorgegroeid in diverse management- en 

directierollen. Zijn expertise ligt vooral aan de pensioenbeheer- en 

beleidskant. Onlangs heeft hij ook de module Certified 

Pensioenexecutive Vermogensbeheer  aan de Erasmus Universiteit 

afgerond. Naast zijn bestuursrol bij AAPF vervult hij nog een aantal 

(toezichts)rollen bij andere pensioenfondsen. 

Het VO 

In mei koos u de leden voor het VO. In de nieuwsbrief van mei van 

dit jaar las u welke leden namens de gepensioneerden zijn gekozen. 



Samen met de 2 leden namens de werkgever en de 4 leden namens 

de werknemers vormen de 5 leden namens de gepensioneerden het 

nieuwe VO. Het VO komt op 21 juli 2021 voor het eerst (online) 

bijeen. Later dit jaar leest u in deze nieuwsbrief een interview met 

twee van de leden namens de gepensioneerden. 

Meer over Paul, Arjen en het VO 

In de volgende Nieuwsflits, de nieuwsbrief van het pensioenfonds, 

leest u meer over Paul en Arjen en ziet u een foto van het eerste 

overleg van het VO. Deze Nieuwsflits komt rond 22 juli uit. In de 

Nieuwsflits van begin september leest u meer over het VO. Bent u al 

abonnee? Nog niet? Meld u dan aan in Mijn Pensioen bij Nu 

regelen/nieuwsservice. 

 Paul Loven 

 Arjen van Amerongen 

Deze tekst is van de hand van Rob Rebergen, 

communicatiemedewerker bij ABN AMRO Pensioenfonds 


