
 

Martin Mos nieuwe uitvoerend bestuurder Rabobank Pensioenfonds 

Utrecht, 23 december 2021 – Het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds heeft 
Martin Mos (1963) per 1 januari 2022 benoemd tot uitvoerend bestuurder. Hij 
wordt verantwoordelijk voor de portefeuille pensioenbeheer. Eerder dit jaar 
breidde het dagelijks bestuur al uit van twee naar drie personen na de 
toetreding van Sandra Schellekens, verantwoordelijk voor de portefeuille 
algemeen. Zij neemt per 1 januari de voorzittershamer in het uitvoerend 
bestuur over van Bernard Walschots, die vertrekt als bestuurder.  
 
Theo Camps, onafhankelijk voorzitter: “Wij zijn blij Martin Mos te kunnen verwelkomen 
bij het fonds. Met het vertrek van Bernard Walschots verliezen we veel kennis en een 
stuk historie. Martin Mos is daarom een waardevolle aanvulling op het uitvoerend bestuur 
met zijn jarenlange ervaring als CFRO in de pensioensector. Hij vormt met Sandra 
Schellekens en Karin Merkus (vermogensbeheer) een sterk team; we kijken met 
vertrouwen naar de toekomst, met grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid 
en de transitie naar een nieuw pensioenstelsel.” 
 
Sandra Schellekens, voorzitter van het uitvoerend bestuur: “Martin is een enthousiaste 
bestuurder met passie voor de inhoudelijke uitdagingen, én hart voor belanghebbenden 
en collega’s. Hij heeft zijn stempel gedrukt op transities bij o.a. A&O Services en SPF 
Beheer en we zijn ervan overtuigd dat hij ook een waardevolle bijdrage gaat leveren aan 
het verandervermogen en de executiekracht van ons mooie fonds.”    
 
Martin Mos: “Ik ben er trots op dat ik als uitvoerend bestuurder aan de slag mag gaan 
voor het Rabobank Pensioenfonds. Een sterk merk met een mooie populatie van 
deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Het is een voorrecht om met dit 
mooie team de lastige puzzel van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel te mogen 
gaan leggen. Onze belanghebbenden mogen op mijn volle inzet rekenen!” 
 
Profiel Rabobank Pensioenfonds  
Het Rabobank Pensioenfonds beheert ruim 32 miljard euro pensioenvermogen voor meer 
dan 100.000 actieve deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Naast de 
drie onafhankelijke uitvoerend bestuurders en de onafhankelijk voorzitter heeft het fonds 
ook zeven niet-uitvoerend bestuurders die de deelnemers, gepensioneerden en de 
werkgever vertegenwoordigen. Zij zijn betrokken bij de algemene beleidsbepaling en 
dragen zorg voor het intern toezicht.   
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