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Het Verantwoordingsorgaan: wat is dat?
Het Verantwoordingsorgaan (VO) is een soort
medezeggenschapsraad die opkomt voor de
belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en
werkgevers. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht
zo’n orgaan in te stellen. De werknemers en de
pensioengerechtigden zijn evenredig vertegenwoor
digd in het VO op basis van onderlinge getals
verhouding. De onderlinge getalsverhouding van
eind 2017 is bepalend voor de verdeling van de
zetels tussen werknemers en pensioengerechtigden
voor de verkiezingen van april 2018.

VAN DE VOORZITTER

In aanloop naar april 2018…
Het lijkt nog ver weg, maar vanuit het
Verantwoordingsorgaan (VO) van SPW
zijn wij ons al aan het voorbereiden op de
verkiezingen in april 2018. Daarmee komt
een einde aan de vier jaar waarin wij als VO
uw belangen hebben behartigd. We hebben
in deze periode het bestuur gevraagd en
ongevraagd advies gegeven bij beleidsbeslissingen en actuele kwesties.
In april 2018 vinden er verkiezingen plaats
voor de nieuwe leden namens de
deelnemers en pensioengerechtigden in
het VO. De twee werkgeversleden worden
benoemd door Aedes. Tot die tijd zullen wij
u geregeld informeren over het VO, de
functie ervan binnen SPW en de
verkiezingen. Meer hierover is ook te vinden
op spw.nl/verkiezingen.

‘Heeft u feedback
of vragen?
Deze zijn natuurlijk
altijd welkom’

Françoise Aring, voorzitter
Verantwoordingsorgaan SPW

Commissies
Het VO werkt met vier commissies. Zij bereiden de vergaderingen
met het bestuur voor en geven advies aan het VO.
1.
2.
3.
4.

Dagelijks bestuur
Balansmanagement
Pensioen en Communicatie
Audit en Uitbesteding

Het VO van SPW bestaat uit 12 leden:
• 7 leden namens werknemers
• 3 leden namens gepensioneerden
• 2 leden namens werkgevers
Wilt u meer weten over het VO?
Op spw.nl/verantwoordingsorgaan
vindt u meer informatie.

Wat doet het
Verantwoordingsorgaan?


Adviseren bij belangrijke beslissingen



Beoordelen van het bestuur



Zorgen voor een evenwichtige
belangenafweging

Het VO adviseert het bestuur over beleid,
gevraagd én ongevraagd. Dit kan bijvoorbeeld
gaan over de hoogte van de pensioenpremie,
de manier waarop gecommuniceerd wordt
met deelnemers en werkgevers en over de
vorm en inrichting van het intern toezicht.
Het VO bekijkt of beslissingen evenwichtig
zijn en of ze in lijn zijn met de doelstellingen
van SPW.

Het bestuur legt verantwoording af over het
beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd.
Het VO vormt zich hier een oordeel over. Om
tot dat oordeel te komen, praat het VO onder
andere met de Raad van Toezicht en met
specialisten, zoals de externe accountant en
certificerend actuaris. Het oordeel staat in het
bestuursverslag en op de website van SPW.

Vanuit een deelnemers-, pensioengerechtigden- en werkgeversbril kijkt het VO mee met
de manier waarop het pensioenfonds wordt
bestuurd. Daarmee draagt het VO bij aan
een evenwichtige belangenafweging. Het VO
is daarnaast verantwoordelijk voor het voordragen van nieuwe kandidaten voor de
Raad van Toezicht.

Stelt u zich ka
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p
spw.nl/verkiezin
gen.

‘Een goed pensioen
is zo belangrijk!’

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Anna Vroege

Meewerken aan het VO?
Dat kan!
Wilt u ook een actieve rol spelen in de medezeggenschap van uw pensioenfonds? Dat kan!
Gemotiveerde deelnemers of pensioengerechtigden
zijn van harte uitgenodigd om zich kandidaat te
stellen. Aanmelden kan tot en met 15 januari 2018
via spw.nl/verkiezingen

Anna Vroege vertegenwoordigt de gepensioneerden in het VO van SPW. ‘Ik had me destijds
verkiesbaar gesteld, maar ik kwam een paar stemmen te kort. Zo’n anderhalf jaar geleden kon
ik een VO-lid vervangen die deze taak wegens persoonlijke
redenen moest neerleggen. Ik was enorm gemotiveerd om actief
te zijn in het VO. Een goed pensioen is zo belangrijk!’

WILT U MEER WETEN OVER HET VO? KIJK
OP SPW.NL/VERANTWOORDINGSORGAAN

‘Dat geldt voor iedereen, in welke levensfase je ook zit. Al lijkt je pensioen nog ver weg,
neem het serieus. Dat geldt ook voor gepensioneerden: het bestuur maakt keuzes die
ook voor hen belangrijk zijn.’ Ook als ‘nieuwkomer’ in het VO heeft Vroege de indruk
dat de professionaliteit van het VO is gegroeid.
‘In vergelijking met de oude Deelnemersraad vind ik dat dit orgaan zich heeft
ontwikkeld tot serieuze gesprekspartner voor het bestuur en de Raad van Toezicht.
Wij zien alles wat er voorbij komt. We kunnen een oordeel geven over het handelen
van het bestuur, over het uitgevoerde beleid en de keuzes voor de toekomst. Onze
stem wordt gehoord. We spelen op onze manier een rol van betekenis.’
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Tijdlijn VO-verkiezingen in 2018
Oktober 2017

Dec 2017 – jan 2018

Feb – maart 2018

START AANLOOP VERKIEZINGEN

KANDIDAATSTELLEN

PRESENTATIE VAN KANDIDATEN

In april 2018 zijn er verkiezingen voor het
Verantwoordingsorgaan. Weet u waar het VO voor
staat en wat de functie is? U leest er meer over in
deze krant en op spw.nl/verantwoordingsorgaan

Wilt u meedenken en -praten over het beleid van uw pensioenfonds,
kritische vragen stellen en opkomen voor gelijkgestemden? Stelt u zich
dan kandidaat voor een zetel in het VO. Dit kan tot uiterlijk 15 januari 2018.
op spw.nl/verkiezingen leest u hoe u zich kandidaat stelt.

Wie kan het beste uw belangen behartigen en wie
mag u straks vertegenwoordigen in het VO? U hoort
en leest alles over de kandidaten op spw.nl en in de
volgende Verkiezingskrant.

Juli 2018

START NIEUW
VERANTWOORDINGSORGAAN

‘Steentje bijdragen
aan het pensioen’

Mei 2018

April 2018

UITSLAG VERKIEZINGEN

STEMMEN

In mei 2018 wordt de uitslag van de verkiezingen
bekendgemaakt via diverse kanalen.

U kunt nu uw stem uitbrengen. Dit kan eenvoudig online of met een
stembiljet. U ontvangt hierover tijdig uitgebreide informatie.

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Joost Cleven

32.0090.17

Joost Cleven is in het dagelijks leven senior adviseur Strategie bij WonenBreburg. Hij vertegenwoordigt de deelnemers van SPW binnen het VO. ‘Ik wilde graag meer weten over hoe een pensioenfonds werkt. Ik vind het leuk
en interessant om naast mijn reguliere werk met andere onderwerpen bezig te zijn. Vanuit mijn achtergrond wil ik
bovendien bijdragen aan het functioneren van het VO en daarmee aan het pensioen van corporatiemedewerkers.’
Cleven vindt het mooi om te merken dat het VO zich de wettelijke rol
in korte tijd eigen heeft gemaakt. ‘Tot 2014 was de opzet van het VO
anders geregeld. De overige bestuurlijke organen moesten aanvankelijk
wennen aan onze nieuwe rol. Daar hebben we gezamenlijk aan gewerkt.
Ik ben ervan overtuigd dat we het bestuur en de Raad van Toezicht scherp
houden, voor zover zij dat natuurlijk niet al van nature zijn. Als wij vinden
dat iets beter kan, gaan we daarover met hen in gesprek. In 2016 vonden

wij bijvoorbeeld dat een aantal uitgangspunten voor het beleggingsbeleid
onduidelijk was geformuleerd. Het bestuur heeft vervolgens deze
beleggingsovertuigingen aangescherpt, wat hen ook helpt bij bepaalde
beleggingsbeslissingen. Op een professionele en prettige manier voorzien
we het bestuur van adviezen en geven we jaarlijks een goed onderbouwd
oordeel in het jaarverslag.’
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Voor meer informatie kunt u kijken op spw.nl/verkiezingen Redactie & realisatie: APG in samenwerking met Enof.nl, Utrecht Druk: Drukpartners Zuid Foto’s: Mark Kuipers.
Deze themakrant is met zorg samengesteld en informeert deelnemers en pensioengerechtigden over de komende verkiezingen in het verantwoordingsorgaan.
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud ervan. Alle informatie en beeldmateriaal zijn eigendom van SPW.
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