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Programma Governance Leergang Geschikt worden op Niveau A 
 

Module Niet-Financiële deskundigheidsgebieden 

 

Dag 1:  

Tijden Programmaonderdeel 

  

09.00 – 09.30 uur Ontvangst 

    

09.30 – 10.00 uur Inleiding SPO en kennismaking  

    

10.00 – 11.00 uur Context en krachtenveld van de pensioensector  

• Nederlandse pensioenstelsel  

• Uitvoeringsvormen 

• Omgeving van pensioen (instanties ed.) 

• Sectorale ontwikkelingen 

  

11.00 – 11.30 uur Pauze 

    

11.30 – 13.00 uur Inrichting en besturing van het pensioenfonds in relatie met uw rol 

• Bestuursmodellen: keuze eigen fonds en mogelijke alternatieven  

• Rollen: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

• Procesinrichting en controle mechanismen 

  

13.00 – 14.00 uur Lunch 

    

14.00 – 16.00 uur De bestuurders rol in de praktijk 

• Rol bestuur versus andere gremia    

• Dynamiek tussen de verschillende rollen 

• Professioneel gedrag  

• Belang en borging 

o Integriteit 

o Geschiktheid  

o Diversiteit 

o Complementariteit 

    

16.00 – 16.30 uur Pauze 

  
 

16.30 – 17.30 uur  De bestuurders rol in de praktijk (vervolg) 

17.30 – 18.00 uur Pauze (snack) 
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18.00 – 19.30 uur  Opdrachtaanvaarding en risicohouding 

• Doelstellingen en uitgangspunten van het bestuur (PW 102.a) 

• Eigen rol bij vaststellen van de doelstellingen en uitgangspunten van het 

pensioenfonds 

• Uitvoerbaarheid & haalbaarheid van de opdracht 

  
 

19.45 uur Diner 
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 Module Niet-Financiële deskundigheidsgebieden 

  

 Dag 2:  

 Tijden Programmaonderdeel 

  

09.00 – 10.30 uur Pensioen wet- en regelgeving, statuten, uitvoeringsovereenkomsten 

en fiscaliteit 

•   Wet- en regelgeving 

•   Pensioenwet 

•   Wet Bpf/wet Bpr 

•   Fiscaliteit 

•   Overige wet- en regelgeving  
  

10.30 – 11.00 uur Pauze 

    

11.00 – 12.30 uur Pensioen wet- en regelgeving, statuten, uitvoeringsovereenkomsten 

en fiscaliteit (vervolg)  
  

12.30 – 13.30 uur Lunch 

    

13.30 –15.00 uur Pensioenregelingen en -soorten 

• Pensioenregelingen; Welke factoren bepalen de kwaliteit van de regeling? 

• Ontwikkeling van kwalitatief pensioen door de jaren heen 

• Pensioensoorten  

• Solidariteit: In welke onderdelen van de regeling bestaat solidariteit 

tussen deelnemersgroepen?  

  

15.00 – 15.30 uur Pauze 

    

15.30 – 17.00 uur Pensioenregelingen en -soorten (vervolg)  

  

17.00 uur Einde programma 

 

 
 
 
 
 


