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Programma Fundament voor Verantwoordingsorganen 
 
Start online leren 

Klassikale bijeenkomst Dag 1 
Tijden Programmaonderdeel 
08.30 – 09.00 uur Ontvangst 
09.00 – 11.15 uur Kennismaking 

Inleiding 
• Pensioenstelsel 

o Het Nederlandse pensioenstelsel 
o Rol diverse partijen 
o Pensioenwet, de pensioendriehoek 

• Governance en inrichting van een pensioenfonds 
o Wet- en regelgeving 
o Governance modellen 
o Pensioenfondsgremia 

! Bestuur 
! Interntoezicht 
! Verantwoordingsorgaan 

• Rollen 
• Taken 
• Bevoegdheden 
• Taakafbakening 

11.15 – 11.30 uur Pauze 
11.30 – 13.00 uur Het verantwoordingsorgaan; de adviesrol (1) 

• Casus adviesrol 
• Aanpak adviesrol 

o Plan van aanpak 
o Bespreking van het bestuur met intern toezicht 

• Praktijk adviesrol 
o Inzichten delen; bad and good practices 
o Expert feedback 
o Een advies schrijven (cases en plan van aanpak) 
o Het proces, timing 

13.00 – 14.00 uur Lunch 
14.00 – 15.45 uur Het verantwoordingsorgaan; de adviesrol (2) 

 
Adviesthema’s, theoretische achtergrond en toepassing 
• Premiebeleid 
• Communicatiebeleid 
• Risicohouding 
• Uitvoeringsovereenkomst 

15.45 – 16.00 uur Pauze 
16.00 – 17.00 uur Het verantwoordingsorgaan; de adviesrol (3) 

 
Adviesthema’s, theoretische achtergrond en toepassing (vervolg) 
Bouwen checklist adviesproces 
Voorbereiding op online bijeenkomst en dag 2.  

17.00 uur Einde programma dag 1 
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Online bijeenkomst 

 Tijden Programmaonderdeel 
12.30 – 13.15 uur Vragen 

• naar aanleiding van dag 1 
• over adviesthema’s 

Pensioenfondsdocumenten 
• Gebruik van beleidsondersteunende documenten 
• Doel en functie fondsdocumenten (jaarverslag, ABTN, 

pensioenreglement, uitvoeringsovereenkomst) 

Inleiding op verantwoordingscase dag 2 
 

 Klassikale bijeenkomst dag 2 

 Tijden Programmaonderdeel 
9.00 -11.15 uur Korte terugblik op dag 1 en de online bijeenkomst 

 
Fondsstukken, opdrachten ELO bespreken 
 
Het verantwoordingsorgaan; de verantwoordingsrol (1) 

• Beoordelingskader VO 
• Verantwoording afleggen en verantwoording afnemen 
• Evenwichtige belangen afweging 
• Toepassingscase 

11.30 – 13.00 uur Het verantwoordingsorgaan; de verantwoordingsrol (2) 
• Rapporten, functie, inhoud en rol 

o Bestuur 
o Accountant en actuaris 
o Interntoezicht 
o Verantwoordingsorgaan 

• Terugkoppeling bevindingen eigen fondsrapportages 
• Discussie over opzet pensioenfondsbestuur in de eigen fondsen 

13.00 -14.00 uur Lunch 
14.00 –15.45 uur Het verantwoordingsorgaan; de verantwoordingsrol (3) 

Casus oordeel VO over Intern Toezicht rapport 
Plenair inzichten delen + expert feedback 

15.45 – 16.00 uur Pauze 
16.00 - 17.00 uur Het verantwoordingsorgaan; de verantwoordingsrol (4) de praktijk 

 
Beleidsagenda van het bestuur 
Bouwen checklist verantwoordingsproces 
Toelichting eindopdracht 

- (her)schrijf oordeel VO over verantwoording eigen fonds, met feedback 
van medecursist.  

17.00 uur Einde programma dag 2 
 
Eindopdracht 
 Afsluiting opleiding in de online leeromgeving met eindopdracht; (her)schrijf 

oordeel VO over verantwoording eigen fonds, met feedback van mede-cursist. 
	


