
VO-Actueel  
 

Het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Rail & OV gaat vanaf dit moment periodiek een 

bericht plaatsen op de website van Rail & OV en/of in het magazine. In het ‘bericht’ willen wij 

deelnemers, gepensioneerden en werkgevers die aangesloten zijn bij het fonds, laten zien met welke 

onderwerpen wij ons bezig houden, welke zaken wij belangrijk vinden, hoe wij tegen bepaalde 

onderwerpen aankijken en over welke onderwerpen wij met het bestuur  in gesprek zijn. Per slot van 

rekening heeft u, deelnemers, gepensioneerden en werkgevers bepaald wie er in het 

Verantwoordingsorgaan zitten. Deelnemers en gepensioneerden via de verkiezingen die er in het 

najaar van 2020 gehouden zijn, en werkgevers middels de voordracht aan het bestuur van het fonds.  

Overigens vervangt het bericht van het Verantwoordingsorgaan nooit de formele communicatie zoals 

die door het fonds wordt gedaan. 

Het Verantwoordingsorgaan heeft als belangrijkste taak het geven van een oordeel over het beleid 

en het handelen van het bestuur, een oordeel wat in het jaarverslag van het fonds wordt opgenomen 

En daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan een aantal met name (in de wet) vastgelegde 

adviesrechten.  

Het huidige Verantwoordingsorgaan is per 1 januari 2021 van start gegaan voor een zittingsperiode 

van 4 jaar, en heeft net als iedereen in het afgelopen jaar last gehad van de coronapandemie. 

Daardoor hebben we veel vergaderingen digitaal moeten houden en dat is voor goede inhoudelijke 

discussies niet altijd makkelijk.  

De eerste periode heeft vooral in het teken gestaan van het kennismaken met elkaar, het kiezen van 

een Dagelijks Bestuur (verantwoordelijk voor het voorbereiden van de vergaderingen) en het 

instellen van werkgroepen die inhoudelijk de belangrijkere onderwerpen voor de vergaderingen en 

de uit te brengen adviezen voorbereiden. En natuurlijk hebben we gesproken over de manier waarop 

wij met elkaar in het Verantwoordingsorgaan willen samenwerken. Daarnaast hebben we in die 

periode kennis gemaakt met het bestuur en hebben we samen met het bestuur gezocht naar de 

beste wijze waarop het overleg tussen ons en het bestuur zou kunnen plaatsvinden.  

Inmiddels zijn al de nodige inhoudelijke onderwerpen aan de orde geweest, hebben we al over 

diverse onderwerpen adviezen gegeven en is er nog een advies over het Communicatiebeleidsplan 

2022-2026 in voorbereiding.  

 

Een onderwerp wat in vrijwel iedere vergadering wel even aan de orde is gekomen en ook in de 

komende jaren gaat komen is de nieuwe pensioenregeling. Hoe die regeling er precies uit gaan zien is 

nog niet volledig bekend omdat de politiek er nog besluiten over moet nemen. Maar dat het een 

ingrijpende wijziging zal zijn die de nodige aandacht en het nodige werk zal vragen van het fonds 

(bestuur en medewerkers) is wel zeker. En dus zal ook het Verantwoordingsorgaan, op grond van de 

rol die wij hebben binnen het fonds, er veelvuldig over praten in de komende jaren.  

 

Reacties, vragen, opmerkingen, suggesties? Mail ons: verantwoordingsorgaan@railov.nl  
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