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Het Verantwoordingsorgaan heeft begin april haar oordeel over 2021 over het handelen van het
bestuur vastgesteld en aan het bestuur overhandigd. Het oordeel was over het algemeen positief.
Complimenten hebben we met name gemaakt voor het feit dat het bestuur in betrekkelijk korte tijd
na 2 ingrijpende fusies (die tussen SPF en SPOV in april 2020, en die van het gefuseerde fonds met
SPF Beheer per januari 2021) er in geslaagd is een goede basis te leggen voor een fonds wat de
uitdagingen voor de toekomst aan kan. En wat ook de komende grote verandering aan kan die er
zullen komen als de Wet Toekomst Pensioenen wordt aangenomen. Over het hele functioneren en
handelen van het bestuur hebben we slechts een enkele kritische kanttekening gemaakt. Als u ons
volledige oordeel wilt lezen: dit wordt met de reactie van het bestuur daarop, opgenomen in het
binnenkort uit te brengen jaarverslag over 2021 van het fonds.
Wat de Wet Toekomst Pensioenen betreft (de wet die een ingrijpende verandering in ons
pensioenstelsel gaat betekenen), die wet is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. Het
Verantwoordingsorgaan wacht, net als iedereen binnen pensioenland, gespannen op de uitkomsten
van de behandeling van die wet. De voorbereidingen binnen ons fonds zijn voortvarend ter hand
genomen op basis van wat nu bekend is over de wet en de gevolgen ervan. Als
Veranwoordingsorgaan krijgen wij maandelijks uitvoerige informatie hierover in afwachting van het
moment waarop wij formeel adviezen moeten uitbrengen aan het bestuur over een aantal besluiten
die het fonds zal moeten nemen. We laten ons daarbij door een externe deskundige bijstaan.
Het Verantwoordingsorgaan heeft in de afgelopen periode ook stil gestaan bij de wijze waarop
wijzelf ons werk doen: wat ging er goed, en waar kunnen wij ons eigen functioneren verbeteren.
Over die laatste punten hebben we enkele afspraken gemaakt. Eind dit jaar, begin volgend jaar zullen
we hier weer bij stilstaan.
In de afgelopen tijd is ons pensioenfonds in het programma Max Meldpunt een paar keer genoemd
bij het onderwerp pensioentoeslag. Het bestuur heeft ons in onze vergadering uitgebreid
geïnformeerd hoe bij de oude fondsen SPF en SPOV geregeld was dat mensen die recht hadden op
die toeslag die ook daadwerkelijk kregen en hoe dat nu bij Rail & OV geregeld is. En ook hoe een en
ander achteraf gecorrigeerd wordt als het onverhoopt toch mis is gegaan. Ons beeld is dat het fonds
met de juiste intentie de toeslagen toekent.
In de vorige VO-Actueel hebben we aangegeven dat de gepensioneerden binnen het
Verantwoordingsorgaan een voordracht hebben gedaan voor benoeming van een nieuw bestuurslid
namens de gepensioneerden in het fonds. We konden de naam nog niet noemen aangezien de
benoemingsprocedure, waaronder een toets door De Nederlandse Bank, nog niet afgerond was.
Inmiddels is dit afgerond en we zijn blij dat Corné Blankestijn is benoemd als nieuw bestuurslid.
Met hopelijk mooi weer in aantocht, en (voor nu) geen of weinig corona-restricties, wensen wij
iedereen een fijne zomer.
Reactie, vragen, opmerkingen, suggesties? Mail ons: verantwoordingsorgaan@railov.nl
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