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Op dit moment kunnen we elkaar gelukkig weer vaker fysiek ontmoeten en hoeven we niet alles 
meer digitaal te doen. In dat opzicht een veel betere situatie. Maar helaas wel tegen de achtergrond 
van een oorlog die op niet eens zo’n grote afstand van ons plaatsvindt en waarvan de gevolgen 
ongetwijfeld ook in Nederland en wellicht ook bij ons fonds merkbaar zullen gaan zijn.  
 
Op dit moment werkt het Verantwoordingsorgaan aan het oordeel over het handelen van het 
bestuur van het fonds in 2021. Dat oordeel kunt u straks lezen in het jaarverslag van het fonds, met 
daarbij de reactie van het bestuur op ons oordeel. Maar we gaan als Verantwoordingsorgaan ook 
terugkijken op ons eigen functioneren in het vorig jaar. Wat ging er goed en willen we dan ook goed 
blijven doen, en wat ging er niet goed en zullen we beter moeten gaan doen. 
Daarnaast zijn we bezig met het benoemen van de onderwerpen die we in dit jaar nog zeker aan de 
orde willen stellen, hetzij binnen het Verantwoordingsorgaan, hetzij in het overleg met het bestuur. 
Ook kijken we met het bestuur terug op de fusie SPF-SPOV en de fusie van dat gezamenlijke fonds 
met SPF Beheer (de partij die de feitelijke werkzaamheden deed voor die fondsen) tot het 
Pensioenfonds Rail & OV wat het nu is. En we willen dan speciaal stil staan bij de vraag in hoeverre 
met de fusies de doelen gehaald zijn zoals die vooraf waren opgesteld. 
  
En: hoewel de politieke besluitvorming over het aangekondigde nieuwe pensioenstelsel nog niet is 
afgerond, is het bestuur al gestart met de voorbereiding van de overgang naar dat nieuwe stelsel en 
dus zijn wij daar ook mee begonnen. We worden over de stappen die gezet (moeten) worden en de 
ideeën daarbij periodiek bijgepraat door het bestuur en medewerkers van het fonds. Een van de 
onderwerpen zal daarbij ook zijn het overzicht van de risico’s die verbonden zijn aan de invoering van 
het nieuwe stelsel. Wij willen ons er daarbij van overtuigen dat het bestuur al die risico’s goed in 
beeld heeft en dat het bestuur daarbij alle maatregelen neemt of al genomen heeft om de kans dat 
die risico’s zich voordoen zoveel mogelijk te verkleinen.  
In de komende tijd zal het Verantwoordingsorgaan zich ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel 
laten bijstaan door een externe deskundige om goed voorbereid te zijn op de vragen die het VO later 
voorgelegd gaat krijgen in het kader van onze adviestaak.  
 
In 2021 hebben de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan op grond van het in de 
Pensioenwet opgenomen artikel daarover aan het bestuur een voordracht gedaan voor de twee 
bestuursleden die namens de gepensioneerden benoemd zijn. Helaas heeft Rob Elberse, een van die 
twee, zijn vertrek uit het bestuur aangekondigd waardoor er recent door de gepensioneerden een 
nieuwe voordracht is gedaan. Aangezien de benoemingsprocedure, waaronder een toets door De 
Nederlandse Bank, nog niet afgerond is, kunnen we pas later de naam van de betrokkene noemen.  
 
Reactie, vragen, opmerkingen, suggesties? Mail ons: verantwoordingsorgaan@railov.nl 
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