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Verslag van het Verantwoordingsorgaan 

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft in 2015 zes maal vergaderd, waarvan driemaal formeel met 
het bestuur van SPE. 
 
In de eigen vergadering van 21 mei 2015 zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• Herbenoeming deelnemersvertegenwoordiger in het VO; 
• Het communicatiebeleid; 
• De premiestelling 2015; 
• Opleiding VO leden; 
• Voorbereiding vergadering met het bestuur en concept jaarverslag 2014. 

In de vergadering met het bestuur van 21 mei 2015 zijn de volgende onderwerpen besproken:  
• Concept jaarverslag 2014, alsmede de verslagen van de actuarissen, de accountant en de 

Visitatiecommissie; 
• Samenstelling Verantwoordingsorgaan. 

In de eigen vergadering van 25 juni 2015 zijn de volgende onderwerpen besproken: 
• Wijziging van het reglement van het VO; 
• Voorbereiding vergadering met het bestuur. 

In de vergadering met het bestuur van 25 juni 2015 zijn de volgende onderwerpen besproken: 
• Definitief jaarverslag 2014, alsmede de definitieve verslagen van de toezichthoudende 

organen; 
• Ontwikkeling dekkingsgraad naar aanleiding van de stand per 31 mei 2015. 
• Het per 30 juni 2015 in te dienen Herstelplan; 
• Het opleidingsplan voor het VO; 
• De incidentenregeling; 
• De vernieuwde ABTN. 

 
In de eigen vergadering van 7 december 2015 zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• Zelfevaluatie VO 
• Verslag lid VO bijwonen beleggingscommissie 17 augustus 2015 
• Aanpassing ABTN; 
• Publicatie inzake de veranderende rol van het VO; 
• Communicatie; 
• Voorbereiding vergadering met het bestuur. 

In de vergadering (met het bestuur) van 7 december 2015 werd gesproken over: 
• Dekkingsgraad, Performance en Kernthema’s beleggingscommissie; 
• Gedragscode; 
• Aanbevelingen PWC-Aon-VC Jaarverslag 2014;  
• Begroting 2016; 
• Indexatie; 
• Communicatieplan 2016; 
• Risicomatrix. 

Naast de vergaderingen is het VO in 2015 periodiek geïnformeerd over alle ontwikkelingen. De 
voorzitter van het VO werd in de loop van het jaar regelmatig door het bestuur op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen. De meeste vergaderingen van de Beleggingscommissie 
werden door een lid van het VO bijgewoond. 

Tussentijds heeft er op 23 september 2015 een gesprek met een afvaardiging van het bestuur 
plaatsgevonden over de uitkomsten van de per 1 oktober 2015 in te dienen Aanvangs-
haalbaarheidstoets.  
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Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over: 

• Het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden; 
• Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan; 
• De vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht; 
• Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; 
• Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. 

 
In 2015 heeft het VO zich steeds gedetailleerd laten informeren over de vele veranderingen in de 
pensioenwereld waarmee SPE zich geconfronteerd zag.  
 
Daarbij is mee gediscussieerd over de vorm, inrichting en samenstelling, van het interne toezicht 
over de totstandkoming van een gedegen crisisplan, alsmede over het te voeren 
communicatiebeleid.  
 
In 2015 heeft het VO geen gebruik gemaakt van haar recht op advies. 
 
Het VO is volledig geïnformeerd over het beleid en de (financiële) gang van zaken. De 
bestuursstructuur voldoet aan de eisen van Pension Fund Governance. Het VO heeft in haar 
oordeelvorming ook kennisgenomen van het rapport van de Visitatiecommissie over 2015 en heeft 
het rapport en de aanbevelingen met de Visitatiecommissie besproken.  
 
Het VO is van mening dat SPE, ondanks moeilijke "markt" omstandigheden, adequaat en 
professioneel wordt bestuurd.  
 
Het Verantwoordingsorgaan, 

 

 

R. Groot (voorzitter) J.L.M. Vredenburg (secretaris) A. Hagelen (lid) 

  




