
 

Profielschets lid Verantwoordingsorgaan PPF APG 

 
Inleiding 
PPF APG beschikt over een verantwoordingsorgaan, dat als belangrijkste taak heeft om ieder jaar een 
oordeel te geven over: 

• Het handelen van het bestuur en het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen 
kalenderjaar. 

• Het beleid voor de toekomst. 

• De wijze waarop het bestuur van PPF APG invulling geeft aan goed pensioenfondsbestuur. 
PPF APG baseert zich hierbij op de Code Pensioenfondsbestuur, als bedoeld in artikel 33 van 
de Pensioenwet. 

 
Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur  o.a. over het belonings- en 
communicatiebeleid, de strategie en de vorm en inrichting van het intern toezicht. Het 
verantwoordingsorgaan toetst tevens het voorgenomen beleid van het bestuur rond premie en 
indexatie. 
 
Ten aanzien van het premiebeleid brengt het verantwoordingsorgaan ook een advies uit.  
Voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel geldt een verzwaarde rol voor het 
verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft een adviesrecht t.a.v. een evenwichtige 
transitie en er geldt ook een regulier adviesrecht t.a.v. het uitvoeringsreglement (incl. afspraken over 
een eventuele solidariteitsreserve), invaren en het communicatiebeleid.  
 
Het verantwoordingsorgaan vergadert ten minste zes keer per jaar. Ook zijn er twee 
studiebijeenkomsten. 
 
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven personen: 

• Twee namens werkgevers. 

• Drie namens de deelnemers. 

• Twee namens de pensioengerechtigden. 
 
Pensioenmaterie wordt steeds complexer. Pensioenfondsen worden geconfronteerd met steeds 
ingewikkeldere structuren op het gebied van financiën, beleggingen en communicatie. In een kort 
tempo volgen nieuwe wetgeving en regels elkaar op, waaronder over het nieuwe pensioenstelsel en 
ook vervullen toezichthouders een steeds prominentere rol. Derhalve worden er hoge eisen gesteld 
aan de geschiktheid (waaronder de deskundigheid) van een pensioenfondsbestuurder en leden van 
het intern toezicht. 
 
Het pensioenfondsbestuur en het verantwoordingsorgaan staan er niet alleen voor. Zij worden 
ondersteund door in- en externe deskundigen. Deskundigen die op hun vakgebied beargumenteerde 
adviezen geven zodat het bestuur tot goede besluitvorming kan komen en waarop het 
verantwoordingsorgaan zich kan baseren bij haar toetsing van het gevoerde beleid. Zo ontvangt het 
verantwoordingsorgaan jaarlijks een rapport waarin de Raad van Toezicht haar visie op het door het 
pensioenfondsbestuur uitgevoerde beleid toelicht.  
 
Om je te kandideren als lid van het Verantwoordingsorgaan van PPF APG moet je voldoen aan een 
aantal geschiktheidseisen. Geschiktheid bestaat uit deskundigheid (dit blijkt uit opleiding of 
werkervaring) en competenties. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geschiktheidseisen 
 
Tijdsbesteding en kennis 
Leden van het Verantwoordingsorgaan moeten gemiddeld 1 dag in de maand beschikbaar zijn. 
 
Je moet vanuit verschillende invalshoeken afwegingen kunnen maken over het gevoerde beleid en de 
door het bestuur gemaakte keuzes en argumenten kunnen beoordelen. Daarnaast is een goede 
onderlinge samenwerking en communicatie met leden van het VO en overige bij het proces betrokken 
(externe)partijen van belang.  
 
Relevante aspecten daarbij zijn: 

• Kennis over relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen, actuariële aspecten 
financiering en communicatie. 

• Bekend met de inhoud van het pensioenreglement. 

• Beoordeling van evenwichtige belangenafweging door het bestuur. 

• Oordeelsvorming over besturing van organisaties, uitbesteding- en risicobeleid. 
 
Competenties  
De algemene competenties waarover ieder lid van het verantwoordingsorgaan beschikt zijn: 

• Integer handelen, onafhankelijk en kritisch. 

• Omgevingsbewust en samenwerken. 

• Strategisch denkvermogen. 

• Problemen analyseren en oordeel vormen. 
 
Toetsing 
De leden van het verantwoordingsorgaan worden niet door DNB getoetst. 
Wel dien je een Verklaring Omtrent het Gedrag te verstrekken van de gemeente waar je staat 
ingeschreven. 
 
 


