
Samenstelling verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds TDV (TDV) 

Gezien de samenstelling van het deelnemersbestand bestaat het verantwoordingsorgaan uit 1 lid 
namens de werknemers, 3 leden namens de pensioengerechtigden en 2 leden namens de werkge-
ver. Het lid namens de werknemers en de 3 leden namens de pensioengerechtigden worden door 
middel van verkiezingen gekozen. Op dit moment is er een plek vrij voor een pensioengerechtigde. 
U kunt zich hiervoor kandidaat stellen. 
 
Taken van het verantwoordingsorgaan (kort samengevat) 

• Het bestuur van TDV legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het 
beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. 

•
  

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen 
van het bestuur. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, in het 
jaarverslag opgenomen. 

• Op een aantal gebieden heeft het verantwoordingsorgaan het recht advies uit te brengen. 

 
Verwachte tijdsbesteding 

Gemiddeld genomen vergadert het verantwoordingsorgaan tussen de vier en zes keer per jaar. Een 
vergadering duurt in principe twee tot drie uur. De voorbereiding bedraagt twee tot drie uur per 
vergadering. Bovendien wordt van alle leden verwacht dat zij bereid zijn om te investeren in kennis 
op pensioengebied via de media, cursussen of workshops. De overgang naar een nieuw 
pensioenstelsel  geeft het verantwoordingsorgaan een aantal extra verantwoordlijkheden, waardoor  

de werkzaamheden de komende jaren intensiever zullen worden. 
 
Gelden er specifieke functie-eisen?  
Nee, er gelden geen specifieke functie-eisen. Wel wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij: 
• interesse heeft in pensioenzaken; 
•
  

beschikt over een voldoende werk- en denkniveau om de jaarrekening, (financiële) 
rapportages en fondsdocumenten (waaronder de statuten en het pensioenreglement) te 

kunnen begrijpen; 
• affiniteit heeft met sociaal-economische onderwerpen; 

• integer is; 
• bereid is om voldoende tijd aan het lidmaatschap te besteden. 

 
Hoe kan ik mij kandidaat stellen? 

Mocht u zich kandidaat willen stellen dan dient u zich vóór 15 maart 2021 schriftelijk of per e-mail 
aan te melden bij TDV, onder gelijktijdige toezending van een korte omschrijving van uw motivatie 
en een curriculum vitae. 
 
Verkiezingen 
Indien zich maar 1 kandidaat aanmeldt, wordt deze kandidaat geacht te zijn gekozen. Er zullen dan 
geen verkiezingen worden gehouden. In geval er zich wel meer kandidaten aanmelden, zullen er in 

april/mei verkiezingen gehouden worden. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over TDV, het verantwoordingsorgaan, de verkiezingen en uw kandidaatstel-

ling raden wij u aan om contact op te nemen met TDV.  
 
Aspirant lidmaatschap 

Het verantwoordingsorgaan kent de mogelijkheid van aspirant lidmaatschap. Dit houdt in dat 
belangstellenden kunnen meedraaien in het verantwoordingsorgaan om kennis op te doen over 
pensioenen en het pensioenfonds. Dit stelt een aspirant lid in staat om later in aanmerking te ko-
men voor een volwaardig lidmaatschap. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u zich 
hiervoor bij TDV aanmelden. Kandidaten die niet zijn gekozen komen hiervoor ook in aanmerking. 


