
 

 
 
 
 
Vacature voor een nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan van SPT 
 
 
In het Verantwoordingsorgaan (VO) is een vacature ontstaan voor een 5e lid (m/v). 
Bij gelijke geschiktheid gaat de wettelijke voorkeur uit naar een vrouwelijk lid 
 
 
ALGEMEEN 
 
Het VO van SPT bestaat sinds december 2009 als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en is een 
orgaan van SPT. Van januari 2012 tot 1 juli 2014 waren de taken van het Verantwoordingsorgaan 
ondergebracht bij de Pensioenraad. 
 
Het Verantwoordingsorgaan is een zelfstandig orgaan binnen SPT en laat, de naam zegt het al, het 
bestuur van de SPT namens de deelnemers verantwoording afleggen over het gevoerde en het 
toekomstige beleid. Voorts geeft het adviezen aan het bestuur; zowel gevraagd als ongevraagd. 
Het VO heeft besprekingen onderling binnen het VO, maar ook met het bestuur van het fonds, met 
de Raad van Toezicht en de BPVT. 
 
Conform de huidige statuten worden de leden van het VO benoemd en eventueel ontslagen door de 
Algemene Vergadering van Deelnemers. Vooralsnog is de zittingsduur voor leden van het VO 3 jaar, 
waarna de leden tweemaal voor nog eens 3 jaar herbenoembaar zijn. Bij de functie hoort een 
vacatieregeling, alsmede een kostenvergoeding.  
 
Het VO bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 leden, zijnde vertegenwoordigers uit de kring van de 
deelnemers en/of de aanspraak- en pensioengerechtigden.  
Het VO richt zich bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden uitsluitend naar het belang van 
de deelnemers en alle overige belanghebbenden.  
 
HET VO HEEFT ONDER ANDERE TOT TAAK: 
 
− Jaarlijks een oordeel te geven over het door het bestuur van SPT gevoerde beleid en wijze 

waarop dat is uitgevoerd; 
− Van haar bevindingen een verslag op te stellen dat onderdeel uitmaakt van het door SPT 

opgestelde jaarverslag; 
− Goedkeuring te verlenen aan besluiten van het bestuur over de onderwerpen zoals in het 

Reglement VO vastgelegd; 
− Het bestuur gevraagd of ongevraagd te adviseren over essentiële onderwerpen, die al dan niet in 

het Reglement van het VO zijn vastgelegd. 
 
HET ALGEMEEN PROFIEL: 
 
• Hij/zij beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden; 
• Hij/zij heeft enige bestuurlijke ervaring; 
• Hij/zij is woonachtig in Nederland; 
• Hij/zij is bereid tot het volgen van cursussen en/of opleidingen tot het verkrijgen van het vereiste 

geschiktheidsniveau 



 

 
 
 
 
NADERE TOELICHTING 
 
Nadere toelichting kan telefonisch ingewonnen worden bij 
D.H.J.M. Ypkemeule, voorzitter VO 06-55343000 
Gerard Vermeulen, lid VO                          06-15463381 
 
 
SELECTIEPROCEDURE 
 
Kandidaten waarvan het VO meent dat zij aan het profiel kunnen voldoen, zullen worden 
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.  
 
Bij een gebleken geschiktheid kunnen zowel het VO als de kandidaat besluiten gedurende een half jaar 
als aspirant lid van het VO mee te lopen voordat hij/zij aan de Algemene Vergadering van SPT voor 
benoeming wordt voorgedragen. 
 
Een recent CV is gewenst. 
 
 
AANMELDING 
 
Aanmelden kan per post of per e-mail.  
U kunt uw CV en uw motivatie sturen naar:  
 
Post:  
Secretariaat VO SPT  
Daltonlaan 600  
3584 BK Utrecht  
 
E-mail:  
jan.willems@azl.eu 
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