Persbericht
Ronald Gerritse (AFM) en Joanne Kellermann (DNB) over PBM
Handboek voor Pensioenfondsen:

“Breed overzicht van alle belangrijke onderwerpen”
Op 21 augustus is in Scheveningen het PBM Handboek voor Pensioenfondsen gepresenteerd.
De twee eerste exemplaren werden uitgereikt aan dr. Ronald Gerritse, voorzitter Autoriteit
Financiële Markten, en mr. Joanne Kellermann, directeur De Nederlandsche Bank. Het
Handboek is geschreven voor bestuurders, leden van deelnemersraden en
verantwoordingsorganen en alle andere betrokkenen bij pensioenfondsen en besteedt op
praktische wijze aandacht aan alle relevante onderwerpen rond pensioen.
Gerritse en Kellermann schreven het voorwoord in het Handboek, waarin ze op treffende
wijze aandacht besteden aan de noodzakelijke hervormingen van het Nederlandse
pensioenstelsel. “In dit handboek geven meerdere spelers uit de pensioensector hun visie op
de uitdagingen van deze tijd. Het geeft een verdienstelijk en breed overzicht van de
onderwerpen die voor een pensioenfonds van belang zijn. Daarmee draagt dit boek bij aan het
vergroten van kennis,” zo besluit het voorwoord. “Kennis delen is cruciaal, zowel voor herstel
van financieel als van maatschappelijk kapitaal”, zo voegde Joanne Kellermann daar tijdens
de uitreiking aan toe. Ronald Gerritse ging in zijn inleiding vooral in op de noodzaak van
betere, effectieve communicatie. Hij schetste daarbij de samenhang met betrokkenheid en
raadpleging van deelnemers. “Communicatie ontleent zijn zin aan het handelingsperspectief
dat geboden wordt. Inzicht zonder handelingsperspectief breekt de handen af. Daarom staat
communicatie niet los van al die andere vragen die rond ons pensioen spelen. Zo komen alle
thema’s uit het Handboek weer bij elkaar in de veel bredere discussie over een toekomstvast
pensioenstelsel”, aldus Gerritse.
De onderwerpen in het Handboek voor Pensioenfondsen variëren van toezichteisen en
beleggingsbeleid tot bestuursprocessen en communicatie. Maar ook kostentransparantie,
governance, risico- en balansmanagement en internationale ontwikkelingen komen aan bod.
Daarmee biedt het Handboek een compleet overzicht van alle relevante onderwerpen voor een
pensioenfonds, op heldere en toegankelijke wijze weergegeven.
De redactie laat topdeskundigen uit professionele organisaties aan het woord die hun kennis
en ervaring delen met de lezer. De nadruk ligt daarbij steeds op een hoge mate van praktische
toepasbaarheid.
Het Handboek voor Pensioenfondsen verschijnt onder redactie van prof.dr. Jean Frijns, dr.
Carel Petersen en drs. Benne van Popta, en is de 7e uitgave in de PBM Dossierreeks, een
initiatief van het vakblad Pensioen Bestuur & Management. Abonnees krijgen bij de komende
uitgave van PBM een exemplaar van Het Handboek als bijlage toegezonden.
Belangstellenden kunnen Het Handboek bestellen via
www.pensioenbestuurenmanagement.nl.
De PBM Dossierreeks behandelt actuele thema’s uit de pensioenwereld. Een thema wordt
steeds van verschillende kanten bekeken en in een historisch perspectief geplaatst.
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Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carel Petersen, initiatiefnemer en
hoofdredacteur van PBM. Hij is telefonisch bereikbaar, (0575) 49 43 56, of via e-mail:
info@pensioenbestuurenmanagement.nl.
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