Wegens overweldigende belangstelling organiseert S&V
een tweede sessie van de Masterclass!

Zesdelige serie van Masterclasses voor
de sleutelfunctiehouders IORP II
Deel 1: Ik ben de CxO (sleutelfunctiehouder), en dan?
Deel 2: Het ontrafelen van de term risicoprofiel. Wat is dit en waar komt het terug in de besturingscyclus?
Deel 3: De ERB in de praktijk brengen, maar hoe dan? Wat moet ik wanneer doen?
Deel 4: Betekent de auditfunctie in de praktijk dat ik als bestuurder ook verstand moet hebben van audits?
Deel 5: IORP II: Klimaatrisico?! Waar start ik als bestuurder met dit onderwerp? En staat het synoniem voor ESG?
Deel 6: De rol van toezichthouders in IORP II. Wat is uw rol eigenlijk binnen IORP II?
In deze zes Masterclasses voor pensioenfondsbestuurders staan wij in zes thema’s stil bij hoe en op welke
wijze u gepast uw rol als sleutelfunctiehouder kunt uitvoeren. Indien u geen sleutelfunctiehouder bent en
toch kennis wenst te verkrijgen van deze thema’s op de bestuurstafel, dan bent u ook van harte uitgenodigd.

Deel 6: De rol van
toezichthouders in IORP II. Wat is
uw rol eigenlijk binnen IORP II?
De IORP II-richtlijn is van invloed op uw rol als Niet Uitvoerende Bestuurder (NUB), lid van een
Raad van Toezicht of lid van een Verantwoordingsorgaan. Alhoewel uw rol niet altijd even expliciet
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opgenomen staat, in de richtlijnen en wetgeving.
Tijdens deze masterclass zullen wij stil staan bij wat uw rol is en welke vragen u het beste aan
uw bestuur kunt voorleggen, dan wel welke rapportage u zou kunnen ontvangen vanuit IORP II
richtlijnen. Geeft het pas verschenen servicedocument van de Pensioenfederatie, van februari 2019,
hier ook handvatten voor? Na deze Masterclass bent u bekend met de termen, uw rol en welke
vragen u kunt stellen aan uw bestuur c.q. uitvoerende bestuurders (UB’ers).
Door:

Mr. Kees den Blanken en Mr. Remco Dijkstra,
beiden Partners binnen Sprenkels & Verschuren

Wanneer:

Dinsdag 29 oktober 2019

Locatie:

Holiday Inn - Amsterdam - Arena Towers - Hoogoorddreef 66, 1101 BE Amsterdam
Ontvangst vanaf 13:30 uur en start om 14:00 uur tot 17:00 uur,
netwerkbijeenkomst achteraf.

U kunt zich aanmelden via secretariaat@sprenkelsenverschuren.nl of door contact op te nemen met uw vaste contactpersoon.

Deze masterclass is alleen toegankelijk voor leden van de Raad van Toezicht (RvT), Niet Uitvoerende Bestuurders (NUB) en leden van
Verantwoordingsorganen (VO) van pensioenfondsen. U kunt als lid van het VO, NUB en RvT ook aan de andere vijf masterclasses
kosteloos deelnemen.
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Mocht u vragen hebben naar aanleiding van
de Masterclasses, dan beantwoordt uw vaste
contactpersoon deze graag voor u.

