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Heel goed dat het bureau van Monica Swalef een diepgaand over - 
zicht heeft gegeven van alle formele regelgevingen - en de beweeg - 
redenen daarachter - rond de beoogde versterking van de besturen  
van pensioenfondsen. Een groep van goed geschoolde deskundigen  
met de gewenste praktijkervaring staat garant voor een prima product.  
Zoals altijd, zal uiteindelijk een beter bestuur in de praktijk om meer  
vragen. Denk bijvoorbeeld aan zelfevaluatie, assessments en intervisie. 
Open staan voor de ervaringen van anderen, inclusief andere bedrijfs - 
takken.

Drs. Rudi Nieuwenhoven
Bestuurder en toezichthouder bij enkele fondsen, PPI

 
De pensioenwereld is enorm in beweging. Monica Swalef is er  
met haar ervaring en deskundigheid als pensioenjuriste in geslaagd 
om de nieuwe wetgeving, inclusief de parlementaire geschiedenis, 
op een overzichtelijke wijze in kaart te brengen. Het is een handig  
en compleet naslagwerk, welke ik zeker kan aanraden aan alle  
bestuurders, adviseurs, medewerkers en andere stakeholders  
van pensioenfondsen. 

Het boek ’Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ is uiterst  
bruikbaar in de praktijk door de heldere inhoudsopgave, waardoor  
onderwerpen met bijbehorende wetsartikelen snel gevonden  
kunnen worden.

Drs. Jacques van Ek
Oud-directievoorzitter van a.s.r./De Amersfoortse Verzekeringen

 
Binnen het pensioenrecht is een nieuwe discipline actief,  
Pension Fund Governance. Het begrip werd gemunt in het onder- 
 zoek ’Eenheid in verscheidenheid’ van 6 september 2004. Tien jaar  
daar na trad de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking.
De governance-specialist doet daarmee zijn intrede. Hij zal dit lijvige  
boek als een soort bijbel waarderen. Het is een compleet overzicht  
van wet en wetsgeschiedenis, thematisch gerangschikt, direct prak - 
tisch toepasbaar voor wie de bestuursvorm van het pensioenfonds wil  
herzien of evalueren en toetsen op zijn effectiviteit en doelstellingen:  
een professioneel bestuur waarin alle belangen en belanghebbenden 
evenwichtig en representatief betrokken zijn. 

Een must voor de adviseurs over en beoefenaars van de hedendaagse  
governance van het pensioenfonds.

Mr. Pierre Akkermans
Pensioenadvocaat en toezichthouder bij pensioenfondsen
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