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Op de website van Swalef (https://swalef.nl/nieuwsberichten-2/) kun je over alle thema’s 

nieuwsberichten vinden die we zelf schreven.  

 

Voor deze opleiding zijn onderstaande publicaties van Swalef interessant, de link kun je 

activeren door op Ctrl + en dan op de link te klikken: 

 

Wet- en regelgeving 

 Wet en AMvB i.v.m. implementatie IOPR II-richtlijn, 19 december 2018 

 Wetsvoorstel Van Weyenburg adviesrecht VO/BO maatschappelijk verantwoord 

beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid, 3 december 2018 

 20180308 Rapport evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen maart 2018 (+ 

aanbiedingsbrief SZW) 

 20180319 Erratum rapportage evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen maart 

2018 

 

Code Pensioenfondsen 

 Monitoringcommissie nalevingsrapportage 2017/2018, 6 maart 2019 

 20180924 Code Pensioenfondsen 2018 

 

DNB 

 DNB nieuwsbericht IORP II update, 28 februari 2019 

 DNB Toezicht Vooruitblik 2019, 16 januari 2019   

 20181218 Q&A Geschiktheidseisen sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie 

 20181218 Q&A Geschiktheidseisen sleutelfunctiehouder interne auditfunctie 

 20181218 Q&A Geschiktheidseisen sleutelfunctiehouder actuariële functie 

 20181218 Q&A toetsing geschiktheid en betrouwbaarheid van sleutelfunctiehouders 

 20181210 DNB Toezicht Vooruitblik 2019 

 20180914 DNB PowerPoint kennissessie IORP II, 13 en 14 september 2018 

 

  
Nieuwsberichten Swalef 

 Artikel 108 Pensioenwet, ontslagbescherming voor leden van pensioenfondsorganen, 8 

maart 2019 

 IORP II – De implementatie is nu een feit: Totaaloverzicht, 21 februari 2019 

 Vernieuwing pensioenstelsel: het tienpuntenplan van Koolmees, 5 februari 2019 

 Verzamelwet pensioenen 2019, 21 september 2018 

 Reactie Swalef Internetconsultatie IORP II, 17 juli 2018 

 

https://swalef.nl/nieuwsberichten-2/
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2019/04/20181228-Publicatie-wet-IORP-II.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2019/03/20181228-Publicatie-AMvB-IORP-II.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2019/05/20181203-Wetsvoorstel-Van-Weyenburg-adviesrecht-VO-BO.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2019/05/20181203-Wetsvoorstel-Van-Weyenburg-adviesrecht-VO-BO.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/10/20180308-Rapport-evaluatie-wvbp.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/10/20180308-Aanbiedingsbrief-evaluatie-wvbp.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/10/20180319-Erratum-rapportage-evaluatie-wvbp.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/10/20180319-Erratum-rapportage-evaluatie-wvbp.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2019/03/20190307-Naleving-code-pensioenfondsen-2017-2018.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/10/20180924-Code-Pensioenfondsen-2018.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2019/03/20190228-DNB-IORP-II-update.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2019/02/20190208-Toezicht-Vooruitblik-2019-1.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181218-QA-Geschiktheidseisen-sleutelfunctiehouder-risicobeheerfunctie.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181218-QA-Geschiktheidseisen-sleutelfunctiehouder-interne-auditfunctie.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181218-QA-Geschiktheidseisen-sleutelfunctiehouder-actuariële-functie.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181218-QA-toetsing-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-van-sleutelfunctiehouders.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181210-Toezicht-Vooruitblik-DNB-2019.pdf
https://lesmaterialen.swalef.nl/wp-content/uploads/2018/10/20180914-Powerpoint-kennissessie-IORP-II-sept-2018.pdf
https://swalef.nl/artikel-108-pensioenwet/
https://swalef.nl/artikel-108-pensioenwet/
https://swalef.nl/iorp-ii-totaaloverzicht/
https://swalef.nl/vernieuwing-pensioenstelsel-tienpuntenplan-koolmees/
https://swalef.nl/verzamelwet-pensioenen2019/
https://swalef.nl/reactie-swalef-internetconsultatie-amvb-iorp-ii/
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Publicaties Swalef  

 Overzicht trends en ontwikkelingen in de governance | Pensioen, bestuur & management 

| maart 2019  

 Behandeling evaluatie Wvbp. Is sprake van selectieve perceptie | Pensioen & Praktijk | 

oktober 2018 

 Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen | TPV | juni 2018 

 Beheerste uitbesteding | Pensioen, bestuur & management | juni 2018 

 Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen | Rijksoverheid | maart 2018 

 Wie is geschikt als pensioenfondsbestuurder of (mede)beleidsbepaler? | Pensioen 

Magazine | maart 2018 

 Reactie: De volgorde der dingen in relatie tot de opdrachtaanvaarding | TPV | oktober 

2016  

 Met een heldere opdrachtaanvaarding gezonder besturen | Pensioen & Praktijk | 

augustus-september 2014   

 

PEPP 

 Q&A Europese commissie | April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://swalef.nl/wp-content/uploads/2019/03/PBM-artikel-Swalef-Trends-en-ontwikkelingen-governance.pdf
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2019/03/PBM-artikel-Swalef-Trends-en-ontwikkelingen-governance.pdf
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181002-artikel-WVBP.pdf
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181002-artikel-WVBP.pdf
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2018/07/20180712-Evaluatie-wet-versterking-bestuur-pensioenfondsen-TPV-afl.-3-art.-2018-24.pdf
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2018/06/PBM1803-pag-31-33.pdf
https://swalef.nl/evaluatie-wet-versterking-bestuur-pensioenfondsen/
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2018/05/Artikel-PM-Geschiktheid.pdf
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2018/05/Artikel-PM-Geschiktheid.pdf
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2018/02/swalef_tpv_1605_compleet_def_lr.pdf
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2018/02/swalef_tpv_1605_compleet_def_lr.pdf
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2018/02/pensioen_praktijk._nr4.pdf
https://swalef.nl/wp-content/uploads/2018/02/pensioen_praktijk._nr4.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1993_en.htm

