
Evaluatie visiteurs VCHolland 2022

Op 23 november 2022 hebben de visiteurs van VCHolland de ontvangen evaluaties van de 
pensioenfondsen die in 2022 zijn gevisiteerd met elkaar besproken inclusief de inbreng van hun 
eigen ervaringen.

Het wordt als positief ervaren dat de aanpak van VCHolland bij de uitvoering van de visitaties sterk 
wordt gewaardeerd door de betrokken pensioenfondsen. Het proces van de aanpak zoals bij de 
oprichting van VCholland in 2007 is vastgesteld blijkt nog steeds een efficiënte aanpak van de visitatie
te bevorderen. De jaarlijks doorgevoerde inhoudelijke aanpassingen in de diverse tools van 
VCHolland blijken een goed antwoord op de diverse pensioenontwikkelingen.

De opname van de bij de vorige visitatie gegeven antwoorden op de vragen in de visitatiematrix 
wordt ook door de gevisiteerde pensioenfondsen gewaardeerd. Voor 2023 zal VCHolland mede op 
basis van de reacties in de ontvangen evaluatieformulieren in de vraagstelling wat meer nadruk 
leggen op vragen met betrekking tot de ontwikkelingen bij het pensioenfonds over het afgelopen 
jaar. Een uitgebreide beantwoording van voornoemde vragen kan de beantwoording van de meer 
specifieke vragen beperken. Dit bevordert ook de efficiency bij de beantwoording van de vragen in 
de visitatiematrix.

Tevens heeft VCHolland een aantal aanvullende maatregelen genomen ter bescherming van de van 
het pensioenfonds ontvangen documentatie.

Er was wel enige kritiek op de vaak strakke tijdsplanning bij de uitvoering van de visitaties. Dat zal 
wederom een aandachtspunt zijn voor de voorzitters van de visitatiecommissies om snel afspraken te
maken met de te visiteren pensioenfondsen.

Vanwege de Covid-perikelen zijn de meeste visitaties middels een digitaal overleg afgehandeld. 
Gebleken is dat dit niet ten koste is gegaan van de kwaliteit van de uitvoering van de visitaties. 
Nochtans wordt de voorkeur gegeven aan in ieder geval één fysieke bijeenkomst bij voorkeur bij de 
bespreking van het memo met aanvullende vragen.

De positieve reacties van de gevisiteerde pensioenfondsen geven ook aan dat de kwaliteit op het 
gebied van ervaring en deskundigheid van de betrokken visiteurs als goed wordt ervaren. Dit blijft 
voor VCHolland een belangrijk aandachtspunt in het kader van het aantrekken van nieuwe leden en 
de permanente educatie. De leden van VCholland zijn ook positief over het gebruik van de door 
VCHolland ontwikkelde tools.

Samenvattend kan evenals voorgaande jaren worden geconcludeerd dat de aanpak van VCHolland bij
de uitvoering van de jaarlijkse visitaties door de betrokken pensioenfondsen als positief is ervaren. In
de meeste gevallen wordt de inbreng van de visiteurs ook als een waardevolle klankbordfunctie 
ervaren. Door de gevisiteerde pensioenfondsen wordt zorgvuldig omgegaan met de door de 
visitatiecommissie gedane aanbevelingen. Uit de reacties van de gevisiteerde pensioenfondsen 
wordt de deskundigheid en ervaring van de visiteurs ook in hoge mate gewaardeerd. Een 
evenwichtige samenstelling en bevordering van de diversiteit in de samenstelling van de 
visitatiecommissies blijft een doorlopend aandachts[punt.


