
 

 

Functieprofiel lid verantwoordingsorgaan 
namens werkgevers 

Vacature 
Binnen het Verantwoordingsorgaan van Bedrijfspensioenfonds voor de 

Zoetwarenindustrie ontstaat per 1 november 2019 een vacature namens de werkgevers, 
vanwege het vertrek van het huidige lid mevrouw K. van der Linden. Daarom zijn wij op 

zoek naar een kandidaat die dit lidmaatschap namens de actieve deelnemers wil 
vervullen. Gezien de samenstelling van Verantwoordingsorgaan roepen wij met name 

jongeren (deelnemers jonger dan 40) en vrouwen op zich aan te melden. 

 
Het Verantwoordingsorgaan 

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit acht vertegenwoordigers: 
 twee vertegenwoordigers namens de werkgevers; 

 drie vertegenwoordigers namens de deelnemers; 
 drie vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. 

 
Deze leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming voor één 

volgende periode is mogelijk. 

 
Taken van het Verantwoordingsorgaan 

Het Verantwoordingsorgaan kijkt met een kritische blik naar het beleid van het 
pensioenfondsbestuur en de uitvoering ervan. Een evenwichtige afweging van belangen 

van alle deelnemersgroepen is daarbij belangrijk. Het Verantwoordingsorgaan heeft de 
bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van 

het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het 
intern toezicht. Het gaat daarbij over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over 

beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het 

bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.  
 

Het Verantwoordingsorgaan heeft ook adviesrechten ten aanzien van: 
 het beleid inzake beloningen; 

 de vorm en inrichting van het intern toezicht; 
 de profielschets voor leden van een eventuele raad van toezicht; 

 het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; 
 het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; 

 gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of 

de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; 
 liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; 

 het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; 
 het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm; 

 samenvoeging van pensioenfondsen. 
 

Deskundigheidseisen leden Verantwoordingsorgaan 
Gezien de belangrijke taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan en om het 

lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan goed te kunnen vervullen, is het van 

belang dat een kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en affiniteit met 
‘pensioenen’ en daarmee samenhangende onderwerpen.  

Het leveren van een bijdrage aan een Verantwoordingsorgaan vraagt de nodige 
kwaliteiten. Daarom is er een profiel opgesteld. Kandidaten dienen aan de volgende eisen 

te voldoen: 
 Affiniteit hebben met de Missie en Visie van het pensioenfonds; 

 Het vermogen hebben om de voorstellen van het bestuur te toetsen en erover te 
adviseren; 



 

 

 

 

 

 

 

 
 Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel hebben; 
 In staat zijn om zich de hoofdlijnen van het 

pensioenfonds eigen te maken; 

 In staat zijn een jaarrekening te lezen en te begrijpen; 
 Gevoel voor paritaire verhoudingen; 

 Voldoende tijd beschikbaar hebben voor (voorbereiding van) vergaderingen van 
het Verantwoordingsorgaan (in beginsel vijfmaal per jaar), vergaderingen met het 

bestuur (in beginsel minimaal tweemaal per jaar) en vergaderingen met het 
Interne Toezicht (in beginsel minimaal tweemaal per jaar); 

 De bereidheid en de mogelijkheid om de benodigde kennis te verwerven   
en op peil te houden. 

 Ervaring in samenwerken en het schakelen met meerdere personen; 
 Bij voorkeur: ervaring in een adviesrol, ervaring in een adviesorgaan en ervaring 

in een onafhankelijke en kritische rol.  

 
De leden van het Verantwoordingsorgaan dienen op individuele basis te beschikken over: 

 Bereidheid opgeleid te worden tot Deskundigheidsniveau A. Dit niveau dient 
binnen drie jaar na aanvang van de functie behaald te zijn. Bij voorkeur dient dit 

deskundigheidsniveau voor alle kennisgebieden te worden behaald, waarbij in 
ieder geval geldt dat alle leden van het Verantwoordingsorgaan als geheel alle 

kennisgebieden binnen drie jaar dienen te beheersen op deskundigheidsniveau A; 
 Bestuurlijke ervaring dan wel bestuurlijk inzicht, waardoor een oordeel gegeven 

kan worden over de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes en de gehanteerde 

processen en procedures; 
 Inzicht in de belangen van de belanghebbenden: de actieve deelnemers, de 

pensioengerechtigden, de slapers, maar ook de werkgevers; 
 Affiniteit met vraagstukken op het gebied van verantwoording; 

 Kennis van pensioenfondsen, waarbij bij voorkeur op één van de door DNB 
onderkende kennisgebieden brede kennis / ervaring is gewenst: 

 Bestuurlijke kennis 
 Relevante wet- en regelgeving 

 Pensioenregelingen en soorten 

 Financieel-technische en actuariële aspecten 
 Administratieve organisatie en interne controle 

 Uitbesteding 
 Communicatie 

 Meerjarige bestuurlijke ervaring 
 

Tijdsbesteding 
Het Verantwoordingsorgaan komt in principe één keer per kwartaal in eigen kring bijeen. 

Daarnaast is er minimaal twee keer per jaar een vergadering met het bestuur. Naast 

vergadertijd is er uiteraard de nodige tijd gemoeid met het bestuderen van de 
pensioenmaterie, de jaarstukken en andere informatie. De benodigde tijd wordt in 

overleg met de werkgever beschikbaar gesteld. Het pensioenfonds bevindt zich in een 
dynamische omgeving die de komende tijd ook van het Verantwoordingsorgaan de 

nodige aandacht zal vragen. 
 

 


