
Functieprofiel kandidaat bestuurder te benoemen namens 
pensioengerechtigden

BPL Pensioen
Stichting BPL Pensioen is een bedrijfstakpensioenfonds en verzorgt sinds 1948 de pensioenregeling voor de gehele 
groene keten en aanverwante sectoren. BPL Pensioen laat zich kenmerken als een pensioenfonds van en door 
groen, op groene wijze uitgevoerd (missie), met als motto: samen werken voor later. Vanuit dit DNA gelooft BPL 
Pensioen dat de duurzame weg de enige weg is voor mens, milieu en maatschappij. Het doel van BPL Pensioen is 
dan ook om op een duurzame en groene wijze een goed en betaalbaar pensioen voor de deelnemers te realiseren. 
De regeling die het fonds uitvoert is een middelloonregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst. Kerngegevens 
van het pensioenfonds zijn: belegd vermogen van circa € 23 miljard, ruim 121.000 actieve deelnemers, circa 488.000 
gewezen deelnemers en 70.000 gepensioneerden.

Het pensioenfonds kent een verplichtstelling voor 14 subsectoren met eigen cao’s en kent op basis van de 
verplichtstelling één pensioenregeling. Daarnaast hebben circa 400 werkgevers hun pensioenregeling vrijwillig 
ondergebracht bij BPL Pensioen. Het pensioenfonds wordt ondersteund door een bestuursbureau. De 
pensioenuitvoering is uitbesteed aan TKP Pensioen. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Achmea Investment 
Management (fiduciair) en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (vastgoedbeheerder). 

Bestuur van BPL Pensioen
De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn in de wet en statuten beschreven. Het bestuur heeft alle 
bestuursbevoegdheden die niet aan de commissies zijn verleend en is eindverantwoordelijk.
Het bestuur van BPL Pensioen werkt volgens een paritair-plus bestuursmodel. Het bestuur bestaat in totaal uit twaalf 
bestuurders die werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen, aangevuld met twee externe 
bestuurders. De bestuurders worden voor een termijn van vier jaar benoemd en zijn maximaal twee maal herkiesbaar. 
Het bestuur heeft maandelijks een bestuursvergadering en een strategisch overleg. 

Het bestuur van BPL Pensioen kent per 1 januari 2021 de volgende bestuurscommissies:
· Dagelijks Bestuur (DB);
· Beleggingsadviescommissie (BAC);
· Pensioen & Communicatie Commissie (PCC); 
· Risicocommissie (RC).

VACATURE
BESTUURDER BPL PENSIOEN 

AANDACHTSGEBIED: 
PENSIOENBEHEER & COMMUNICATIE 



Er is in het bestuur een zetel vacant voor een vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden die tevens zitting 
gaat nemen in de Pensioen & Communicatie Commissie (hierna: PCC). Het functieprofiel stelt specifieke eisen voor 
leden van de PCC, maar ook algemene vereisten die voor een bestuurder van BPL Pensioen gelden.

Algemene vereisten voor een bestuurder van BPL Pensioen
Iemand is geschikt voor de uitoefening van een bestuurlijke functie wanneer hij of zij beschikt over de voor BPL 
Pensioen benodigde deskundigheid in combinatie met de benodigde competenties en professioneel gedrag. 

BPL Pensioen verwacht van iedere (beoogd) bestuurder dat hij of zij:
- Affiniteit heeft met de doelstelling en strategie van BPL Pensioen;
- Zich herkent in de groene en duurzame identiteit van BPL Pensioen en met het oog op de gewenste 

voorbeeldfunctie bereid is deze identiteit zichtbaar uit te dragen;
- Affiniteit heeft met de verschillende achterbannen van BPL Pensioen en bereid is te investeren in een duurzame 

binding met de achterban die hij of zij vertegenwoordigt binnen het bestuur;
- Kennis heeft van de pensioensector en het functioneren van het pensioenstelsel;
- Beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau;
- Bereid is gedurende de bestuursperiode te blijven investeren in het verder ontwikkelen van zijn of haar 

geschiktheid en op diverse manieren invulling geeft aan geschiktheid bevorderende activiteiten;
- Op niveau mee kan praten, kritische vragen kan stellen en indien gewenst tijdig specialisten weet in te zetten;
- Actief kan deelnemen aan de beeldvorming en oordeelsvorming die nodig is om een goed besluit te nemen op 

alle zeven deskundigheidsgebieden;
- Onafhankelijk kan optreden in de besluitvorming door het bestuur en daarbij de relevante criteria kan vaststellen 

en de belangen kan afwegen om tot een realistisch eindoordeel te komen.

- Daarnaast verwacht BPL Pensioen dat een (beoogd) bestuurder ten minste beschikt over geschiktheidsniveau A 
op de zeven deskundigheidsgebieden en inzicht heeft in de onderlinge samenhang. Een (beoogd) bestuurder van 
BPL Pensioen vertoont professioneel gedrag, wat onder andere tot uiting komt in beschikbaarheid, lerend 
vermogen, onafhankelijkheid, bewustzijn van boardroom dynamics en integriteit. 

Concreet verwacht BPL Pensioen van een bestuurder dat hij of zij beschikt over:  
- Kennis van relevante wetgeving voor BPL Pensioen en de governance van het fonds;
- Kennis van het beleggingsbeleid en de uitvoering hiervan;
- Kennis van uitvoering van de pensioenregeling;
- Inzicht in het belang van heldere communicatie;
- Kennis en inzicht inzake IT-risicomanagement in de brede zin; 
- De competenties besluitvaardigheid, strategisch denken en sturen, omgevingsbewust, oordeelsvorming, 

reflecterend vermogen, samenwerken, en verantwoordelijkheid;

Een bestuurder moet voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om zijn of haar taak binnen het bestuur naar behoren 
te vervullen. Het voltijdequivalent voor de functie van bestuurder is 0,4.

Specifieke vereisten voor een bestuurder die deelneemt aan de PCC
Van de bestuurder wordt gevraagd dat hij of zij zich door aantoonbare opleiding en/of ervaring heeft bekwaamd op het 
aandachtsgebied pensioenbeheer en communicatie. 



Van deze bestuurder wordt verwacht dat hij of zij:
- In staat is de taken en verantwoordelijkheden zoals in het Reglement PCC uiteengezet op een adequate wijze kan 

uitvoeren;
- Bekend is met het complete begrippenkader van pensioenregelingen, pensioenbeheer en communicatie;
- Bekend is met de actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioenregelingen, pensioenbeheer en 

pensioencommunicatie;
- Onafhankelijk kan optreden in de besluitvorming door het bestuur en daarbij op basis van evenwichtige 

belangenafweging een actieve inhoudelijk bijdrage kan leveren;
- In staat is om als actieve gesprekspartner voldoende tegenmacht te bieden aan het bestuursbureau, de 

uitvoeringspartner en externe adviseurs op het gebied van pensioenbeheer en pensioencommunicatie;
- In staat is het bestuursbureau, uitvoeringspartner en externe adviseurs op een constructieve manier aan te 

spreken op resultaten, afwijkingen en bijstellingen;
- In staat is om plannen en voorstellen op het gebied van de pensioenregeling, pensioenbeheer en 

pensioencommunicatie kritisch te beoordelen en te toetsen op onderbouwing en op kwaliteit.

BPL Pensioen verwacht van een lid van de PCC dat hij of zij beschikt over geschiktheidsniveau B ten aanzien van de 
deskundigheidsgebieden: wet- en regelgeving, pensioenregelen en -soorten, AO/IC, uitbesteding en communicatie. 
Concreet verwacht BPL Pensioen van een lid van de PCC: 
- Grondige kennis van de regeling die door BPL Pensioen wordt uitgevoerd;
- Grondige kennis van de opzet en uitvoering van de pensioenadministratie;
- Grondige kennis van pensioencommunicatie;
- De beschikking  over de competenties communicatief vermogen en klantgerichtheid.

Selectieprocedure en benoeming
Een bestuurder namens pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur. Benoeming vindt plaats na 
verkiezing tussen kandidaten die zijn voorgedragen door organisaties conform het Verkiezingsreglement of individuele 
pensioengerechtigden (van BPL Pensioen) die zich kandidaat hebben gesteld. Deze individuele 
pensioengerechtigden moeten minimaal 10 handtekeningen kunnen overleggen van andere pensioengerechtigden 
(van BPL Pensioen) die zijn of haar kandidatuur ondersteunen.

Voorafgaand aan de verkiezingen toetst de Verkiezingscommissie of de kandidaat voldoet aan het functieprofiel. 
Daarbij vindt ook toetsing plaats op bijdrage aan de compleetheid en diversiteit van het bestuur als geheel en 
passendheid en samenwerking binnen het collectief, waarbij de focus vooral zal liggen op competenties. 
Geschiktheidsniveau A dient op het moment van kandidaatstellen aanwezig te zijn. Een kennismakingsgesprek en 
externe toetsing kan onderdeel uitmaken van de procedure. Indien de kandidaat naar oordeel van de 
Verkiezingscommissie voldoet aan het profiel wordt deze opgenomen op de kandidatenlijst voor de verkiezingen door 
de pensioengerechtigden. 

Het bestuur van BPL Pensioen besluit aan de hand van verkiezingen door de pensioengerechtigden van het fonds tot 
benoeming tot aspirant bestuurslid van de gekozen kandidaat. Nieuwe bestuursleden volgen een aspirant-periode in 
het bestuur om de fondsspecifieke kenmerken te leren kennen en om eventueel een opleidingstraject te volgen 
alvorens het bestuur over gaat tot een voorgenomen benoeming. De aspirant-periode wordt afgesloten met een 
ontwikkelassessment/DNB-training door een externe adviseur. Vervolgens zal de Raad van Toezicht worden gehoord 
of de aspirant-bestuurder voldoet aan het toepasselijke functieprofiel. Daarna vindt de voorgenomen benoeming van 



de nieuwe bestuurder plaats voor een termijn van vier jaar. Het uiteindelijke benoemingsbesluit door het bestuur vindt 
plaats ná positief besluit over de benoembaarheid van de aspirant-bestuurder door DNB1. 

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur en om te kunnen voldoen aan de diversiteitseisen uit de Code 
Pensioenfondsen, zet het fonds in op diversiteit op het gebied van leeftijd, geslacht en culturele achtergrond binnen 
het bestuur. Met name vrouwen, jongeren (jonger dan 40 jaar) en/of kandidaten met een andere dan Nederlandse 
culturele achtergrond worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen. 

Toetsing door DNB
Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van de nieuwe bestuurder bij DNB. DNB toetst de beoogde 
bestuurder op geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB 
zal de beoogde bestuurder toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het overige 
bestuur. Met zekerheid is een uitdrukkelijk toetscriterium de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft, waarbij 
de VTE-score van toepassing is. Dit is de normering van tijdsbeslag, zoals vormgegeven in artikel 35a van het
Besluit uitvoering Pensioenwet (Pw) en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).

Vergoeding
Iedere bestuurder ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. 
Deze vergoeding is vastgelegd in het Reglement Vacatievergoeding. Er is een programma voor permanente educatie 
voor leden van het bestuur, dat ten doel heeft de geschiktheid van een bestuurder op peil te houden en waar nodig te 
verbreden. Dit programma maakt deel uit van het geschiktheidsbeleid van BPL Pensioen.

1 De ontvangen informatie van de kandidaten wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de verkiezingen. Na de formele 
benoeming van het bestuurslid worden de gegevens van de overige kandidaten verwijderd uit ons systeem.  


