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Functieprofiel voorzitter Commissie van Beroep 
 

 
 

 
 
 
 
BPL Pensioen 
Stichting BPL Pensioen (BPL Pensioen) is hét bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers die werken bij een 
bedrijf in de agrarische- en groene sector óf een daaraan gelieerde onderneming. De kerngegevens van BPL 
Pensioen: 

• Het belegd vermogen is circa € 20,5 miljard 
• Ruim 126.000 actieve deelnemers 
• Ruim 76.000 gepensioneerden 
• Circa 516.000 ex-deelnemers 

 
BPL Pensioen heeft een verplichtstelling voor 14 subsectoren met eigen cao’s en kent op basis van de 
verplichtstelling één pensioenregeling. Daarnaast hebben 441 werkgevers hun pensioenovereenkomst 
vrijwillig ondergebracht bij BPL Pensioen. Actor, Bureau voor sectoradvies levert bestuursondersteuning aan 
BPL Pensioen. TKP voert de pensioenadministratie uit voor BPL Pensioen. 
 
Commissie van Beroep 
De Commissie van Beroep is de geschillencommissie van BPL Pensioen. De taak van de commissie is om 
geschillen te beslechten tussen enerzijds deelnemers, gewezen deelnemers, andere 
aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden of werkgevers en anderzijds het fonds over pensioenrechten 
en aanspraken.  
 
De Commissie van Beroep bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een afgevaardigde van werkgeverszijde 
en een afgevaardigde van werknemerszijde. Aan de Commissie van Beroep is een secretaris verbonden. De 
leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn maximaal twee maal 
opnieuw benoembaar.   
 
In de Commissie van Beroep van BPL Pensioen is er een zetel vacant voor de rol van voorzitter van de 
Commissie. Het functieprofiel stelt specifieke eisen aan de voorzitter van de Commissie van Beroep. 
Daarnaast zijn er ook algemene vereisten die voor een commissielid van BPL Pensioen gelden. 
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Algemene vereisten voor de leden van de Commissie van Beroep 
Van de leden van de Commissie van Beroep wordt verwacht dat hij/zij beschikt over: 
 

1. Kennis over de opbouw en het functioneren van het pensioenstelsel; 
2. Kennis van de maatschappelijke functie van BPL Pensioen en van de belangen van alle betrokkenen 

bij het pensioenfonds; 
3. Het vermogen om een onafhankelijk deskundig oordeel te vormen; 
4. Het vermogen om integer met vertrouwelijke informatie en met geheimhouding om te gaan; 
5. Kennis en ervaring die bijdraagt tot een evenwichtige samenstelling van de commissie en die zorgt 

voor een adequate werking van de commissie; 
6. Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring; 
7. De competenties authenticiteit, communicatief vermogen, helikopterzicht en oordeelsvermogen,  

onafhankelijkheid, samenwerkingsvermogen en verantwoordelijkheid. 
 

Specifieke vereisten voor de voorzitter van de Commissie van Beroep 
Verder verwacht BPL Pensioen van de voorzitter van de commissie dat de voorzitter beschikt over: 
 

1. In het bezit van de titel Meester in de rechten of Master of Laws (LLM); 
2. Geen onverenigbare functie(s) binnen BPL Pensioen; 
3. Affiniteit met pensioenbeheer en juridische zaken; 
4. Kennis van de relevante wet- en regelgeving zoals de Pensioenwet;; 
5. Voldoende beschikbaarheid om de taken binnen de commissie naar behoren in te vullen. 

 
Tijdsbesteding   
De Commissie van Beroep vergadert minimaal één keer per jaar. De precieze tijdsbesteding is afhankelijk 
van het aantal geschillen dat zich voordoet. In de afgelopen jaren zijn er gemiddeld twee geschillen op 
jaarbasis bij de commissie aanhangig gemaakt. Per geschil is de tijdsbesteding afhankelijk van de doorloop 
in het dossier. Een geschil dient in beginsel binnen drie maanden te zijn afgerond, met inbegrip van een 
eventuele zitting.  
 
Selectieprocedure en benoeming 
Het Dagelijks Bestuur van BPL Pensioen ontvangt de sollicitaties voor de rol als voorzitter van de Commissie 
van Beroep bij BPL Pensioen. De kandidaten worden vervolgens getoetst op geschiktheid voor de functie. 
Geschiktheid blijkt uit kennis, competentie en professioneel gedrag. Op basis van de door het Dagelijks 
Bestuur uitgevoerde selectieprocedure benoemt het bestuur vervolgens de voorzitter van de Commissie van 
Beroep.   
 
Vergoeding 
De voorzitter van de Commissie van Beroep ontvangt een vergoeding gebaseerd op de SER-normering.   
Daarnaast heeft de voorzitter recht op een vergoeding van de reis-en verblijfskosten.  


