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PROFIELSCHETS LID VERANTWOORDINGSORGAAN NAMENS PENSIOENGERECHTIGDEN 
 
Stichting Pensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in Nederland (kortweg: Bpf HiBiN) is 
het pensioenfonds voor de werknemers in de bouwmaterialensector (en aanverwante artikelen). 
Het bestuur van Bpf HiBiN bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers (op voordracht van 
werknemersorganisaties), werkgevers (op voordracht van werkgeversorganisatie) en 
pensioengerechtigden (op voordracht van de pensioengerechtigde(n) in het 
verantwoordingsorgaan). 
 
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, actieve deelnemers, 
slapers en pensioengerechtigden. 
Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de 
wijze waarop het is uitgevoerd. De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan het VO over de 
uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden. 
 
Het VO heeft adviesrecht, geeft haar oordeel over het handelen van het bestuur en de 
beleidskeuzes voor de toekomst, heeft recht op overleg met de Raad van Toezicht en overlegt 
minimaal twee maal per jaar met (de voorzitters van) het bestuur.  
Het VO adviseert onder andere over het beleid inzake beloningen, vorm en inrichting van het 
intern toezicht, vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid, liquidatie, 
fusie of splitsing van een fonds.   
 
 
Taken en bevoegdheden Verantwoordingsorgaan 
Als lid van het VO vertegenwoordig je de deelnemers, gewezen deelnemers en de 
pensioengerechtigden van Bpf HiBiN. Je richt je bij de vervulling van je taken op de belangen van 
de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden en zorgt er voor dat deze zich op 
evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen. 
 
Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over: 

- Het handelen van het bestuur, aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en 
andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van het interne 
toezichtsorgaan; 

- Het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en de 
beleidskeuzes voor de toekomst. 

 
Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan, gevraagd of uit eigen beweging, het bestuur 
over allerlei aangelegenheden en over bepaalde voorgenomen besluiten van het bestuur. 
Daarbij bekijkt het verantwoordingsorgaan met name of het bestuur de belangen van de 
groepen die bij het fonds betrokken zijn evenwichtig afweegt. 

 
De taken en bevoegdheden zijn opgenomen in de statuten en het reglement 
verantwoordingsorgaan van het fonds 
 
Profiel leden verantwoordingsorgaan 
Leden van het VO van Bpf HiBiN moeten in staat zijn de verantwoordingstaak en adviseringstaak 
adequaat te vervullen. Het VO functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van 
de leden elkaar aanvullen. Van de leden van het VO wordt derhalve een aantal competenties 
(kennis en vaardigheden) gevraagd waarover ieder lid dient te beschikken. Verder dient het VO 
collectief gezien te beschikken over voldoende kennis ten aanzien van hierna genoemde 
aandachtsgebieden. 
 
Ten behoeve van de continuïteit geldt een zittingsduur van 4 jaar. Indien een lid van het VO 
gedurende de zittingstermijn van 4 jaar aftreedt en vervangen wordt, neemt het vervangende lid 
de resterende benoemingstermijn van het afgetreden lid over. De leden van het VO treden volgens 
een schema af. Leden van het VO zijn herbenoembaar met een maximum van drie 
zittingstermijnen. 
 
Bij de invulling van een vrijgekomen plaats in het VO wordt gezocht naar een persoon die zich 
herkent in de hierna vermelde algemene kenmerken, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt 
gehouden met de collectieve invulling van de basiskennis op de genoemde aandachtsgebieden. 
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ALGEMENE KENMERKEN  
Ieder lid van het verantwoordingsorgaan: 

 Is bij voorkeur een betrokken (voormalig) werknemer, werkgever of geniet een pensioen 
van Bpf HiBiN uit de bedrijfstak Handel in Bouwmaterialen met interesse in het onderwerp 
pensioen; 

 Heeft een positief kritische blik; 
 Is in staat een jaarrekening te lezen en te begrijpen; 
 Is in staat om zich snel de hoofdlijnen van de regeling van Bpf HiBiN eigen te maken; 
 Heeft het vermogen om de voorstellen van het bestuur te kunnen toetsen; 
 Kan in teamverband taken uitvoeren; 
 Beschikt over voldoende tijd; 
 Beschikt over gevoel voor integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel; 
 Is in staat tot het maken van een evenwichtige belangenafweging; 
 Is bereid tot deelname aan functiegerichte scholingen, trainingen en bijeenkomsten; 
 Is bereid tot het onderhouden van de voor de functie vereiste kennis en vaardigheden; 
 Is bereid om tenminste één zittingstermijn (vier jaar) deze functie te vervullen. 

 
 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN  
Kennis 
Een lid van het verantwoordingsorgaan moet binnen twaalf maanden na het zitting nemen in het 
Verantwoordingsorgaan voldoen aan geschiktheidsniveau A, zoals vastgesteld door de 
Nederlandsche Bank op de volgende gebieden: 

 Het besturen van een organisatie; 
 De relevante wet- en regelgeving; 
 Pensioenregelingen en pensioensoorten; 
 Financieel technische beleggings- en actuariële aspecten; 
 Administratieve organisatie en interne controle; 
 Uitbesteden van werkzaamheden; 
 Communicatie. 

 
Binnen geschiktheidsniveau A wordt onderscheid gemaakt naar kennis en inzicht. Beiden moeten 
voor een lid van het verantwoordingsorgaan voldoende aanwezig zijn om het handelen van het 
bestuur te kunnen beoordelen en het bestuur van een onderbouwd advies te kunnen voorzien. 
 
Vaardigheden 
Een lid van het verantwoordingsorgaan is in staat om: 

 Schriftelijke informatie vlot te verwerken en de essentie ervan te doorzien; 
 Belangrijke informatie op te nemen uit mondelinge mededelingen, kunnen 

doorvragen en kunnen ingaan op reacties; 
 Nieuwe informatie te vinden, op te nemen en effectief te kunnen toepassen; 
 Eigen opvattingen, visies en voorstellen helder en overtuigend te presenteren, zowel 

mondeling als schriftelijk; 
 In overleg met anderen (in en vanuit een delegatie), actief bij te dragen aan 

meningsvorming, afweging van standpunten, constructief debat en gezamenlijke 
besluitvorming; 

 De voorzitter (vice voorzitter) is het eerste aanspreekpunt voor het VO, coördineert de 
samenwerking binnen het VO, leidt de vergaderingen of het debat van het VO en brengt 
de gezamenlijke besluitvorming naar buiten. 

 
Competenties  
 

 Besluitvaardigheid. 
 Conflicthantering. 
 Mondelinge vaardigheid. 
 Onderhandelen. 
 Omgevingsbewustzijn. 
 Organisatiesensitiviteit. 
 Samenwerken. 
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