
Bericht van de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan 

Het Verantwoordingsorgaan heeft een belangrijke taak binnen de pensioenwereld. De taak van het 
Verantwoordingsorgaan is het geven van een oordeel over het handelen van het bestuur, over het 
door het bestuur gevoerde beleid en over beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast geven wij 
gevraagd en ongevraagd advies en benoemen wij de leden van de Raad van Toezicht. 

Op dit moment bestaat het Verantwoordingsorgaan uit vier leden. De laatste termijn van het lid 
dat namens gepensioneerden zitting heeft eindigt per 1 juli 2021. Hierdoor zijn wij momenteel op 
zoek naar een nieuw lid dat namens gepensioneerden onderdeel van het Verantwoordingsorgaan 
wil worden. Naast de zetel namens gepensioneerden, is er een zetel namens gewezen deelnemers, 
een zetel namens werkgevers en een zetel namens werknemers. Het is ons doel om zo 
evenwichtig mogelijk te oordelen en advies te geven door samen naar situaties te kijken en de 
diverse achterliggende belangen te bespreken. Door onze diverse samenstelling (M/V, leeftijd, 
dagelijkse werkzaamheden) is er een interessante dynamiek waarbij wij door persoonlijke kennis 
en ervaring elkaar goed aan kunnen vullen en als orgaan weloverwogen interne besluiten kunnen 
nemen.   

Wij komen op jaarbasis circa 10 á 12 keer bijeen. Waarvan circa de helft van het aantal 
vergadermomenten een interne voorbereiding betreft die wij via een online meeting doen. Dit 
doen wij ’s avonds op een doordeweekse dag en over het algemeen twee weken voorafgaand aan 
een vergadering met het Bestuur of vergadering met de Raad van Toezicht. Qua overige 
tijdsbesteding is het belangrijk om rekening te houden met de voorbereiding van iedere 
vergadering in de vorm van leeswerk, er wekelijks stukken worden doorgestuurd en er tijd zit in 
het op de hoogte blijven van pensioenontwikkelingen in algemene zin. 

Het heeft de voorkeur als u ervaring binnen de pensioensector heeft maar als u dat niet heeft is 
dat geen groot bezwaar. Ervaring op financieel en/of bestuurlijk vlak zijn ook een pre. Een 
leergierige houding ten opzichte van pensioenregelingen is in ieder geval een vereiste.  

Voor de omschrijving van de functie zou ik u graag verwijzen naar de profielschets en mocht u 
vragen hebben dan kunt u deze aan mij richten. Wilt u zich verkiesbaar stellen? Meldt u zich dan 
aan als kandidaat! 

Met vriendelijke groet en wie weet tot snel, 

Namens het Verantwoordingsorgaan 
Hugo Vink 

Voorzitter Verantwoordingsorgaan Bpf HiBiN 
 

     

 


