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Functieprofiel lid raad van toezicht van Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) 
 
Inleiding 
Per 1 januari 2021 ontstaat er een vacature in de raad van toezicht van BPZ als gevolg van het aflopen 
van de termijn van het huidige lid. BPZ is op zoek naar een ervaren lid voor de raad van toezicht met als 
belangrijkste aandachtsgebied vermogensbeheer. Tevens zal gekeken worden of de kandidaat beschikt 
over voorzitterskwaliteiten, in verband met mogelijke overname van de voorzittersrol. De raad van toezicht 
zoekt een enthousiaste en betrouwbare collega. De kandidaat beschikt over voldoende tijd om zijn of haar 
functie goed te kunnen uitoefenen. 
 
Belangrijke vaardigheden van nieuw RvT lid zijn: 
● Academisch werk- en denkniveau; 
● Geschiktheidsniveau B op alle deskundigheidsgebieden voor pensioenfondsbestuurders; 
● Meerjarige ervaring als (pensioen)toezichthouder; 
● Helicopterview; 
● Communicatief; 
● ‘Hands-on’ mentaliteit; 
● Teamspeler; 
● Voorzittersvaardigheden. 
 
Reageren op deze vacature kan tot 1 september 2020 bij de voorzitter van de raad van toezicht (zie 
onder). 
 
Profielschets van het fonds 
BPZ is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor bedrijven in de Zuivel en aanverwante industrie en 
regelt de pensioenvoorziening voor de werknemers van de aangesloten bedrijven. De pensioenregeling 
die het fonds uitvoert is een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling, gefinancierd met een vaste 
premie (een zogenoemde collectieve beschikbare premieregeling). De pensioenopbouw is gestart per 
1 januari 2015. Informatie over het fonds is terug te vinden op www.pensioenfondszuivel.nl. 
 
De werkzaamheden die voortvloeien uit de pensioenadministratie en de financiële administratie heeft BPZ 
uitbesteed aan Achmea Pensioenservices N.V. Het vermogensbeheer is ondergebracht bij BNP Paribas 
Asset Management met CACEIS als custodian. Daarnaast maakt BPZ gebruik van de diensten van een 
actuaris, een accountant, een adviseur beleggingsbeleid, een compliance officer en een functionaris 
gegevensbescherming. BPZ heeft ook drie externe onafhankelijke sleutel functiehouders aangesteld 
(actuarieel, risicobeheer en interne audit). 

 
De Raad van Toezicht van BPZ 
BPZ kent een onafhankelijk bestuursmodel. Naast een bestuur en een belanghebbendenorgaan kent BPZ 
een raad van toezicht, bestaande uit drie onafhankelijke leden. De leden van de raad van toezicht worden 
benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar. Het 
fonds kent een rooster van aftreden.  
 
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is minimaal belast met het toezien op 
adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af 
over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het belanghebbendenor-
gaan en in het jaarverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. 
De raad van toezicht streeft een cultuur van transparantie en respectvolle zakelijke onderlinge openheid 
na. De raad van toezicht ziet toe op alle aandachtsgebieden, maar specifiek op: risicomanagement, 
actuariële aspecten, vermogensbeheer, uitbesteding van werkzaamheden en communicatiebeleid. 
Jaarlijks stelt de raad van toezicht een rapport op met observaties over het functioneren van het bestuur 
en geeft hierin aanbevelingen. De raad van toezicht volgt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de 
VITP Toezichtcode. 

http://www.pensioenfondszuivel.nl/
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Het is aan de compliance officer om te bepalen of eventuele nevenfuncties verenigbaar zijn met een 
functie als lid van de raad van toezicht van BPZ. Daarbij wordt rekening gehouden met de regel-
geving over tijdsbeslag van bestuurders en toezichthouders, als vastgelegd in artikel 35a van het 
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Alle leden van de raad 
van toezicht zijn, op basis van de integriteitsregeling, transparant over hun (neven)functies.  
 
Leden van de raad van toezicht ontvangen op kwartaalbasis een passende all-in vergoeding voor de 
werkzaamheden die in het beloningsbeleid is vastgelegd (zie de website); Hierover wordt BTW in 
rekening gebracht. 
 
Geschiktheid Raad van Toezicht 
De raad van toezicht wil zo complementair mogelijk zijn. Dat betekent dat men elkaar in kennis en 
competenties aanvult. 
Deskundigheid van de raad van toezicht: 
● Besturen van een organisatie;  
● Kennis van relevante wet- en regelgeving en pensioenregelingen en pensioensoorten;  
● Financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële 

principes en herverzekering;  
● Administratieve organisatie en interne controle;  
● (Pensioen)communicatie;  
● Uitbesteding.  
 
Tevens zijn de volgende competenties binnen de raad van toezicht aanwezig: 
● Strategisch -en multidisciplinair denken; 
● Onafhankelijk oordelen en verantwoordelijkheid nemen;  
● Authentiek en reflecterend vermogen; 
● Omgevingssensitiviteit en communicatief sterk. 
 
Ieder lid van de raad van toezicht van BPZ onderschrijft de volgende uitgangspunten: 
● Integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarden om te kunnen functioneren als lid van 

de raad van toezicht.  
● Leden van de raad van toezicht hebben een gedegen kennis van het fonds zelf in termen van de 

pensioenregeling, de populatie, de cultuur en van de (zuivel)omgeving waarin het pensioenfonds 
opereert. De doelstellingen van het fonds en de op de fondskarakteristieken afgestemde uitgangs-
punten zitten de leden van de raad van toezicht als het ware ‘in de genen’. 

● Leden van de raad van toezicht zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instelling 
voorspeller is van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van 
voorbeeldgedrag: ‘the tone at the top’. 

● De leden van de raad van toezicht hebben open oog voor het belang om individueel dan wel gezamen-
lijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke functioneren als geheel als raad 
van toezicht. 

 
Functie eisen 
De kandidaat is bij aanvaarding van de functie geschikt als lid van de raad van toezicht van een pensioen-
fonds en dient te beschikken over het geschiktheidsniveau B voor wat betreft alle aandachtsgebieden om 
voldoende countervailing power te kunnen geven binnen de raad van toezicht. Van het lid wordt tevens 
verwacht dat hij/zij het voortouw neemt op het aandachtsgebied vermogensbeheer. Dit vereist naast 
aantoonbare inhoudelijke beleggingskennis ook de deskundigheid en competenties om de juiste vragen te 
stellen en deze specifieke kennis actueel te houden. 
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Het nieuwe RvT lid is: 
● ‘Hands-on’; 
● Een teamspeler; 
● Ervaren als (pensioen)toezichthouder; 
● Proactief en besluitvaardig; 
● Communicatief vaardig; 
● Beschikt over zelfreflectie; 
● Onafhankelijk denkend. 
 
In aanvulling hierop worden op het gebied van competenties eisen gesteld aan integriteit, sensitiviteit, 
samenwerking en (mogelijk) voorzittersvaardigheden. 
 
Gegeven het bestuursmodel mag de kandidaat bestuurder geen financiële of hiërarchische verhouding 
hebben met één van de aangesloten ondernemingen van BPZ. 
 
Overlegstructuur 
De raad van toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar zelfstandig (maar in de praktijk vaker) en 
daarnaast tweemaal per jaar met het bestuur. Verder kent BPZ jaarlijks twee gezamenlijke themadagen 
met het bestuur, het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht. 
 
Selectieprocedure  
De benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht vindt plaats door het bestuur op basis van 
bindende voordracht van het belanghebbendenorgaan en onder de opschortende voorwaarde van geen 
bezwaar door DNB. Op voorhand heeft toetsing van betrokkene plaatsgevonden door het bestuur en door 
de raad van toezicht aan het gestelde profiel.  
Daarbij zal worden gekeken of betrokkene geschikt is voor de functie als lid van de raad van toezicht 
waarbij ook nadrukkelijk naar deskundigheid op de voor dat lid geldende aandachtsgebied zal worden 
gekeken. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. Het beoogd lid van de raad 
van toezicht zal getoetst worden aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van de 
raad van toezicht.  
 
Toetsing door DNB 
Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van het nieuwe lid van de raad van toezicht aan bij DNB. 
DNB beoordeelt of het beoogd lid geschikt is voor de functie. Pas nadat DNB met de benoeming heeft 
ingestemd, treedt het lid in functie. 
 
Meer informatie  
Voor meer informatie over de vacature kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de Raad 
van Toezicht. 
 
Voorzitter Raad van Toezicht: 
Michel Lind 
michel.lind@yahoo.com 
 


