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Het Verantwoordingsorgaan: wat is dat?
In het Verantwoordingsorgaan zijn de werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden
vertegenwoordigd. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht zo’n orgaan in te stellen.
Het VO van bpfBOUW bestaat uit 13 leden plus een waarnemer:
- 4 leden namens werknemers;
- 6 leden namens pensioengerechtigden;
- 3 leden namens werkgevers;
- 1 waarnemer (zonder stemrecht) namens werkgevers.
Wilt u meer weten over het VO? Op bpfbouw.nl/verantwoordingsorgaan vindt u meer informatie.

VAN DE VOORZITTER

In aanloop naar april 2018 …
Het lijkt nog ver weg, maar vanuit het
Verantwoordingsorgaan (VO) van bpfBOUW
zijn wij ons al aan het voorbereiden op de
verkiezingen in april 2018. Daarmee komt een
einde aan een periode van vier jaar, waarin wij
als VO een oordeel hebben gegeven over het
handelen van het bestuur, het uitgevoerde
beleid en de keuzes voor de toekomst. Wij
hebben gevraagd en ongevraagd advies
gegeven bij beleidsbeslissingen en actuele
kwesties. In april 2018 worden de nieuwe
pensioengerechtigde leden van het VO gekozen
(de deelnemers- en werkgeversleden worden
benoemd door de representatieve
organisaties). Tot die tijd zullen wij u geregeld
informeren over het VO, de functie ervan
binnen bpfBOUW en de verkiezingen.
Meer hierover is ook te vinden op
bpfbouw.nl/verkiezingen.

Adviseren bij belangrijke
beslissingen
Het VO adviseert het bestuur over beleid, gevraagd én
ongevraagd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de hoogte
van de pensioenpremie, de vorm en inrichting van het
intern toezicht en de manier waarop gecommuniceerd
wordt met deelnemers, werkgevers en pensioen
gerechtigden. Het VO bekijkt of beslissingen
evenwichtig zijn en of bepaalde groepen wel of niet
worden benadeeld.

Beoordelen van het
bestuur

Leon Faro
voorzitter VO bpfBOUW

Vier commissies
Het VO werkt met vier commissies.
Zij bereiden de vergaderingen met
het bestuur voor en geven advies
aan het Verantwoordingsorgaan.
Annemarie de Beun

Wat doet het
Verantwoordingsorgaan?

Het bestuur legt via het bestuursverslag verantwoording
af over de besturing van het pensioenfonds in het
afgelopen jaar. Het VO voegt hier een oordeel aan toe.
Om tot dat oordeel te komen praat het VO onder andere
met de Raad van Toezicht en met specialisten die
betrokken zijn bij het opstellen van het jaarverslag,
zoals de certificerend actuaris en de externe accountant.

Zorgen voor een
evenwichtige manier van besturen
Met een deelnemers-, werkgevers- én pensioengerech
tigdenbril op kijkt het VO mee bij de manier waarop het
pensioenfonds wordt bestuurd. Daarmee draagt het VO
bij aan een evenwichtige manier van besturen. Het VO is
daarnaast verantwoordelijk voor het voordragen van
nieuwe kandidaten voor de Raad van Toezicht.
Ook heeft het een belangrijke rol bij de benoeming van
het bestuur.

1. Communicatie

secretaris bestuursbureau voor het

2. Jaarverslag

Verantwoordingsorgaan

3. Strategie en nieuwe pensioensystematiek
4. Duurzaam beleggen en uitbesteding

Stelt u zich kandidaat?
Aanmelden kan tot en met 15 januari op
bpfbouw.nl/verkiezingen

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Jaap Hoekman

Theo Meulemans

Jaap Hoekman zit vanuit de werkgeversgeleding in het VO. Om precies te zijn

Theo Meulemans zit vanuit het CNV namens de pensioengerechtigden

namens de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, een van de

in het VO van bpfBOUW.

organisaties die belanghebbenden van het pensioenfonds vertegenwoordigen.
‘Dekkingsgraden, beleidsdekkingsgraden,

Elkaar scherp houden

Een van de belangrijkste taken van het VO is om

Kracht

premiedekkingsgraden. Er komt nogal wat

Het VO heeft op het gebied van profes-

een oordeel te geven over het door het bestuur

Pensioenen zijn inmiddels een hobby voor hem

voorbij, en je moet wel weten wat het allemaal

sionaliteit stappen gezet, meent Theo. ‘Het

gevoerde beleid, aldus Jaap. ‘Het bestuur moet

geworden. ‘Ik werk dan ook met veel plezier voor

inhoudt. Als VO-lid ben je een beetje jurist,

VO heeft zijn eigen stempel gedrukt op

alle belangen evenwichtig afwegen. Dat is een van

het VO. Ik vind het leuk en ik kan iets bijdragen.

actuaris, accountant, communicatiedes-

beleidsbeslissingen. Bij benoemingen in het

de cruciale uitgangspunten. Als VO kijken wij of het

Er wordt wel wat verwacht. Het is vrijwillig maar

kundige. Maar vooral is het een kwestie van

bestuur hebben wij bijvoorbeeld heel duidelijk

evenwichtig genoeg is en
vooral waaruit die evenwichtigheid blijkt. Transparantie en communicatie,

‘Transparantie en
communicatie’

niet vrijblijvend. Aan de andere

je gezonde verstand

kant doen we het samen, met

gebruiken. En je

een diversiteit aan mensen

tijd slim indelen:

met uiteenlopende kennis en

we hebben behoorlijke pakketten moeten

woordje kunnen doen, en het bestuur luisterde

kunde. Ieder heeft zijn eigen

‘Gezond verstand’

gebruikgemaakt van onze
bevoegdheden. Verder
hebben wij regelmatig ons

lezen om ons advies te kunnen uitbrengen.

open en constructief. Er was gehoor en

vier jaar tijd hebben we bereikt dat het bestuur

specialisme en toegevoegde waarde en wordt

Maar ik ben er vol voor gegaan. Ik heb me

aandacht, van beide kanten. Op die manier

meer duidelijkheid en inzicht geeft over de

gerespecteerd. We gaan uit van het collectief:

beschikbaar gesteld voor vier jaar, en dan moet

houd je elkaar scherp, en dat is een van de

achtergronden van besluiten. Hier zijn zeker

samen weten we heel veel. Dat is de kracht van

ik er ook wat van maken.’

belangrijkste functies van het VO.’

stappen in gezet, en daar blijven we aan werken.’

het VO.’

daar zitten wij bovenop. In
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START AANLOOP VERKIEZINGEN

KANDIDAATSTELLEN

PRESENTATIE VAN KANDIDATEN

In april 2018 zijn er verkiezingen voor het Verantwoordings-

Meedenken en -praten over het beleid van uw pensioenfonds?

Wie mag u straks gaan vertegenwoordigen in het VO?

orgaan. Weet u waar het VO voor staat en wat de functie is?

U leest in het reglement op bpfbouw.nl/verkiezingen waar u als

U hoort en leest alles over de (pensioengerechtigde)

U leest er meer over in deze krant en op

kandidaat aan moet voldoen. U kunt zich als pensioengerechtigde

kandidaten op bpfbouw.nl/verkiezingen en in de

bpfbouw.nl/verantwoordingsorgaan

tot uiterlijk 15 januari 2018 kandidaat stellen.

verkiezingskrant.
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2018
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2018

STEMMEN

UITSLAG VERKIEZINGEN

U kunt nu uw stem uitbrengen. Dit kan eenvoudig online

In mei 2018 wordt de uitslag van de verkiezingen

of met een stembiljet. U ontvangt hierover tijdig

bekendgemaakt, onder meer in het magazine

uitgebreide informatie.

Bouwpensioen en op bpfbouw.nl/verkiezingen.
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START NIEUW
VERANTWOORDINGSORGAAN

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Leon Faro
Leon Faro is namens de FNV vertegenwoordiger
van de werknemers binnen het VO.

Meewerken aan het VO?
Dat kan!

Leon (foto op voorzijde) volgde de pittige Masterclass Pensioenen
bij FNV Young en kwam in de Deelnemersraad van bpfBOUW. Deze

Wilt u ook een actieve rol spelen in het

werd in 2014 vervangen door het huidige VO. ‘Dat was een wettelijke

Verantwoordingsorgaan van bpfBOUW? Dat kan!

verplichting, maar ik vond het een meesterzet. Vooral omdat het VO

Gemotiveerde pensioengerechtigden zijn van

een andere positie heeft. Het is veel meer een gesprekspartner voor

harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

het bestuur en de Raad van Toezicht. We luisteren naar elkaar en er
wordt informatie gedeeld, ook over meer vertrouwelijke dingen.
De medezeggenschap is dankzij het VO professioneler geworden.’

Aanmelden kan tot en met 15 januari 2018.
Meer informatie over de procedure vindt u op
bpfbouw.nl/verkiezingen.

Net geen 8
Terugblikkend geeft Leon de

‘Meesterzet’

vier jaar VO een 7,5. ‘Geen 8,
want we hebben onszelf moeten ontdekken. Wat is de ideale modus?
Die heb je niet in een jaar voor elkaar. De efficiency is vooral de
31.0090.17

afgelopen 1,5 jaar omhooggegaan. We behandelen meer en verdelen
taken goed, ook doordat we in commissies werken. Zij bereiden de
adviezen voor. Het vertrouwen dat zij dat goed en serieus doen is er.
Je kunt gewoon niet alle stukken zelf beoordelen.’
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Meer informatie
Wilt u meer weten over het VO?
Kijk op bpfbouw.nl/verantwoordingsorgaan

