
 

 

Profielschets bestuur algemeen 
 

De Stichting Molenaarspensioenfonds (MPF) is met een belegd vermogen van ongeveer € 390 

miljoen, een premiestroom van ongeveer € 13 miljoen per jaar en ruim 2.000 actieve deelnemers een 

relatief klein pensioenfonds in Nederland. Het MPF belegt zijn vermogen in fondsen van Aegon. De 

pensioenuitvoering vindt plaats bij AGH.  

De inhoud van de pensioenregeling(en) wordt vastgesteld in het cao-overleg tussen de 

werkgeversorganisatie Nevedi en de vakbonden. Het bestuur van het MPF draagt zorg voor het 

uitvoeren van de pensioenregelingen voor de (voormalig) medewerkers in de graanbe- en 

verwerkende industrie.  

 

Werkzaamheden 

Het bestuur van het MPF bepaalt hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd, met inachtneming van de 

gemaakte afspraken tussen de sociale partners, en ontwikkelt een eigen visie, missie en strategie. 

De strategie is verder uitgewerkt in beleid op deelgebieden zoals : 

• premiebeleid; 

• beleggingsbeleid; 

• toeslagbeleid; 

• risicobeleid; 

• communicatiebeleid; 

• uitbestedingsbeleid. 

 

Op dit beleid ziet de raad van toezicht toe en legt het bestuur verantwoording af aan het 

verantwoordingsorgaan. Beide organen hebben eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Deze 

zijn vastgelegd in wetten en reglementen. 

Verder is het bestuur verantwoordelijk voor een correcte pensioenadministratie, incasso van premies 

en uitkering van pensioenen. 

 

Visie, missie en kernelementen 

De visie beschrijft hoe het MPF zijn rol wil invullen en geeft antwoord op de vraag: wie willen we zijn.  

 

De visie van het MPF is: De deelnemers nu en in de toekomst op een transparante wijze een 

voorspelbaar pensioen bieden. 

Dit vertaalt zich in een missie: Op een verstandige en verantwoorde wijze, door optimaal beheer en 

toezicht de verplichtingen aan de deelnemers waar te maken.  

 

Het bestuur heeft vervolgens 6 kernelementen benoemd voor het MPF. Deze zijn: 

• optimaal beheer van het vermogen;  

• vertrouwen; 

• betrokkenheid; 

• deskundigheid; 

• bereikbaarheid door goede communicatie; 

• duurzaamheid. 

 



Samenstelling van het bestuur 

Het bestuur bestaat uit zeven leden: drie leden van werkgeverszijde, drie leden van werknemerszijde 

en een lid namens de pensioengerechtigden, dat wordt gerekend tot de geleding van werknemers. Er 

is een gewogen stemverhouding, zodat pariteit in het bestuur is gewaarborgd. 

Ieder lid van het bestuur wordt benoemd/gekozen vanuit een bepaalde geleding. 

De individuele leden dienen zich binnen het bestuur echter niet te richten op de deelbelangen van de 

eigen geleding, maar op de belangen van alle belanghebbenden van het MPF. Dit alles met 

inachtneming van een ‘evenwichtige belangenafweging’ (werkgevers, (gewezen) deelnemers, en 

pensioengerechtigden), hetgeen een eigen dynamiek geeft aan het bestuurswerk.  

 

Elk bestuurslid wordt, indien wordt opgetreden als vertegenwoordiger van het MPF, geacht naar 

buiten toe de mening van het bestuur van het MPF te vertolken. 

 

Taken en bevoegdheden van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door of namens het MPF wordt gedaan met als 

belangrijke uitgangspunten: 

• handelen in overeenstemming met de wet, de statuten, reglementen en gedragscode; 

• een actieve en positieve opstelling om de doelstelling(en) van het MPF te realiseren; 

• het in acht nemen van de (inherente) vertrouwelijkheid, bijvoorbeeld over:  

o commercieel gevoelige informatie 

o persoonlijke informatie 

o meningen geuit door bestuursleden 

• een evenwichtige afweging van de belangen van alle (groepen van) belanghebbenden zonder 

last of ruggenspraak; 

• betrokkenheid tonen o.a. door: 

o deelname aan vergaderingen slechts in uitzonderlijke gevallen af te zeggen 

o de vergaderingen goed voor te bereiden 

o participatie vanuit de “ons-probleem-gedachte” 

o participatie aan tijdelijke en permanente werkgroepen 

o overleg zo nodig ook buiten de vergadering om met de voorzitter en andere 

bestuursleden over onderwerpen waarmee het bestuurslid wordt geconfronteerd. 

 

Het bestuur formuleert het beleid en ziet toe op de operationele uitvoering daarvan, de uitbesteding 

van werkzaamheden aan derden en het toezicht daarop en het beheersen van de risico’s van het 

MPF. De uitvoerende werkzaamheden voor het pensioen- en vermogensbeheer zijn uitbesteed aan 

respectievelijk AGH en Aegon. 

 

Verantwoording 

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop 

het beleid is uitgevoerd. Ook doet het bestuur verslag over de gang van zaken in het afgelopen 

boekjaar in het jaarverslag. Daarnaast vindt er intern toezicht plaats. Het interne toezicht is gericht op 

het beoordelen van de procedures en processen, de wijze van aansturing van het MPF en het 

beheersen van risico’s op de langere termijn. Het MPF heeft gekozen voor het paritaire bestuursmodel 

met een raad van toezicht.  

 

Geschiktheid 

Geschiktheid wordt gekenmerkt door drie elementen: 

• deskundigheid; 

• competenties; 

• professioneel gedrag. 

 

Bestuursleden vullen elkaar aan in kennis en competenties en spreken elkaar aan op professioneel 

gedrag. Het bestuur draagt er zorg voor dat het via permanente educatie op de hoogte blijft van 



actuele pensioen gerelateerde ontwikkelingen en tegelijkertijd aangesloten blijft op brede 

maatschappelijke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de pensioenregeling en de 

uitvoering daarvan. Onderstaand worden de geschiktheidselementen verder uitgewerkt. 

 

Deskundigheid 

Een lid van het bestuur moet over voldoende deskundigheid beschikken om eigen afwegingen te 

kunnen maken bij het bepalen van een standpunt. Een HBO tot academisch werk- en denkniveau is 

vereist. Daarnaast is deskundigheid vereist om een volwaardig gesprekspartner van 

medebestuursleden en derden te kunnen zijn. Daarvoor is kennis nodig van de volgende 

deskundigheids- c.q. aandachtsgebieden: 

• het besturen van een organisatie; 

• relevante wet- en regelgeving; 

• pensioenregelingen en –soorten; 

• financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële 

principes en herverzekering; 

• administratieve organisatie en interne controle; 

• uitbesteden van werkzaamheden; 

• communicatie. 

 
Het bestuur beschikt over een geschiktheidsplan. Teneinde aan de eisen in het geschiktheidsplan te 

(blijven) voldoen, ontwikkelt de bestuurder kennis en houdt deze kennis actueel aan de hand van 

vakliteratuur, seminars, cursussen en/of opleidingen.  

Een nieuw bestuurslid hoeft niet direct op alle terreinen over het hoogste kennis- dan wel 

deskundigheidsniveau te beschikken. Het bestuur moet als geheel wel beschikken over voldoende 

kennis op alle genoemde gebieden. Geschiktheidsniveau A zal direct bij infunctietreding aanwezig 

dienen te zijn. Dit betekent dat de voor te dragen kandidaat beschikt over kennis, inzicht en 

oordeelsvorming op voormelde deskundigheids- c.q. aandachtsgebieden. 

 

Commissies 

Het fonds heeft een commissiestructuur met een dagelijks bestuur (beide voorzitters) en vier 

commissies: 

- Beleggingsadviescommissie 

- Communicatiecommissie 

- IRM-commissie  

- Jaarwerkcommissie 

Iedere commissie vereist specifieke vaardigheden en competenties. De geschiktheidseisen variëren 

per commissie. Datzelfde geldt voor de competentie-eisen. 

 

Competenties  

De voor ieder bestuurslid benodigde competenties staan in bijlage 1 van deze profielschets.  

De benoemende/voordragende partij wordt gevraagd voor iedere genoemde competentie een score 

op een schaal van 1-5 aan te geven voor de kandidaat en kort te motiveren waar zij deze score op 

baseert. De kandidaat namens pensioengerechtigden vult zelf deze score en motivatie in. De score en 

de motivatie geeft het MPF een beeld van de kandidaat en biedt haar de mogelijkheid om een oordeel 

te geven of de kandidaat past,  competentie-ontwikkeling behoeft of gegeven het beeld en het 

bedrijfsprofiel van het MPF niet past. Daarnaast worden de competenties beoordeeld die benodigd 

zijn voor deelname aan één of meerdere commissies. Deze competentievereisten staan op de 

profielschets commissies vermeld. 

 

Professioneel gedrag 

Onder professioneel gedrag wordt verstaan: 

• aantoonbaar over voldoende tijd beschikken om de taak te vervullen; 

• de fondskarakteristieken “in de genen” hebben, dan wel op korte termijn verwerven; 



• zich bewustzijn van hetgeen zich in het bestuur en tussen de bestuursleden afspeelt en de 

eigen rol daarin (boardroom dynamics); 

• integer zijn; 

• onderschrijven van de code pensioenfondsen. 

 

Tijdsbesteding 

Het besturen van een pensioenfonds is complex en vraagt een behoorlijke tijdsbesteding. DNB 

hanteert gemiddeld genomen één dag per week.  

 

Risicohouding 

Het bestuur heeft een risicohouding vastgesteld op een aantal terreinen. Deze risicohouding kan 

worden gedefinieerd als de grootste gemene deler van de risicohouding van de individuele 

bestuursleden. Er dient daarom sprake te zijn van een enigszins gedifferentieerde risicohouding bij de 

diverse bestuursleden om een onevenwichtige risicohouding te voorkomen. Bij het selecteren van een 

kandidaat wordt de op dat moment gewenste risicohouding mede in ogenschouw genomen. 

 

Diversiteit 

Het bestuur streeft naar een bestuurssamenstelling waarbij de belanghebbenden op een zo 

evenwichtige mogelijke wijze zijn vertegenwoordigd, maar het bestuur ook complementair is 

samengesteld zodat de bestuursleden competenties en invalshoeken inbrengen die elkaar aanvullen. 

Het bestuur streeft er naar dat in het bestuur ten minste één man en één vrouw zitten en ten minste 

één lid boven en één lid onder de veertig jaar. 

 

Voordracht, selectie en benoeming 

De voordracht/benoeming dient te geschieden op basis van dit functieprofiel.  Ieder bestuurslid wordt 

voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en 

bekwaamheid op een of meerdere gebieden en in lijn met de behoefte van het bestuur op het moment 

van voordracht. In voorkomende gevallen zal het bestuur aangeven aan welke specifieke 

deskundigheid en competenties op dat moment behoefte is en specifiek aandacht besteden aan 

leeftijd en geslacht. 

Van de voordragende/benoemende organisatie alsmede van het voorgedragen bestuurslid wordt 

gevraagd of zij zich aan het MPF willen verbinden voor een periode van tenminste vier jaar. Leden van 

het bestuur worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar en zijn twee maal 

herbenoembaar. Het bestuur toetst, conform de statuten1, of een kandidaat voldoet aan het 

functieprofiel. Ook de Raad van Toezicht voert een toetsing uit. DNB toetst de individuele 

bestuursleden op geschiktheid. Daarnaast vindt er ook een betrouwbaarheidstoets plaats. Een 

benoeming mag niet worden doorgevoerd voordat DNB met de benoeming heeft ingestemd.  

Naast de score en motivatie van competenties en de verklaringen omtrent inzet en beschikbaarheid, 

ontvangt het bestuur een uitgebreid CV van het voorgedragen bestuurslid. 

 

Beloning 

Voor alle bestuursleden geldt dat een vaste vergoeding per jaar zal worden verstrekt. De hoogte van 

deze all-in vergoeding bedraagt € 20.000,-- (2016) per jaar. Het bestuur besluit jaarlijks dit bedrag al 

dan niet te indexeren. De hoogte van de beloning in relatie tot de hoeveelheid werk en de gedragen 

verantwoordelijkheid kan voor een bestuurslid nimmer een argument zijn om zich aan zijn/haar 

verantwoordelijkheid te onttrekken. 

Voor aspirant bestuursleden en de bestuurservaringsplaats geldt een beloning conform de SER-

vergoedingsregeling. 

 
  

                                                      
1 Statuten MPF artikel 8.3 



Bijlage 1 bij profielschets bestuur algemeen: competenties 

 

Competentie Korte omschrijving Score op schaal 1-5 + korte 

motivering 

Samenwerken Samen met anderen de activiteiten richten 

op een gemeenschappelijk doel. Het 

gezamenlijke resultaat op de eerste plaats 

stellen en zich daarvoor naar beste kunnen 

inzetten. Een goede onderlinge sfeer 

bevorderen. 

 

Besluitvaardig Weloverwogen beslissingen nemen door 

het ondernemen van acties of zich 

vastleggen door het uitspreken van 

meningen op basis van de op dat moment 

bekende feiten en omstandigheden. 

 

Verantwoordelijk Heeft inzicht in interne en externe 

belangen, weegt zorgvuldig af en legt 

verantwoording af. Toont lerend vermogen 

en is zich bewust van de 

verantwoordelijkheid die de functie met 

zich meebrengt. Erop toezien dat zaken 

volgens afspraak en/of overeenkomstig 

bepaalde (afgesproken) normen tijdig 

worden uitgevoerd teneinde de doelstelling 

van het fonds te realiseren. Niet twijfelen in 

te grijpen als de omstandigheden daar om 

vragen. 

 

Klant- en 

kwaliteits- en 

resultaatgericht 

De klant en de doelstellingen van de 

organisatie door en door kennen. Acties en 

beslissingen richten op het daadwerkelijk 

realiseren en verbeteren van beoogde 

resultaten. Gedrag laten zien dat getuigt 

van het stellen van hoge eisen aan de 

uitvoering van de activiteiten en de 

processen van het fonds. 

 

Strategisch 

denken 

Breder of dieper inzicht verschaffen in 

problemen of situaties door ze in een meer 

omvattend begrippenkader te plaatsen en 

van daaruit te handelen. De grote lijnen en 

voornaamste implicaties van 

gebeurtenissen in beeld hebben en 

houden. Verder kijken dan de dagelijkse 

focus. 

 

Strategische 

sturing 

Heeft visie op toekomstige ontwikkelingen 

en de betekenis daarvan voor de lange 

termijn doelen van het fonds  

 

Loyaliteit Een grote morele betrokkenheid hebben bij 

de organisatie, de doelstellingen en de 

belanghebbenden. 

 

 


