
  Profielschets kandidaten ABP Verantwoordingsorgaan 

 

     
De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,8 miljoen werknemers, 
werkgevers en gepensioneerden van ABP. Het VO adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen 
daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:  

 de hoogte van de pensioenpremie en indexaties 

 de regels voor beleggen 

 de manier van communiceren 
 
Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed 
gehandeld heeft. De VO-afgevaardigden namens werknemers en gepensioneerden zijn in april 2014 
gekozen via verkiezingen. Iedere vier jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats. De CMHF zal 
meedoen aan die verkiezingen en zoekt kandidaten die hetzij “actieven”, dan wel “gepensioneerden” 
vertegenwoordigen. Kandidaatstelling vindt plaats via de bij de CMHF aangesloten verenigingen. 
 
Onderstaand profiel dient daarbij als leidraad: 

 In dienst zijn van een werkgever, die aangesloten is bij de Stichting Pensioenfonds ABP, dan 
wel ten laste van de Stichting Pensioenfonds ABP voor tenminste 50% een ouderdoms-, 
nabestaanden-, of arbeidsongeschiktheidspensioen genieten.  

 (aantoonbare) affiniteit hebben met het onderwerp “Pensioen” 

 Gevoel hebben voor (politieke) verhoudingen en bereid zijn tot het sluiten van 
compromissen 

 ervaring hebben met medezeggenschap 

 Relevante kennis/ inzicht bezitten m.b.t. één of meerdere van de deelgebieden:  
o Wet- en regelgeving (zoals o.a. Pensioenwet, Wet op de Loonbelasting paragraaf 

Pensioenregelingen, ABP Pensioenreglement, e.d.) 
o beleggingen; 
o financiële verantwoording (bijv. accountancy)  
o risicomanagement; 
o communicatiemethoden 

 Kandidaten dienen beschikbaar te zijn : 
o om gemiddeld een halve dag per week ontwikkelingen bij te houden, 

krantenartikelen en andere media te raadplegen; 
o de formele overlegvergaderingen met het bestuur, dan wel eigen overleg VO, dan 

wel commissie- en/of fractievergaderingen (behoorlijk veel “leesvoer”) ruimschoots 
voor te bereiden; 

o om minimaal 12 vergaderingen per jaar, zijnde overlegvergaderingen, 
themabijeenkomsten, en eventueel commissie en/of fractieoverleg (twee dagdelen) 
bij te wonen; 

o als VO-lid, eenmaal per maand, de vergadering van de Beleidsadviescommissie van 
de CMHF bijwonen te Den Haag (éé n dagdeel). 

 Zich bewust zijn dat een verkozene namens de CMHF in het VO zal zitten, en dus alle bij de 
CMHF aangesloten verenigingen vertegenwoordigt. 

 Bereid zijn de nodige (o.a. door ABP) te organiseren cursussen te volgen. 

 Bereid zijn een verklaring te teken dat conform de ABP gedragscode wordt gehandeld. 
 
Per (formele) vergadering is een vacatie beschikbaar en reiskosten kunnen gedeclareerd worden. 


