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Kandidaatstelling bestuur Bpf Koopvaardij

  You can find the English translation of this letter on our website: www.koopvaardij.nl/en/elections

Geachte ,

In het bestuur van Bpf Koopvaardij komen per 1 juli 2022 2 zetels vrij voor vertegenwoordigers van de 
pensioengerechtigden. Kandidaten voor deze 2 vacatures kunnen nu bij Bpf Koopvaardij worden voorgedragen.

Wat doet een bestuurslid?
De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het behalen van de strategische doelstellingen van het 
fonds. Hiervoor nemen de in totaal 9 bestuursleden besluiten over de uitwerking en uitvoering van de 
pensioenregeling in de koopvaardij. Bijvoorbeeld over het strategisch beleid, de pensioenreglementen, 
het vermogensbeheer en de (uitbesteding van de) pensioenadministratie. De werkzaamheden vragen een 
tijdsbesteding van ruim één dag in de week.

Wie zoeken we?
Bestuursleden hebben eigen aandachtsgebieden, waarvoor zij over specifieke kennis en ervaring beschikken 
(naast algemene pensioenkennis). De nieuwe bestuursleden namens de pensioengerechtigden krijgen de 
volgende aandachtsgebieden: 
• Pensioenzaken & Communicatie
• Finance, Administratieve Organisatie (AO) en IT.

De vereisten voor de twee functies zijn vastgelegd in profielschetsen. U vindt die op www.koopvaardij.nl/
verkiezingen. Bij de voordracht wordt aangegeven voor welk van de 2 aandachtsgebieden de kandidaat zitting 
wil nemen in het bestuur.

Belangrijk bij kandidaatstelling
Een kandidaat moet direct bij voordracht voldoen aan alle functie-eisen uit de profielschets. Het bestuur van 
Bpf Koopvaardij toetst of een kandidaat volledig voldoet. Een kennis- en competentie-assessment maakt deel 
uit van de procedure.
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Kent u een geschikte pensioengerechtigde kandidaat?
Pensioengerechtigden die voldoen aan de vereisten en interesse hebben in de functie, kunnen als volgt 
kandidaat worden gesteld voor een van de vacatures: 
• U draagt de kandidaat voor. Bij de voordracht stuurt u ten minste 50 namen en handtekeningen van
pensioengerechtigden bij Bpf Koopvaardij mee die de voordracht steunen.
• Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en minimaal 50 pensioengerechtigde leden draagt de
pensioengerechtigde voor. In de statuten is vastgelegd dat de vereniging de belangen van haar leden als
belanghebbenden bij het pensioenfonds behartigt.

U kunt ook een niet-pensioengerechtigde voordragen
Kent u iemand die voldoet aan een van de profielschetsen, maar die geen pensioen ontvangt van 
Bpf Koopvaardij? Dan kunt u - of een vereniging - deze persoon op de volgende manier voordragen:
• U stuurt bij de voordracht ten minste 250 namen en handtekeningen van pensioengerechtigden mee die de
voordracht ondersteunen.
• Doet een vereniging de voordracht? De vereniging dient in dit geval ten minste 250 pensioengerechtigden bij
Bpf Koopvaardij als lid te hebben. In de statuten is vastgelegd dat de vereniging de belangen van haar leden als
belanghebbenden bij het pensioenfonds behartigt.

Aanmelden kan tot en met 18 januari 2022
Kandidaten kunnen tot en met 18 januari 2022 bij ons worden aangemeld. Bij de aanmelding stuurt u een 
cv, de eventuele lijst met namen en handtekeningen en zo nodig andere documenten waaruit blijkt dat de 
kandidaat voldoet aan de eisen. De verkiezingscommissie kan om aanvullende informatie vragen. U kunt de 
kandidaatstelling sturen naar: info@bpfkoopvaardij.nl.

Verkiezingen
Zijn er meerdere geschikte kandidaten voor dezelfde vacature, dan schrijven we begin maart 2022 verkiezingen 
uit.
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Meer informatie
Het verkiezingsreglement, de profielschetsen en aanvullende informatie zijn te vinden op www.koopvaardij.nl/
verkiezingen. Heeft u nog vragen? Stuur uw vraag naar info@bpfkoopvaardij.nl.

Met vriendelijke groet,

R. Kloos
Voorzitter

H.J.A.H. Hijlkema
Plaatsvervangend voorzitter
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