Algemene informatie
Juridische structuur
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf (hierna: het pensioenfonds) is een
verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dat is opgericht op 1 januari 1953 en statutair is
gevestigd in Groningen. Het pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 41149725. De laatste statutenwijziging vond plaats op 15 november 2021. Het
pensioenfonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie.

Doelstelling
Doelstelling van het pensioenfonds is het verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen
deelnemers en hun nabestaanden met inachtneming van de statuten en reglementen. Het
pensioenfonds probeert dit doel te bereiken door premies te innen bij de aangesloten
ondernemingen. De gelden worden belegd en beheerd en het pensioenfonds doet daaruit
uitkeringen bij ouderdom en overlijden.

Samenstelling bestuur
Het pensioenfonds heeft een paritair bestuursmodel en bestaat uit negen leden. Vier namens de
werkgevers, drie namens de werknemers en twee namens de pensioengerechtigden.
De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de mogelijkheid om voor door hen
benoemde bestuursleden tevens een gezamenlijke plaatsvervanger of meerdere
plaatsvervangers voor te dragen, die bij afwezigheid van (een van) degene(n), die hij
vervangt, als bestuurslid optreedt. Indien het bestuurslidmaatschap van (een van) degene(n)
die hij vervangt tijdens een zittingsperiode eindigt, kan de plaatsvervanger ook als bestuurslid
optreden ter tijdelijke opvulling van een vacature.
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht of na verkiezing.
Vertegenwoordigers namens de werkgevers
De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) draagt twee leden voor. De Nederlandse
Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) draagt eveneens twee leden voor.
Benoemd namens de werkgevers
Naam

*

Functie in Bestuur

Voorgedragen
door

Leeftijd *
Man / Vrouw

C.M.W. Bongers

Bestuurslid

NBOV

47 jaar V

S.E.M. Verhoef

Bestuurslid

NVB

51 jaar V

P. Mannaert

Bestuurslid / Voorzitter

NVB

59 jaar M

J.G.M. van Ophem

Bestuurslid

NBOV

60 jaar M

W. Kannegieter

Plaatsvervangend Bestuurslid

NVB

61 jaar M

Peildatum voor de leeftijd is 31 december 2021.

Paginanummer

2

Vertegenwoordigers namens de werknemers
De FNV draagt twee leden voor en CNV Vakmensen draagt één lid voor.
Benoemd namens de deelnemers
Naam

Functie in Bestuur

Voorgedragen
door

Leeftijd *
Man / Vrouw

R. Barnhoorn

Bestuurslid / Voorzitter

FNV

57 jaar M

M.W. van Straten

Bestuurslid

CNV Vakmensen

48 jaar M

E. Deuling

Bestuurslid

FNV

33 jaar M

C.H. Smits-Van Beijeren
Bergen en Henegouwen

Plaatsvervangend Bestuurslid

CNV Vakmensen

38 jaar V

*

Peildatum voor de leeftijd is 31 december 2021.

Vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden
De bestuursleden namens de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezing door de
pensioengerechtigden van het fonds, op de wijze zoals is beschreven in het door het bestuur
vastgestelde kiesreglement.
De verkiezing van de bestuurders namens pensioengerechtigden vindt plaats na
kandidaatstelling. Kandidaatstelling geschiedt door:
a. voordracht vanuit werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen;
b. voordracht door organisaties die statutair als doel hebben de belangen van ouderen te
vertegenwoordigen;
c. een schriftelijke aanmelding door een individuele kandidaat bij het bestuur.
Kandidaatstellingen zoals aangegeven onder b en c dienen door ten minste 25 stemgerechtigde
leden gesteund te worden, conform de vereisten zoals gesteld in het Kiesreglement
Pensioengerechtigden in het bestuur. In de situatie waarin sprake is van kandidaatstelling van
een persoon die reeds namens pensioengerechtigden zitting heeft in het bestuur en zich
kandidaat stelt voor herbenoeming, behoeven geen 25 steunbetuigingen overlegd te worden.
Benoemd namens de pensioengerechtigden
Naam

R. Dik

Functie in Bestuur

Bestuurslid

Voorgedragen
door
FNV

Leeftijd *
Man / Vrouw
56 jaar M

Vacature
*

Peildatum voor de leeftijd is 31 december 2021.

Ten aanzien van de beloningen die van toepassing zijn op het bestuurslidmaatschap, wordt
verwezen naar het Beloningsbeleid dat op de website van het pensioenfonds is gepubliceerd:
www.bakkerspensioen.nl/reglementen-en-statuten
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Taken en bevoegdheden
Het bestuur kiest uit zijn midden een werkgeversvoorzitter en een werknemersvoorzitter.
Deze functies worden om beurten, telkens voor de tijd van één jaar door een werkgevers-,
respectievelijk werknemerslid vervuld. De werkgevers- en werknemersvoorzitter vormen het
Dagelijks Bestuur.
Het bestuur heeft een deel van zijn bevoegdheden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur vervult o.m. een regiefunctie richting adviescommissies en stakeholders,
coördinatie beleidsvoorbereiding en naleving van alle besluiten.
Het bestuur heeft bestuurlijke (advies)commissies ingesteld, die onder meer tot taak hebben
om besluiten van het bestuur voor te bereiden en/of uit te voeren. Ieder bestuurslid (met
uitzondering van de sleutelfunctiehouder internal audit) maakt deel uit van één of meerdere
commissies.
Beleggingsadviescommissie (BAC)
Deze commissie heeft een beleidsvoorbereidende rol, alsmede de ondersteuning van het
bestuur bij strategische beleidskeuzes op het gebied van vermogensbeheer. Deze commissie
wordt geadviseerd door de coördinator vermogensbeheer en de externe oversight manager.
Communicatieadviescommissie (CAC)
Deze commissie adviseert en ondersteunt het bestuur in de breedste zin van het woord over
zaken op het gebied van de communicatie naar (gewezen) deelnemers, gepensioneerden,
werkgevers en andere belanghebbenden.
Financiële adviescommissie (FAC)
Deze commissie coördineert het jaarwerkproces.
Pensioen- en Uitbestedingsadviescommissie (PUAC)
Deze commissie gaat na of afspraken en overeenkomsten met externe partijen goed worden
nagekomen en adviseert het bestuur daaromtrent.
Risicoadviescommissie (RAC)
De commissie bereidt het risicobeleid voor en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het
bestuur over de onderwerpen vanuit het perspectief van risicomanagement.

