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Wij zoeken een bestuurslid namens de pensioengerechtigden.  
Bent u onze kandidaat? 
 
Beste, 
 
Ons fonds heeft per 1 juli 2022 een vacature voor een nieuw bestuurslid namens de 
pensioengerechtigden. Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de geschiktheidseisen? Dan 
nodigen wij u van harte uit om u kandidaat te stellen. De vacature is open voor alle 
gepensioneerden van ons fonds. Maar ook derden (niet-gepensioneerden) mogen zich 
kandidaat stellen.  
 
Wat doet ons fondsbestuur en hoe wordt het samengesteld? 
Het bestuur van Pensioenfonds Cargill is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van 
de bedrijfsprocessen van het fonds. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de belangen van 
de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd. Kandidaat-
bestuursleden namens de pensioengerechtigden worden conform de statuten van het fonds 
voorgedragen door de Vereniging Gepensioneerden Cargill Nederland (VGCN).  
 
Meer informatie over het bestuur en de samenstelling vindt op www.cargillpensioen.nl/over-
het-fonds.  
 
Kandidaat 
Met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen, met name de uitwerking van 
het pensioenakkoord, en de strenge geschiktheidseisen die worden gesteld aan 
pensioenfondsbestuurders roept het bestuur in het bijzonder kandidaten op met parate 
pensioenkennis en recente ervaring met pensioenzaken. Het bestuur van Pensioenfonds Cargill 
vindt diversiteit in het bestuur, zowel in termen van kennis en competenties als van leeftijd, 
geslacht, (culturele) achtergrond van belang. Dit speelt een rol bij de selectie van de kandidaat. 
 
Het takenpakket en de geschiktheidseisen voor een bestuurder van Pensioenfonds Cargill vindt 
u in het functieprofiel op de website van het fonds www.cargillpensioen.nl/bestuurder. Op deze 
website vindt u ook andere relevante fondsinformatie, bijvoorbeeld in de jaarverslagen van het 
fonds. 
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Wilt u zich kandidaat stellen? 
Dan kunt u zich tot uiterlijk 20 mei 2022 als kandidaat aanmelden. Dat doet u door een e-mail te 
sturen met een korte motivatie en een kort curriculum vitae, naar de bestuursvoorzitter van de 
VGCN, de heer Frans Bodenheim (e-mailadres: fbodenheim@icloud.com). Het bestuur van de 
VGCN draagt in samenspraak met haar leden kandidaten voor aan het fonds.  
 
Een commissie van het bestuur van het fonds beoordeelt de motivatie en het curriculum vitae 
van de kandidaten, toetst deze aan het functieprofiel en nodigt de kandidaten eventueel uit voor 
een gesprek.  
 
Bij meerdere geschikte kandidaten zal het fondsbestuur overgaan tot het houden van 
verkiezingen onder de pensioengerechtigden. De gekozen kandidaat wordt vervolgens door het 
fondsbestuur voorgedragen ter toetsing door De Nederlandsche Bank en wordt bij een positief 
toetsingsresultaat benoemd door het fondsbestuur.  
 
Zittingsduur, vergoeding en opleidingen 
De zittingsduur voor bestuursleden is vier jaar, waarna tweemaal herbenoeming kan volgen.  
Voor kandidaten die geen werknemer van Cargill zijn geldt een beloning en onkostenvergoeding 
op basis van het door het bestuur gehanteerde beloningsbeleid. Voor bestuursleden wordt door 
het fonds in de opleidingen voorzien die nodig zijn om de pensioenkennis op peil te houden.  
 
Vragen? 
Mocht u eerst meer informatie over de rol van bestuurslid willen hebben, neemt u dan contact 
op met Chris Peeperkorn, bestuurder van Pensioenfonds Cargill (e-mailadres: 
chris_peeperkorn@cargill.com).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.  


