Functieprofiel
VOORZIT TER COMMISSIE VAN BEZWAAR
Wie zijn wij?
Pensioenfonds PGB is hét pensioenfonds voor en door sociale partners uit verschillende sectoren. Samen
met hen werken wij aan een betaalbaar en zo goed mogelijk pensioen.
Elke sector en elke werkgever is verschillend. Daarom beslissen sociale partners en werkgevers zelf hoe hun
pensioenregeling er bij ons uitziet. Met een belegd vermogen van € 34,8 miljard (31 maart 2022) staan wij in
de top 10 van grootste pensioenfondsen in Nederland. Het fonds is in 1953 opgericht door werkgevers en
werknemers uit de grafimedia. Inmiddels zijn er meerdere bedrijfstakken bij ons aangesloten.

Over de commissie van bezwaar
Voor het nemen van een beslissing in geschillen over de toepassing van het pensioenreglement kent
Pensioenfonds PGB een onafhankelijke commissie van bezwaar. De commissie telt 4 leden en wordt
bijgestaan door een secretaris die pensioenjurist is. Voor deze commissie zoekt Pensioenfonds PGB een
voorzitter. De voordracht bij het bestuur gebeurt door het verantwoordingsorgaan. De zittingen van de
commissie van bezwaar vinden plaats op het kantoor van Pensioenfonds PGB (adres: Prof. E.M. Meijerslaan
2 - 1183 AV Amstelveen).

Kennis en ervaring voor de uitvoering van de rol
l
l
l
l
l

aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van pensioen
(bij voorkeur een (pensioen) juridische - of HRM-achtergrond);
luistervaardig, inlevend;
rechtvaardig, omgevingssensitief;
voorzittersvaardig, besluitvaardig
onafhankelijke denker; affiniteit met een van de sectoren die hun regeling bij Pensioenfonds PGB hebben
ondergebracht is echter geen bezwaar.

Tijdsbeslag
Qua tijdsbeslag dient rekening gehouden te worden met zo’n 5 bezwaarzaken per jaar. Een bezwaarzaak
vergt circa 6 à 8 uur aan voorbereiding en zitting, exclusief reistijd.

Vergoeding
Vergoeding per zitting (incl. voorbereiding): € 370,-, verblijfkosten: € 30,- en reiskosten op basis van gebruik
openbaar vervoer of kilometervergoeding van € 0,27 per kilometer bij gebruik eigen vervoer.

Reageren

30002-22

Wilt u reageren op deze functie, dan kunt u met het bestuursbureau van Pensioenfonds PGB contact
opnemen via bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl.
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