
1 Reglement verkiezing van de vertegenwoordiger(s) van 
pensioengerechtigden in het bestuur van PFZW

Reglement verkiezing van de vertegenwoordiger(s) van pensioengerechtigden 
in het bestuur van PFZW 



2

Artikel 1 Algemeen

1. Het Reglement verkiezing van de vertegenwoordiger(s) van pensioengerechtigden in het 
bestuur van de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (hierna: het 
verkiezingsreglement) is opgesteld door het bestuur van de Stichting Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn.

2. De bepalingen van dit verkiezingsreglement gelden onverminderd de statuten van de 
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In het verkiezingsreglement worden de volgende begrippen gebruikt.
 aspirant-kandidaat: degene die zich als vertegenwoordiger van 

pensioengerechtigden kandidaat stelt;
 bestuur: het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 fonds: Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 kandidaatstellingsperiode: periode waarin kandidaatstelling mogelijk is;
 pensioengerechtigde: persoon van wie op grond van het pensioenreglement een 

pensioen is ingegaan;
 rechtsgeldige stem: stem die overeenkomstig het verkiezingsreglement is uitgebracht, 

ter beoordeling van de verkiezingscommissie;
 stemgerechtigde: persoon die op de eerste dag van de maand waarin de 

verkiezingsperiode aanvangt, twee kalendermaanden pensioengerechtigde van het 
fonds is;

 verkiezingscommissie: commissie waaraan het bestuur de organisatie van de 
verkiezing op grond van artikel 3, tweede lid, heeft opgedragen;

 verkiezingsperiode: door de verkiezingscommissie te bepalen periode van (in beginsel) 
zes weken waarin de stemgerechtigden een kandidaat kunnen kiezen;

Artikel 3 Verkiezingscommissie

1. De organisatie van de verkiezing van de vertegenwoordiger(s) van pensioengerechtigden 
in het bestuur geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

2. Het bestuur draagt de organisatie van de verkiezing op aan de 
verkiezingscommissie.

3. De verkiezingscommissie bestaat uit de voorzitter en beide plaatsvervangend 
voorzitters van het bestuur, één vertegenwoordiger van het bestuursbureau van het 
fonds en één lid namens de pensioengerechtigdengeleding van de Pensioenraad. 

4. De verkiezingscommissie neemt strikte vertrouwelijkheid in acht.
5. De verkiezingscommissie wordt ondersteund door het bestuursbureau.
6. De verkiezingscommissie heeft als taken:

a. selectie van de aspirant-kandidaten door het toetsen van de geschiktheid van de 
aspirant-kandidaten op basis van de vastgestelde profielschets en het voeren van 
gesprekken met de aspirant-kandidaten;

b. beoordeling van geschillen met betrekking tot de toepassing van dit 
verkiezingsreglement met uitzondering van geschillen over de toepassing van het 
bepaalde onder a.
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Artikel 4 Kandidaatstelling, toetsing en verkiesbaarheid

1. Het bestuur stelt, met inachtneming van het bestuursprofiel en de statuten van het 
fonds, een profielschets op en houdt daarbij rekening met de geschiktheidseisen die 
gelden voor een bestuurder van het pensioenfonds en met een evenwichtige collectieve 
geschiktheid binnen het bestuur. Het bestuur legt de profielschets ter goedkeuring voor 
aan de raad van toezicht. Na goedkeuring door de raad van toezicht, stelt het bestuur 
de profielschets vast. 

2. Het fonds doet een openbare oproep tot kandidaatstelling. Indien het zittende 
bestuurslid, wiens zetel vacant komt, herbenoembaar is en zich tevens opnieuw 
kandidaat stelt met inachtneming van de daarvoor geldende eisen, kan het fonds 
besluiten een openbare oproep te doen tot tegenkandidaatstelling. 

3. Het fonds plaatst de oproep tot (tegen)kandidaatstelling inclusief de profielschets in 
ieder geval op de website van het fonds en, indien mogelijk, in de Eigentijd/Goed Bezig. 

4. Voor (tegen)kandidaatstelling is niet vereist dat de aspirant-kandidaat 
pensioengerechtigde is.

5. De (tegen)kandidaatstelling vindt schriftelijk of digitaal plaats, op de door het fonds 
voorgeschreven wijze, binnen de in de oproep vermelde termijn, onder vermelding van 
de motivatie en met bijvoeging van een curriculum vitae, al dan niet op voordracht van:
a) Verenigingen van pensioengerechtigden/organisaties die ook de belangen van 

pensioengerechtigden van PFZW behartigen;
b) Stemgerechtigde pensioengerechtigden.

6. De verkiezingscommissie ontvangt na de kandidaatstellingsperiode een longlist van 
aspirant-kandidaten, die zich, met inachtneming van de geldende eisen voor 
(tegen)kandidaatstelling, (tegen)kandidaat hebben gesteld.

7. De verkiezingscommissie toetst de geschiktheid van de aspirant-kandidaten aan de 
vastgestelde profielschets en brengt de longlist terug naar een shortlist. De 
verkiezingscommissie kan zich bij de toetsing laten bijstaan door een searchbureau.

8. De verkiezingscommissie kan gesprekken voeren met de aspirant-kandidaten op de 
shortlist. 

9. De verkiezingscommissie stelt een voorlopige lijst van verkiesbare kandidaten op en legt 
deze aan het bestuur ter vaststelling voor. 

10. Het bestuur stelt de lijst van verkiesbare kandidaten vast. De aspirant-kandidaten die op 
de lijst van verkiesbare kandidaten staan ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. 
De aspirant-kandidaten die niet op de lijst van verkiesbare kandidaten worden geplaatst 
ontvangen hiervan mededeling met opgave van redenen.

11. Indien de lijst van verkiesbare kandidaten slechts één verkiesbare kandidaat bevat, vindt 
er geen verkiezing plaats en wordt de betreffende verkiesbare kandidaat geacht te zijn 
gekozen. Indien de lijst van verkiesbare kandidaten géén verkiesbare kandidaten bevat, 
beslist het bestuur – na raadpleging van de verkiezingscommissie – over de te volgen 
werkwijze.

12. Indien er meer dan één zetel vacant komt, geldt het bepaalde dit verkiezingsreglement 
voor elk van deze zetels en wordt het beschreven proces per vacante zetel doorlopen.

 Artikel 5 Verkiezingen

1. De verkiezing geschiedt bij geheime stemming.
2. De verkiezing door stemgerechtigden geschiedt digitaal, via een beveiligde pagina van 

een website, of bij schriftelijke stemming, via een stembiljet dat aan iedere 
stemgerechtigde persoon wordt toegestuurd, waarbij op de website en op het stembiljet 
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informatie over de kandidaten staat vermeld.
3. De stemgerechtigden kunnen hun stem digitaal of schriftelijk uitbrengen binnen de door 

de verkiezingscommissie bepaalde verkiezingsperiode op het door de 
verkiezingscommissie opgegeven adres. De stem wordt geacht tijdig te zijn uitgebracht 
als deze is ontvangen voor het sluiten van de verkiezingsperiode.

4. De verkiezingscommissie stelt, na het einde van de verkiezingsperiode, het aantal 
rechtsgeldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht, en bepaalt welke 
kandidaat het hoogste aantal rechtsgeldige stemmen heeft. In de situatie dat het 
hoogste aantal rechtsgeldige stemmen bij twee of meer kandidaten gelijk is, beslist het 
lot.

5. De kandidaten worden zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd over de uitslag van 
de verkiezingen. Tevens wordt de winnaar van de verkiezingen bekend gemaakt aan alle 
stemgerechtigden op de website van het fonds en in de Eigentijd/Goed Bezig.

Artikel 6 Benoeming

1. De verkiezingsuitslag wordt beschouwd als een bindende voordracht in de zin van de 
statuten.

2. Het bestuur neemt een voorgenomen besluit tot benoeming van de gekozen kandidaat 
onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

3. De voorgenomen benoeming wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van 
toezicht toetst, conform de statuten, of de gekozen kandidaat aan de profielschets 
voldoet.

4. Het fonds meldt de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat aan De 
Nederlandsche Bank.

5. Het bestuur benoemt de gekozen kandidaat na goedkeuring door De Nederlandsche 
Bank.

6. Indien De Nederlandsche Bank geen goedkeuring geeft voor benoeming vervalt de 
gekozen status van de kandidaat. Hiervan doet het fonds onmiddellijk schriftelijk en met 
opgave van redenen mededeling aan de kandidaat.

7. De kandidaat met de meeste stemmen na de voorgedragen persoon wordt daarop 
voorgedragen voor goedkeuring aan De Nederlandsche Bank, conform de in de leden 1 
t/m 6 beschreven procedure. Indien deze kandidaat niet meer beschikbaar is of wanneer 
De Nederlandsche Bank ook geen goedkeuring geeft voor benoeming van deze persoon, 
wordt de kandidaat met de meeste stemmen na deze persoon voorgedragen voor 
goedkeuring aan de Nederlandsche Bank. Mocht ook deze kandidaat niet benoemd 
kunnen worden dan volgt voordracht van de volgende persoon op de lijst van 
verkozenen etc. 

Artikel 7 Wijzigingsbevoegdheid Bestuur

Het reglement kan gewijzigd worden bij besluit van het bestuur na goedkeuring door de 
Pensioenraad.

Artikel 8 Geschillen

Iedere stemgerechtigde kan tegen een besluit van de verkiezingscommissie, afgezien van een 
besluit als bedoeld in artikel 3 lid 6 onder a en artikel 4, bezwaar maken bij de 
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verkiezingscommissie. Indien een stemgerechtigde zich niet kan vinden in het besluit op het 
bezwaar dan kan beroep worden ingesteld bij het bestuur. De leden van het bestuur die deel 
uitmaken van de verkiezingscommissie, nemen geen deel aan de beraadslaging en de 
besluitvorming.

Artikel 9 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verkiezingscommissie.


