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Begripsbepalingen 

Artikel 1 Definities 

 
Dit reglement verstaat onder: 
 
 
fondsbestuur:  het bestuur van het pensioenfonds APF; 
 
uitvoeringsorganisatie Achmea Pensioenservices 
 
 
kandidaat:  de persoon die kenbaar heeft gemaakt zich verkiesbaar te stellen 

als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het 
verantwoordingsorgaan; 

 
profiel:    de beschrijving van kennis, vaardigheden en professioneel 
    gedrag en de vereiste tijdsbesteding waaraan een kandidaat 
    voor het verantwoordingsorgaan in voldoende mate aan  
    moet voldoen; 
 
bestuursbureau : het bestuursbureau van het pensioenfonds;  
 
verkiezingskandidaat een kandidaat voor het verantwoordingsorgaan namens de 
 pensioengerechtigden die naar de mening van de 
 verkiezingscommissie en het bestuur in voldoende mate aan het 

profiel voor een lid van het verantwoordingsorgaan voldoet; 
 
 
 

Organisat ie  van de  verk iez ingen  

Artikel 2 
 

1. De organisatie van de verkiezing van de pensioengerechtigden in het 
 verantwoordingsorgaan geschiedt onder verantwoordelijkheid van het fondsbestuur. 
 
2.   Het fondsbestuur draagt de organisatie van de verkiezing op aan een 

verkiezingscommissie, bestaande uit twee leden van het verantwoordingsorgaan. De 
verkiezingscommissie wordt bij de werkzaamheden ondersteund door het  
bestuursbureau en de uitvoeringsorganisatie.  

 
3.   Het verantwoordingsorgaan stelt een profiel op voor de leden van het 

verantwoordingsorgaan, dat door het bestuur moet worden goedgekeurd. 
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4. De verkiezingen vinden plaats in de 3 maanden voorafgaand aan de maand juli in het 
laatste zittingsjaar van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. 

 
5. De verkiezingscommissie zal schriftelijk verslag uitbrengen aan het bestuur over het 

verkiezingsproces, de beoordeling van de kandidaten en de uitkomst van de 
verkiezingen 

 
 
 

Kiesgerecht igd  en  verk iesbaar  

Artikel 3 
 

1. Kiesgerechtigd zijn de ontvangers van een door het APF uit te keren 
ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en 
wezenpensioen (tezamen te noemen “pensioengerechtigden”) voor zover ze in het 
verkiezingsjaar op 1 februari tot deze categorieën behoren. Ten aanzien van het 
arbeidsongeschiktheidspensioen geldt het kiesrecht alleen als het een ‘voltijds’ pensioen 
betreft. Ten aanzien van het wezenpensioen geldt het kiesrecht alleen voor de 
pensioengerechtigde die op 1 februari van het verkiezingsjaar de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt. 
 

2. Verkiesbaar zijn de ontvangers van een door het APF uit te keren ouderdomspensioen, 
arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen (tezamen 
te noemen “pensioengerechtigden”) voor zover ze in het verkiezingsjaar op 1 februari tot 
deze categorieën behoren. Ten aanzien van het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt 
het kiesrecht alleen als het een ‘voltijds’ pensioen betreft. Ten aanzien van het 
wezenpensioen geldt het verkiesrecht alleen voor de pensioengerechtigde die op 1 
februari van het verkiezingsjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

 
3. Niet verkiesbaar voor het verantwoordingsorgaan zijn: 

a. personen die op de datum van benoeming in het verantwoordingsorgaan lid zijn van 
een van de organen van het pensioenfonds, waaronder begrepen het 
bestuursbureau. Zittende leden van het verantwoordingsorgaan kunnen zich wel 
herkiesbaar stellen voor zover hun maximale zittingstermijn hiermee niet wordt 
overschreden. 

b. adviseurs van het fonds; 
c. overige personen van wie het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan naar 

het oordeel van het bestuur onverenigbaar is met de eigen functie of 
werkzaamheden. 
 

4. De verkiesbaren ontvangen communicatie over de vacatures van zetels in het 
verantwoordingsorgaan. In deze communicatie wordt verwezen naar het profiel waaraan 
een kandidaat moet voldoen. Ook worden de overige eisen en het proces nader 
toegelicht of er wordt beschreven waar nadere informatie hierover is te vinden. 

 
5. De uiterste datum van kandidaatstelling, dit is de datum waarop de kandidaatstelling door 

de verkiezingscommissie moet zijn ontvangen, wordt duidelijk genoemd in de 
communicatie. 
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6.   Kandidaatstelling is vanaf het moment van verzending van de oproep gedurende drie 

weken mogelijk. De melding van kandidaatstelling gaat vergezeld van een brief van de 
kandidaat met een recente cv aan de verkiezingscommissie, waarin de kandidaat 
verklaart zich kandidaat te willen stellen voor het verantwoordingsorgaan en waarin hij/zij 
onderbouwt en waarom hij/zij van mening is dat hij/zij voldoet aan het opgestelde profiel. 

 
7. Na afloop van deze drie weken inventariseert de verkiezingscommissie de kandidaten. De  

verkiezingscommissie beoordeelt de kandidaten aan de hand van het profiel, met 
inachtneming van het bepaalde in lid 8 van dit artikel. Ingeval deze kandidaten, naar het 
oordeel van de verkiezingscommissie in voldoende mate aan het profiel voldoen, zullen zij 
in de communicatie inzake de verkiezing die uitgaat naar de kiesgerechtigden als 
mogelijke verkiezingskandidaten worden gemeld. Een gesprek met de kandidaat kan 
onderdeel van deze beoordeling uitmaken. 

 
8. Leden van het verantwoordingsorgaan die voor herbenoeming in aanmerking komen en 

zich kandidaat stellen, worden geacht aan het gestelde profiel te voldoen. 
 
9. Ingeval een kandidaat naar de mening van de verkiezingscommissie niet aantoonbaar 

aan het profiel voldoet, zal hij of zij hierover worden geïnformeerd en zal betrokkene niet 
verkiesbaar zijn. 

 

Verk iez ingen  

Artikel 4 
 

Ui ts lag van de  verk iez ing  

Artikel 5 

1. De verkiezingscommissie stelt per verkiezingskandidaat het behaalde aantal stemmen vast. 
 Gekozen zijn die zes verkiezingskandidaten die het hoogste aantal stemmen op zich 

hebben verenigd. Indien verkiezingskandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, 
wordt de volgorde van de betrokken kandidaten door loting bepaald. Door het toekennen 
van een zetel is men bij aanvaarding ervan, benoemd in het verantwoordingsorgaan. Zij 
die niet direct een zetel toegewezen krijgen, kunnen in aanmerking komen voor een 
zetel wanneer die, in de zittingsperiode, beschikbaar komt. De toekenning van de 
tussentijdse zetel zal eveneens geschieden op basis van het hoogste aantal stemmen.  

 
2. De stembiljetten/ digitale uitslag worden bewaard gedurende de looptijd van de 

betrokken zittingsperiode en worden daarna vernietigd. 
 
3.  De lijst met namen van de gekozen kandidaten wordt terstond ter kennis gebracht aan 

de kandidaten en overige belanghebbenden en later openbaar via de website van APF. 
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4. Indien er geen verkiezingskandidaat in de zin van lid 1 van dit artikel beschikbaar is bij 
het ontstaan van een tussentijdse vacature, zal er een tussentijdse verkiezing worden 
uitgeschreven, tenzij die verkiezing zou plaatsvinden binnen zes maanden voordat de 
verantwoordingsorgaantermijn zou aflopen waardoor de tussentijdse vacature is 
ontstaan. In dat geval wordt geen tussentijdse verkiezing gehouden. 

 
5. De verkiezingscommissie zal erop toezien dat de betrouwbaarheid en eerlijkheid van de 

verkiezingen niet in het geding komen, door het treffen van veiligheidsmaatregelen. 
Deze maatregelen zijn erop gericht om ondermeer te voorkomen dat een 
stemgerechtigde meer stemmen uitbrengt dan het verkiezingsreglement toelaat  

 en om het anonieme karakter van de verkiezingen te waarborgen, zodat het niet 
mogelijk is om te achterhalen op welke kandidaat een stemgerechtigde zijn of haar stem 
heeft uitgebracht. 

 

K lachtenprocedure   

Artikel 6 

Voor klachten over het reglement of de uitvoering van de verkiezingen kan men zich wenden 
tot de verkiezingscommissie. Indien de afhandeling daartoe aanleiding geeft, kan men zich 
wenden tot het bestuursbureau, die dan contact zal opnemen met de verkiezingscommissie  
van het verantwoordingsorgaan.  

 

Wi j z ig ing  en  inwerk i ngtreding  

Artikel 7 

Dit reglement is opgesteld door het verantwoordingsorgaan en goedgekeurd door het 
bestuur dd 8 maart 2022. Dit reglement kan door het verantwoordingsorgaan worden 
gewijzigd onder de voorwaarde van goedkeuring van het bestuur. 


