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Artikel 1 Begripsbepalingen
Stichting

Stichting Personeelspensioenfonds APG

Statuten

De statuten van het pensioenfonds

Bestuur

Het bestuur van het pensioenfonds zoals bedoeld in artikel 4 van de
Statuten

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in artikel 16 van de Statuten

Deelnemer

Degene die overeenkomstig artikel 2 van het
pensioenreglement in de Stichting deelneemt

Pensioengerechtigde

persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen
bij de Stichting is ingegaan

Kiescommissie

Commissie welke toetst of de kieslijsten voldoen aan de criteria zoals in
dit verkiezingsreglement nader omschreven

Verkiezing

De verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en
pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan

Verkiezingsreglement

Reglement waarbij de wijze van kandidaatstelling, de inrichting van de
verkiezingen en de vaststelling van de uitslag nader wordt uitgewerkt,
zoals bedoeld in artikel 16 lid 5 van de statuten

Artikel 2 Algemene bepalingen
1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie geledingen, te weten de geleding van de
aangesloten werkgevers, de geleding van de deelnemers en de geleding van de
pensioengerechtigden.
2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden waarvan 2 leden afkomstig zijn uit de geleding
van de werkgevers. Deze leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur als
gevolg waarvan dit reglement niet ziet op de verkiezing van deze leden.
3. De overige 5 leden van het Verantwoordingsorgaan bestaan uit 3 vertegenwoordigers namens
de deelnemers en 2 namens de pensioengerechtigden. De deelnemers en de
pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhouding in het
Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd. De onderlinge getalsverhouding op het moment
dat verkiezingen voor een of meer werknemerszetel(s) worden uitgeschreven, is bepalend
voor de verdeling van de zetels tussen deelnemers en pensioengerechtigden. Veranderingen
in de onderlinge getalsverhoudingen zijn geen aanleiding voor tussentijds aftreden.
4. De verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan die namens de deelnemers en
pensioengerechtigden worden verkozen geschiedt met inachtneming van hetgeen bepaald is
in dit verkiezingsreglement, het bepaalde in artikel 16 van de statuten en hetgeen is
opgenomen in het reglement van het Verantwoordingsorgaan.
Artikel 3 Kiescommissie
1. De organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordiging van deelnemers en
pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan geschiedt onder verantwoordelijkheid
van het bestuur.
2. Het bestuur benoemt een kiescommissie die belast is met de handhaving van de in dit
reglement opgenomen bepalingen.

3. De kiescommissie is paritair samengesteld en bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen
waarvan minimaal 1 en maximaal 2 leden van het bestuur. De commissie kan zich laten
bijstaan door een of meer personen die geen deel uitmaken van het bestuur. De
kiescommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
4. De kiescommissie brengt, uiterlijk 4 weken na de verkiezingsdatum, verslag uit aan het
bestuur over de gang van zaken rond de verkiezingen en de uitslag daarvan.
Artikel 4 Kiesrecht
1. Kiesgerechtigde is iedereen die ten tijde van verzending van de oproep voor de verkiezingen
als bedoeld in artikel 8 deelnemer of pensioengerechtigde is.
2. Niet verkiesbaar voor het Verantwoordingsorgaan zijn:
a. bestuursleden van de Stichting;
b. leden van de Raad van Toezicht;
c. directieleden, adviseurs en werknemers van de Stichting; en
d. overige personen van wie het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan naar het
oordeel van de kiescommissie onverenigbaar is met de eigen functie of werkzaamheden.
Artikel 5 Kiesgroep
1. Ten behoeve van een verkiezing wordt een kiesgroep “deelnemers” en een kiesgroep
“pensioengerechtigden” ingesteld. Deelnemers die voor meer dan 50% met deeltijdpensioen
zijn vallen in de kiesgroep “pensioengerechtigden”.
2. Voorafgaand aan de reguliere vierjaarlijkse verkiezing stelt het bestuur vast hoeveel zetels
aan de kiesgroep” deelnemers” en aan de kiesgroep “ pensioengerechtigden” wordt
toegewezen met in acht name van het bepaalde in artikel 2 lid 3 van dit reglement.
Artikel 6 Kandidaatstelling
1. Als kandidaat-lid voor het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers wordt beschouwd
elke deelnemer die als zodanig schriftelijk is voorgedragen door ten minste tien deelnemers,
en die ten minste één jaar deelnemer is geweest. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere
omstandigheden bij besluit af te wijken van de tweede en derde voorwaarde in de vorige
volzin.
2. Als kandidaat-lid voor het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden wordt
beschouwd elke pensioengerechtigde die als zodanig schriftelijk is voorgedragen door ten
minste tien pensioengerechtigden. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden
bij besluit af te wijken van de tweede voorwaarde in de vorige volzin.
Artikel 7 Enkele kandidaatstelling
1. Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels per kiesgroep zijn te vervullen in het
Verantwoordingsorgaan, vinden er geen verkiezingen plaats en worden de gestelde
kandidaten geacht te zijn gekozen.
2. Indien er minder kandidaten zijn dan er zetels per kiesgroep zijn te bezetten bepaalt het
bestuur of deze zetels worden toegewezen aan de andere kiesgroep dan wel afgezien wordt
van invulling van de vacature.
3. Indien het lidmaatschap van een kandidaat gedurende de benoemingstermijn, om welke reden
dan ook, tussentijds wordt beëindigd en bij de vorige verkiezing was sprake van 1 of meer
kandidaten dan de kandidaat/kandidaten die is/zijn gekozen, wordt voor de resterende
benoemingstermijn in de vacature voorzien door degene met de meeste stemmen van de
overige kandidaten die bij die vorige verkiezing niet in het verantwoordingsorgaan is gekozen.
Indien geen kandidaat meer beschikbaar is, wordt een kandidaat voorgedragen door de
(centrale) Ondernemingsraad van APG groep.
Artikel 8 Termijnen verkiezingen
1. De kiescommissie bepaalt de aanvang en het einde van de verkiezingstermijn en deelt dit
mee aan het bestuur, de deelnemers, de pensioengerechtigden, de aangesloten werkgevers
en werknemersorganisaties alsmede aan de representatieve organisaties.
2. De oproep voor kandidaatstelling wordt minstens twee maanden voor het einde van de
verkiezingstermijn gedaan. Minstens 4 weken voor het einde van de verkiezingstermijn wordt

weken de tijd om hun stem uit te brengen. Binnen 8 werkdagen na de verkiezing
wordt de uitslag bepaald en bekend gemaakt conform het bepaalde in artikel 10.
Artikel 9 Stembiljetten/wijze van stemmen
1. De verkiezing geschiedt bij geheime stemming.
2. De kiescommissie zendt minstens twee weken voor het einde van de verkiezingsperiode
gewaarmerkte stembiljetten aan de kiesgerechtigden. De kiescommissie kan ook
besluiten de kiesgerechtigde de gelegenheid te bieden hun stem uit te brengen op een
beveiligde pagina van een website, per e-mail of op enig andere wijze door de
kiescommissie nader vast te stellen.
3. Indien stemming moet plaatsvinden, kan iedere deelnemer respectievelijk
pensioengerechtigde evenveel stemmen uitbrengen als er vacatures zijn te vervullen,
met dien verstande, dat hij op geen der kandidaat-bestuursleden méér dan één stem
mag uitbrengen.
4. Ongeldig zijn de stemmen:
a. die niet door de kiescommissie zijn gewaarmerkt;
b. die ontvangen zijn na het sluiten van de verkiezingstermijn;
c. waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt;
d. waarop meer dan 1 stem is uitgebracht;
e. waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen
kandidaat.
Artikel 10 Uitslag van de verkiezing
1. Als lid is (zijn) gekozen de kandida(a)t(en), die de meeste stemmen op zich heeft
(hebben) verenigd.
2. De kiescommissie maakt een verslag van de uitslag waarin vermeld is:
- het totaal uitgebrachte stemmen;
- het aantal ongeldige stemmen;
- het aantal geldige stemmen;
- het aantal geldige uitgebrachte stemmen op elke kandidaat;
- de totaaluitslag van de verkiezingen
3. De kandidaat die is gekozen voor een zetel in het verantwoordingsorgaan ontvangt
een mededeling dat hij/zij gekozen is.
4. De gebruikte stembiljetten worden door de kiescommissie tot ten minste drie
maanden na afloop van de verkiezing bewaard.
5. De verkiezingsuitslag wordt toegezonden aan alle kandidaten, aan het Bestuur en aan het
Verantwoordingsorgaan.
6. Een samenvatting van de verkiezingsuitslag wordt gepubliceerd via de website van de
Stichting.
Artikel 11 Bezwaar
1. Iedere belanghebbende kan tegen een besluit van de kiescommissie binnen een week
na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij de kiescommissie. Indien de
belanghebbende zich niet kan vinden in het besluit op het bezwaar dan kan de
belanghebbende in beroep bij het bestuur.
2. In de gevallen waarin dit reglement niet in voorziet beslist de kiescommissie.
Artikel 12 Aanvaarding van de verkiezing
1. Alle gekozen leden worden geacht hun verkiezing als lid van het
Verantwoordingsorgaan te aanvaarden tenzij binnen drie dagen nadat de verkiezing aan
hun is medegedeeld schriftelijk aan de kiescommissie is verklaard deze verkiezing niet
te aanvaarden.
2. Bij niet aanvaarding van de verkiezing wordt de vrij gekomen zetel ingenomen
door de kandidaat die op grond van de uitslagvolgorde daarvoor in aanmerking
komt.
Artikel 13
1. Dit reglement kan gewijzigd of aangevuld worden bij besluit van het bestuur.
2. Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 2014 en laatstelijk gewijzigd op 20 juni
2019.

