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Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 

In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder: 

a. fonds: 

Stichting Pensioenfonds TDV; 

b.   bestuur: 

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds TDV 

c. pensioengerechtigde: 

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

fonds; 

d. deelnemer: 

de werknemer of de ex-werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaan-

spraken verwerft jegens het fonds;  

e. gewezen deelnemer: 

de ex-werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt 

verworven en die bij de beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden 

jegens het fonds; 

f. kiesgerechtigde:  

degene die op grond van artikel 3 van dit verkiezingsreglement bevoegd is een stem uit te 

brengen tijdens de verkiezingen; 

g. verkiezingscommissie:  

 de commissie die is belast met de uitvoering van dit verkiezingsreglement; 

h. verkiezingsprocedure: 

wijze waarop de niet benoemde leden in het verantwoordingsorgaan van het fonds worden 

gekozen. 

 

Artikel 2 - Verkiezingscommissie 

1. Minimaal 8 weken voordat een vacature in het verantwoordingsorgaan ontstaat stelt het bestuur 

een verkiezingscommissie in. Deze commissie is, met inachtneming van het in dit 

verkiezingsreglement bepaalde, belast met de uitvoering van de verkiezingen. 

2. De verkiezingscommissie bestaat uit één lid uit het bestuur en twee leden uit het 

verantwoordingsorgaan. Voor het geval geen of slechts één lid van het verantwoordingsorgaan 

beschikbaar is, voorziet het bestuur in de vervulling van de vacature door benoeming van twee 

bestuursleden of één bestuurslid. De verkiezingscommissie wordt ondersteund door het 

pensioenbureau. 

3. De verkiezingscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en beslist met meerderheid van 

stemmen. 

 

Artikel 3 - Stemrecht 

1. Stemgerechtigd met betrekking tot kandidaten voor de zetel(s) bestemd voor deelnemers zijn 

uitsluitend deelnemers. Stemgerechtigd met betrekking tot kandidaten voor de zetel(s) bestemd 

voor pensioengerechtigden zijn uitsluitend pensioengerechtigden. 
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Artikel 4 - Kandidaatstelling 

1. Het verantwoordingsorgaan stelt in overleg met het bestuur de profielschets op. Bij het opstellen 

van de profielschets wordt rekening gehouden met een qua kennis en achtergrond evenwichtige 

verdeling binnen het verantwoordingsorgaan. 

2. Namens het bestuur geschiedt de oproeping van de kandidaten minimaal 7 weken voordat het 

tellen van de stemmen is gepland. De oproeping geschiedt schriftelijk, vergezeld door de 

profielschets. De oproeping, of een verwijzing daarnaar, wordt zo mogelijk ook verspreid via de 

Pensioenblik, de website van het fonds, eventueel het bulletin van de VPP-TDV en/of via 

aankondigingen op de publicatieborden/flatscreens. 

3. Kandidaatstelling dient plaats te vinden binnen drie weken na het verschijnen van de oproep.  

4. Een kandidaat dient deelnemer of pensioengerechtigde te zijn, afhankelijk van de vacature 

binnen het verantwoordingsorgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 

5. Kandidaten dienen zich schriftelijk of per e-mail aan te melden bij het fonds onder gelijktijdige 

toezending van een korte omschrijving van de motivatie en een curriculum vitae. 

Kandidaatstelling namens een representatieve organisatie (zoals de VPP-TDV of een vakbond) 

geschiedt door het bestuur of bestuurders van de representatieve organisatie. 

6. De kandidaten dienen te voldoen aan de opgestelde profielschets. Indien een kandidaat niet aan 

de profielschets voldoet naar het oordeel van de verkiezingscommissie neemt de voorzitter van 

de verkiezingscommissie zo spoedig mogelijk contact op met betrokkene. Tevens doet de 

voorzitter van de verkiezingscommissie melding hiervan aan de voorzitter en secretaris van het 

bestuur.  

7. De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het verantwoordingsorgaan: 

*  een bestuurslid van het fonds 

* een adviseur van het fonds 

* leden van het intern toezicht 

* een werknemer van het pensioenbureau 

* overige personen met een functie of positie die naar het oordeel van de 

verkiezingscommissie onverenigbaar is met het deelnemen aan het verantwoordings-

orgaan.  

8. De verkiezingscommissie toetst de kandidaten aan de vereisten voor kandidaatstelling en stelt 

een lijst van kandidaten op die aan de vereisten voldoen. Indien een kandidaat niet aan de 

vereisten voldoet neemt de verkiezingscommissie zo spoedig mogelijk contact op met betrokkene 

en doet hier terstond melding van aan de voorzitter en secretaris van het bestuur. 

 

Artikel 5 - Verkiezingsprocedure 

1. Indien er meerdere vacatures zijn waarin moet worden voorzien, kan in één stemming een 

overeenkomstig aantal kandidaten worden gekozen. De stemgerechtigde mag ten hoogste even-

veel stemmen uitbrengen als er door deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden zetels zijn 

te vervullen. 
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2. De verkiezingsprocedure verloopt door middel van een schriftelijke stemming. Een stembiljet 

wordt schriftelijk naar de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden verstuurd, verge-

zeld van de motivatie, de curricula vitae van de kandidaten alsmede de profielschets. 

3. Ter waarborging van de geheimhouding en ter voorkoming van dubbeltelling worden de 

stembiljetten voorzien van een niet naar de kiesgerechtigde te herleiden unieke code. 

4. Ingevulde stembiljetten dienen binnen 3 weken na verzending door het fonds bij het fonds retour 

te zijn ontvangen. De invulling bestaat uit het aankruisen van de naam van de kandidaat.. 

5. Een stembiljet is ongeldig indien dit niet het origineel ter beschikking gestelde exemplaar is, in-

dien op meer kandidaten een stem is uitgebracht dan overeenkomstig lid 1 is toegestaan of in-

dien deze doorhalingen bevat dan wel niet voldoet aan de vereisten van lid 4 of onleesbaar is in-

gevuld. 

6. De verkiezingscommissie legt de uitslag schriftelijk vast en brengt deze onmiddellijk ter kennis 

van de voorzitter en secretaris van het bestuur alsmede ter kennis van de leden van het 

verantwoordingsorgaan. 

7. Gekozen zijn de kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. Bij staking van stemmen 

beschikt het lot. De hier bedoelde loting geschiedt door de verkiezingscommissie op een vooraf 

afgesproken wijze. De verkiezingscommissie maakt van deze wijze van loting melding bij het ter 

kennis brengen van de uitslag van de verkiezingen als bedoeld onder lid 6.  

8. Indien het aantal kandidaten, aangemeld na afloop van de onder lid 4 genoemde termijn van drie 

weken voor kandidaatstelling, gelijk is aan het aantal te vervullen zetels, worden de gestelde 

kandidaten geacht te zijn gekozen. 

9. De verkiezingscommissiecommissie legt de uitslag schriftelijk vast en brengt deze onmiddellijk ter 

kennis van de voorzitter en secretaris van het bestuur en het verantwoordigsorgaan. 

10. De bekendmaking van de verkiezingsuitslag geschiedt, namens het verantwoordingsorgaan door 

de verkiezingscommissie zo spoedig mogelijk nadat de stemmen zijn geteld, dan wel aan  lid 8 is 

voldaan, aan degenen die zich kandidaat hebben gesteld. Voorts wordt de uitslag bekend-

gemaakt via de Pensioenblik, de website van het fonds, eventueel het bulletin van de VPP-TDV 

en/of via aankondigingen op de publicatieborden/flatscreens. 

11. Van de in de onderhavige procedure genoemde termijnen kan in bijzondere omstandigheden 

door de verkiezingscommissie worden afgeweken in overleg met het verantwoordingsorgaan en 

de voorzitter en de secretaris van het bestuur. Van de geldende termijnen wordt melding gemaakt 

bij de oproep van kandidaten, alsmede bij het in de gelegenheid stellen van kiesgerechtigden om 

een stem uit te brengen. 

 

Artikel 6 - Benoeming 

Gekozen kandidaten voor het verantwoordingsorgaan worden, na verkiezing, in de eerstvolgende 

bestuursvergadering van het fonds door het bestuur benoemd. 
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Artikel 7 - Hardheidsbepaling 

In gevallen waarin dit verkiezingsreglement niet voorziet, beslist het bestuur. In gevallen waarin een 

bepaling in dit verkiezingsreglement naar het oordeel van het bestuur van het fonds tot onredelijkheid 

of onbillijkheid zou leiden, is het bestuur van het fonds bevoegd om bij een concreet verzoek hiertoe 

de betreffende bepaling in dat specifieke geval anders toe te passen. 

 

Artikel 8 - Inwerkingtreding 

Dit verkiezingsreglement treedt in werking per 1 januari 2016 en is laatstelijk vastgesteld op 17 april 

2020.     

 


