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Artikel 1. Definities 

Voor dit reglement zijn de definities en bepalingen van de statuten van Stichting 

Pensioenfonds KPN van toepassing. 

 

Artikel 2.  Verkiezingscommissie 

1. Het bestuur stelt een verkiezingscommissie in. Deze commissie is met inachtneming 

van het in dit reglement bepaalde belast met de organisatie van de verkiezingen voor 

het verantwoordingsorgaan. 

2. De verkiezingscommissie bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie leden: één 

lid namens het verantwoordingsorgaan en één lid namens het (Dagelijks) Bestuur. 

Beide leden benoemen een derde lid van de verkiezingscommissie. De 

verkiezingscommissie wordt voor de organisatie van de verkiezingen c.q. ter 

ondersteuning van haar werkzaamheden ondersteund door het bestuursbureau en de 

uitvoeringsorganisatie. 

3. Gevraagde besluiten kunnen per e-mail aan de leden van de verkiezingscommissie 

worden voorgelegd door de uitvoeringsorganisatie dan wel de leden van de 

verkiezingscommissie zelf.  

 

Artikel 3. Kiesgerechtigden en verkiesbaar 

1. Kiesgerechtigd zijn de personen die op de datum van de verkiezingen actieve 

deelnemer zijn. 

2. Verkiesbaar zijn de personen die op de datum van de verkiezingen actieve deelnemer 

zijn bij Stichting Pensioenfonds KPN.  
 

Artikel 4. Kandidaatstelling 

1. De verkiezingscommissie informeert de deelnemers dat er een vacature in het 

verantwoordingsorgaan zal/is ontstaan en dat kandidaten kunnen worden aangemeld 

bij de verkiezingscommissie.  

2. Daarbij worden de vereisten vermeld waaraan een kandidaat moet voldoen. Dit omvat 

onder meer een Curriculum Vitae waaruit de ervaring en opleiding blijkt, alsmede een 

brief van de kandidaat waarin de motivatie wordt toegelicht en waaruit blijkt dat de 

kandidaat beschikt over de gevraagde competenties. Hierbij worden de 

diversiteitsdoelstellingen van het pensioenfonds meegenomen. 

3. Kandidaatstelling geschiedt door een schriftelijke of elektronische aanmelding door een 

individuele deelnemer bij de verkiezingscommissie. 

4. De verkiezingscommissie onderzoekt of de aanmeldingen voldoen aan de vereisten van 

dit reglement. 

5. De verkiezingscommissie verklaart een aanmelding die niet aan de vereisten voldoet 

ongeldig en deelt dit onverwijld en gemotiveerd schriftelijk mede aan degene die zich 

heeft aangemeld.  

6. Kandidaten die voldoen aan het gestelde profiel en competentievisie worden door de 

verkiezingscommissie op de definitieve kandidatenlijst geplaatst waarbij de kandidaten 

op alfabetische volgorde, op achternaam, op de lijst worden geplaatst. 
 

Artikel 5. Datum verkiezingen 

1. De verkiezingscommissie bepaalt de datum van de verkiezingen en doet daarvan 

schriftelijk of elektronisch mededeling aan de deelnemers. 

2. Tussen de mededeling en de datum van de verkiezingen ligt een periode van ten 

minste zes weken. 
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3. De datum van de verkiezing ligt niet later dan twee weken voor de afloop van de 

zittingsperiode van het aftredend lid namens de deelnemers. 

 

Artikel 6. Verkiezing 

1. Uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum wordt aan de kiesgerechtigden een 

stembiljet (vergezeld van een antwoordenveloppe) toegezonden of via de e-mail 

verstuurd. Op dit stembiljet staan de te kiezen kandidaten, met indien van toepassing 

vermelding van de organisatie door wie hij is gekandideerd alsmede de datum waarop 

de verkiezingscommissie de ingevulde stembiljetten uiterlijk moet hebben ontvangen. 

Het stembiljet zal ook de bewaartermijn vermelden. 

2. Uiterlijk op de verkiezingsdatum dient dit stembiljet in het bezit te zijn van de 

verkiezingscommissie.  

3. Stembiljetten die na de verkiezingsdatum worden ontvangen tellen niet mee met de 

bepaling van de einduitslag.  

4. De verkiezing vindt plaats bij geheime schriftelijke of elektronische stemming. 

5. Iedere kiesgerechtigde persoon brengt één stem uit. 

6. Een kiesgerechtigde mag een andere kiesgerechtigde niet machtigen om namens hem 

een stem uit te brengen. 
 

Artikel 7. Zittingstermijn 

1. Het lid heeft zitting voor een periode van vier jaar met een maximum van drie 

zittingstermijnen. 

2. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar. 

 

Artikel 8. Competentievisie 

1. Het verantwoordingsorgaan stelt na goedkeuring door het bestuur de competentievisie 

voor een lid van het verantwoordingsorgaan vast. In de competentievisie is 

opgenomen welke kennis, ervaring en competenties aan leden van het 

verantwoordingsorgaan worden gesteld.  

 

Artikel 9. Vaststelling uitgebrachte stemmen 

1. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal stemmen 

vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.  

2. Ongeldig zijn stembiljetten: 

a. die niet door of namens de verkiezingscommissie zijn gewaarmerkt; 

b. waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt; 

c. waarop meer of minder dan het aantal toegestane stemmen is uitgebracht; 

d. waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen 

kandidaat; 

e. die na de sluitingsdatum zijn ontvangen. 

 

Artikel 10. Uitslag verkiezingen 

1. De kandidaat/kandidaten met de meeste stemmen wordt/worden geacht te zijn 

gekozen. Indien een kandidaat de benoeming niet aanvaardt zal de eerstvolgende 

kandidaat met de meeste stemmen zijn verkozen tot lid. 

2. Indien er een gelijk aantal stemmen op een kandidaat/kandidaten is uitgebracht, 

beslist het lot. 

3. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezing vast. 

4. De verkiezingscommissie houdt een lijst bij van de personen die zich kandidaat 

hebben gesteld, maar niet verkozen zijn, om in tussentijdse vacatures te kunnen 

voorzien zoals genoemd in artikel 11. 

5. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na afloop 

van de sluitingsdatum schriftelijk medegedeeld aan het bestuur, het 

verantwoordingsorgaan, de deelnemende kandidaten. alsmede aan de organisaties 

die kandidaten hebben voorgedragen. 

6. De verkiezingscommissie draagt zorg voor de verdere bekendmaking aan de 

deelnemers. 
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7. De gebruikte stembiljetten worden door de verkiezingscommissie in gesloten 

enveloppen bewaard.  

8. Indien vier weken na de publicatie van de verkiezingsuitslag door een 

kiesgerechtigde geen bezwaren tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag bij 

de verkiezingscommissie zijn binnengekomen, worden deze enveloppen vernietigd. 

9. Indien wel bezwaren door een kiesgerechtigde tegen de verkiezingsuitslag bij de 

verkiezingscommissie zijn binnengekomen, benoemt de verkiezingscommissie 

binnen twee weken na het bezwaar een vertegenwoordiger die tezamen met de 

verkiezingscommissie de gepubliceerde uitslag controleert en zo nodig opnieuw 

vaststelt. Bij een gewijzigde uitslag zorgt de verkiezingscommissie voor verdere 

bekendmaking. 

10. Tegen een besluit van de verkiezingscommissie kan iedere belanghebbende binnen 

10 werkdagen na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het bestuur. 

11. In gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien beslist het bestuur. 

 

 

Artikel 11.  Voorziening in tussentijdse vacatures 

1. In geval van tussentijdse vacature(s) wordt voor de opengevallen plaats(en) de 

eerstvolgende op de verkiezingslijst benoemd, onder de voorwaarde dat deze 

eerstvolgende bereid is zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan.  

2. Indien er geen opvolger als bedoeld in het vorige lid aanwezig is, wordt hierin voorzien 

door het houden van een tussentijdse verkiezing voor de vacature, tenzij binnen zes 

maanden algemene verkiezingen plaatsvinden.  

3. Het nieuwe lid heeft zitting gedurende de tijd die het vervangen lid nog had te 

vervullen, doch is na afloop van die termijn opnieuw herkiesbaar. 

 

Artikel 12. Wijziging en inwerkingtreding 

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur, na voorafgaand advies 

van het verantwoordingsorgaan. 

2. Dit reglement treedt in werking op 5 augustus 2021.  
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Artikel 13. Wijzigingshistorie 

 

Versie 2 

 

Versie-

nummer  

Datum  Omschrijving  Documenteigen

aar  

Auteur  

  

1  Augustus 2015  Kiesreglement 

pensioengerechtigden 

VO 

TKP Pensioen  TKP Pensioen  

2  

 

 

 

 

3 

11 maart 2021 

 

 

 

 

5 augustus 2021 

Verkiezingsreglement 

pensioengerechtigden 

VO. Verduidelijking 

diverse artikelen en 

definities 

Verkiezingsreglement 

pensioengerechtigden 

VO. Na overleg met 

het  VO aanpassing 

van artikel 2.2, 6.1 en 

12 

Bestuursbureau  

 

 

 

 

Bestuursbureau 

Berend Krikken,  

Ilse Smit 

 

 

 

Berend Krikken 

 

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Pensioenfonds KPN 

 

P. van Gameren           E.L. Snoeij  

 

voorzitter                      secretaris 

 


