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Artikel 1 Begripsbepalingen
Dit reglement verstaat onder:
1.
2.
3.
4.
5.

Pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds F. Van Lanschot;
Bestuur: het bestuur van het pensioenfonds;
Pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van het pensioenreglement van het
pensioenfonds het pensioen is ingegaan;
Verkiezingen: Het kiezen van (vertegenwoordigers namens) pensioengerechtigden tot
bestuurslid;
Verkiezingscommissie: Het orgaan dat namens het bestuur belast is met de organisatie
en uitvoering van de verkiezingen.

Artikel 2 Kiesgerechtigd
Kiesgerechtigd zijn pensioengerechtigden van 18 jaar of ouder die op 1 januari van het jaar
van de verkiezingen een pensioenuitkering van het pensioenfonds ontvangen.
Artikel 3 Verkiesbaar
1. Verkiesbaar zijn pensioengerechtigden die op 1 januari van het jaar van de verkiezingen
pensioen van het pensioenfonds ontvangen en daarnaast als vertegenwoordiger van de
pensioengerechtigden willen optreden. De kandidaat moet minimaal 18 jaar oud zijn op
1 januari van het jaar van de verkiezingen.
2. Eveneens verkiesbaar zijn kandidaten die namens de pensioengerechtigden door de
Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot worden voorgedragen. De
kandidaat moet minimaal 18 jaar oud zijn op 1 januari van het jaar van de verkiezingen.
3. Kandidaten dienen te voldoen aan het functieprofiel zoals door het bestuur is opgesteld.
4. Om verkiesbaar te zijn dient de kandidaat te beschikken over aantoonbare affiniteit met
de gewezen werkgever Van LanschotKempen.
Artikel 4 Verkiezingscommissie
1. De organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordiging van
pensioengerechtigden geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Het bestuur benoemt een verkiezingscommissie die belast is met de organisatie van de
verkiezingen. De verkiezingscommissie bestaat uit minimaal twee leden, waarvan ten
minste één lid van het bestuur.
3. De verkiezingscommissie legt verantwoording af aan het bestuur.
4. Uiterlijk binnen een maand na de einddatum van de verkiezingen brengt de
verkiezingscommissie aan het bestuur van het pensioenfonds verslag uit over de uitslag
en de gang van zaken rond de verkiezingen.
5. Het bestuursbureau verzorgt het secretariaat van de verkiezingen en de
verkiezingscommissie.
Artikel 5 Organisatie van de verkiezingen
1. Het bestuur bepaalt de periode van de verkiezingen, alsmede de tijdstippen van
aanvang en einde van de stemming.
2. Het bestuur maakt het functieprofiel voor de in te vullen bestuurszetel van het
pensioenfonds openbaar.
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3.

Het bestuur bepaalt op welke wijze de in te vullen bestuurszetel voor de
vertegenwoordiger van pensioengerechtigden onder de aandacht van de
pensioengerechtigden worden gebracht. Het bestuur geeft daarbij de periode aan waarin
en de manier waarop een verkiesbare persoon zich kandidaat kan stellen.

Artikel 6 Kandidaatstelling
1. Kandidaatstelling geschiedt door middel van schriftelijke aanmelding bij het secretariaat
van de verkiezingscommissie. Deze kandidaatstelling dient te worden voorzien van
een lijst, die door ten minste vijf met name genoemde stemgerechtigden is ondertekend,
zodat blijkt dat de kandidatuur wordt ondersteund.
2. De Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot kan kandidaten voordragen bij
het secretariaat van de verkiezingscommissie.
3. Iedere verkiesbare persoon geeft bij zijn kandidaatstelling aan op welke wijze door hem
wordt voldaan aan het functieprofiel.
4. Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de verkiezingen kunnen kandidaten
voorgedragen worden.
5. De verkiezingscommissie stelt uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de verkiezingen de
definitieve kandidatenlijst samen.
Artikel 7 Functieprofiel
1. Alleen kandidaten die naar de mening van het verkiezingscommissie voldoen aan het
functieprofiel kunnen worden opgenomen op de kandidatenlijst.
2. In het functieprofiel zijn deskundigheidseisen, vereiste competenties en eisen met
betrekking tot kennis en ervaring opgenomen.
3. De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidaten voldoen aan het functieprofiel en
de eisen van dit reglement. Hiertoe wordt indien nodig een gesprek met de kandidaten
gevoerd. De verkiezingscommissie plaatst kandidaten die voldoen aan het functieprofiel
en eisen van dit reglement op de kandidatenlijst. Direct na de vaststelling van de
definitieve kandidatenlijst worden kandidaten op de hoogte gesteld of zij wel of niet op
de lijst zijn opgenomen.
Artikel 8 Aantal kandidaten en zetels
1. Indien er niet meer dan één geschikte kandidaat is, dan vinden geen verkiezingen
plaats. De kandidaat wordt in dat geval geacht te zijn verkozen.
2. Indien er meerdere geschikte kandidaten zijn, dan maakt de verkiezingscommissie een
selectie van maximaal 6 personen uit de beschikbare kandidaten, die verkiesbaar zijn.
Artikel 9 Wijze van stemming
De verkiezing vindt plaats door digitale stemming. Bij digitale stemming ontvangen alle
kiesgerechtigden een schriftelijk bericht over de manier waarop zij digitaal hun stem kunnen
uitbrengen.
Artikel 10 Aantal stemmen
Iedere kiesgerechtigde brengt maximaal één stem uit. Dit wordt gewaarborgd door een
unieke inlogmethode bij digitaal stemmen. Er wordt niet gewerkt met machtigingen.
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Artikel 11 Geldigheid stemmen
1. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal geldig
uitgebrachte stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.
2. Ongeldig zijn de (schriftelijke) stembiljetten:
a.
die niet door de verkiezingscommissie zijn verzonden, of
b.
waaruit niet duidelijk een keuze blijkt, of
c.
die zijn ontvangen na de vastgestelde einddatum van de verkiezingen.
Artikel 12 Uitslag
1. De kandidaat op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, wordt door het bestuur
benoemd tot vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden in het bestuur tijdens de
eerstvolgende bestuursvergadering. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het bestuur.
De uitslag van de stemmen en de motivering voor de keuze bij gelijke stemmen wordt
door het bestuur in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.
2. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezingen vast en maakt deze
bekend binnen 5 dagen na de bestuursvergadering waarin de uitslag is behandeld.
3. Het bestuur benoemt de tot bestuurslid gekozen kandidaat onder voorbehoud van
goedkeuring van de raad van toezicht dat de kandidaat aan het profiel voldoet en het
verkrijgen van instemming van De Nederlandsche Bank.
Artikel 13 Tussentijdse invulling van bestuurszetel
1. Indien de vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden tussentijds terugtreedt,
wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature, in de vacature voorzien.
2. Het bestuur schrijft in dergelijke gevallen zo spoedig mogelijk verkiezingen uit conform
dit reglement.
Artikel 14 Bewaartermijn
De verkiezingsgegevens en/of de uitgebrachte stemmen worden door het secretariaat van
de verkiezingscommissie ten minste 1 jaar bewaard.
Artikel 15 Bevoegdheid bestuur
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 16 Klachten en bezwaar
Klachten en bezwaren met betrekking tot de uitvoering van het verkiezingsreglement kunnen
conform de algemene klachten- en bezwaarprocedure schriftelijk aan het pensioenfonds
worden gemeld.
Artikel 17 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 4 maart 2021 en vervangt voorgaande
verkiezingsreglementen.
Het verkiezingsreglement kan door het bestuur gewijzigd worden.
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