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Verkiezingsreglement 
 

Artikel 1 (Definities) 

Fonds 
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. 
 
Statuten  
Statuten van het fonds. 
 
Het bestuur 
Het bestuur van het fonds zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten. 
 
Het bestuursbureau 
Het bestuursbureau van het fonds. 
 
De raad van toezicht 
De raad van toezicht van het fonds zoals bedoeld in artikel 14 van de statuten. 
 
Pensioengerechtigde 
Degenen voor wie op grond van de pensioenreglementen van het fonds het pensioen is 
ingegaan. 

Verkiezingsperiode  
De door de verkiezingscommissie vastgestelde periode van vier weken waarin de verkiezing 
plaatsvindt. 

 
Kiesgerechtigde 
De persoon die op de eerste dag der verkiezingsperiode pensioengerechtigd is en de leeftijd 
van 18 jaar bereikt heeft. 
 
Toezichthouder 
De Nederlandsche Bank, gevestigd te Amsterdam. 

Artikel 2 (Verkiezingscommissie) 

1. Het bestuur stelt een verkiezingscommissie in, zodra te voorzien is dat binnen een 
halfjaar een vacature voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het 
bestuur zal ontstaan dan wel als er een tussentijdse vacature ontstaat. Deze commissie 
is, met inachtneming van het in dit reglement bepaalde, belast met de organisatie van de 
verkiezingen. 

2. De verkiezingscommissie bestaat uit drie leden, waarvan twee leden afkomstig zijn uit 
het bestuur aangevuld met de directeur van het bestuursbureau.  

3. De verkiezingscommissie beslist met meerderheid van stemmen.  
  



Artikel 3 (Verkiesbaarheid) 

Het bestuur bepaalt aan welke profiel het kandidaat bestuurslid moet voldoen.  

Artikel 4 (Kandidaatstelling) 

1. Uiterlijk twee maanden voor de in artikel 5 lid 1 genoemde verkiezingsperiode zal de 
verkiezingscommissie de pensioengerechtigden en de in lid 3 genoemde verenigingen 
informeren dat er een vacature in het bestuur zal ontstaan voor een vertegenwoordiger van de 
pensioengerechtigden en dat kandidaten kunnen worden aangemeld bij de 
verkiezingscommissie. Daarbij zullen de vereisten worden vermeld waaraan een 
kandidaat moet voldoen. 

2. Tot zes weken voor de aanvang van de in artikel 5 lid 1 genoemde verkiezingsperiode 
kunnen kandidaten worden aangemeld bij de verkiezingscommissie. 

3. De aanmelding van een kandidaat die zelf geen pensioengerechtigde is, kan geschieden op 
voordracht van een pensioengerechtigde of op voordracht van een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid. In geval de kandidaatstelling plaatsvindt door een 
pensioengerechtigde dient de aanmelding vergezeld te gaan van de naam en 
handtekening van ten minste 250 (tweehonderdvijftig) pensioengerechtigden. In de 
statutaire doelomschrijving van de vereniging moet zijn vermeld dat deze de belangen 
van haar leden als belanghebbenden bij een pensioenfonds behartigt. Verder dienen ten 
minste 250 (tweehonderdvijftig) pensioengerechtigden lid te zijn van deze vereniging. 

4. De aanmelding van een kandidaat die zelf pensioengerechtigde is, kan geschieden op 
voordracht van een andere pensioengerechtigde of op voordracht van een vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid. In geval de kandidaatstelling plaatsvindt door een 
pensioengerechtigde dient de aanmelding vergezeld te gaan van de naam en 
handtekening van ten minste 50 (vijftig) pensioengerechtigden. In de statutaire 
doelomschrijving van de vereniging moet zijn vermeld dat deze de belangen van haar 
leden als belanghebbenden bij een pensioenfonds behartigt. Verder dienen ten minste 
50 (vijftig) pensioengerechtigden lid te zijn van deze vereniging. 

5. Bij de aanmelding moeten de stukken worden overgelegd waaruit blijkt dat de kandidaat 
voldoet aan de vereisten bedoeld in lid 1 van dit artikel. Zo nodig vraagt de 
verkiezingscommissie hieromtrent nog aanvullende informatie aan de kandidaat of wordt 
de kandidaat hieromtrent gehoord. Een onderzoek naar de kennis en competenties van 
de kandidaat kan deel uitmaken van de procedure. 

6. Het bestuur wijst de kandidaatstelling af indien niet is voldaan aan het profiel als 
bedoeld in artikel 3 dan wel indien niet is voldaan aan het bepaalde in de voorgaande 
leden van dit artikel dan wel indien de raad van toezicht de kandidaatstelling belet 
conform artikel 9, lid 2 van de statuten.  
 

7. Beroep tegen de beslissing van het bestuur tot afwijzing van een kandidaatstelling staat 
open overeenkomstig het bepaalde in het Klachten- en Beroepsreglement van het fonds. 
Het bestuur benoemt, naast de reguliere leden van de Beroepscommissie, twee externe 
leden voor de afhandeling van een beroep. 

8. Wordt aan de voorwaarden voldaan, dan vindt plaatsing op de kieslijst plaats. Eenieder 
die zich heeft aangemeld wordt schriftelijk over zijn/haar plaatsing of afwijzing 
geïnformeerd. 

9. Op de kieslijst wordt van iedere kandidaat vermeld de naam, diens leeftijd, de 



onderneming waar hij werkzaam is of laatstelijk werkzaam is geweest en, indien hij door een 
vereniging voorgedragen wordt als kandidaat, tevens de naam van deze vereniging. 

10. Op basis van de kandidaatstelling wordt een kieslijst opgesteld. In het geval er meerdere 
profielen zijn vastgesteld, wordt de kieslijst gesplitst naar profiel. De volgorde van de 
kandidaten wordt door middel van loting bepaald. 

Artikel 5 (Verkiezingen) 
 
1. De verkiezingen vinden plaats in een periode van vier weken welke wordt 

vastgesteld door de verkiezingscommissie, in overeenstemming met het bestuur. 

2. De verkiezingen vinden in beginsel digitaal plaats.  

3. De verkiezingen vinden plaats middels, door of namens de verkiezingscommissie 
beschikbaar gestelde digitale stembiljetten aan alle kiesgerechtigden.  

4. Iedere kiesgerechtigde brengt evenzoveel stemmen uit als er vacatures zijn in het 
bestuur voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. Het aantal uit te brengen 
stemmen staat op het digitale stembiljet vermeld. 

5. Indien het aantal geschikte kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures is/zijn de 
kandidaat/kandidaten zonder verkiezing verkozen.  

6. Een kiesgerechtigde mag een andere kiesgerechtigde niet machtigen om namens hem 
een stem uit te brengen. 

Artikel 6 (Uitslag) 

1. De kandidaat/kandidaten als bedoeld in artikel 4, achtste en negende lid met de 
meeste stemmen wordt/worden geacht te zijn gekozen. Indien de stemmen staken beslist 
het lot.  

2. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezing vast. De uitslag wordt zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na afloop van de in artikel 5, eerste lid 
bedoelde verkiezingsperiode schriftelijk medegedeeld aan het bestuur, aan de 
deelnemende kandidaten en aan de verenigingen en de voordragende 
pensioengerechtigden, als genoemd in artikel 4 lid 3 en 4. Het bestuur draagt zorg voor de 
verdere bekendmaking. 

3. Het digitale bestand wordt zes maanden bewaard.  

4. Indien er bezwaren door een kiesgerechtigde tegen de verkiezingsuitslag zijn 
binnengekomen zal het bestuur binnen twee weken na het van de 
verkiezingscommissie daartoe ontvangen verzoek een vertegenwoordiger benoemen 
die tezamen met de verkiezingscommissie de gepubliceerde uitslag zal controleren en 
zo nodig opnieuw zal vaststellen. Deze vaststelling is bindend. Bij een gewijzigde 
uitslag zorgt het bestuur voor verder bekendmaking. 

  

 



Artikel 7 (Tussentijdse vacature) 

In geval van een tussentijdse vacature van een bestuurslid namens pensioengerechtigden 
wordt een tussentijdse verkiezing gehouden. 

Artikel 8 (Benoeming) 

Benoeming door het bestuur van de verkozen kandidaat vindt pas plaats nadat uit de 
toetsing door de toezichthouder blijkt dat die geen bezwaren heeft tegen de benoeming in 
overeenstemming met artikel 106, lid 6 van de Pensioenwet. Het te benoemen bestuurslid dient 
in verband met de toetsing de benodigde informatie via de directeur van het bestuursbureau 
beschikbaar te stellen. 

Artikel 9 (Wijziging en inwerkingtreding) 

In gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien beslist het bestuur. 
 
Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur. 
 
Dit reglement is inwerking getreden op 18 december 2013 en laatstelijk gewijzigd 
met ingang van 1 november 2021.  
 
 


