Verkiezingsreglement 2020
Voor de verkiezing van vertegenwoordigers van
pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan

Vastgesteld door het Verantwoordingsorgaan op 10 december 2019

Artikel 1 - Definities
Op dit reglement zijn de begripsomschrijvingen uit de statuten van Stichting
Pensioenfonds Hoogovens van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de
volgende begripsomschrijvingen:

Belanghebbenden:

Kiesgerechtigden, elke partij met een eigen
kandidatenlijst, het Verantwoordingsorgaan en het
Bestuur.

Pensioengerechtigde:

Een persoon die van Stichting Pensioenfonds
Hoogovens een ouderdomspensioen of partnerpensioen
ontvangt.

Verkiezingen:

Het kiezen van vertegenwoordigers van
pensioengerechtigden ten behoeve van deelname in het
Verantwoordingsorgaan.

Verkiezingscommissie:

Het orgaan dat namens het Verantwoordingsorgaan
belast is met de organisatie en uitvoering van de
verkiezingen.

Representatieve organisaties: Door het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan
aangewezen organisaties die worden geacht
pensioengerechtigden te vertegenwoordigen.
Lijstencombinatie:

Een situatie waarin verkiezingspartijen afzonderlijk mee
doen aan verkiezingen maar wel de afspraak maken
(rest)stemmen met elkaar te delen.

Verkiezingspartij:

Rechtspersoon of natuurlijk persoon die middels een
eigen lijst wenst mee te doen aan de verkiezingen.

Artikel 2 - Organisatie en uitvoering van de verkiezingen
1. Het Verantwoordingsorgaan is opdrachtgever richting het Bestuur /
uitvoeringsorganisatie voor de organisatie van de verkiezingen. De activiteiten
worden in onderling overleg vastgesteld.

2. De uitvoering van de verkiezingen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de
Verkiezingscommissie.
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Artikel 3 - Samenstelling Verkiezingscommissie
De Verkiezingscommissie bestaat uit de volgende personen:
a. Een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden uit het Bestuur;
b. Twee of drie leden van het Verantwoordingsorgaan.

Artikel 4 - Kiesrecht
Kiesgerechtigd en verkiesbaar is iedereen die op de eerste dag van de maand waarin
de verkiezingen plaatsvinden, als bedoeld in artikel 6 lid 1, als pensioengerechtigde een
ouderdomspensioen of partnerpensioen ontvangt.

Artikel 5 - Kandidaatstelling
1. De kandidaatstelling staat open voor organisaties die door het Bestuur en het
Verantwoordingsorgaan als representatief zijn aangewezen en voor
pensioengerechtigden die niet bij één van deze organisaties zijn aangesloten.

2. Voor een geldige rechtstreekse kandidaatstelling door pensioengerechtigden zijn
per lijst de handtekeningen vereist van 30 kiesgerechtigden. De bedoelde
handtekeningen mogen alleen worden gezet door personen die niet lid zijn van een
representatieve organisatie.

3. Een kandidaatstelling is geldig als deze geschiedt op een daartoe bestemde
kandidatenlijst. De kandidatenlijst moet zijn opgesteld conform een door de
Verkiezingscommissie vastgesteld model.

4. Indien een kandidaat zich op meer dan één lijst kandidaat heeft laten stellen, is zijn
kandidatuur nietig. Zijn naam zal van alle lijsten worden verwijderd.

5. De Verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidaten en kandidatenlijsten aan de
vereisten van dit reglement voldoen.

6. De Verkiezingscommissie verklaart een kandidatenlijst die niet aan de vereisten
voldoet ongeldig en deelt dit mee aan de indiener(s) van de lijst.
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Artikel 6 - Termijnen met betrekking tot de kandidaatstelling en de
verkiezingen
1. De Verkiezingscommissie bepaalt in overleg met het Verantwoordingsorgaan en het
Bestuur tenminste 13 weken voor de verkiezingen de datum waarop deze
plaatsvinden. De Verkiezingscommissie maakt deze datum schriftelijk bekend aan
alle representatieve organisaties en op de website ten behoeve een rechtstreekse
kandidaatstelling.

2. De kandidaatstellingstermijn vangt aan op de dag waarop de in lid 1 bedoelde
schriftelijke bekendmaking is verzonden en duurt tenminste 6 weken.

3. Elke verkiezingspartij verschaft de Verkiezingscommissie uiterlijk op de laatste dag
van de in lid 2 genoemde termijn informatie over de eigen organisatie, de
kandidaten op de eigen lijst en een eventuele lijstencombinatie met andere
verkiezingspartijen. Deze informatie zal door de uitvoeringsorganisatie worden
verwerkt in een speciaal uit te geven verkiezingsmedium waartoe belanghebbenden
toegang krijgen.
4. Tenminste 3 weken vóór de verkiezingsdatum worden de kandidaten bekend
gemaakt aan de belanghebbenden. De kiesgerechtigden ontvangen een schriftelijke
oproep om aan de verkiezingen deel te nemen.

Artikel 7 - Verkiezingen
1. Indien het totaal aantal gestelde kandidaten gelijk is aan of kleiner dan het aantal
vacatures in het Verantwoordingsorgaan (vijf) worden deze kandidaten door de
Verkiezingscommissie gekozen verklaard.

2. Indien het totaal aantal gestelde kandidaten groter is dan het aantal vacatures
worden verkiezingen gehouden.
3. De verkiezingen zijn schriftelijk maar ook de mogelijkheid om digitaal te stemmen
kan worden aangeboden. Iedere kiesgerechtigde is gerechtigd één stem uit te
brengen.
4. Ongeldig zijn stembiljetten waarop niets is ingevuld, twee stemmen of méér zijn
uitgebracht of op andere wijze is ingevuld dan het door de Verkiezingscommissie
voorgeschreven stemteken.
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Artikel 8 - Toewijzing der zetels
1. Na beëindiging van de stemming stelt de Verkiezingscommissie het aantal geldige
stemmen vast dat op elke kandidaat en op elke kandidatenlijst is uitgebracht.

2. De kiesdeler wordt vastgesteld door het totaal aantal geldige stemmen te delen door
het aantal te verdelen zetels (vijf).

3. Het aantal stemmen dat op een lijst is uitgebracht, wordt door de kiesdeler gedeeld.
Het quotiënt geeft aan hoeveel volle zetels bij de eerste verdeling aan iedere
kandidatenlijst of lijstencombinatie wordt toegekend.

4. Voor de verdeling van restzetels wordt vastgesteld hoeveel reststemmen iedere
kandidatenlijst of lijstencombinatie bevat na toepassing van lid 2 en lid 3 van dit
artikel. Van de nog beschikbare zetels wordt er telkens één toegekend aan de
kandidatenlijst of lijstencombinatie met de meeste reststemmen.

5. Binnen een lijstencombinatie worden zetels toegekend op basis van het aantal
uitgebrachte reststemmen per verkiezingspartij.

Artikel 9 - Voorkeurstemmen
De aanwijzing der gekozenen geschiedt naar de volgorde op de kandidatenlijst, met
dien verstande dat kandidaten die tenminste zoveel stemmen hebben als ¾ van de
kiesdeler voorgaan in volgorde van het aantal op hen uitgebrachte stemmen. Bij een
gelijk aantal voorkeurstemmen van kandidaten op eenzelfde lijst beslist de volgorde op
de kandidatenlijst.

Artikel 10 - Uitslag van de verkiezingen en benoeming
1. De uitslag van de verkiezingen wordt door de Verkiezingscommissie binnen 3
werkdagen na de verkiezingsdatum vastgesteld, vastgelegd in een proces-verbaal
en bekend gemaakt aan alle belanghebbenden.

2. De in het Verantwoordingsorgaan gekozen kandidaten worden door het Bestuur in
het Verantwoordingsorgaan benoemd.
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3. Een kandidaat die een benoeming niet aanvaardt, behoudt zijn plaats op de
kandidatenlijst.

Artikel 11 - Tussentijdse vacatures
1. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan hiervan voorzien.

2. Bij een tussentijdse vacature wordt de kandidaat die het hoogst op de
kandidatenlijst staat en nog niet vanuit deze lijst is benoemd, schriftelijk voor deze
vacature gevraagd. De kandidaat antwoordt schriftelijk aan de secretaris van het
Bestuur en de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan. Een kandidaat die een
tussentijdse benoeming niet aanvaardt, behoudt zijn plaats op de kandidatenlijst.

Artikel 12 - Bezwarenprocedure
Tegen een besluit van de Verkiezingscommissie kan iedere belanghebbende binnen
een week na de bekendmaking van dit besluit, bezwaar maken bij de Geschillen- en
Klachtencommissie in gezelschap van de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan.

Artikel 13 - Overige bepalingen
1. De Verkiezingscommissie beslist in alle incidentele gevallen die niet in dit reglement
zijn voorzien.

2. Dit reglement is vastgesteld door het Verantwoordingsorgaan op 10 december
2019.
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