
 

 
 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN VERKIEZINGEN VERANTWOORDINGSORGAAN 

Algemeen 

1) Wat doet het Verantwoordingsorgaan? 

Het pensioenfondsbestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid 

en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het 

handelen van het bestuur, onder andere op basis van het bestuursverslag en de jaarrekening. 

Het Verantwoordingsorgaan geeft daarnaast een oordeel over het door het bestuur gevoerde 

beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarbij beoordeelt het Verantwoordingsorgaan of 

het beleid en de beleidskeuzes binnen de gemaakte afspraken en kaders worden uitgevoerd en 

ieders belang evenwichtig is afgewogen. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan krijgt een 

plaats in het bestuursverslag van het pensioenfonds. Daarnaast brengt het 

Verantwoordingsorgaan gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur. 

2) Hoeveel zetels zijn er beschikbaar? 

Het Verantwoordingsorgaan heeft in totaal 3 zetels:  

 2 leden vertegenwoordigen de deelnemers; 

 1 lid vertegenwoordigt de pensioengerechtigden; 

 

Er is een vacature voor een lid die de gepensioneerde deelnemers vertegenwoordigt. Daarom 

worden nu verkiezingen georganiseerd voor deze zetel.  

3) Wat zijn de tijdlijnen van de verkiezingen, de uitslag en de installatie? 

De verkiezingen lopen van 22 februari tot en met 7 maart. De uitslag wordt op 17 maart bekend 

gemaakt.  

4) Hoe wordt de uitslag vastgesteld? 

Na afloop van de verkiezingen wordt een stemrapportage opgemaakt. Het bestuur stelt de 

stemuitslag vast. De kandidaat met de meeste stemmen wordt geacht te zijn gekozen. Het 

bestuur benoemt vervolgens deze kandidaat als lid van het Verantwoordingsorgaan.  

5) Wat zijn de regels voor de verkiezingen? 

De regels voor de verkiezingen vind je onder downloads => Statuten en reglementen=> in het 

Reglement Verantwoordingsorgaan  

6) Hoeveel stemmen kunt u uitbrengen? 

Gepensioneerde deelnemers brengen op 1 kandidaat 1 stem uit. 

7) Hoe kunt u uw stem uitbrengen? 



Als kiesgerechtigde kunt u uw stem digitaal uitbrengen in de zogenaamde stemtool. U ontvangt 

van ons tussen 18 en 20 februari een stemoproep per mail of per post met een unieke code.  

8) U bent actieve of gewezen deelnemer en kunt niet stemmen. Waarom niet en hoe wordt uw 

belang dan behartigd? 

Als actieve of gewezen deelnemer kunt u niet stemmen. We hebben 1 vacature voor de 

gepensioneerde deelnemers in het Verantwoordingsorgaan. Alleen gepensioneerde deelnemers 

kunnen op dit moment op een kandidaat stemmen. 

Ongeacht van wie de zetel is, wordt ieder lid van het Verantwoordingsorgaan geacht om bij de 

uitvoering van zijn/haar rol de belangen van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds 

zorgvuldig mee te wegen en te behartigen.  

9) U heeft ten onrechte geen stemoproep ontvangen. Wat kunt u doen? 

U kunt ons bellen op 013 4623518. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur 

tot 17.00 uur. U kunt ook contact opnemen via deze website.  

 

10) U bent uw inloggegevens kwijt. Wat moet u doen? 

U kunt ons bellen op 013 4623518. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur 

tot 17.00 uur. U kunt ook contact opnemen via deze website.  

 

11) De stemtool werkt niet/slecht op uw mobiele telefoon. Wat nu? 

Het digitale stemformulier is vooral geschikt om in te vullen op desktop of tablet. We adviseren 

daarom ook een stem via desktop of tablet te geven. 

 

12) U beschikt niet over een eigen computer of tablet 

             Vraag een bekende of een familielid of u via zijn of haar computer mag stemmen. Of anders in  

             een openbare ruimte, bijvoorbeeld in de bibliotheek.  

 

13) U hebt een fout gemaakt bij het stemmen. Kan dat nog worden hersteld? 

Helaas, wij kunnen fout uitgebrachte stemmen niet herstellen om het risico op fraude én verdere 

fouten te beperken. 

14) Hoe is een eerlijke, vertrouwelijke en veilige manier van stemmen gewaarborgd? 

De organisatie van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan is deels uitbesteed aan 

MWM2, een partij die regelmatig digitale verkiezingen coördineert. MWM2 is de objectieve derde 

partij en opereert zorgvuldig, onder andere op basis van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Zij hebben hun systemen en processen zo ingericht dat stemmen 

veilig en vertrouwelijk plaatsvindt en dat dubbel stemmen niet mogelijk is.  

15) Stond uw vraag er niet bij? 

             U kunt ons bellen op 013 4623518. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur  

             tot 17.00 uur. U kunt ook contact opnemen via deze website.  

 

 
 
 


