
   
 

Noodzakelijke bepalingen betreffende de werkwijze van de Verkiezingscommissie voor de 

verkiezingen in Q1 2022 voor het Verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds 

Atos (Verkiezingsprocedure).  

 

ALGEMEEN 

1. Conform de statuten bestaat het Verantwoordingsorgaan (VO) uit 6 leden afkomstig uit de 
groep van de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden1. De groep gewezen 
deelnemers wordt vertegenwoordigd door 4 leden, de groep van pensioengerechtigden door 2 
leden. De vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden 
via verkiezingen benoemd. 

2. Deze verkiezingsprocedure geldt voor de in Q1 2022 te houden verkiezingen voor de tot Q4 
2025 mogelijk te vervullen vacatures voor vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden in het VO. Indien eerder verkiezingen nodig zijn zal deze procedure 
gelden tot de datum van de nieuwe verkiezingen. 

3. Voor deze verkiezingsprocedure wordt uitgegaan van de volgende kiesgroepen: 
- Gewezen deelnemers; 
- Pensioengerechtigden.  
De groep gewezen deelnemers, waartoe ook de arbeidsongeschikte deelnemers behoren, 
wordt gevormd door de personen die gewezen deelnemer zijn, in de zin van de Pensioenwet, in 
de Atos ML/ BP- pensioenregeling en eerdere pensioenregelingen.  

4. De minimum leeftijd voor kiesgerechtigd en/of verkiesbaar zijn is 18 jaar. De toetsdatum voor 
de leeftijd is de laatste dag waarop er nog gestemd kan worden. 

5. Het huishoudelijk reglement van het VO voorziet in de belangrijkste regels met betrekking tot 
de opzet, werkwijze, bevoegdheden en procedures van het VO, alsmede de basisregels voor de 
verkiezingen, zoals de zittingsperiode, wat er gebeurt als leden van het VO tussentijds 
terugtreden, etc. Deze verkiezingsprocedure moet dan ook in samenhang met het reglement 
worden gelezen. 

6. De organisatie van de verkiezing van de leden van het VO geschiedt door het bestuur en een 
verkiezingscommissie. Het pensioenbureau verzorgt de operationele ondersteuning. 

7. Voor de uitvoering van de verkiezingen heeft het bestuur een verkiezingscommissie ingesteld. 
De verkiezingscommissie bestaat uit Rene Baas (voorzitter), Joyce Tanamal, Thijs Gerrits en 
Erwin Vosse (secretaris).  

KANDIDAATSTELLING 
 
1. Het bestuur stelt een algemene oproep op om zich kandidaat voor het VO te stellen per 

kiesgroep, waarin ook een profielschets is opgenomen van de gezochte kandidaten.  
2. Deze algemene oproep zal uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de verkiezingen gedaan worden 

aan de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden, waarna zij zich schriftelijk of elektronisch, 
uiterlijk tot 4 weken voor de aanvang van de verkiezingen, dienen aan te melden bij de Stichting 
Pensioenfonds Atos, onder vermelding van de motivatie van hun verkiesbaarstelling, de mate waarin 

zij voldoen aan het profiel en met toezending van een pasfoto. Een kandidaat kan eventueel 
zijn/haar CV laten publiceren; hij/zij wordt er dan op geattendeerd welke informatie dan 
gepubliceerd zal worden, omdat er in het CV privacygevoelige informatie kan staan. 

 
1 Plus de mogelijkheid van 1 werkgeverlid 



   
 

3. De kandidaatstelling moet vóór de door de Verkiezingscommissie bekend gemaakte datum door de 

Verkiezingscommissie ontvangen zijn. Verkiesbaar is iedere gewezen deelnemer of 

pensioengerechtigden die als zodanig op de door de Verkiezingscommissie voor de verkiezingen 

vastgestelde lijst staat van de gewezen deelnemers of pensioengerechtigden zoals bij de Stichting 

Pensioenfonds Atos staan geregistreerd. Zie ook hetgeen gesteld is onder Algemeen artikel 4. 

4. Conform artikel 115, lid 5, Pensioenwet kunnen door een vereniging van gewezen deelnemers 

of pensioengerechtigden kandidaten worden voorgedragen, evenals door individuele gewezen 

deelnemers en pensioengerechtigden. Deze voordrachten gaan vergezeld van een schriftelijke 

verklaring van de kandidaat uit welke verklaring blijkt dat de kandidaat de kandidatuur 

aanvaardt. 

5. Kandidaatstelling geschiedt door aanmelding bij de secretaris van de verkiezingscommissie. 
Deze verstrekt degene die zich heeft aangemeld een op naam gesteld en gedagtekend bewijs 
van ontvangst. 

6. De motivatie van de kandidaat wordt getoetst door de verkiezingscommissie. De 
verkiezingscommissie behoudt zich het recht voor om feitelijke onjuistheden uit de motivatie 
van de kandidaat te verwijderen. 

7. De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de vereisten, gesteld in de 
Statuten, het HH reglement betreffende het VO en deze procedure. De verkiezingscommissie 
verklaart een kandidaatstelling die niet voldoet aan deze vereisten ongeldig en deelt dit 
onverwijld schriftelijk mede aan de kandidaat. De kandidaat wordt gedurende een week in de 
gelegenheid gesteld om te bewijzen dat de ongeldigheidverklaring onjuist is. 

8. Indien de aangemelde kandidaat niet voldoet aan de profielschets, zoals deze is opgenomen in 
de vooraf verspreide informatie, dan kan de verkiezingscommissie de kandidaat daar op wijzen. 

9. De verkiezingscommissie stelt een lijst met geldige kandidaten op per kiesgroep. Deze lijst 
wordt uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum door de verkiezingscommissie aan de 
kiesgerechtigden en het bestuur bekend gemaakt. Deze informatie wordt via de website 
beschikbaar gesteld, waarbij de kandidaten zich met hun profielgegevens en pasfoto aan de 
kiesgerechtigden voorstellen. 

10. Indien verkiezingen plaatsvinden wordt de volgorde bepaald door het aantal uitgebrachte 
geldige stemmen per kandidaat. Voor zover er bij de verkiezing meer kandidaten dan vacatures 
zijn, worden de kandidaten op de reservelijst geplaatst voor de betreffende kiesgroep voor de 
tot en met Q4 2025 mogelijk te vervullen vacatures voor vertegenwoordigers van de gewezen 
deelnemers of pensioengerechtigden in het VO. 

STEMPROCEDURE 
 

1. Iedere kiesgerechtigde ontvangt minimaal 7 dagen voor de verkiezingsperiode een papieren 
stembiljet. Op het papieren stembiljet staat een lijst met vakjes en daarachter de benaming 
kandidaat A, B, C, etc. Op de website van het Pensioenfonds wordt de lijst van verkiesbare 
kandidaten die hun verkiesbaarheid ontlenen aan dezelfde lijst als de kiesgerechtigden 
opgenomen, waarbij de desbetreffende te kiezen kandidaten in alfabetische volgorde staan. 
Iedere kandidaat krijgt daarbij een letter toegevoegd aan zijn naam (A, B, C, etc.). Door op het 
stembiljet het vakje van de letter aan te kruizen die gekoppeld is aan de kandidaat waar men op 
wil stemmen, wordt er op de kandidaat gestemd. Na invulling zorgt de kiesgerechtigde persoon 
er voor dat dit stembiljet op de op het stembiljet vermeldde voorgeschreven wijze, uiterlijk op 
17.30 uur van de laatste dag van de verkiezingsperiode, op de door de verkiezingscommissie 
aangegeven plaats van bestemming is aangekomen. Iedere kiesgerechtigde brengt maximaal 
één (1) stem uit. In de communicatie met de kiesgerechtigden moet duidelijk worden  



   
 
aangegeven dat het originele stembiljet geheel intact moet worden teruggestuurd, en dat 
kopieën of scans niet worden geaccepteerd. 

2. De stembiljetten worden aan alle gewezen deelnemers en pensioengerechtigden schriftelijk 
toegezonden. De stembiljetten kunnen naar een antwoordnummer (zonder postzegel) per post 
worden geretourneerd. 

3. Schriftelijke stemmen dienen uiterlijk op de door de Verkiezingscommissie bekend gemaakte 
datum om 17.30 uur door de verkiezingscommissie te zijn ontvangen. 

TELLEN VAN DE STEMMEN 
 
1. De verwerking van de stemmen geschiedt door de verkiezingscommissie. Bij de verwerking van 

de stemmen moet er een quorum van 3/4e aanwezig zijn van de verkiezingscommissie. Door de 
verkiezingscommissie wordt 2 dagen na het einde van de verkiezingsperiode op een daartoe 
door de verkiezingscommissie aangewezen plaats, de binnengekomen stembiljetten geteld. De 
verkiezingscommissie stelt het aantal geldige stemmen vast, dat op iedere kandidaat is 
uitgebracht. Het stembiljet is ongeldig indien dit niet door of namens de verkiezingscommissie 
is uitgereikt, een onduidelijke keuze bevat of meer dan één (1) uitgebrachte stem bevat. Bij een 
dubbel uitgebrachte stem worden beide stemmen ongeldig verklaard. Blanco stemmen worden 
als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. De gebruikte stembiljetten worden door de 
secretaris van de verkiezingscommissie in een gesloten archief ten minste 3 maanden bewaard. 

2. De verkiezingscommissie levert binnen 1 week na de sluiting van de verkiezing de resultaten 
van de stemming aan het bestuur. Hierbij vermeldt de verkiezingscommissie per kiesgroep het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen per kandidaat, het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen 
en het totaal aantal ontvangen en verwerkte stemmen. 

3. Gekozen om voor te dragen aan het bestuur voor benoeming zijn die kandidaat of kandidaten 
die achtereenvolgens per kiesgroep het hoogste aantal stemmen hebben gekregen tot het 
aantal vacatures is vervuld. Wanneer twee of meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen 
hebben gekregen beslist het lot. Deze loting geschiedt door het bestuur. De uitslag van de 
verkiezingen wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld en volledig bekend gemaakt aan 
het bestuur en de kiesgerechtigden. 
 

BEZWARENREGELING. 
1. Tegen een besluit van de verkiezingscommissie met betrekking tot: 

a. de bepaling van de datum van de verkiezingen, de tijdstippen van het begin en einde van de 
 stemming, 
b. de opstelling van de lijst van kiesgerechtigden en verkiesbare personen, 
c. de geldigheid van een kandidatuur, of 
d. de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen,  
kan iedere belanghebbende binnen één week na bekendmaking bezwaar maken bij het bestuur. 

2. Het bestuur beslist onverwijld op dit bezwaar en neemt daarbij, zo nodig, de nodige 
maatregelen. 

 
 
ACTIVITEITEN 
1. Het schema van de activiteiten en de tijdsplanning is separaat vastgelegd in een tijdschema. De 

website van het Pensioenfonds zal onder meer de aandacht vestigen op de verkiezingen en 
verwijzen naar het profiel van een lid van het VO. 

2. De uitslag van de verkiezingen wordt bekend gemaakt op de website van het Pensioenfonds. 



   
Binnen 4 weken na de verkiezingen beoordeelt het bestuur of de verkozen kandidaten gezien 
de gestelde eisen benoemd kunnen worden en wordt het nieuwe lid of de nieuwe leden na 
benoeming als VO-lid geïnstalleerd.  

 
ONVOORZIENE GEVALLEN 
In alle gevallen bepaalt het bestuur op advies van de verkiezingscommissie over zaken waarin deze 
procedure niet voorziet. 
 
Amstelveen, 28 oktober 2021 
 
Sako Zeverijn        Louis Alting 
Voorzitter    Secretaris      
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