Verkiezingsreglement
verantwoordingsorgaan
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verkiezing van vertegenwoordigers van pensioen
gerechtigden in het verantwoordingsorgaan
van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor
de Bouwnijverheid
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Begripsbepalingen
Artikel 1
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Bedrijfstak
pensioenfonds voor de Bouwnijverheid
Deelnemer
De deelnemer zoals bedoeld in artikel 2 sub k
van de statuten van de Stichting Bedrijfstak
pensioenfonds voor de Bouwnijverheid
Kiescommissie
Commissie die toetst of de kieslijsten voldoen aan
de criteria zoals in dit verkiezingsreglement nader
omschreven en die belast is met de uitvoering en
handhaving van dit verkiezingsreglement
Kiesgerechtigde
Degene die op grond van artikel 4 lid 1 van dit
verkiezingsreglement bevoegd is om een stem
uit te brengen tijdens de verkiezing
Pensioenfonds
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor
de Bouwnijverheid

Statuten
De statuten van het pensioenfonds
Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in
artikel 16a van de statuten
Verkiezing
De verkiezing van vertegenwoordigers van
pensioengerechtigden in het verantwoordings
orgaan zoals bedoeld in artikel 16a van
de statuten
Verkiezingsreglement
Dit reglement waarbij de wijze van kandidaat
stelling, de inrichting van de verkiezingen en de
vaststelling van de uitslag nader wordt geregeld,
zoals bedoeld in artikel 16a van de statuten
Verkiezingstermijn
De termijn van twee weken gedurende welke
de kiesgerechtigden de gelegenheid hebben
hun stem uit te brengen

Pensioengerechtigde
Degene voor wie op grond van het Pensioen
reglement Bouwnijverheid het pensioen
is ingegaan

Algemene bepalingen
Artikel 2
1.	Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie
geledingen, te weten de geleding van de
werkgevers, de geleding van de deelnemers
en de geleding van de pensioengerechtigden.
2.	Een deel van het verantwoordingsorgaan
zijn vertegenwoordigers van de pensioen
gerechtigden. Het aantal zetels voor
de pensioengerechtigden wordt door

het bestuur bij elke verkiezing bepaald
met inachtneming van de bepalingen in
de Pensioenwet. De verkiezing van de
leden van het verantwoordingsorgaan die
namens de pensioengerechtigden worden
verkozen, geschiedt met inachtneming van
dit verkiezingsreglement, het bepaalde in
artikel 16a van de statuten en het reglement
van het verantwoordingsorgaan.
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Kiescommissie
Artikel 3
1.	Het bestuur is verantwoordelijk voor
de organisatie van de verkiezingen van
de vertegenwoordigers van pensioen
gerechtigden in het verantwoordingsorgaan.
2.	Het bestuur benoemt een kiescommissie.
De kiescommissie is belast met de uitvoering
en handhaving van de in dit verkiezings
reglement opgenomen bepalingen.

3.	De kiescommissie bestaat uit één lid van
de raad van toezicht, één bestuurslid namens
de werkgevers, één bestuurslid namens de
werknemers en één bestuurslid namens
de pensioengerechtigden. De kiescommissie
wordt ondersteund door het bestuursbureau
en kan zich laten bijstaan door een of meer
personen die geen deel uitmaken van het
bestuur. De kiescommissie benoemt uit haar
midden een voorzitter.

Kiesrecht
Artikel 4
1.	Kiesgerechtigde is een ieder die twee
maanden voorafgaande aan aanvang van de
verkiezingstermijn pensioengerechtigde is en
bij aanvang van de verkiezingstermijn 18 jaar
of ouder is.
2.	De volgende personen zijn niet verkiesbaar
als lid van het verantwoordingsorgaan:
(a) een bestuurslid van het pensioenfonds;
(b) een lid van de raad van toezicht;
(c)	een adviseur van het pensioenfonds.
Onder adviseur wordt verstaan
degene die in het jaar voorafgaand

aan de verkiezingstermijn of ten tijde
van de verkiezingen ten laste van het
pensioenfonds een vergoeding geniet
voor diens adviezen;
(d) een werknemer van het pensioenfonds;
(e)	een werknemer van het bestuursbureau;
en
(f)	overige personen van wie
het lidmaatschap van het
verantwoordingsorgaan naar het oordeel
van de kiescommissie onverenigbaar is
met de eigen functie of werkzaamheden.

Verkiezingstermijn
Artikel 5
1.	Het bestuur bepaalt de aanvang en het einde
van de verkiezingstermijn.
2.	De verkiezingstermijn vangt aan om 0:00 uur
van de eerste dag van de termijn en eindigt
om 23:59 van de laatste dag van de termijn.
De verkiezingstermijn eindigt niet op een
zondag of een maandag.
3.	De oproep tot kandidaatstelling wordt
minstens 10 weken voor het einde van de
verkiezingstermijn gedaan.
4.	De kieslijsten zoals bedoeld in artikel 6,
worden binnen een door het bestuur te
bepalen termijn ingediend bij de kies
commissie, met dien verstande dat tussen

de oproep tot kandidaatstelling en het einde
van deze termijn ten minste vier weken ligt en
dat tussen het einde van deze termijn en het
einde van de verkiezingstermijn ten minste
zes weken ligt.
5.	De kiescommissie stelt uiterlijk vier weken
voor het einde van de verkiezingstermijn de
kieslijsten vast en maakt deze bekend via
Bouwpensioen Magazine, via de website van
het pensioenfonds of op een andere door de
kiescommissie nader te bepalen wijze.
6.	Elke kiesgerechtigde heeft gedurende de
verkiezingstermijn de gelegenheid om zijn
stem uit te brengen.
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Kandidaatstelling
Artikel 6
1.	De kiescommissie vermeldt bij de oproep
tot kandidaatstelling het profiel voor de
kandidaten als in Bijlage 1 en het door
de kandidaten in te vullen formulier voor
de kandidaatstelling dat als Bijlage 2 bij dit
verkiezingsreglement is gevoegd.
2.	Kandidaatstelling geschiedt door schriftelijke
indiening van een lijst (kieslijst) van één of
meerdere kandidaten bij de kiescommissie.
De indiening van de kieslijst gaat voor elk van
de op de kieslijst voorkomende kandidaten
vergezeld van een ingevuld formulier zoals
bedoeld in Bijlage 2.
3.	De naam van een kandidaat mag slechts op
één kieslijst voorkomen.
4.	De indiening van een kieslijst staat open voor:
(g)	elke vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid en waarvan het
statutaire doel mede omvat het
behartigen van de belangen van haar
leden als pensioengerechtigde bij het
pensioenfonds; en
(h)	pensioengerechtigden die bij aanvang
van de verkiezingstermijn 18 jaar of
ouder zijn, indien de kandidaatstelling
gesteund wordt door tenminste
50 kiesgerechtigden door middel van een
handtekening.

5.	Het bestuur bepaalt de profielschets waaraan
een kandidaat dient te voldoen om te worden
toegelaten tot de kieslijst.
6.	De kiescommissie onderzoekt of iedere
kandidaat en iedere kieslijst voldoet aan
de vereisten van de wet en dit verkiezings
reglement. De kiescommissie onderzoekt ten
aanzien van iedere kandidaat of die voldoet
aan de profielschets zoals bedoeld in lid 5 van
dit artikel.
7.	De kiescommissie verklaart een kieslijst die
niet voldoet aan de vereisten zoals bepaald in
lid 6 van dit artikel ongeldig. De kiescommissie
deelt dit mede aan de indiener(s) van de
kieslijst. De indiener(s) van de kieslijst kunnen
uiterlijk acht werkdagen na de mededeling van
de kiescommissie de kieslijst aan de gestelde
eisen aanpassen en deze opnieuw bij de
kiescommissie indienen, mits de termijnen van
artikel 5 van dit reglement volledig worden
gerespecteerd c.q. niet worden geschonden.
8.	De volgorde van de kieslijsten wordt bepaald
door loting, met dien verstande dat eerst de
kieslijsten ingediend door de verenigingen
bedoeld in lid 4 onder (a) van dit artikel
worden vermeld en vervolgens de kieslijsten
ingediend door personen vermeld onder (b).

Enkele kandidaatstelling
Artikel 7
1.	Indien er evenveel of minder kandidaten zijn
dan zetels die aan de pensioengerechtigden
in het Verantwoordingsorgaan zijn
toegewezen, vinden er geen verkiezingen
plaats. De kandidaten worden dan geacht te
zijn gekozen.
2.	Indien er minder kandidaten zijn dan zetels
die aan de pensioengerechtigden in het
Verantwoordingsorgaan zijn toegewezen,
blijven één of meer zetels vacant.

	Indien het lidmaatschap van een lid van
het verantwoordingsorgaan gedurende de
benoemingstermijn, om welke reden dan
ook, tussentijds eindigt, wordt diens zetel
ingenomen door de eerstvolgende kandidaat
die op dezelfde kieslijst is vermeld. Indien
geen kandidaat meer beschikbaar is van
dezelfde kieslijst, dan blijft de zetel vacant.
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Stembiljetten/wijze van stemmen
Artikel 8
1.	De verkiezing geschiedt bij geheime
stemming.
2.	De kiescommissie zendt uiterlijk twee weken
voor het einde van de verkiezingstermijn
gewaarmerkte stembiljetten aan de kies
gerechtigden. De kiescommissie kan besluiten
de kiesgerechtigden de gelegenheid te
bieden hun stem uit te brengen op een
beveiligde pagina van een website, per e-mail
of op een andere door de kiescommissie
nader vast te stellen wijze.
3.	Aan een kiesgerechtigde kan, in geval van
niet ontvangst of verlies van het stembiljet,
op verzoek éénmaal een nieuw gewaarmerkt
stembiljet worden uitgereikt.

4. Iedere kiesgerechtigde heeft één stem.
5. Ongeldig is de stem:
(i)	waarvan het stembiljet niet door de
kiescommissie is gewaarmerkt;
(j)	die niet op een door de kiescommissie
toegelaten wijze is uitgebracht;
(k)	die door de kiescommissie ontvangen is
na het sluiten van de verkiezingstermijn;
(l)	waaruit niet duidelijk de keuze van de
kiesgerechtigde blijkt;
(m)	waarop meer dan één stem is uitgebracht;
(n)	waarop andere aantekeningen voorkomen
dan de keuze van de kiesgerechtigde.

Berekening van de uitslag
van de verkiezing
Artikel 9
1.	De kiescommissie bepaalt de uitslag van de
verkiezing als volgt:
(i)	de kiescommissie berekent de kiesdeler.
De kiesdeler is het aantal geldig
uitgebrachte stemmen gedeeld door
het aantal te bezetten zetels in het
verantwoordingsorgaan;
(ii)	de kiescommissie wijst het aantal zetels
toe door het aantal geldig uitgebrachte
stemmen op een kieslijst te delen door
de kiesdeler en de uitkomst hiervan
naar beneden af te ronden tot een
heel getal. De kiescommissie bepaalt
of er een "overschot" is door van het
totaal uitgebrachte aantal stemmen op
een kieslijst het aantal stemmen af te
trekken dat overeenkomt met het aantal
behaalde zetels;
(iii)	de kiescommissie verdeelt de rest
zetel(s). Dit geschiedt volgens het
principe van het grootste overschot.
De kieslijst met het grootste stemmen
overschot per kieslijst komt voor de
eerste restzetel in aanmerking. Indien dit
een kieslijst betreft waarbij op grond van
sub (ii) nog geen zetel is toegewezen,
geldt als aanvullende voorwaarde voor
een restzetel dat het stemmenoverschot
ten minste 75% van de kiesdeler

moet zijn. De volgende restzetel komt in
aanmerking met een aantal stemmen van
het één na grootste overschot. Indien
dit een kieslijst betreft waarbij op grond
van sub (ii) nog geen zetel is toegewezen,
geldt als aanvullende voorwaarde voor
de restzetel dat het stemmenoverschot
ten minste 75% van de kiesdeler is,
enzovoort;
(iv)	indien - op basis van het principe van
het grootste overschot na toepassing
van (iii) - twee of meer kandidaten in
aanmerking komen voor een restzetel,
wordt deze toegewezen aan de kieslijst
die nog geen zetel heeft toegewezen
gekregen maar wel ten minste 75% van
het aantal stemmen van de kiesdeler
heeft gehaald. Indien elke kieslijst een
zetel toegewezen heeft gekregen, komt
de restzetel toe aan de kieslijst met de
minste toegekende zetels.
2.	De aan een kieslijst toegevallen zetels
worden toegewezen aan de daarop
staande kandidaten in de volgorde van het
aantal stemmen dat op iedere kandidaat
is uitgebracht.
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3.	Indien aan een kieslijst meer zetels worden
toegewezen dan er kandidaten op de
kieslijst staan, dan blijven deze zetels vacant.
Indiener(s) van kieslijsten kunnen voorafgaand
aan de verkiezing een lijstverbinding met
elkaar aangaan. Bij een lijstverbinding worden
de zetels toegewezen op basis van de
volgende procedure:
•	Het totaal aantal stemmen dat op de
lijstverbinding is uitgebracht wordt
gedeeld door het aan de lijstverbinding
toegewezen aantal (rest)zetels.

Dit quotiënt wordt combinatiekiesdeler
genoemd.
	
• Het aantal maal dat een individuele lijst
de combinatiekiesdeler heeft gehaald,
waarbij het quotiënt (aantal stemmen/
combinatiekiesdeler) altijd naar beneden
wordt afgerond tot een natuurlijk getal, is
het aantal zetels dat een individuele lijst
krijgt toegewezen.
	
• Resterende zetels worden toegewezen
volgens het principe van het grootste
stemmenoverschot.

Publicatie en verslag
van de verkiezingsuitslag
Artikel 10
1.	De kiescommissie bepaalt uiterlijk twee weken
na de laatste verkiezingsdatum de voorlopige
uitslag van de verkiezingen.
2.	Iedere kiesgerechtigde kan tegen een besluit
van de kiescommissie binnen 4 werkdagen na
de bekendmaking van de voorlopige uitslag
bezwaar maken bij de kiescommissie, zoals
bepaald in artikel 11 van dit reglement.

6.	De kiescommissie maakt een verslag van de
verkiezingsuitslag waarin wordt vermeld:
	-  het totaal uitgebrachte stemmen;
	-  het aantal ongeldige stemmen;
	-  het aantal geldige stemmen;
	- het aantal geldige uitgebrachte stemmen
op elke kandidaat;
	-  de totaaluitslag van de verkiezingen.

3.	De kiescommissie bepaalt uiterlijk één
werkdag na het verstrijken van de
bezwaartermijn, de definitieve uitslag van
de verkiezingen.

7.	De kiescommissie brengt, uiterlijk 4 weken
na de vaststelling van de definitieve
verkiezingsuitslag, verslag uit aan het bestuur
over de gang van zaken rond de verkiezingen
en de uitslag daarvan.

4.	De kiescommissie informeert na de vast
stelling van de definitieve uitslag, schriftelijk
elke kandidaat die vanwege de verkiezing een
zetel in het verantwoordingsorgaan krijgt.

8.	De kiescommissie bewaart de gebruikte
stembiljetten en de digitaal uitgebrachte
stemmen tot ten minste drie maanden
na afloop van de verkiezingen.

5.	De kiescommissie publiceert een samen
vatting van de verkiezingsuitslag via
Bouwpensioen Magazine en via de website
van het pensioenfonds.
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Bezwaar
Artikel 11
1.	Iedere kiesgerechtigde kan tegen een besluit
van de kiescommissie binnen 4 werkdagen
na de bekendmaking van dit besluit bezwaar
maken bij de kiescommissie. De kiescommissie
zal binnen 4 werkdagen een besluit nemen op
het bezwaar.

2.	In de gevallen waarin dit verkiezingsreglement
niet voorziet, beslist de kiescommissie.

Aanvaarding van de verkiezing
Artikel 12
1.	Elk gekozen lid van het verantwoordings
orgaan wordt geacht zijn verkiezing als lid van
het verantwoordingsorgaan te aanvaarden,
tenzij het lid binnen drie werkdagen, nadat
de definitieve verkiezingsuitslag aan hem
is medegedeeld, schriftelijk aan de kies
commissie verklaart zijn verkiezing niet
te aanvaarden.

2.	Indien een gekozen lid van het verant
woordingsorgaan zijn zetel niet aanvaardt,
komt de zetel toe aan de eerst volgende
kandidaat van de kieslijst waarvan ook
het gekozen lid deel uitmaakt. Indien er
onvoldoende kandidaten op deze kieslijst zijn
vermeld, geldt de procedure van artikel 9 lid 3
van dit verkiezingsreglement.

Wijzigingen van
dit verkiezingsreglement
en inwerkingtreding
Artikel 13

31.0101.17

1.	Dit verkiezingsreglement kan gewijzigd of
aangevuld worden bij besluit van het bestuur.

2.	Dit verkiezingsreglement is op 13 februari
2014 in werking getreden en is laatstelijk
gewijzigd op 28 september 2017.
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