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Verkiezingsreglement PMA  

Artikel 1.  Definities 

a.  bestuur: het bestuur van het fonds; 

 

b. fonds:   Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apothekers; 

 

c. kandidaatstellingscommissie: de kandidaatstellingscommissie van het fonds als bedoeld in 

artikel 2 lid 3 van dit reglement; 

 

 

d. pensioengerechtigde: de persoon die ingevolge één van de pensioenreglementen 

van het fonds een pensioenuitkering ontvangt; 

 

e. RCO: Regie en Coördinatie Overleg; 

f. statuten: de statuten van het fonds; 

g. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds; 

h. verkiezingscommissie: de verkiezingscommissie van het fonds als bedoeld in artikel 2 

lid 2 van dit reglement; 

 

   

Artikel 2.  Verkiezingscommissie en kandidaatstellingscommissie 

 

1. Het bestuur stelt een verkiezingscommissie en kandidaatstellingscommissie in zodra: 

a. te voorzien is dat binnen een jaar een vacature voor een vertegenwoordiger van 

pensioengerechtigden in het bestuur zal ontstaan of  

b. te voorzien is dat binnen een jaar een vacature voor een vertegenwoordiger van 

pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan zal ontstaan.  

 

2. De verkiezingscommissie is met inachtneming van het in dit reglement bepaalde belast met 

de organisatie van de verkiezingen van het lid van het bestuur dat de pensioengerechtigden 

vertegenwoordigt en de verkiezingen van het lid van het verantwoordingsorgaan dat de 

pensioengerechtigden vertegenwoordigt. De verkiezingscommissie bestaat uit drie leden te 

weten een lid van het RCO niet zijnde een deelnemer aan de verkiezingen, de directeur van 

het fonds en een medewerker van het fonds.  

3. De kandidaatstellingscommissie is met inachtneming van het in dit reglement bepaalde belast 

met de vaststelling van de kieslijst voor de verkiezing van de vertegenwoordiger van de 

pensioengerechtigden en bestaat uit twee bestuursleden waaronder in ieder geval de 

voorzitter van het bestuur, tenzij de voorzitter zelf verkiesbaar is. In dat geval neemt een 

ander bestuurslid plaats. Indien sprake is van verkiezingen voor een lid van het 

verantwoordingsorgaan wordt de kandidaatstellingscommissie uitgebreid met een lid van het 

verantwoordingsorgaan, niet zijnde een deelnemer aan de verkiezingen. 

 

 

4. De kandidaatstellingscommissie beslist bij consensus en bij staking van de stemmen beslist 

het bestuur. Spoedeisende zaken kunnen per telefoon of e-mail aan de leden van de 

commissies worden voorgelegd. De leden van de commissie dienen dan binnen drie 

werkdagen hun beslissing kenbaar te maken. 

Artikel 3.  Verkiesbaarheid 
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Voor de functie van bestuurslid namens de pensioengerechtigden en lid van het 

verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden zijn verkiesbaar de personen die op de 

datum van verzending van de in artikel 6, lid 3 vermelde stembiljetten 18 jaar of ouder zijn .  

 

 

Artikel 4.  Kiesrecht 

 

Voor de functie van bestuurslid namens de pensioengerechtigden en lid van het 

verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden zijn kiesgerechtigd de 

pensioengerechtigden van het fonds die op de datum van verzending van de in artikel 6, lid 3 

vermelde stembiljetten 18 jaar of ouder zijn.  

 

 

Artikel 5.  Kandidaatstelling 

 

1. De verkiezingscommissie informeert de pensioengerechtigden middels schriftelijke 

kennisgeving dat er een vacature in het bestuur of het verantwoordingsorgaan bestaat of zal 

ontstaan of dat conform de statuten van het fonds is verzocht om verkiezingen en dat 

kandidaten kunnen worden aangemeld bij de verkiezingscommissie. De verkiezingscommissie 

informeert de pensioengerechtigden eveneens over het door het door het bestuur opgestelde 

functieprofiel en/of de ten behoeve van het verantwoordingsorgaan opgestelde 

competentievisie en stelt deze stukken beschikbaar. 

 

2. Tot uiterlijk 21 dagen na het uitbrengen van de in lid 1 bedoelde kennisgeving kunnen 

kandidaten worden aangemeld bij de verkiezingscommissie.  

 

3. De aanmelding als kandidaat geschiedt door de kandidaat zelf, ondersteund door ten minste vijf 

pensioengerechtigden van het fonds.  

 

4. Wanneer de kandidaat zich aanmeldt, dient de kandidaat te zorgen voor een recent afgegeven 

Verklaring omtrent Gedrag (VOG). De hiermee gepaard gaande kosten kunnen onder 

overlegging van bewijsstukken bij het fonds gedeclareerd worden.  

 

5. De kandidaatstellingscommissie beoordeelt of de kandidaatstelling aan de vereisten van dit 

reglement voldoet. De kandidaatstellingscommissie verklaart een kandidaatstelling ongeldig als 

niet wordt voldaan aan de vereisten en deelt dit direct schriftelijk mee aan degene die de 

kandidaat heeft gesteld. De kandidaatstellingscommissie biedt zo mogelijk de gelegenheid 

eventuele reglementaire gebreken binnen een door de kandidaatstellingscommissie gestelde 

termijn op te lossen. 

 

6. Alleen kandidaten die naar het oordeel van de kandidaatstellingscommissie aan de vereisten 

van dit reglement en het functieprofiel voor het bestuurslid of de ten behoeve van het 

verantwoordingsorgaan opgestelde competentievisie voldoen, worden opgenomen op de 

kandidatenlijst. De kandidaatstellingscommissie legt de overwegingen ingeval van een afwijzing 

gemotiveerd vast en informeert de kandidaten of zij wel of niet op deze lijst zijn opgenomen. 

 

7. Indien de kandidaatstellingscommissie een kandidaat afwijst en de kandidaat is het daar niet 

mee eens, dan bestaat er een bezwaarmogelijkheid bij de kandidaatstellingscommissie en een 

beroepsmogelijkheid bij het bestuur. Het bezwaar van de kandidaat dient binnen vijf werkdagen 

per mail te worden verzonden aan info@pma-pensioenen.nl. De kandidaatstellingscommissie 

mailto:info@pma-pensioenen.nl
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respectievelijk het bestuur beslist zo spoedig mogelijk op het ingestelde bezwaar respectievelijk 

beroep en treft daarbij de voorzieningen die de commissie of het bestuur nodig acht.  

 

 

Artikel 6.  Verkiezingen 

 

1. Indien er niet meer dan één kandidaat is opgenomen op de betreffende kandidatenlijst, vinden 

geen verkiezingen plaats en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen. 

 

2. De verkiezing vindt plaats bij geheimhouding. 

 

3. De verkiezingen vinden plaats door toezending van gewaarmerkte stembiljetten aan alle 

kiesgerechtigden, uiterlijk binnen veertien dagen na afloop van de in artikel 5, lid 2 bedoelde 

periode. Op de stembiljetten staat de sluitingsdatum van de verkiezingen vermeld, die minimaal 

veertien dagen na de verzenddatum ligt. Bij verzending van de stembiljetten zal uitsluitend 

gebruik gemaakt worden van de op het moment van verzending bij het fonds geadministreerde 

adressen. De schriftelijke oproep gaat vergezeld van een antwoordenvelop. 

 

4. Ongeldig zijn stembiljetten: 

a. die niet door of namens de verkiezingscommissie zijn gewaarmerkt; 

b. waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt; 

c. waarop meer dan één stem is uitgebracht; 

d. die op een andere wijze worden uitgebracht dan door de verkiezingscommissie is 

voorgeschreven; 

e. die blanco zijn uitgebracht; 

f. waarop niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde persoon blijkt; 

g. waarop andere aantekeningen voorkomen dan de uitgebrachte stemmen; 

h. die na sluitingsdatum zijn ontvangen. 

 

 

Artikel 7. Uitslag van de verkiezingen  

1. Tot bestuurslid of lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden is 

gekozen de kandidaat die de meeste stemmen heeft verkregen. Bij een gelijk aantal stemmen 

beslist het lot.  

 

2. De verkiezingscommissie stelt binnen vijf werkdagen na de sluitingsdatum van de verkiezingen 

de uitslag vast en maakt deze bekend aan de betreffende kandidaat en het bestuur of het 

verantwoordingsorgaan. De uitslag van de verkiezingen wordt bekend gemaakt  op de website 

van het fonds.  

 

Artikel 8.  Benoeming  

De feitelijke benoeming van het betreffende bestuurslid vindt plaats volgens artikel 6 lid 2 van de 

statuten. Met het vaststellen van de verkiezingsuitslag is het betreffende lid van het 

verantwoordingsorgaan gekozen. 

 

Artikel 9.  Bewaartermijn 

De verkiezingscommissie bewaart de uitgebrachte stemmen drie maanden. Na deze termijn worden 

de uitgebrachte stemmen vernietigd. . 
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Artikel 10.  Digitalisering 

Het fonds kan besluiten het verkiezingsproces, waar mogelijk, te digitaliseren. In dat geval blijft het 

proces zoals beschreven in dit verkiezingsreglement van kracht maar worden – waar mogelijk 

en wettelijk toegestaan – digitale in plaats van schriftelijke middelen ingezet.  

 

Artikel 11.  Wijziging en inwerkingtreding 

 

1.  In gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien beslist het bestuur. 

2.  Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur.  

3. Dit reglement is laatstelijk gewijzigd bij besluit van het bestuur van 26 oktober 2021 en treedt in 

werking per die datum.  

 

 

 

 

 


