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Verkiezingsreglement lid verantwoordingsorgaan SPTV. 
 
Algemeen  

1. Het lid verantwoordingsorgaan namens de actieve deelnemers wordt gekozen uit de 
kring van deelnemers met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

2. Het lid verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden wordt gekozen uit 
de kring van de pensioengerechtigden met meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 

3. Het lid verantwoordingsorgaan namens de werkgever wordt aangesteld door de 
werkgever. 

4. Het bestuur van  SPTV stelt de procedure voor de verkiezing vast en maakt die 
bekend bij de gepensioneerden en de actieve deelnemers. 
 

Oproep voor kandidaten  
1. Tenminste 2 maanden voor het einde van de zittingstermijn geeft het bestuur de 

mogelijkheid aan de pensioengerechtigden en de actieve deelnemers om zich 
kandidaat te stellen voor de functie van lid in het verantwoordingsorgaan.  

2. Bij de oproep staat in een functieprofiel omschreven waaraan het toekomstige lid 
dient te voldoen. 

3. De pensioengerechtigde en de actieve deelnemer die zich kandidaat stelt bevestigd 
schriftelijk door het aanmeldingsformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen.    

4. Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 4 weken na dagtekening van de oproep door 
het secretariaat van het fonds te zijn ontvangen.      

 
Verkiezing  

1. Het bestuur stelt vast of de kandidaten voldoen aan het functieprofiel. Alleen als de 
kandidaat voldoet aan het functieprofiel kan de kandidaat mee doen aan de 
verkiezing. 

2. Bij meerdere kandidaten volgt een verkiezing. Indien er één kandidaat is volgt er 
geen verkiezing en is deze kandidaat gekozen.   

3. Het bestuur maakt aan de pensioengerechtigden en de actieve deelnemers bekend 
wie de kandidaten zijn door middel van een gewaarmerkt stemformulier. Voor de 
actieve deelnemers kan de stemming plaatsvinden met een digitaal stemformulier. 

4. Allen die behoren tot de groep pensioengerechtigden en de actieve deelnemers 
kunnen een stem uitbrengen op één van de kandidaten en hun stem terugsturen met 
de retour-enveloppe of digitaal indien van toepassing. 

5. De stemperiode eindigt drie weken na dagtekening van de verzending van de 
stemformulieren.     

6. Voor het tellen van de stemmen wordt een kiescommissie samengesteld.   
 
Uitslag     
Nadat de stemmen zijn geteld zal het bestuur zo spoedig mogelijk de uitslag bekend maken 
via de website van SPTV en in geval van pensioengerechtigden via een brief nadat de 
kandidaten zijn ingelicht.  


