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Artikel 1 Definities 
Op dit Verkiezingsreglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van 
Stichting Pensioenfonds UWV van toepassing. Met name de volgende 
begripsomschrijvingen zijn hierbij relevant: 
 
Het fonds: “Stichting Pensioenfonds UWV” 
Bestuur: het bestuur van het fonds; 
Deelnemer: deelnemers aan het fonds zijn de werknemers van 

de werkgever, die door het bestuur als zodanig 
zijn toegelaten, één en ander zoals nader in het 
reglement is geregeld, alsmede de leden van de 
Raad van Bestuur van de werkgever; 

Kiesgerechtigde: degene die op grond van artikel 4 lid 3 bevoegd 
is om een stem uit te brengen tijdens de 
verkiezing(en); 

Pensioengerechtigde: degene die in het genot is van een 
ouderdomspensioen; dan wel  
degene die in het genot een partnerpensioen van 
het fonds en geen deelnemer is; 

Prepensioengerechtigde: degene die in het genot is van een prepensioen van 
het fonds en geen deelnemer is; 

Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;  
Verkiezingsreglement: onderliggend reglement waarin de 

kandidaatstelling; 
 verkiezingsprocedure en vaststelling van de 

verkiezingsuitslag nader worden geregeld; 
Werkgever: Uitvoeringsinstituut 
 Werknemersverzekeringen. 
 

Artikel 2 Samenstelling verantwoordingsorgaan 
 
1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden: 

a. vier vertegenwoordigers namens de deelnemers; 
b. twee vertegenwoordigers namens de (pre)pensioengerechtigden; 
c. twee vertegenwoordigers namens de werkgever. 

 
2. Tot (plaatsvervangend) lid van het verantwoordingsorgaan kunnen worden benoemd 

de in het fonds deelnemende werknemers en de (pre)pensioengerechtigden die niet 
tevens zijn benoemd tot (plaatsvervangend) bestuurslid. Een deelnemende 
werknemer of (pre)pensioengerechtigde die (plaatsvervangend) bestuurslid  is 
geweest, kan worden benoemd een jaar na beëindiging van dat lidmaatschap. Een 
(plaatsvervangend) lid van het verantwoordingsorgaan kan geen lid zijn van de raad 
van toezicht. 

 
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd: 

a. de leden namens de deelnemers worden door het bestuur benoemd na 
verkiezing zoals omschreven in het onderliggende Verkiezingsreglement 
verantwoordingsorgaan en goedkeuring van de raad van toezicht; 

b. de leden namens de (pre)pensioengerechtigden worden door het bestuur 
benoemd na verkiezing zoals omschreven in het onderliggende 
Verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan en goedkeuring van de raad 
van toezicht; 

c. de leden namens de werkgever worden door het bestuur benoemd na 
voordracht van de Raad van Bestuur van de werkgever en goedkeuring van 
de raad van toezicht.  
 

4.    Het bestuur kan één plaatsvervangend lid benoemen na voordracht van de Raad 
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van Bestuur van de werkgever. Eén plaatsvervangend lid namens de deelnemers en 
één plaatsvervangend lid namens de (pre)pensioengerechtigden wordt door het 
bestuur benoemd na verkiezing door de deelnemers respectievelijk de 
(pre)pensioengerechtigden op de wijze als in dit verkiezingsreglement is 
omschreven met inachtneming van artikel 10 lid 3 en lid 4 van de statuten. 

 
5.   Indien voor één van de geledingen geen vertegenwoordiger wordt gekozen dan wel 

voorgedragen, zal deze geleding niet worden vertegenwoordigd. In geval van het 
bestaan van vacatures behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige 
bevoegdheden. Op het tijdstip dat de betreffende geleding kan voorzien in ten 
minste één vacature voor het verantwoordingsorgaan, zal deze geleding zitting 
nemen in het verantwoordingsorgaan. 

 
6.    Ieder van de leden als bedoeld in het eerste lid heeft een zittingsduur van 

maximaal vier jaar. De aftredende leden zijn terstond (doch maximaal éénmaal) 
herbenoembaar.  

 
7.    Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het 

verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan ten minste 20 weken voor afloop van de 
zittingstermijn schriftelijk in kennis. In het geval er een vacature ontstaat bij de 
vertegenwoordigers namens de werkgever verzoekt het bestuur de desbetreffende 
geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. Vervolgens zal het 
bepaalde in lid 6 van toepassing zijn. 

 
8.   Indien het lidmaatschap van een vertegenwoordiger namens de deelnemers 

respectievelijk namens de (pre)pensioengerechtigden eindigt anders dan door 
periodiek aftreden, wordt het benoemde plaatsvervangend lid aangewezen als lid 
van het verantwoordingsorgaan. In geval van een tussentijdse vacature, waarvoor 
geen vervanger meer benoemd kan worden, benoemt het bestuur tot opvolger van 
het betrokken lid de kandidaat die blijkens de vastgestelde en volledig bekend 
gemaakte uitslag van de laatstgehouden verkiezingen daarvoor als eerste in 
aanmerking komt. Indien er geen opvolger beschikbaar is, zullen er tussentijdse 
verkiezingen gehouden worden, overeenkomstig de procedure zoals beschreven in 
dit verkiezingsreglement. Wanneer er tussentijdse verkiezingen gehouden worden, 
dienen deze uiterlijk binnen 26 weken na ontstaan van de vacature(s) plaats te 
vinden.
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Artikel 3 Organisatie verkiezingen 
 

1. De organisatie van de verkiezing(en) van de vertegenwoordiger(s) namens de 
deelnemers en de (pre)pensioengerechtigden geschiedt door het dagelijks bestuur. 
 

2. Het dagelijks bestuur  legt verantwoording af aan het bestuur. 
3. Het dagelijks bestuur kan zich laten bijstaan door één of meer personen die geen 

deel uitmaken van het bestuur. 
 

Artikel 4 Kandidaatstelling leden  
 
1. Het bestuur brengt de deelnemers en de (pre)pensioengerechtigden op de hoogte 

van de mogelijkheid tot kandidaatstelling van deelnemers en 
(pre)pensioengerechtigden. Kandidaatstelling geschiedt door schriftelijke of 
elektronische aanmelding bij het dagelijks bestuur door een individuele deelnemer of 
(pre)pensioengerechtigde of door verenigingen in de zin van de Pensioenwet. 

 
2. Minimaal 12 weken voor het verstrijken van de termijn van het namens de 

deelnemers en namens de (pre)pensioengerechtigden benoemde lid 
verstrekt het bestuur alle deelnemers en (pre)pensioengerechtigden 
schriftelijk of elektronisch informatie over de invulling van de ontstane 
vacature. De competentievisie zal deel uitmaken van de te verstrekken 
informatie. Tevens maakt het bestuur de deelnemers en de 
(pre)pensioengerechtigden hierbij attent op de mogelijkheid van 
kandidaatstelling. 

 
3. Kiesgerechtigd zijn uitsluitend de personen die op de peildatum van de 

verkiezingen deelnemer respectievelijk (pre)pensioengerechtigden zijn. 
Indien iemand op de peildatum zowel deelnemer als 
(pre)pensioengerechtigde is, kan deze persoon uitsluitend een lid(leden) 
namens de deelnemers kiezen. De peildatum wordt door het dagelijks 
bestuur vastgesteld. 

4. Personen die zich kandidaat stellen als lid namens de deelnemers respectievelijk 
(pre)pensioengerechtigen dienen op de peildatum van de verkiezingen deelnemer 
respectievelijk (pre)pensioengerechtigde te zijn. Indien iemand op de peildatum 
zowel deelnemer als (pre)pensioengerechtigde is, kan hij zich uitsluitend kandidaat 
stellen als lid namens de deelnemers. De peildatum wordt door het dagelijks bestuur 
vastgesteld. 

 

Artikel 5 Vaststelling verkiezingsprocedure 
 
1. Het bestuur dan wel het dagelijks bestuur stelt de verkiezingsdatum vast, 

alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De 
verkiezingsdatum ligt altijd op een werkdag. 

 
2. Maximaal 6 weken voor de verkiezingsdatum is de termijn voor 

kandidaatstelling verstreken.  
 
3. Maximaal 2 weken na het verstrijken van de termijn voor kandidaatstelling 

stelt het dagelijks bestuur vast of er verkiezingen moeten worden gehouden. 
 

4. Indien er meer kandidaten zich aangemeld hebben dan er vacante zetels 
zijn, zullen verkiezingen plaatsvinden.  
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5. Indien er sprake is van één kandidaat per vacante zetel, of er minder 

kandidaten dan zetels zijn, zal er geen verkiezing worden gehouden voor deze 
geleding. Het bestuur zal dan overgaan tot benoeming van de 
kandida(a)t(en) tot (plaatsvervangend) lid van het verantwoordingsorgaan 
tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Het bestuur meldt dit besluit 
in de notulen van deze bestuursvergadering en op de website van het fonds. 

 
6. In het geval er tegelijk een vacante zetel is voor een lid van het 

verantwoordingsorgaan én een plaatsvervangend lid voor het 
verantwoordingsorgaan dan zullen in afwijking van lid 5 wel  verkiezingen 
worden gehouden als er evenveel kandidaten als vacante zetels beschikbaar 
zijn. De kandida(a)t(en) met de meeste stemmen uit de verkiezingen 
zal/zullen dan een zetel in het verantwoordingsorgaan krijgen en de 
kandidaat met de minste stemmen vervult de vacante positie als 
plaatsvervangend lid van het verantwoordingsorgaan. Bij een gelijk aantal 
stemmen beslist het bestuur. 

 

Artikel 6 Verkiezingsprocedure 
 
1. Maximaal 3 weken na het verstrijken van de termijn voor kandidaatstelling stelt 

het bestuur alle deelnemers respectievelijk de (pre)pensioengerechtigden op de 
hoogte van de verkiezingen. Het dagelijks bestuur stelt de deelnemers 
respectievelijk de (pre)pensioengerechtigden in de gelegenheid om hun stem 
schriftelijk of elektronisch via een externe verkiezingswebsite uit te brengen.  

 
2. De periode waarbinnen kiesgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen, 

bedraagt maximaal 4 weken. 
 

3. Iedere kiesgerechtigde persoon brengt per vacante zetel één stem uit. De 
verkiezing vindt plaats bij schriftelijke of elektronische stemming. De 
stemming is geheim en anoniem. 

 
4. Na het einde van de stemming stelt het dagelijks bestuur het aantal geldige 

stemmen vast. De kandida(a)t(en) met de meeste geldige stemmen word(t)(en) 
door het bestuur benoemd tot (plaatsvervangend) lid van het 
verantwoordingsorgaan namens de deelnemers respectievelijk namens de 
(pre)pensioengerechtigden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Bij een 
gelijk aantal stemmen, beslist het bestuur. 
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5. De uitslag van de verkiezingen wordt binnen 1 week na de verkiezingsdatum door het 
dagelijks bestuure vastgesteld en volledig bekend gemaakt aan het bestuur en aan 
de kiesgerechtigde perso(o)n(en) alsmede indien van toepassing aan organisaties 
die kandidaten hebben voorgedragen. Tevens wordt de uitslag in de notulen van de 
bestuursvergadering vastgelegd en op de website van het fonds bekendgemaakt. 
 

6. Het dagelijks bestuur maakt een verslag van de verkiezingsuitslag waarin onder 
andere wordt vermeld: 
a. het totaal aantal uitgebrachte stemmen; 
b. het aantal ongeldige stemmen; 
c. het aantal geldige stemmen; 
d. het aantal blanco stemmen; 
d. het aantal geldig uitgebrachte stemmen op elke kandidaat; 
e. de totaaluitslag van de verkiezingen. 

 
7. Het bestuur bepaalt uiterlijk een week na het verstrijken van de bezwaartermijn 

de definitieve uitslag van de verkiezingen. 
 
8. De gegevens waaruit de stemming blijkt, worden ten minste bewaard tot een 

week na het verstrijken van de bezwaartermijn. Ingeval van schriftelijke 
verkiezingen bewaart de secretaris van het bestuur de gebruikte stembiljetten. 

 

Artikel 7 Bezwaar 
 
1. Iedere kiesgerechtigde kan tegen een besluit van het bestuur binnen vijf 

werkdagen na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het bestuur. Het 
bestuur zal binnen twee weken een besluit nemen op het bezwaar. 

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

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en wijziging reglement 
 
1. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014 en is gewijzigd op 26 juni 2021. 

 
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur en kan, gehoord 

het verantwoordingsorgaan, door het bestuur worden 
gewijzigd. 

 
3. Bepalingen in dit reglement die strijdig zijn met de statuten van het fonds zijn nietig. 
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Document eigenschappen 
 
Historie 
 

Versie Datum Veranderingen 
(concept/definitief) 

Opdrachtgever Auteur 

0.1 25-01-2021  directeur 
bestuursbureau 

Bestuursbureau 

0.2 28-05-2021 Opmerkingen 
verkiezingscommissie 
verwerkt. 
Voorstel db 
organiseert 
verkiezingen 
 

Verkiezingscommi
ssie 
Dagelijks bestuur 

Bestuursbureau 

 
 
Goedkeuring 
Het verkiezingsreglement is ter kennisgeving en goedkeuring ingezien door: 

Wie Datum Versie 
Verkiezingscommissie 27-01-2021 0.1 

Bestuur 22-06-2021 0.2 

Verantwoordingsorgaa
n 

08-07-2021 1.0 
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