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Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor dit reglement zijn de begrippen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Openbare 
Bibliotheken (hierna: het Fonds) van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende 
begripsomschrijvingen: 
- Fonds: 

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, 
 
- Bestuur: 

het bestuur van het Fonds, 
 
- Pensioengerechtigde: 

de persoon voor wie op grond van het pensioenreglement van het Fonds het pensioen is 
ingegaan, 

 
- Uitvoeringsorganisatie: 

AZL, te Heerlen, 
 
- Verantwoordingsorgaan: 

Het verantwoordingsorgaan van het Fonds, 
 

- Verkiezingen: 
het kiezen van (vertegenwoordigers van) pensioengerechtigden, ten behoeve van participatie in 
het Verantwoordingsorgaan, 

 
- Verkiezingscommissie: 

het orgaan dat namens het bestuur belast is met de organisatie en uitvoering van de 
verkiezingen. 

 
 
Artikel 2  Kiesgerechtigd 
Kiesgerechtigd is iedere pensioengerechtigde van 18 jaar en ouder. 
 
 
Artikel 3  Verkiesbaar 
Verkiesbaar is iedere persoon die als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden op wil treden en 
die voldoet aan de profielschets die het bestuur heeft opgesteld. Als deze persoon een 
pensioengerechtigde is, volstaat individuele kandidaatstelling. Als deze persoon een 
vertegenwoordiger betreft die niet tot deze groep behoort, dient de kandidaatstelling minimaal van 
dertig handtekeningen van pensioengerechtigden te zijn voorzien. 
 
 
Artikel 4 Verkiezingscommissie 
1. De organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden 

geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
2. Het bestuur benoemt een verkiezingscommissie die belast is met de organisatie van de 

verkiezingen. De verkiezingscommissie bestaat uit twee leden van het bestuur. Het secretariaat 
van de verkiezingscommissie wordt desgewenst bij de uitvoeringsorganisatie van het POB 
belegd. 
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3. De verkiezingscommissie legt verantwoording af aan het bestuur. Uiterlijk binnen 15 dagen na 
de einddatum van de verkiezingen brengt de verkiezingscommissie aan het bestuur verslag uit 
over de uitslag en de gang van zaken rond de verkiezingen.  

 
 
Artikel 5 Organisatie van de verkiezingen 

1. Het bestuur heeft bepaald dat eens in de drie jaar verkiezingen worden gehouden voor de 
vertegenwoordiger(s) van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan. 

2. Het bestuur bepaalt het uiterlijke tijdstip  voor de kandidaatstelling alsmede de publicatie van de 
kandidaatstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele overlegging van 
handtekeningen en toetsing van de kandidaten aan de profielschets. 

3. Het bestuur bepaalt de verkiezingsperiode waarbinnen de kiesgerechtigden hun stem kunnen 
uitbrengen. 

4. Het bestuur maakt de profielschets voor de in te vullen zetel(s) in het verantwoordingsorgaan 
van het Fonds openbaar. 

5. Het bestuur bepaalt op welke wijze de in te vullen zetel(s) voor (vertegenwoordiger(s) van) 
pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan onder de aandacht van de 
pensioengerechtigden worden gebracht. Het bestuur geeft daarbij de periode aan waarbinnen 
verkiesbare personen zich kandidaat kunnen stellen en het adres van indiening van hun 
kandidatuur. 

 
 
Artikel 6 Kandidaatstelling 
1. Kandidaatstelling geschiedt via het bestuurssecretariaat. 
2. Iedere verkiesbare persoon geeft bij zijn kandidaatstelling aan op welke wijze door hem wordt 

voldaan aan de profielschets en levert hierbij een motivatie en een curriculum vitae aan. 
 
 
Artikel 7 Profielschets 
1. Alleen kandidaten die naar de mening van het bestuur voldoen aan de profielschets kunnen 

worden opgenomen op de kandidatenlijst. 
2. In de profielschets zijn deskundigheidseisen, vereiste competenties en eisen met betrekking tot 

kennis en ervaring opgenomen. 
3. De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de profielschets en de eisen 

van dit reglement. Het afnemen van een toets kan hiervan onderdeel uitmaken. De 
verkiezingscommissie plaatst kandidaten die voldoen aan de profielschets en eisen van dit 
reglement op de kandidatenlijst. Direct na de vaststelling van de definitieve kandidatenlijst 
worden kandidaten op de hoogte gesteld of zij wel of niet op de lijst zijn opgenomen. 

 
 
Artikel 8 Aantal kandidaten en zetels 
Indien er niet meer geschikte kandidaten zijn dan er openstaande zetels zijn voor vertegenwoordigers 
van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, dan vinden geen verkiezingen plaats. De 
kandidaten worden in dat geval geacht te zijn verkozen. 
 
 
Artikel 9 Wijze van stemming 
De verkiezing vindt plaats door digitale / schriftelijke stemming. Alle kiesgerechtigden worden digitaal 
/ schriftelijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen. 
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Artikel 10 Aantal stemmen 
Iedere kiesgerechtigde brengt maximaal één stem uit. Er wordt niet gewerkt met machtigingen. 
 
 
Artikel 11 Geldigheid stemmen 
1. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal geldig uitgebrachte 

stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht. 
2. Ongeldig zijn de schriftelijke stembiljetten: 

a. die niet door de verkiezingscommissie zijn verzonden, of 
b. waaruit niet duidelijk een keuze blijkt, of 
c. ontvangen na de vastgestelde einddatum van de verkiezingen, of 
d. waarop opmerkingen geschreven zijn. 

 
 
Artikel 12 Uitslag 
1. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezingen vast en maakt deze bekend 

binnen 15 dagen na de einddatum van de verkiezingen. 
2. De kandidaat op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, wordt door het bestuur 

benoemd tot lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden tijdens de 
eerstvolgende bestuursvergadering. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het bestuur. De 
uitslag van de stemmen wordt door het bestuur in de notulen van de bestuursvergadering 
vastgelegd. 

 
 
Artikel 13 Tussentijdse vacature door aftreden of andere oorzaken 
In het geval van een tussentijds aftreden of een andere omstandigheid bedoeld in artikel10 van het 
Reglement Verantwoordingsorgaan waardoor het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan  van 
een benoemde tussentijds eindigt kan in beginsel degene die na de verkozene de meeste stemmen 
op zich heeft verenigd, worden benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Hij wordt daartoe 
door het bestuur uitgenodigd. Aanvaardt hij de uitnodiging dan neemt hij op het rooster van aftreden 
de plaats van zijn voorganger in en volgen geen nieuwe verkiezingen.  
Ontstaat de tussentijdse vacature korter dan 6 maanden voor de afloop van de lopende 
zittingstermijn, dan is het gestelde in dit artikel niet van toepassing, en blijft de vacature open tot na 
het houden van de eerstvolgende verkiezingen. 
 
 
Artikel 14 Bewaartermijn 
1.  Met het oog op de regeling voor tussentijdse vacatures mag het bestuur de verkiezingsuitslag, 

de persoonsgegevens en de profileringsdocumenten en c.v.’s van de kandidaten bewaren. Van 
een kandidaat die hiertegen bezwaar maakt worden deze gegevens op dezelfde termijn als 
aangegeven in het volgende lid vernietigd. De betrokkene komt dan niet in aanmerking voor 
tussentijdse vervulling van een vacature volgens artikel 13. 

2. De verkiezingsgegevens en/of de gebruikte stembiljetten worden door het 
bestuurssecretariaat drie maanden na de benoeming van de verkozene door het bestuur 
bewaard en terstond daarna vernietigd. 

 
 
Artikel 15 Bevoegdheid bestuur 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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Artikel 16 Klachten en geschillen 
Klachten en geschillen met betrekking tot de uitvoering van het verkiezingsreglement kunnen 
conform de algemene klachten- en geschillenprocedure schriftelijk aan het Fonds worden gemeld. 
 
 
Artikel 17 Inwerkingtreding 
Dit reglement is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 juni 2014 en treedt in werking 
vanaf vandaag, laatstelijk gewijzigd in de bestuursvergadering d.d. 20 december 2016. Het reglement 
kan tussentijds door het bestuur gewijzigd worden. 
 


