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Stichting IKEA Pensioenfonds 

 
Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder: 

 

a. bestuur: het bestuur van het fonds; 

b. deelnemer: de werknemer in dienst van de werkgever of de gewezen werknemer die 

op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het 

fonds; 

c. elektronisch: door middel van een elektronische informatiedrager die de ontvanger in 

staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te bewaren 

d. fonds: Stichting IKEA Pensioenfonds; 

e. gewezen deelnemer: de werknemer in dienst van de werkgever of de gewezen 

werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer 

wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak 

heeft behouden jegens het pensioenfonds; 

f. pensioengerechtigden: de personen die een ouderdomspensioen of partnerpensioen 

van het fonds ontvangen; 

g. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds 

h. werkgever: IKEA Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam, Inter IKEA Systems B.V., 

gevestigd te Delft, en andere in de groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek met IKEA Nederland B.V. verbonden ondernemingen, die een 

pensioenovereenkomst voor hun werknemers toepasselijk hebben verklaard en die 

door het bestuur als werkgever zijn aanvaard; 

i. werknemer: de persoon in dienst van de werkgever 

 

 

Artikel 2 Organisatie van de verkiezingen 

 

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen  voor leden van 

het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers of pensioengerechtigden. 

 

2. Het bestuur stelt een verkiezingscommissie in die belast wordt met de organisatie van de 

verkiezingen. 

 

3. De verkiezingscommissie bestaat uit een lid van het bestuur en twee leden van het 

verantwoordingsorgaan die geen kandidaat zijn bij de verkiezing. Voor het geval geen lid 
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van het verantwoordingsorgaan beschikbaar is, bestaat de commissie uit twee leden van 

het bestuur, een werkgeversvertegenwoordiger en een werknemersvertegenwoordiger.  

 

 

Artikel 3 Kiesrecht 

 

1. Kiesgerechtigd voor vertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan namens de 

deelnemers zijn deelnemers van het fonds. Kiesgerechtigd voor vertegenwoordiging in het 

verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden zijn pensioengerechtigden 

binnen het fonds. 

 

2. Verkiesbaar tot lid van het verantwoordingsorgaan voor vertegenwoordiging in het 

verantwoordingsorgaan zijn deelnemers en pensioengerechtigden die voldoen aan het 

opgestelde functieprofiel.  

 

 

Artikel 4  Functieprofiel en diversiteit 

 

1. Het verantwoordingsorgaan stelt na overleg met het bestuur het functieprofiel voor een lid 

van het verantwoordingsorgaan vast, waarin eisen zijn opgenomen met betrekking tot de 

gewenste deskundigheid en competenties van de kandidaat.  

 

2. Het verantwoordingsorgaan streeft diversiteit na in de samenstelling van zijn leden. Ook 

streeft het naar verscheidenheid in vaardigheden, culturen en zienswijzen binnen het 

verantwoordingsorgaan. 

 

 

Artikel 5 Kandidaatstelling 

 

1. De verkiezingscommissie stelt binnen drie weken na het ontstaan van een of meer 

vacatures voor een vertegenwoordiger van deelnemers en/of pensioengerechtigden in het 

verantwoordingsorgaan, de deelnemers en pensioengerechtigden hiervan schriftelijk in 

kennis. 

 

2. Daarbij worden de vereisten vermeld waaraan een kandidaat moet voldoen en de datum 

waarop kandidaatstellingen bij de verkiezingscommissie moeten zijn ingediend. Deze datum 

ligt ten minste drie weken voor de datum waarop de verkiezing is vastgesteld. 

 

3. De aanmelding als kandidaat geschiedt door de kandidaat zelf. Kandidaten dienen zich 

schriftelijk of via e-mail aan te melden bij de verkiezingscommissie.  

 

4. Kandidaten voor lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers kunnen ook 

worden voorgedragen door respectievelijk de W.I.M. en FNV Bondgenoten.  
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5. Bij de aanmelding zoals genoemd in lid 3 of de voordracht zoals genoemd in lid 4 van dit 

artikel moeten de stukken worden overgelegd waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de 

functie-eisen zoals bedoeld in artikel 4. Zo nodig vraagt de verkiezingscommissie 

hieromtrent nog aanvullende informatie aan de kandidaat of wordt de kandidaat hieromtrent 

gehoord. 

 

6. De verkiezingscommissie beoordeelt of de kandidaatstelling aan de vereisten van dit 

verkiezingsreglement voldoet en of de kandidaat voldoet aan de vereisten in het 

functieprofiel. De verkiezingscommissie verklaart een kandidaatstelling ongeldig als niet 

wordt voldaan aan de vereisten en deelt dit direct schriftelijk of via e-mail mee aan degene 

die zich kandidaat heeft gesteld.  

 

7. Kandidaten die naar het oordeel van de verkiezingscommissie aan de vereisten voldoen, 

worden opgenomen op de kandidatenlijst. Een ieder die zich heeft aangemeld, wordt 

schriftelijk over zijn plaatsing of afwijzing geïnformeerd. 

 

8. Op de kieslijst wordt van iedere kandidaat vermeld de naam, diens leeftijd en woonplaats. 

Op basis van de kandidaatstelling wordt per groep (deelnemers en pensioengerechtigden) 

een kieslijst opgesteld. De volgorde van de kandidaten per groep wordt door middel van 

loting bepaald.  

 

9. De verkiezingscommissie stelt de kandidatenlijst ten minste drie weken voor de 

verkiezingsdatum vast.  

 

 

Artikel 6 Verkiezingen 

 

1. De verkiezingen zijn elektronisch en/of schriftelijk en vinden plaats bij geheime stemming. 

 

2. De verkiezingscommissie maakt ten minste drie weken voor de verkiezingsdatum de 

kandidatenlijst schriftelijk en/of elektronisch bekend aan de kiesgerechtigden en stuurt hen 

daarbij een persoonlijke oproep om aan de verkiezingen deel te nemen. Op de oproep staan 

de te kiezen kandidaten vermeld en: 

a. in geval van elektronische stemming: de uiterlijke datum waarop kan worden gestemd; 

of 

b. in geval van schriftelijke stemming: de uiterlijke datum waarop de verkiezingscommissie 

de ingevulde oproep terug moet hebben ontvangen. 

 

3. De kiesgerechtigde brengt zijn stem uit door: 

a. in geval van elektronische stemming op een beveiligd gedeelte van de website van het 

fonds zijn stem uit te brengen; of 

b. in geval van schriftelijke stemming op de schriftelijke oproep zijn stem uit te brengen 

deze oproep ondertekend binnen de gestelde termijn terug te sturen aan het fonds.  
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4. Iedere kiesgerechtigde brengt even zoveel stemmen uit als er te bezetten zetels zijn in het 

verantwoordingsorgaan. Het aantal uit te brengen stemmen staat op het stembiljet vermeld. 

Indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacante zetels, zijn de kandidaten 

zonder verkiezing verkozen. De verkiezingscommissie draagt zorg voor bekendmaking 

hiervan. 

 

 

Artikel 7 Toewijzing van de zetels  

 

1. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal geldige stemmen 

vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht. 

 

2. Ongeldig zijn de stemmen: 

a. die op een andere wijze zijn uitgebracht dan door de verkiezingscommissie is 

voorgeschreven; 

b. die zowel elektronisch als schriftelijk zijn uitgebracht; 

c. die blanco zijn uitgebracht; 

d. waarop niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt. 

 

3. De kandidaat/kandidaten, als bedoeld in artikel 5 lid 8, met de meeste stemmen 

wordt/worden geacht te zijn gekozen. De verkiezing geldt uitsluitend voor de groep 

waartoe de kandidaat behoort. Indien er voor een zetel binnen de betreffende groep meer 

verkiezingskandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen hebben verzameld, beslist het 

lot. 

 

 

Artikel 8 Uitslag van de verkiezingen en benoeming 

 

1. De verkiezingscommissie stelt binnen één week na de verkiezingsdatum de uitslag vast 

en maakt deze bekend: 

a. schriftelijk en/of elektronisch aan de kandidaten; en 

b. op de website van het fonds aan de kiesgerechtigden. 

 

2. Het bestuur benoemt de verkozen kandidaten tot lid van het verantwoordingsorgaan.  

 

3. De gebruikte stembiljetten of elektronische stemformulieren worden door de 

verkiezingscommissie in gesloten enveloppen dan wel elektronisch bewaard. Indien vier 

weken na de publicatie van de verkiezingsuitslag door een kiesgerechtigde geen 

bezwaren tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag bij de verkiezingscommissie zijn 

binnengekomen, worden deze enveloppen dan wel bestanden vernietigd. 

 

4. Indien wel bezwaren door een kiesgerechtigde tegen de verkiezingsuitslag bij de 

verkiezingscommissie zijn binnengekomen, zal het bestuur binnen twee weken na het van 

de verkiezingscommissie daartoe ontvangen verzoek een vertegenwoordiger benoemen 

die tezamen met de verkiezingscommissie de gepubliceerde uitslag zal controleren en zo 
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nodig opnieuw zal vaststellen. Bij een gewijzigde uitslag zorgt het bestuur voor verdere 

bekendmaking. 

 

 

Artikel 9 Bezwaarprocedure 

 

Tegen een besluit van de verkiezingscommissie kan iedere belanghebbende binnen een week  

na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het bestuur.  

 

 

Artikel 10  Bevoegdheid van de verkiezingscommissie 

 

De verkiezingscommissie beslist in incidentele gevallen die niet in dit verkiezingsreglement zijn 

voorzien.  

 

 

Artikel 11 Inwerkingtreding 

 

1. Dit verkiezingsreglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur , na voorafgaand 

advies van het verantwoordingsorgaan.  

 

2. Dit verkiezingsreglement treedt in werking op 20 oktober 2017. 

 

 

 

 


