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KIESREGLEMENT
REGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 LID 4 VAN DE STATUTEN VAN
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS (‘DE STICHTING’)
Begripsomschrijving
Artikel 1
In dit reglement worden dezelfde begrippen gehanteerd als in de statuten van de Stichting met
dien verstande dat onder pensioengerechtigden uitsluitend ontvangers van een
nabestaandenpensioen of een ouderdomspensioen worden verstaan.

Verkiezingen
Artikel 2
1.

Het College van Beheer stelt de bij de Stichting bekende representatieve organisaties en de
pensioengerechtigden op de hoogte van te houden verkiezingen voor leden C.

2.

De in lid 1 vermelde kennisgeving informeert de pensioengerechtigden en de in lid 1
vermelde representatieve organisaties omtrent de door het College van Beheer opgestelde
profielschets en stelt hen in de gelegenheid, met inachtneming van een door het College
van Beheer te stellen redelijke termijn, kieslijsten in te dienen, casu quo zich kandidaat te
stellen, een en ander volgens de voorwaarden die het Fonds hieraan stelt.

3.

Het College van Beheer stelt vast of ingediende kieslijsten geldig zijn en of
kandidaatstellingen van individuele pensioengerechtigden worden gehonoreerd.

4.

Het College van Beheer houdt vervolgens een stemming onder de pensioengerechtigden,
waarbij de mogelijkheid wordt geboden om schriftelijk danwel digitaal een stem uit te
brengen. Het College van Beheer reikt voor het uitbrengen van een schriftelijke stem
stembiljetten uit aan de pensioengerechtigden. Tevens stelt het College van Beheer voor
het uitbrengen van een digitale stem een stemformulier beschikbaar op de website van het
Fonds. Het informeert de pensioengerechtigden dat het bij kieslijsten niet is toegestaan
voorkeursstemmen uit te brengen.

5.

Iedere pensioengerechtigde is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem. Stembiljetten
dienen volledig ingevuld te worden retour gezonden.

6.

Het College van Beheer bepaalt binnen hoeveel dagen de stemgerechtigden
hun stem uitgebracht moeten hebben.
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7.

Na ontvangst van de stembiljetten worden deze door een externe organisatie, en onder
notarieel toezicht, geteld. Ongeldige stembiljetten worden niet in aanmerking genomen.
Vervolgens stelt het College van Beheer de kiesdeler vast.
Het aantal stemmen dat op een kieslijst is uitgebracht, gedeeld door de kiesdeler geeft het
aantal leden op de kieslijst weer dat gekozen is. De hoogstgeplaatste kandidaten zijn
gekozen en gelden als benoemd. Overschotten worden bij toepassing van het bepaalde in
de vorige zin niet in aanmerking genomen. De verkiesbare individuele
pensioengerechtigden die niet zijn kandidaat gesteld door een representatieve organisatie
en die de kiesdeler hebben gehaald zijn benoemd.
Indien er na toepassing van het vorenstaande nog zetels resteren, worden deze verdeeld
onder de representatieve organisaties die na toepassing van het vorenstaande het grootste
overschot hebben, ook indien die organisaties de kiesdeler niet hebben gehaald, zolang dat
overschot ten minste drie/vierde gedeelte van de kiesdeler is.
Indien na verdeling van restzetels onder de in de vorige zin bedoelde organisaties het in de
vorige zin bedoelde overschot bij geen enkele organisatie nog drie/vierde gedeelte of meer
van de kiesdeler is, worden restzetels verdeeld onder de organisaties die de kiesdeler
hebben gehaald met het grootste overschot. De hoogstgeplaatste leden op de
desbetreffende kieslijsten gelden, nadat het vorenstaande heeft plaatsgevonden als
benoemd.

8.

Indien er na het houden van de verkiezingen vacatures in het College van Beheer voor
leden C ontstaan als gevolg van het wegvallen van een of meer individuele
pensioengerechtigden als bedoeld in artikel 5, lid 4 van de Statuten, wordt de hiervoor
bepaalde methode ter verdeling van de restzetels onder de kieslijsten steeds opnieuw
toegepast en wel totdat na vier jaren opnieuw verkiezingen worden gehouden.

9.

Blanco stemmen, dubbele stemmen of ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

10.

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het College van Beheer.

11.

Waar in dit reglement gesproken wordt over het op de hoogte stellen of informeren van
pensioengerechtigden, kan dit ook geschieden door een bericht in een periodiek of op de
website van de Stichting.
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