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Artikel 1

Definities

Pensioenfonds:

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten;

Bestuur:

het bestuur van het pensioenfonds;

Deelnemers:

premiebetalende, beroepsarbeidsongeschikte en gewezen deelnemers
aan het pensioenfonds;

Fysiopensioenforum:

klankbordorgaan van het pensioenfonds dat het bestuur in staat stelt om
voeling met de achterban te houden en waaruit leden van het
Verantwoordingsorgaan worden gekozen;

Deelnemersvereniging:

een beroepspensioenvereniging zoals bedoeld in de Wet verplichte
beroepspensioenregeling (Wvb) welke wet van kracht is geworden op
één januari tweeduizend zes. In dit reglement wordt hiermee gedoeld op
de ‘Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten’ (DPF);

Pensioengerechtigden:

de personen die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het
pensioenfonds ontvangen;

Statuten

de statuten van het pensioenfonds;

Pension Fund Governance: principes van goed pensioenfondsbestuur, waaronder het verantwoording
afleggen aan belanghebbenden en het organiseren van intern toezicht;
Verantwoordingsorgaan:

orgaan van het pensioenfonds dat bestaat uit een vertegenwoordiging
van belanghebbenden waaraan het bestuur van het pensioenfonds
verantwoording aflegt en waarvan het bestuur advies ontvangt in het
kader van Pension Fund Governance.

Verkiezingscommissie:

commissie van het pensioenfonds, bestaande uit 2 leden van de
commissie Opvolging van het pensioenfonds, aangevuld met 1 lid van
het Verantwoordingsorgaan; de commissie leidt de verkiezing van leden
van het Verantwoordingsorgaan in het Fysiopensioenforum.

Verenigingsraad

Orgaan van de Deelnemersvereniging dat optreedt namens de
vereniging binnen zijn gedelegeerde taak en mandaat.

Artikel 2

Samenstelling van het Fysiopensioenforum

1. Het Fysiopensioenforum bestaat uit minimaal twintig (20) leden.
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2. De leden van de verenigingsraad van DPF zijn tot een maximumaantal van vijfentwintig (25)
automatisch lid van het Fysiopensioenforum. De resterende zetels zijn bestemd voor kandidaten
die na vacaturestelling door de commissie Opvolging worden toegevoegd.

Artikel 3

Benoeming van de leden van het Fysiopensioenforum

1. De leden van het Fysiopensioenforum worden benoemd door het bestuur.

Artikel 4

Zittingsduur van de leden van het Fysiopensioenforum

1. De leden van het Fysiopensioenforum hebben een zittingstermijn van zes (6) jaar.
2. De aftredende leden zijn herkiesbaar na positieve evaluatie door de Commissie Opvolging voor
maximaal nog één termijn van zes (6) jaar en treden uiterlijk na die termijn af. Hiervan kan middels
een tijdelijke termijnverlenging worden afgeweken indien een onvoorzien continuïteitsprobleem
ontstaat in termen van bemensing en/of kennisborging, zulks ter beoordeling van het Bestuur.
3. Bestuursleden van het pensioenfonds kunnen niet tevens lid zijn van het Fysiopensioenforum.
4. Het lidmaatschap eindigt door:
a.
het verstrijken van de zittingstermijn;
b.
door overlijden;
c.
het nemen van ontslag;
d.
het aanvaarden van een andere functie binnen het pensioenfonds, anders dan een functie
in het Verantwoordingsorgaan.
5. Het bestuur kan in ieder geval besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap van het
Fysiopensioenforum gehoord het betrokken lid, als het lid:
a.
de premie aan het pensioenfonds niet tijdig betaalt of;
b.
niet regelmatig aanwezig is bij vergaderingen van het Fysiopensioenforum of
c.
blijk geeft van een onvoldoende voorbereiding op de vergaderingen of
d.
geen bereidheid toont de deskundigheid te bevorderen of
e.
geen bereidheid toont tijd te investeren in het Fysiopensioenforum of
f.
de in artikel 7 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een
omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet
g.
zijn/haar lidmaatschap van de Verenigingsraad beëindigt.
6. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Fysiopensioenforum zijn volledige
bevoegdheden.

Artikel 5

Klankbordfunctie van en verkiezing van leden van het Verantwoordingsorgaan
door het Fysiopensioenforum

1. Het Fysiopensioenforum bespreekt met het bestuur gevraagd of uit eigen beweging
aangelegenheden die het pensioenfonds betreffen, zulks ter invulling van zijn klankbordfunctie.
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2.

Uit het Fysiopensioenforum worden de leden van het Verantwoordingsorgaan verkozen
conform de bepalingen in artikel 6.

3. Het bestuur verstrekt aan het Fysiopensioenforum alle inlichtingen en gegevens die het voor
de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

Artikel 6

Verkiezing leden van het Verantwoordingsorgaan

1. De verkiezingscommissie bestaat uit twee (2) leden van de Commissie Opvolging van het
pensioenfonds, aangevuld met één (1) lid van het Verantwoordingsorgaan. De
verkiezingscommissie beslist met meerderheid van stemmen.
2. Alle leden van het Fysiopensioenforum zijn kiesgerechtigd.
3. De functie-eisen voor een lid van het Verantwoordingsorgaan zijn bepaald in de competentievisie
van het Verantwoordingsorgaan.
4.

De kandidaatstelling verloopt als volgt:
a. Ten minste zes weken voor de Fysiopensioenforumvergadering waarin de verkiezing plaats
vindt, zal de verkiezingscommissie de Fysiopensioenforumleden informeren dat er een
vacature in het Verantwoordingsorgaan zal/is ontstaan en dat kandidaten kunnen worden
aangemeld bij de verkiezingscommissie. Daarbij wordt voor de vereisten waaraan een
kandidaat moet voldoen verwezen naar de competentievisie van het
Verantwoordingsorgaan.
b. Tot twee weken voor de aanvang van de in lid a. genoemde vergadering kunnen kandidaten
worden aangemeld bij de verkiezingscommissie.
c.

De aanmelding als kandidaat geschiedt door de kandidaat zelf. Bij de aanmelding moeten de
stukken worden overgelegd waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de functie-eisen zoals
bedoeld in artikel 6 lid 3 en dat de kandidaat, afhankelijk van de vacature, kwalificeert als
deelnemer danwel pensioengerechtigde. Zo nodig vraagt de verkiezingscommissie
hieromtrent nog aanvullende informatie aan de kandidaat of wordt de kandidaat hieromtrent
gehoord. De verkiezingscommissie dient kandidaten nauwkeurig te screenen op
geschiktheid, integriteit en betrouwbaarheid.

d. De verkiezingscommissie wijst de kandidaatstelling af als niet is voldaan aan de functieeisen zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 of indien de stukken/gesprekken/screening zoals
genoemd in lid 4 c. van dit artikel daartoe aanleiding geven. De betreffende kandidaat wordt
hierover schriftelijk geïnformeerd.
e. Wordt aan de functie-eisen als bedoeld in artikel 6 lid 3 voldaan en geven de voorwaarden
zoals omschreven in het lid 4c. geen aanleiding tot afwijzing, dan vindt plaatsing op de
kieslijst plaats. Een ieder die zich heeft aangemeld, wordt schriftelijk over zijn plaatsing of
afwijzing geïnformeerd.
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f.

Op basis van de kandidaatstelling wordt per groep (deelnemers en pensioengerechtigden)
een kieslijst opgesteld. Op de kieslijst wordt van iedere kandidaat vermeld de naam, diens
leeftijd, geslacht en woonplaats. De volgorde van de kandidaten per groep wordt door middel
van loting bepaald.

5. De verkiezing verloopt als volgt:
a. De datum van de Fysiopensioenforumvergadering waarop de verkiezing plaatsvindt, wordt
vastgesteld door de verkiezingscommissie.
b. De verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan vindt plaats bij geheime
verkiezing.
c.

De verkiezing vindt plaats door uitreiking van door of namens de verkiezingscommissie
opgestelde stemformulieren aan alle kiesgerechtigden.

d. Iedere kiesgerechtigde brengt maximaal even zoveel stemmen uit als er vacante zetels zijn
in het Verantwoordingsorgaan. Het aantal uit te brengen stemmen staat op het stemformulier
vermeld. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacante zetels is/zijn de
kandidaat/kandidaten zonder verkiezing verkozen.
e. Een kiesgerechtigde mag een andere kiesgerechtigde niet machtigen om namens hem een
stem uit te brengen.
6.

De uitslag
a. De kandidaat/kandidaten met de meeste stemmen wordt/worden geacht te zijn gekozen.
Indien de stemmen staken, vindt één herverkiezing plaats. Staken de stemmen dan nog, dan
wordt de keuze bepaald door loting.
b. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezing vast. De uitslag wordt ter
vergadering aan het bestuur, de aanwezige Fysiopensioenforumleden en de deelnemende
kandidaten bekendgemaakt. Het bestuur is verantwoordelijk voor de verdere bekendmaking.

7. In gevallen waarin dit artikel niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 7. Geheimhouding
1. De leden van het Fysiopensioenforum mogen noch tijdens hun lidmaatschap noch daarna
informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het pensioenfonds, dan wel niet publieke
informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van het Fysiopensioenforum
kennis nemen, aan derden bekend maken.
2. De leden van het Fysiopensioenforum leven de “Richtlijn Social Media” van het Pensioenfonds
na.
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3. Indien een lid meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden
gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of
een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 8

Vergaderingen van het Fysiopensioenforum met het bestuur

1. Het Fysiopensioenforum en het bestuur komen ten minste tweemaal per jaar in overleg bijeen.
Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waaromtrent het
Fysiopensioenforum en/of het bestuur overleg wenselijk achten.
2. De voorzitter bepaalt agenda, tijd en plaats van de vergadering.
3. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de vergadering.
4. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 9. Voorzieningen en vergoedingen
1. Het secretariaat en de verdere faciliteiten die het pensioenfonds gebruikt staan binnen redelijke
grenzen na overleg met de voorzitter van het bestuur ter beschikking van het
Fysiopensioenforum.
2. De leden van het Fysiopensioenforum ontvangen van het pensioenfonds een vergoeding voor
hun werkzaamheden in de vorm van vacatiegelden conform de beloningsregeling van het
pensioenfonds.

Artikel 10 Inwerkingtreding van het reglement
1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur, nadat het Verantwoordingsorgaan en het
Fysiopensioenforum er advies over hebben uitgebracht.
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