Reglement algemene ledenvergadering Pensioenfederatie
In aanvulling op het gestelde in artikel 8 lid 5 en 6 van de statuten van de
Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen:
1.

De benoemingsadviescommissie is een permanente commissie van de Algemene
Ledenvergadering. Deze commissie bestaat, naast de voorzitter, uit vier leden,
verdeeld over twee leden namens bedrijfstakpensioenfondsen, één namens
ondernemingspensioenfondsen en één namens beroepspensioenfondsen.

2.

Het bestuur draagt personen verbonden aan leden uit de ALV voor als leden van de
benoemingscommissie. De benoemingsadviescommissie wordt benoemd door de
algemene ledenvergadering.

3.

De leden van de benoemingsadviescommissie zijn niet verbonden aan een
pensioenfonds waarvan bestuurders en/of directeuren zitting hebben in het bestuur.

4.

Door de algemene ledenvergadering wordt op voorstel van het bestuur een algemene
profielschets voor te noemen bestuurders vastgesteld;

5.

De benoemingsadviescommissie stelt op basis van (een) opkomende vacture(s) een
bijzondere profielschets op die aansluit op deze vacature(s).

6.

Het bestuur draagt zorg voor de tijdige bekendmaking van de vacature(s) in het
bestuur.

7.

De benoemingsadviescommissie draagt te benoemen kandidaten voor die voldoen
aan de eisen van artikel 8, lid 4 van de statuten.

De in artikel 6 van de statuten van de Pensioenfederatie genoemde
contributiesystematiek is de volgende:
1.

De door leden van de Pensioenfederatie te betalen jaarlijkse contributie bestaat uit
een vast bedrag, een X percentage van de activa en een euro bedrag per actieve
deelnemer.

2.

Voor het X percentage van de activa gelden de navolgende categorieën:
0-500 miljoen euro
500 miljoen - 1 miljard euro
1 miljard - 5 miljard euro
5 miljard – 10 miljard euro
10 miljard - 20 miljard euro
Meer dan 20 miljard euro

3.

Voor wat betreft het bedrag per actieve deelnemer gelden de navolgende
categorieën:
Tot 5.000actieve deelnemers
5.000-25.000 actieve deelnemers
25.000-100.000 actieve deelnemers
100.000-250.000 actieve deelnemers

Meer dan 250.000 actieve deelnemers
4.

De Pensioenfederatie maakt voor de berekening van de contributiehoogte gebruik
van gegevens van DNB. Fondsen die DNB geen toestemming geven tot het
doorleveren van gegevens aan de Pensioenfederatie, krijgen het verz oek de
grondslagen zelf aan te leveren.

5.

De peildatum voor de grondslagen is ultimo het jaar, twee jaar voorafgaand aan het
vigerende jaar. Bijvoorbeeld: voor de contributie 2014 wordt gebruik gemaakt van
cijfers ultimo 2012.

6.

Bij de vaststelling van de begroting door de algemene vergadering wordt tevens de
contributie voor het volgende kalenderjaar vastgesteld. Dit omvat de vaststelling van
het vaste bedrag, het percentage van de activa per categorie genoemd in lid 2 en het
bedrag per actieve deelnemer per categorie genoemd in lid 3.

7.

Fondsen met een door de algemene vergadering vast te stellen gemiddeld bedrag
aan premie per deelnemer per jaar krijgen een korting van 30 procent op de
contributie die voortvloeit uit de leden 1, 2 en 3.

8.

In gevallen, waarin de contributiesystematiek niet voorziet of waarin strikte
toepassing ervan tot onredelijkheid of onbillijkheid zou leiden tegenover een
(aspirant) lid, is het bestuur bevoegd een voor dat (aspirant) lid gunstige afwijkende
beslissing te nemen omtrent de te betalen contributie.

In aanvulling op het gestelde in de artikel 14, 15 en 16 van de statuten van de
Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen:
1.

Behoudens het gestelde in artikel 16, lid 1 van de statuten worden de leden ten
minste zes weken van tevoren ter vergadering geroepen.

2.

Ten minste vier weken voor de vergadering kunnen leden schriftelijk onderbouwde
voorstellen doen over onderwerpen die in de algemene vergadering ter stemming
aan de orde komen.

3.

Ten minste 14 dagen vóór de vergadering worden de stukken die ter vergadering aan
de orde komen aan de leden toegezonden.
Door het bureau wordt vastgelegd welke leden ter vergadering aanwezig, dan wel
middels een schriftelijke volmacht vertegenwoordigd zijn.

4.

Door de voorzitter wordt vastgesteld of het in artikel 15, lid 3 en/of artikel 16, lid 1
in samenhang met artikel 15 lid 4 bedoelde meerderheidsvereiste aanwezig is.

5.

Ten behoeve van de vertegenwoordiging wordt een standaard machtiging tot
vertegenwoordiging opgesteld, die bij de toezending van de agenda voor de
algemene ledenvergadering wordt meegezonden.

Dit reglement geldt met ingang van 1 januari 2016.

