
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Referentienummer:   (u vindt dit o.a. op uw pensioenoverzicht of pensioenspecificatie)

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Stelt zich hierbij kandidaat voor een zetel in het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer 

en verstrekt hiervoor de volgende informatie:

Ik stel mij kandidaat voor een zetel namens               werknemers               gepensioneerden 
(aanklikken wat van toepassing is)

Ik stel mij kandidaat:
        namens de volgende organisatie:

         voor de vrije lijst*  
* Stuur als bijlage de ingescande lijst met tien steunbetuigingen van stemgerechtigden  

uit uw kiesgroep bij het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

Wilt u samen een kandidatenlijst formeren? Stuur uw verzoek dan naar verkiezingen@spfbeheer.nl

vervolg op de volgende pagina

Uiterste aanleverdatum: 31 augustus 2020

Verkiezingscommissie Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer
Postbus 2030
3500 GA Utrecht
verkiezingen@spfbeheer.nl 

Formulier kandidaatstelling 
verantwoordingsorgaan

Uw pensioen, uw belang, uw stem
Verantwoordingsorgaan 

Rail & OV 
Verkiezingen
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Vragen

1 Welke opleidingen heeft u gevolgd?

2 Welke functie(s) vervult u of heeft u  
vervuld en bij welke bedrijven?

3 Heeft u ervaring met medezeggenschap  
en zo ja welke?

4  Heeft u opleidingen op pensioengebied 
gevolgd en zo ja, welke? Zo nee, hebt u  
op andere wijze kennis over pensioenen  
op gebouwd?

5  Als u nog niet beschikt over het kennis-
niveau waarover in het functieprofiel wordt 
gesproken, denkt u die kennis binnen 
6 maanden te kunnen opbouwen?

6 Bent u bereid opleidingen of trainingen op 
pensioengebied te volgen?

7  Kunt u aangeven waarom u van mening 
bent dat u beschikt over de competenties 
zoals opgenomen in het functieprofiel? 

8 Hebt u voldoende tijd beschikbaar voor 
deze functie?

9  Kunt u in maximaal 500 tekens aangeven 
waarom u van mening bent dat u ‘de’  
kandidaat bent waarop gestemd moet  
worden? (Deze tekst wordt gebruikt voor  
de website en in de verkiezingsfolder).

10  Aanlevering van een digitale pasfoto

De grootte van het bestand is 300kb of groter. / Het bestand waarin de foto wordt aangeleverd is .jpeg, maar .eps kan ook. / Het is een 
portretfoto, dus de kandidaat staat duidelijk zichtbaar met zijn gezicht op de foto (vergelijkbaar met een pasfoto) / De foto ziet er ‘op  
het oog’ goed uit / De foto is niet overdreven korrelig of donker / Als er een digitale camera wordt gebruikt, ontvangen we het liefst  
het originele bestand. Bij voorkeur is de camera ingesteld om foto’s te maken met de hoogst mogelijke resolutie. 

Datum: Handtekening:

Stelt u zichzelf kandidaat voor de vrije lijst? Vergeet dan niet als bijlage een ingescande lijst met tien handtekeningen van stemgerechtigden 
uit uw kiesgroep bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer die uw kandidaatstelling ondersteunen op te sturen. U kunt de bijlage hiervoor 
gebruiken of een eigen lijst aanleveren waarop de gegevens van de bijlage vermeld staan. Lukt mailen niet? Stuur de lijst dan op naar het  
postadres. Deze dient voor de sluitingsdatum in het bezit te zijn van de verkiezingscommissie.
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