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FNV zoekt kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan
van het Pensioenfonds Rail & OV
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Geachte heer, mevrouw,

In mei 2020 worden er verkiezingen gehouden voor het Verantwoordingsorgaan van het
Pensioenfonds Rail & OV. Dit pensioenfonds is een fusie van het Spoorwegpensioenfonds (SPF) en
het Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV).
De fusie vindt plaats op 1 april a.s.
Iedereen die pensioen opbouwt via of ontvangt van SPOV of SPF of, vanaf 1 april 2020,
Pensioenfonds Rail & OV mag zich kandidaat stellen voor het Verantwoordingsorgaan.
FNV vindt het belangrijk dat FNV-leden in het Verantwoordingsorgaan zijn vertegenwoordigd. Zij
werken of hebben gewerkt in de spoor- en openbaarvervoersector en staan dichtbij de
werknemers en pensioengerechtigden. Zij weten dus wat er leeft! Hierdoor kan het
pensioenfondsbestuur het beleid beter afstemmen op de situatie en wensen van werknemers en
pensioengerechtigden.
Belangrijkste taken Verantwoordingsorgaan
De belangrijkste taken van het Verantwoordingsorgaan zijn het geven van een oordeel over het
handelen van het pensioenfondsbestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over
beleidskeuzes voor de toekomst.
Het pensioenfondsbestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het
beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.
Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan een groot aantal adviesbevoegdheden, bijvoorbeeld
over het beloningsbeleid, de interne klachten- en geschillenprocedure en het communicatie- en
voorlichtingsbeleid van het pensioenfonds.
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Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan Rail & OV
Het Verantwoordingsorgaan Rail & OV bestaat totaal uit zeventien leden:
 zes leden die worden gekozen door werknemers
 zes leden die worden gekozen door gepensioneerden
 vijf leden die worden voorgedragen door de werkgevers.
FNV kan kandidaten stellen voor de kiesgroepen werknemers en gepensioneerden.
Activiteiten en tijdsbesteding
De gekozen leden van het Verantwoordingsorgaan Rail & OV worden benoemd voor een periode
van vier jaar. Na die periode zijn zij overigens weer verkiesbaar voor een volgende termijn.
Het lidmaatschap van het Verantwoordingorgaan kost je ongeveer twee dagen per maand. Het
Verantwoordingsorgaan Rail & OV vergadert ongeveer acht keer per jaar. De overige tijd ben je
kwijt aan voorbereiding van de vergaderingen, cursussen en andere bijeenkomsten.
Om FNV goed te kunnen vertegenwoordigen wordt van kandidaten onder meer gevraagd:
 Belangstelling voor en/of ervaring met pensioen.
 Kennis hebben of zich eigen willen maken van het pensioenregelingen van Rail & OV.
 Bezitten van competenties om de belangen van deelnemers en gepensioneerden te
kunnen behartigen.
 Bezitten van competenties om het beleid van het Pensioenfonds Rail & OV te kunnen
beoordelen.
 Werken vanuit FNV beleid.
 Voorbereiden van en inzet tonen tijdens cursussen en vergaderingen.
Kandidaten zijn lid van FNV en bouwen pensioen op via of ontvangen pensioen van SPOV of SPF
of, vanaf 1 april 2020, Pensioenfonds Rail & OV
Procedure
FNV heeft een zorgvuldige procedure ontwikkeld om de verkiezingslijst van haar werknemers- en
gepensioneerde kandidaten voor het
Verantwoordingsorgaan Rail & OV samen te stellen.
Die procedure is als volgt:
1. Werknemers- en gepensioneerde leden die zich kandidaat willen stellen vullen het
kandidaatstellingsformulier en de kaderovereenkomst in en sturen deze samen met een
curriculum vitae (CV) naar de FNV.
2. De ingestuurde formulieren worden beoordeeld door de FNV Verkiezingscommissie
Verantwoordingsorgaan Rail & OV.
Deze commissie bestaat uit twee kaderleden van FNV Spoor, twee kaderleden van
FNV Streekvervoer en een FNV-vakbondsbestuurder.
De FNV Verkiezingscommissie beslist met welke kandidaten zij een gesprek gaat voeren.
3. De gesprekken tussen de FNV Verkiezingscommissie en kandidaten zullen plaatsvinden op
25 maart, 1 en 8 april.
4. Nadat de FNV Verkiezingscommissie de gesprekken met de kandidaten heeft gevoerd,
stelt zij de FNV-kandidatenlijsten voor werknemers en gepensioneerden vast.
5. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze aan de bovenstaande procedure te willen
deelnemen.
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Kandidaatstelling
Wil je je kandidaat stellen voor het Verantwoordingsorgaan Rail & OV, stuur dan het
kandidaatstellingsformulier, kaderovereenkomst en CV vòòr 16 maart a.s. aan:
FNV
Secretariaat CBB
t.a.v. Ellie Vervoort
Postbus 85062
3508 AB Utrecht
Of naar
ellie.vervoort@fnv.nl
Méér weten?
Heb je nog vragen over de kandidaatstellingen voor de verkiezingen van het
Verantwoordingsorgaan Rail & OV, stuur dan een mail aan huub.vandendungen@fnv.nl

Met vriendelijke groet,
Henri Janssen,
Bestuurder FNV Spoor

Brigitta Paas
Bestuurder FNV Streekvervoer

Bijlagen: kandidaatstellingsformulier, kaderovereenkomst

