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Aan de deelnemers van 
Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland  
 
 

 

Onze referentie:    

Uw referentie:  Behandeld door:   

Datum:  Doorkiesnr.:  

    

 
 

 
VACATURE EN KANDIDAATSTELLING VERANTWOORDINGSORGAAN 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
De heer Jan van Ruijven vertegenwoordigt de deelnemers in het verantwoordingsorgaan van 
Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. Zijn zittingstermijn loopt op 31 december 2016 
af. De heer Van Ruijven zal niet herkiesbaar zijn voor een nieuwe zittingstermijn.  
Met deze brief informeren wij u over de invulling van de ontstane vacature. Als deelnemer kunt 
u zich kandidaat stellen als lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers. 
 
Samenstelling verantwoordingsorgaan 
Op dit moment is de samenstelling van het verantwoordingsorgaan als volgt: 

• Lid namens de deelnemers: Jan van Ruijven. 
• Lid namens de gewezen deelnemers: Hanneke Ester 
• Lid namens de pensioengerechtigden: Wouter Hendrikckx. 
• Lid namens de vennootschap: Jurgen Wasser. 

 
Leden namens de deelnemers worden verkozen. De eerste stap in de procedure is de 
kandidaatstelling. 
 
Kandidaatstelling als lid van het verantwoordingsorgaan 
Alle deelnemers aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 
mogen zich kandidaatstellen. Kandidaten moeten uit de groep van de deelnemers komen.. De 
kandidaatstelling moet schriftelijk of per email gebeuren. Hiervoor kunt u het formulier 
gebruiken dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. U kunt zich kandidaat stellen door het 
volledig ingevulde en ondertekende formulier te sturen naar: 

 
Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 
p/a AZL 
T.a.v.  
Postbus 4471 
6401 CZ HEERLEN 

 
Ook is het mogelijk om een email sturen aan: pensioenfonds-cg@azl.eu, met als titel 
kandidaatstelling. Vermeldt u in de email in ieder geval uw volledige naam, geboortedatum en 
een korte motivatie.  
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Het formulier of de email dient uiterlijk 28 mei 2016 in ons bezit te zijn. 
 
 
Selectie-eisen 
Van een lid van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat hij/zij affiniteit heeft met 
pensioenen en enige kennis heeft van pensioenen.  
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan? Dan kunt u 
contact opnemen met AZL, met de huidige leden van het verantwoordingsorgaan of met de 
bestuurders van het pensioenfonds.  
 
Als de inzendtermijn voor de kandidaatstellingen verstreken is, worden de kandidaten bekend 
gemaakt en ontvangt u meer informatie over de verkiezingsprocedure.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 
 

 
 
H. Knol 
voorzitter bestuur 
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KANDIDAATSTELLING VERANTWOORDINGSORGAAN 

 
 

De heer / mevrouw…………………………………………..(naam en voorletters), 

geboortedatum:………………….. deelnemer in de pensioenregeling van Stichting 

Pensioenfonds Capgemini Nederland stelt zich kandidaat als lid van het verantwoordingsorgaan 

namens de deelnemers voor Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. 

 

Korte motivatie: 

 

 

 

 

 

 

Handtekening 

kandidaat:………………………………………………………………………………………… 

 


