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Reglement Deelnemersraad Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland.
Artikel 1.
Definities
Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting
Pensioenfonds Unisys Nederland van toepassing.
Artikel 2.
Samenstelling van de deelnemersraad
1. De deelnemersraad, waarin de deelnemers en pensioengerechtigden evenredig op basis
van onderlinge getalsverhoudingen zijn vertegenwoordigd, bestaat uit zeven leden.
2. Op basis van voormelde evenredigheid worden de volgende categorieën in de samenstelling van de raad onderscheiden:
a.
drie leden als vertegenwoordigers van de deelnemers, te kiezen door en uit de
deelnemers;
b.
vier leden als vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden, te kiezen door
de pensioengerechtigden;
Indien van vereiste evenredigheid geenszins meer sprake is kan het bestuur een wijziging
brengen in het aantal zetels per categorie. Het bestuur zal de getalsverhoudingen tussen
deelnemers en pensioengerechtigden minimaal toetsen voordat er verkiezingen van de
deelnemersraad plaatsvinden.
3. Bestuursleden of directieleden van het fonds kunnen niet tevens lid zijn van de
deelnemersraad. Leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen niet tevens lid van de
deelnemersraad zijn.
4. De deelnemersraad benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris, die het
contact onderhouden met het bestuur, alsmede een plaatsvervanger voor ieder van hen.
5. De deelnemersraad stelt haar eigen werkwijze en procedures bij afzonderlijk huishoudelijk
reglement vast. Waar de bepalingen van het huishoudelijk reglement strijdig zijn met dan
wel afwijkend van de bepalingen van dit reglement gelden de bepalingen van dit
reglement.
6. De deelnemersraad kan commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak
redelijkerwijs noodzakelijk acht.
Artikel 3.
Kandidaatstelling en verkiezing
1. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de kandidaatstelling c.q. verkiezing van
de leden van de deelnemersraad ligt bij het bestuur.
2. Ingeval in een of meer vacatures in de deelnemersraad moet worden voorzien geeft de
deelnemersraad daarvan via zijn voorzitter of secretaris onverwijld kennis aan het bestuur.
Het bestuur deelt zulks vervolgens mee aan alle deelnemers, en pensioengerechtigden op
het bij het fonds bekende adres van de betrokkenen, met de mededeling dat kandidaten
kunnen worden gesteld voor de vervulling van de vacature(s), in welke categorie de
vacature(s) dient/dienen te worden vervuld en binnen welke termijn de kandidaatstelling(en) door het bestuur dienen te zijn ontvangen. Iedere deelnemer dan wel
pensioengerechtigde is bevoegd om één persoon (waaronder zichzelf) per vacature
kandidaat te stellen, mits deze voldoet aan de voor de vacature gestelde eisen als bedoeld
in artikel 2 lid 2 en artikel 2 lid 3. Ingeval men een ander dan zich zelf kandidaat stelt,
dient die kandidaatstelling vergezeld te gaan van een instemmingsverklaring van de
betrokkene. Bij gebreke van een tijdige ontvangst van een kandidaatstelling voor een
vacature in een bepaalde categorie is het bestuur bevoegd om een of meer kandidaten te
stellen.
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3. Het bestuur maakt per categorie een lijst van geldige kandidaten en zendt deze - al of niet
met een toelichting - aan personen die behoren tot die categorie met het verzoek om in hun
categorie evenveel personen te kiezen als er in deze categorie vacatures bestaan, onder
vermelding van de datum (sluitingsdatum) waarop deze keuze schriftelijk via een
verkiezingsformulier aan het bestuur kenbaar gemaakt dient te zijn. Na de sluitingsdatum
telt het bestuur het aantal stemmen dat op iedere kandidaat is uitgebracht op de
verkiezingsformulieren, die voor of op de sluitingsdatum zijn ontvangen.
De kandidaten die de meeste stemmen hebben worden door het bestuur als lid van de
deelnemersraad in de betreffende categorie benoemd, zodanig dat alle vacatures per
categorie worden vervuld.
Indien bij de vervulling van een vacature gezien de verkiezingsuitslag meer personen
daarvoor in aanmerking zouden komen omdat zij hetzelfde aantal stemmen hebben, zal het
bestuur via loting beslissen wie van hen tot lid van de deelnemersraad wordt benoemd.
Indien voor de vervulling van een of meer vacatures in een categorie het aantal kandidaten
gelijk is aan het aantal vacatures wordt de kandidaat of worden de kandidaten geacht voor
deze categorie te zijn verkozen.
Formulieren waaruit niet eenduidig is op te maken voor welke kandidaten is gekozen, dan
wel niet de originele formulieren zijn worden als ongeldig terzijde gelegd.
4. Het bestuur stelt vast per welke datum (datum infunctietreding) - binnen twee maanden na
voormelde sluitingsdatum - de benoemde leden van de deelnemersraad in functie treden.
5. Indien in de deelnemersraad te enigertijd een of meer vacatures bestaan blijft deze raad
een bevoegd college vormen, onverminderd de verplichting van het bestuur om binnen een
redelijke termijn voor vervulling van de vacature(s) op de wijze als hiervoor vermeld zorg
te dragen.
Artikel 4.
Zittingsduur
1. De leden van de deelnemersraad worden per 1 januari voor een termijn van 3 jaar
benoemd; om de 3 jaar treden alle leden per 31 december van het derde jaar reglementair
af. Op 31 december 2005 trad de deelnemersraad reglementair af.
2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
3. Een in een tussentijds ontstane vacature benoemd lid van de deelnemersraad defungeert
bij het reglementair aftreden van de deelnemersraad, onverminderd de mogelijkheid van
herbenoeming.
4. Leden van de deelnemersraad defungeren:
- bij het reglementair aftreden van de deelnemersraad;
- door overlijden;
- door bedanken;
- wat betreft de leden genoemd in artikel 2 lid 2 sub a door het verlies van de
hoedanigheid van deelnemer;
- door toetreding tot het bestuur of het verantwoordingsorgaan;
- door formele weigering van de ondertekening van de gedragscode van het
fonds;
- door een besluit van de deelnemersraad wegens het naar het oordeel van
tenminste tweederde van de leden van de deelnemersraad in ernstige mate in
gebreke blijven in de uitoefening van de functie door het betrokken lid.
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Artikel 5.
Bevoegdheden
1. Indien een deelnemersraad in functie is adviseert deze het bestuur gevraagd of uit eigen
beweging over aangelegenheden die het fonds betreffen maar in ieder geval over elk
voorgenomen besluit van het bestuur tot:
a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
b. het wijzigen van statuten en reglementen van het fonds;
c. vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening, de actuariële en bedrijfstechnische
nota, bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet en een langetermijnherstelplan als
bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet voor zover op het fonds van toepassing;
d. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien
toepassing wordt gegeven aan artikel 134 van de Pensioenwet;
e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname
van verplichtingen door het fonds;
g. het vervullen van (tussentijdse) vacatures in de deelnemersraad en de organisatie van
verkiezing van leden van de deelnemersraad;
h. liquidatie van het fonds.
i. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst
j. het terugstorten van premie of geven van premiekorting, bedoeld in artikel 129 van de
Pensioenwet.
2. Het fonds stelt de deelnemersraad na de in artikel 114, aanhef en onderdeel a van de
Pensioenwet, bedoelde mededeling over het kortetermijnherstelplan in de gelegenheid
advies uit te brengen over dit kortetermijnherstelplan.
3. Het advies van de deelnemersraad moet op zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van
wezenlijke invloed kan zijn op het door het bestuur te nemen besluiten genoemd in lid 1.
4. Bij het vragen van advies door het bestuur aan de deelnemersraad vermeldt het bestuur de
beweegredenen voor het besluit, de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor
de belanghebbenden bij het fonds zal hebben, alsmede de termijn waarbinnen de
deelnemersraad haar advies dient te hebben uitgebracht. Deze termijn is afhankelijk van
de spoedeisendheid van de besluitvorming in het bestuur doch kan niet korter zijn dan 14
kalenderdagen.
5. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan de deelnemersraad tijdig alle inlichtingen en
gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig
heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
6. Het bestuur deelt de deelnemersraad zo spoedig mogelijk schriftelijk mee of het een
ontvangen advies als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet of niet geheel volgt. De
deelnemersraad wordt tevens schriftelijk meegedeeld waarom het advies niet of niet
geheel wordt gevolgd. Dit dient tevens te geschieden ten aanzien van een advies van een
minderheid van de deelnemersraad.
7. Uitgaven in het belang van de deelnemersraad binnen de aan deze raad statutair
toebedeelde taken, zulks ter beoordeling en na instemming van het bestuur, worden door
het fonds voldaan.
8. De deelnemersraad heeft het beroepsrecht als bedoeld in artikel 217 Pensioenwet en een
geleding binnen de deelnemersraad heeft het beroepsrecht als bedoeld in artikel 218
Pensioenwet. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de deelnemersraad komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de invulling
van de taak van de deelnemersraad en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis
is gesteld. In rechtsgedingen tussen het fonds en de deelnemersraad kan de
deelnemersraad niet in de proceskosten worden veroordeeld.
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Artikel 6.
Inschakelen deskundigen
1. De deelnemersraad kan na voorafgaande goedkeuring van het bestuur een of meer
deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van de raad met het oog op
de behandeling van een bepaald onderwerp.
2. De leden van de deelnemersraad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid
bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen.
3. Een deskundige kan eveneens uitgenodigd worden een schriftelijk advies uit te brengen.
4. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de commissies
van de deelnemersraad.
Artikel 7.
Vergoedingen
1. De leden van de deelnemersraad die niet in dienst zijn van Unisys Nederland krijgen hun
reiskosten en overige kosten gemaakt ten behoeve van de uitoefening van het
lidmaatschap van de deelnemersraad vergoed overeenkomstig de daarvoor door het
bestuur van het fonds vastgestelde regeling;
2. Kosten anders dan bedoeld in het vorige lid worden op declaratiebasis door het fonds
vergoed voor zover het bestuur van het fonds aan bedoelde uitgaven vooraf goedkeuring
heeft gehecht.
Artikel 8.
Overlegvergaderingen
1. Het bestuur en de deelnemersraad komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in
vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering worden de aangelegenheden aan de orde
gesteld waarover het bestuur of de deelnemersraad overleg gewenst acht.
2. De data voor de overlegvergaderingen worden jaarlijks vastgesteld door de secretaris van
het bestuur. De agenda voor de overlegvergadering wordt door de secretaris van het
bestuur in overleg met de secretaris van de deelnemersraad vastgesteld. De notulen van de
overlegvergadering worden onder verantwoording van de secretaris van het bestuur
opgesteld. De notulen van de overlegvergadering worden in de volgende
overlegvergadering vastgesteld.
Artikel 10. Vergaderingen en secretariaat
1. De deelnemersraad komt (naast de overlegvergaderingen met het bestuur van het fonds)
bijeen indien dit naar het oordeel van de voorzitter nodig is of indien tenminste de helft
van het aantal leden daar schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen
bij de voorzitter om heeft verzocht.
2. De voorzitter bepaalt agenda, tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op
verzoek van de leden wordt gehouden binnen 6 weken nadat het verzoek bij de voorzitter
is aangekomen.
3. De secretaris van de deelnemersraad verspreidt de uitnodiging voor de vergadering en de
agenda, behoudens spoedeisende gevallen, tenminste 7 kalenderdagen voor de
vergaderdatum. Op de agenda worden onderwerpen opgenomen die zijn aangedragen door
de voorzitter en deelnemersraadsleden. Vergaderstukken worden zo veel mogelijk
gelijktijdig met de agenda verzonden.
4. Bij afwezigheid van de voorzitter en diens plaatsvervanger kiest de deelnemersraad uit de
aanwezigen een voorzitter voor de vergadering.
5. De voorzitter is bevoegd om personen die geen deel uitmaken van de deelnemersraad toe
te laten tot (een deel van) de vergadering en deze het woord te laten voeren.
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6. Van het in een DNR-vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris
of door een door de voorzitter van de vergadering daartoe aan te wijzen persoon, welke
persoon geen DNR-lid hoeft te zijn. In de eerstvolgende vergadering worden deze notulen
vastgesteld
7. De secretaris van de deelnemersraad verzorgt brieven en notities, in samenwerking met en
onder verantwoording van de voorzitter.
Artikel 11. Besluitvorming
1. Besluiten van de deelnemersraad worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering, waar tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Blanco stemmen en stemonthoudingen tellen niet mee als
uitgebrachte stemmen.
2. Bij maximaal één vacature in de groep vertegenwoordigers namens deelnemers tellen de
stemmen van de overige vertegenwoordigers van die groep voor drie/tweede stem zolang
deze vacature bestaat. Meerdere vacatures brengt geen verdere wijziging in de weging van
de stemmen.
3. Bij maximaal één vacature in de groep vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden
tellen de stemmen van de overige vertegenwoordigers van die groep voor vier/derde stem
zolang deze vacature bestaat. Meerdere vacatures brengt geen verdere wijziging in de
weging van de stemmen.
4. Bij een advies op de adviesaanvraag door het bestuur van het fonds zijn
minderheidsstandpunten mogelijk.
5. Een lid kan uitsluitend een ander lid aanwijzen om hem in de vergadering te
vertegenwoordigen. De secretaris dient uiterlijk bij aanvang van de vergadering van deze
aanwijzing schriftelijk dan wel digitaal op de hoogte te zijn gesteld.
6. Indien er geen meerderheid aanwezig is op de vergadering dan wordt de deelnemersraad
binnen een maand opnieuw bijeengeroepen. In die vergadering kan ongeacht het aantal
aanwezige leden van de deelnemersraad een besluit worden genomen over die voorstellen,
waarover in de eerste uitgeschreven vergadering wegens het niet aanwezig zijn van het
vereiste aantal leden van de deelnemersraad, geen besluit kon worden genomen.
7. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk en met gesloten briefjes gestemd.
Voor de telling der stemmen benoemt de voorzitter ter vergadering een stembureau van 3
personen.
8. Bij een verkiezing van personen geldt als gekozen diegene die met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen is gekozen. Voor het geval bij een stemming over drie of meer
personen de volstrekte meerderheid niet wordt gehaald, wordt gestemd over de twee
personen die bij de voorafgaande stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
9. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt een herstemming plaats over
de personen die in de eerste stemming de meeste stemmen op zich verzamelden.
10. Staken bij de herstemming de stemmen wederom, dan beslist het lot. Staken de stemmen
bij een andere stemming dan over de verkiezing van personen, dan is het voorstel
verworpen. Hiervan kan de deelnemersraad afwijken door het treffen van een andere
regeling, onder de voorwaarde dat dit gebeurt voorafgaande aan de stemming.
11. Indien geen van de aanwezige leden stemming verlangt, wordt het desbetreffende voorstel
geacht te zijn aangenomen.
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Artikel 12. Slotbepalingen
1. De leden van de deelnemersraad zijn verplicht tot geheimhouding van de door hen in hun
hoedanigheid van lid verworven kennis van vertrouwelijke aard.
2. De leden van de deelnemersraad verbinden zich tot naleving van de gedragscode van het
fonds als verbonden personen.
Artikel 13. Wijziging en Inwerkingtreding
1. Dit reglement kan gewijzigd of aangevuld worden bij besluit van het bestuur van het
fonds.
2. Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, stelt het bestuur van het fonds de
deelnemersraad in de gelegenheid daarover zijn standpunt kenbaar te maken.
3. Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2008
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