
Formulier voor instemming met de kandidaatstelling

Kiesgroep gepensioneerden

    Ik verklaar dat ik akkoord ga met mijn kandidaatstelling voor het verantwoordingsorgaan van  
ABP op de lijst met kandidaten die hieronder staat.

Naam kandidatenlijst 

Persoonlijke gegevens

Naam kandidaat  M/V 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Geboortedatum 

E-mailadres  
(wordt uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden tijdens de verkiezingen

Telefoonnummer 

Wat hebben we van u nodig? 
• Pasfoto
• Motivatie: stel u voor in maximaal 100 woorden (Waarom wilt u lid worden van het verantwoordings

orgaan?)

Bijlage 5 bij reglement verkiezingen 
verantwoordingsorgaan 2022

De tekst gaat verder op de volgende pagina.  

martb
Notitie
Marked ingesteld door martb



   Ik stem ermee in dat mijn naam, pasfoto en motivatie wordt gebruikt in de communicatie over de 
verkiezingen en het stemmen.

Ondertekend op  te 

Handtekening van kandidaat

N.B.: 
• De kiescommissie moet alle stukken op zijn laatst op 28 januari 2022 hebben ontvangen van de indiener 

van deze kandidatenlijst. Belangrijk: de indieningstermijn van een lijstindiener kan afwijken van de termijn 
van ABP, zonder deze te overschrijden.

• Voorzie de lijstindiener ook van het volgende:
 - Pasfoto (digitaal: .jpg / .jpeg of .png)
 - Motivatie

• Een gepensioneerde die zich kandidaat stelt namens de groep gepensioneerden, moet op 31 januari 2022 
en op 1 juli 2022  gepensioneerde zijn. Een gepensioneerde kan zich alleen kandidaat stellen voor een 
plek als vertegenwoordiger van de gepensioneerden.

Wij gaan netjes om met de aangeleverde gegevens
Welke gegevens wij van u verwerken en waarvoor we ze gebruiken, leest u in onze privacyverklaring.  
Die vindt u op www.abp.nl/privacy of op MijnABP. Daar vindt u ook andere relevante informatie over de 
verwerking van uw persoonsgegevens.

martb
Notitie
Marked ingesteld door martb
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