Verkiezingsbijlage

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan:

Vanaf nu kunt u stemmen!
Het Bestuur van Pensioenfonds ING legt verantwoording af aan het
Verantwoordingsorgaan (VO). In het VO behartigen uw (oud-)collega’s
ook uw belangen. Door te stemmen bepaalt u mee wie u vertegenwoordigt in het VO.

Zo zijn de 10 zetels verdeeld
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Het pensioen is van ons allemaal en voor ons allemaal. Nu of in de
toekomst is uw pensioen een belangrijk deel van uw maandelijkse
inkomen. Wie wilt u dat er zitting nemen in het VO? Breng uw stem
uit! U kunt op één kandidaat stemmen.

•

NN Group (niet verkiesbaar)
•

 -

minimaal één oud-NN’er en één oud-ING’er;

 -

maximaal twee voor gewezen deelnemers.

2 leden namens de deelnemers die nog bij ING of
NN in dienst zijn.

6

 -

één NN’er, dat is Marietta Moraca. Zij was de
enige kandidaat voor deze zetel en is 		

Namens de werkgevers ING Bank en NN Group (niet verkiesbaar)

automatisch geplaatst.

Namens de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers, uit…
Namens de deelnemers die nog bij ING of NN in dienst zijn **

Het VO adviseert over bijvoorbeeld het communicatiebeleid, de vorm
en de inrichting van het intern toezicht en het b
 eloningsbeleid. Het VO
kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

6 leden namens de pensioengerechtigden en de
gewezen deelnemers, uit dienst van ING/NN:

•

Het VO oordeelt of het Bestuur goed gehandeld heeft, of genomen
besluiten passen binnen het beleid en of alle belangen hierin
zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. Het VO geeft verder een
oordeel over het beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst.

2 leden namens de werkgevers ING Bank en

 -

één ING’er. Wie dat zal zijn bepaalt u door te
stemmen.

Het oordeel van het VO staat elk jaar in het jaarverslag van
Pensioenfonds ING.

Deze verdeling is gebaseerd op de verhouding tussen het aantal
deelnemers die nog bij ING of NN in dienst zijn aan de ene kant en het
aantal pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (uit dienst)
samen aan de andere kant.

De kandidaten stellen zich aan u voor
U leest op pagina 2 wat hen motiveert om zich kandidaat te stellen.
De volgorde van de kandidaten is door loting bepaald.

U stemt altijd anoniem
U kunt één stem u
 itbrengen op een van deze kandidaten, ongeacht of u
in dienst bent van ING of NN.

Iedereen kan digitaal stemmen, vanaf 8 april 2022
• Koos u eerder voor digitale communicatie? Dan krijgt u een
stemoproep per e-mail. Klik op de link in de e-mail en u logt automatisch in op uw persoonlijke online stembiljet.
• Koos u voor communicatie per post? Met de inloggegevens in uw
brief kunt ook u digitaal stemmen. U hoeft het stemformulier dat u
bij de brief vindt dan niet te gebruiken.
 - Digitaal stemmen is sneller;
 - U helpt ons om kosten te besparen;
 - Uw stem is altijd op tijd binnen.
1. Typ in de adresbalk van uw browser (dus níet in Google!):
https://pensioenfondsing.digitaleverkiezing.nl
2. Voer gebruikersnaam en wachtwoord precies in zoals ze in de
brief staan. Neem alle tekens over, ook eventuele hoofdletters.
3. Selecteer één kandidaat waarop u wilt stemmen en druk op de
stem-knop.
4. U kunt stemmen tot en met 24 april 2022.

Koos u eerder voor communicatie per post? Dan kunt u
het stemformulier gebruiken:
• Kruis 1 kandidaat aan. Blanco stemmen is niet mogelijk.
• Stuur het ingevulde stemformulier in de antwoordenvelop naar
Pensioenfonds ING.
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Let op:
• Schrijf naast het kruisje niets anders op het stemformulier. Doet u
dat wel, dan is uw stemformulier ongeldig.
• Post het stemformulier uiterlijk op 17 april 2022. Dan is het
formulier op tijd bij ons.
• Woont u in het buitenland? Stem dan digitaal óf stuur uw formulier
nog eerder in. Zo voorkomt u dat uw stem verloren gaat.
• Formulieren die na 24 april 2022 binnenkomen tellen niet meer
mee.
“Kies vooral wie ú
aanspreekt”
Lees het interview met
Willem van Steenhoven,
voorzitter van het VO
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Yoap Brugman (60)

Zornitza Nihtianova (43)

Sinds 1990 in dienst. Huidige functie bij ING Bank:

In dienst sinds 2005. Huidige functie bij ING Bank:

Compliance Specialist. Voorgedragen door: De Unie

Global Head of Retail Banking Product Oversight/Control.
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Evenwichtige belangenweging, keuzevrijheid
en risicodekking

Pensioenen gaan mij aan het hart. De gezamenlijke oudedagsvoor
ziening koppelt individuele keuzevrijheden aan collectieve risico
spreiding en vertegenwoordigt een groot maatschappelijk belang.
Het pensioenakkoord zet de deur open voor de noodzakelijke innovatie,
waarbij belangenafwegingen opnieuw moeten worden gemaakt. Ik zal
me inzetten om de belangen van alle stakeholders, waaronder niet in de
laatste plaats de steeds kleiner wordende groep actieve medewerkers,
gelijkwaardig aan bod te laten komen en de positieve aspecten van de
bestaande regelingen te behouden. Hierbij kan ik terugvallen op mijn
grondige kennis van statistiek en actuariële modelbouw. In de Centrale
Ondernemingsraad (portefeuillehouder pensioenen) en aan de onderhandtafel (kaderlid van De Unie) heb ik veel ervaring opgedaan. Zo was
ik bijvoorbeeld betrokken bij de v
 erzelfstandiging van het Fonds. Deze
ervaring en het in de jaren opgebouwde netwerk kan ik ook dankbaar
inzetten. Als u mij steunt, kunt u rekenen op mijn toegewijde inzet als
uw vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan.
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Pensioen opbouwen
is heel belangrijk
in het leven

Graag verdiep ik me opnieuw in pensioenen. Ik kies deze uitdaging
waarbij ik mijn uitgebreide beleggingservaring en mijn kennis in
besturen van organisaties en duurzaamheid ook goed kan toepassen.
Naar mijn mening is het opbouwen van een pensioen heel belangrijk in
het leven. Dat leerde ik toen ik direct met pensioenproducten werkzaam
was bij NN Group. En ik zie het van dichtbij met mijn g
 epensioneerde
ouders. Maar in het dagelijkse leven en nog ver van de pensioenleeftijd
maakt of heeft de gemiddelde deelnemer hier w
 einig tijd voor. Daarom
wil ik hieraan specifiek tijd besteden in het algemeen belang.
Ik kan snel een ‘helikopterview’ vormen, maar kan mij ook uitgebreid
verdiepen in details. Ik weet zeker dat mijn econometrische achtergrond
en mijn bestuurlijke ervaring goed van pas zullen komen bij het
uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Ik ben enorm e nthousiast
over de rol bij het VO!

Bas Vis (56)
In dienst sinds 1989. Huidige functie bij ING Bank:
Lead CDD Quality & Remediations

Vragen? Wij helpen u graag!
Op de website vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over de
verkiezingen.
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Alert en besluitvaardig
samenwerken

Hebt u technische vragen over het stemmen, neem dan c ontact op met
Inkesta, het bureau dat de v
 erkiezingen o rganiseert:
pensioenfondsing@digitaleverkiezing.nl

Actief bijdragen aan het realiseren van een gezamenlijk belang: dat is
wat mij voor ogen staat als lid van het VO van Pensioenfonds ING. We
leven in een dynamische wereld en dat geldt zeker voor de wereld van
de oudedagsvoorziening. Die wereld vraagt om een alerte houding, om
zorgvuldige afweging van belangen en om besluitvaardigheid.

Met andere vragen kunt u contact opnemen met het P
 ensioenloket:
088 - 116 2405, of chatten via de website. Het Pensioenloket is op
werkdagen bereikbaar tussen 8:30 tot 17:00 uur.

Het bestuur bepaalt de ambities en uitgangspunten, stelt prioriteiten en
maakt keuzes. Het VO moet bewaken dat dit op een goede en
gecontroleerde wijze gebeurt. Het is mijn overtuiging dat ik daaraan
kan bijdragen dankzij mijn kennis en ervaring. Ik heb langjarige
ervaring als audit professional binnen ING (CAS) en een opleiding tot
Pensioenfondsbestuurder afgerond.
We moeten samen afwegingen maken en besluiten nemen. Een samen
werkingsverband van professionals met een verschillende achtergrond.
Dat maakt de kwaliteit van de discussie beter. S
 amenwerking is dus
geen doel, maar vooral een middel om tot s uccessen te komen!

Wij helpen u graag. Alvast bedankt voor uw stem!
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Of u mailt naar pensioenloket@pensioenfondsing.nl

Colofon
Deze verkiezingsbijlage is een uitgave van Stichting Pensioenfonds ING. Deze bijlage is
bestemd voor alle deelnemers in dienst van ING Bank of NN Group.
Eindredactie: Bestuursbureau Pensioenfonds ING. Concept, tekst en opmaak:
AZL communicatie. Fotografie: Joeri van der Kloet, de Beeldredaktie

