Beste,
In mei 2019 vinden de verkiezingen voor 6 plaatsen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van
PDN plaats. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Stel u dan kandidaat. U leest hier hoe u dat
kunt doen.
Eind juni 2020, over anderhalf jaar, treden er in het VO twee vertegenwoordigers van werknemers en
vier vertegenwoordigers van pensioengerechtigden af. Omdat er dan zes leden gelijktijdig aftreden,
vinden begin mei van dit jaar vervroegde verkiezingen plaats voor nieuwe leden van het VO namens
pensioengerechtigden en werknemers. De huidige vertegenwoordigers kunnen zich daarbij
herkiesbaar stellen. Waar in deze brief sprake is van werknemers, worden ook de
arbeidsongeschikten bedoeld die nog pensioen opbouwen.
Nu al verkiezingen, terwijl het lidmaatschap van het VO pas volgend jaar ingaat; waarom is dat? Kort
samengevat gaat het om kennis en overdracht. Het lidmaatschap van het VO vereist veel kennis.
Daarnaast treden zes leden tegelijk af waardoor mogelijk veel ervaring verloren gaat. Een ruime
periode voor het overdragen en opdoen van kennis is dan ook geen luxe. We nemen daar graag een
jaar de tijd voor. Dat betekent dat u gedurende één jaar aspirant-lid van het VO bent. Na dat jaar start
definitief de periode van vier jaar van uw lidmaatschap van het VO.

Wie kan zich kandidaat stellen?
Alle pensioengerechtigden die een pensioen ontvangen van PDN en alle werknemers die een
pensioen opbouwen bij PDN kunnen zich kandidaat stellen. Bepalend voor het antwoord op de vraag
of u werknemer bent of pensioengerechtigde, is wat u bent op de peildatum van 1 juli 2019. Ontvangt
u op die datum zowel een pensioen als salaris van een van de werkgevers, dan bent u werknemer.
Wilt u zich kandidaat stellen voor het Verantwoordingsorgaan, stuur dan uiterlijk 12 april 2019 het
bijgevoegde formulier, ingevuld, naar: Verkiezingscommissie PDN, Antwoordnummer 110, 6400 VB
Heerlen. Voeg daarbij uw cv en een brief met uw motivatie om zich kandidaat te stellen.

Welke eisen worden gesteld aan het lidmaatschap?
Pensioenen zijn niet alleen actueel maar ook complex. Daarom worden ook aan leden van het
Verantwoordingsorgaan van PDN hoge eisen gesteld. Niet alleen deskundigheid is vereist.
Kandidaten moeten ook over de competenties beschikken die nodig zijn om de functie te kunnen
vervullen. Professioneel gedrag is daarbij een onmisbare kwaliteit. Naast geschiktheid speelt een
belangrijke rol dat kandidaten voldoende tijd en aandacht kunnen en willen schenken aan hun
verantwoordelijke taak.

De eisen waaraan leden van het Bestuur en van het Verantwoordingsorgaan PDN moeten voldoen,
zijn door het bestuur vastgelegd in profielen. Deze profielen zijn hier te vinden of via de link op onze
website www.PDNpensioen.nl: onder ‘Over ons’.
Bij de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan wordt gestreefd naar diversiteit. Dat wil zeggen
dat het bestuur streeft naar een vertegenwoordiging van mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, leden
met verschillende opleiding, achtergrond en deskundigheden en afkomstig van verschillende
locaties.

Hoe verlopen de verkiezingen?
Een verkiezingscommissie organiseert de verkiezingen. Deze commissie bestaat uit 2 leden van het
PDN Verantwoordingsorgaan. Wanneer er meer geschikt bevonden kandidaten zijn dan beschikbare
zetels stelt de verkiezingscommissie een kieslijst samen. De plaats op deze lijst (stembiljet) wordt
bepaald door loting. De verkiezingscommissie informeert u tijdig over uw plaats op de lijst. Hebt u
vragen over de kandidaatstelling? Neem dan contact op met Armin Becker van
Bestuursondersteuning PDN. Hij is bereikbaar via e-mail armin.becker@dsm.com.
Het tellen van de stemmen gebeurt door de verkiezingscommissie in een openbare bijeenkomst. Deze
is gepland op 18 juni 2019 om 14.00 uur op het Hoofdkantoor van DSM in Heerlen. Een samenvatting
van de uitslag wordt op de website van PDN en in de PDN Nieuwsbrief van juni 2019 gepubliceerd.

Wie mag stemmen?
Bent u pensioengerechtigde? Dan mag u stemmen op de pensioengerechtigden die zich kandidaat
stellen. Bent u werknemer? Dan mag u stemmen op de werknemers die zich kandidaat stellen.

Toets
De selectiecommissie toetst de geschiktheid van de pensioengerechtigden en werknemers die zich
kandidaat stellen. Deze commissie bestaat uit twee leden van het Verantwoordingsorgaan. Als
kandidaat kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer de selectiecommissie bepaalt dat u
niet aan het gestelde profiel voldoet, wordt u (vóór de publicatie van de kieslijst) daarover schriftelijk
op de hoogte gesteld. Het besluit van de selectiecommissie is bindend. Er is dus geen beroep
mogelijk. Voor de benoeming van een lid van het Verantwoordingsorgaan is geen goedkeuring van De
Nederlandsche Bank nodig.
Na de benoeming van een lid van het Verantwoordingsorgaan wordt met hem of haar een
ontwikkelplan opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over de opleidingen die gevolgd moeten
worden. Gedurende een zittingsperiode wordt het functioneren van een lid van het
Verantwoordingsorgaan regelmatig geëvalueerd.

Vergoeding
Leden van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden ontvangen een beperkte
vergoeding.

