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Afloop zittingstermijn de heer V.F. Marcha

3-7-2015

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur van Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) bestaat uit vier leden. Twee bestuursleden zijn
voorgedragen door de werkgeversvertegenwoordiging, en twee bestuursleden door de gezamenlijke
vakorganisaties van werknemers.
Om de continuïteit en deskundigheid binnen het bestuur te waarborgen, geldt er een rooster van aftreden
voor de bestuursleden. Voor een van de werknemersvertegenwoordigers, de heer Valdemar Marcha, eindigt
de zittingstermijn volgens dit rooster per 10 oktober 2015.

De heer Marcha is een deskundig bestuurder die de belangen van de deelnemers op een zeer prettige,
integere en gedegen wijze vertegenwoordigt. De statuten van PCN bieden ruimte om een bestuurder voor
een tweede termijn te benoemen. Als bestuur zouden we met het oog op de continuïteit, stabiliteit en
deskundigheid de heer Marcha voor een tweede termijn willen benoemen.

Graag vernemen wij van u of u als gezamenlijke vakorganisaties eveneens bereid zijn de heer Marcha voor
herbenoeming voor te dragen. In dat geval zal de heer Marcha vanaf 10 oktober 2015 opnieuw voor een
periode van vier jaar als werknemersvertegenwoordigers worden benoemd.

Wij horen graag van u of u akkoord gaat met de herbenoeming vanaf 10 oktober 2015. Mocht dat niet het
geval zijn, dan zien wij graag uiterlijk 1 oktober 2015 een voordracht van de gezamenlijke vakorganisaties
voor een andere kandidaat tegemoet. Bij deze brief treft u het functieprofiel en de deskundigheidseisen aan,
evenals de gedragscode die op alle bestuursleden van toepassing is. Het bestuur toetst of de kandidaat
voldoet aan het functieprofiel en de deskundigheidseisen. Als de kandidaat naar het oordeel van het bestuur
hieraan voldoet, wordt de kandidaat door het bestuur benoemd onder de opschortende voorwaarde dat
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De Nederlandsche Bank (DNB) niet binnen de daarvoor gestelde termijn bij het bestuur heeft aangegeven
niet in te stemmen met de benoeming. DNB baseert zich in haar oordeel op eigen onderzoek naar integriteit,
antecedenten en deskundigheid. Meer informatie over de toetsingsprocedure van DNB vindt u op
www.dnb.nl (meer specifiek: http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-201878.jsp). Als het bestuur van mening is dat
een voorgedragen persoon wezenlijk afwijkt van het profiel dan zal het bestuur gezamenlijke
vakorganisaties verzoeken een nieuwe kandidaat voor te dragen.

Wij vernemen graag uiterlijk 1 oktober 2015 van u of u instemt met de herbenoeming van de heer Marcha en
mocht u hier niet mee instemmen, dan zien wij voor genoemde datum graag een voordracht van een andere
kandidaat tegemoet.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Ambtelijk Secretaris van PCN, mevrouw
F. van den Steen.

Met vriendelijke groet,

H.W.T.Linkels
Voorzitter
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