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Geacht bestuur, geachte mevrouw Liefting,
Wij realiseren ons dat het de tweede maal is dat u ons erop attendeert dat het bestuur van
VGOmedia niet gelukkig is met de zetelverdeling binnen het bestuur van PNO Media; en, naar wij
uit uw brief van 2 maart jl. vernemen, ook niet met de zetelverdeling binnen het VO. Over de
zetelverdeling binnen het bestuur hebben wij in december 2020 al eens uitvoerig met u van
gedachten gewisseld. Op dat moment spraken wij nog vanuit de situatie waarin wij ons bezonnen
op de toekomstige bestuurlijke organisatie. Daaromtrent hebben wij u nog niet zo lang geleden
kunnen laten weten dat wij hebben besloten tot invoering van het Omgekeerd Gemengd
Bestuursmodel als beschreven in de Pensioenwet (OGM).
Ook in dat model blijven wij hechten aan de pariteit, die in het Niet Uitvoerend Bestuur, verder
NUB, zal worden belegd. Daarmee is echter nog niet alles gezegd. Wij zijn momenteel bezig met de
formulering van de op de nieuwe situatie passende statuten. Zoals het er nu naar uitziet zal de
pariteit tot uitdrukking komen in een gelijk aantal zetels voor – om het kort aan te duiden –
vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de
omvang van beide delegaties zal wijzigen; en dat geldt ook voor de omvang van de delegatie van
de gepensioneerden. Daarmee is echter nog niet alles gezegd. Zo zal aan de stemverhouding
binnen het bestuur bij het overleg over de statuten nader invulling worden gegeven.
U schrijft in uw brief van 2 maart jl. opnieuw ten onrechte dat bij de wijziging van de omvang van
het bestuur in 2020, voor de omvang van de delegaties van werknemers, werkgevers en
gepensioneerden, is uitgegaan van een vooraf bepaald vast en willekeurig aantal zetels (vier stuks
voor werknemers en pensioengerechtigden samen) in plaats van het aantal zetels als resultante
van de wettelijke vereisten. Zoals u bekend is nemen wij afstand van die opvatting. De
zetelverdeling binnen het bestuur is, net als de zetelverdeling binnen het VO overigens, de
resultante van de pariteit die in de zetelverdeling tot uitdrukking komt, niet andersom. Door het
besluit de twee expert bestuurders te handhaven en de omvang van het paritaire bestuur terug te
brengen bleven er in 2020 voor de werkgevers en de werknemers elk nog slechts drie zetels
beschikbaar. Die situatie zal binnen het toekomstige NUB terugkeren.
Voor zover het bestuur van VGOmedia echter zou willen betogen dat de omvang van de delegaties
van werknemers en werkgevers – ieder 3 zetels – met opzet zo zou zijn gekozen dat er nog maar
plaats zou zijn voor één gepensioneerde, wijzen wij u erop dat wij u al meermalen hebben
verzekerd dat dat niet zo is.
Wat betreft de bevoegdheid om over de samenstelling en inrichting van het bestuur te beslissen
wijzen wij u er tenslotte op dat die ligt bij het bestuur zelf; niet bij de organisaties die van oudsher
zeer bij ons fonds betrokken zijn, zoals VGOmedia, en ook niet bij de stakeholders. Hierover is
toevallig onlangs een behartenswaardige uitspraak gedaan in een kort geding tussen het

Pensioenfonds Zorg en Welzijn en een van de betrokken werknemersverenigingen. U kunt die
desgewenst vinden door middel van de onder deze brief vermelde link.
Zoals ook bij u bekend hechten wij waarde aan het contact met uw vereniging, en in dat kader
zouden wij het op prijs stellen als er binnenkort weer eens sprake zou zijn van een ontmoeting
tussen delegaties van onze besturen. Bij die gelegenheid hopen wij u tevens de nieuwe voorzitter
van PNO Media, de heer André Snellen, voor te stellen.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Roeland van Vledder,
voorzitter

