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Persbericht  
 

Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP 2022  
 
Heerlen/Amsterdam, 9 mei 2022 - Van de ruim 2,1 miljoen stemgerechtigden brachten afgelopen 

maand ruim 180.000 deelnemers en gepensioneerden een stem uit bij de verkiezingen voor het 

Verantwoordingsorgaan van ABP. Dat is een opkomstpercentage van 8,5% (in 2018 was dat 8,3%). 

Aan deelnemerszijde zijn FNV en de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) de grootste 

fracties geworden. Bij de gepensioneerden zijn dat FNV en de Nederlandse Bond voor 

Pensioenbelangen (NBP). De stemgerechtigden bij ABP konden online of telefonisch stemmen van 4 

tot en met 24 april.  

 

ABP-Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Namens het bestuur feliciteer ik de gekozen kandidaten van 

harte. Ik ben ook blij met de iets hogere opkomst. Het kan altijd beter, maar als we kijken naar de 

pensioensector mogen we best tevreden zijn. Ik zie uit naar een goede samenwerking met het vernieuwde 

VO. Want in de komende vier jaar staat ABP voor veel uitdagingen en veranderingen, neem alleen al de 

overgang naar het nieuwe pensioencontract. Het Verantwoordingsorgaan speelt een belangrijke rol in de 

totstandkoming van het beleid van ABP.” 

 

Zetelverdeling 

Het Verantwoordingsorgaan van ABP kent 48 leden. 19 zetels zijn voor de deelnemers die nog pensioen 

opbouwen, 13 zetels voor de gepensioneerden en 16 zetels voor de werkgevers. De laatsten worden niet 

verkozen, maar benoemd door de werkgevers in de sectoren overheid, onderwijs en energie- en 

nutsbedrijven.  

 

De 19 zetels voor deelnemers zijn als volgt verdeeld  (tussen haakjes de zetels in 2018):  

• FNV lijsten 8 zetels (7) 

• LvOP 6 zetels (5) 

• CNV lijsten 2 zetels (3) 

• Groen en Eerlijk 1 zetel (0) 

• Ambtenarencentrum (AC) 1 zetel (2) 

• CMHF 1 zetel (1) 

 

De 13 zetels van gepensioneerden zijn gegaan naar: 

• FNV lijsten 4 zetels (4) 

• NBP 3 zetels (1) 

• FOG-ABP 2 zetels (2) 

• CNV lijsten 2 zetels (4) 

• ANBO 1 zetel (2) 

• Ambtenarencentrum (AC) 1 zetel (0) 

 

Het Verantwoordingsorgaan ondergaat een flinke vernieuwing na deze verkiezingen: op de 32 beschikbare 

zetels voor deelnemers en gepensioneerden ziet ABP 23 nieuwe gezichten.  

Bijna de helft van de zetels, 15 van 32, wordt bezet door een vrouw (+3).  

 

 

Over het Verantwoordingsorgaan 

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 personen. Het is een medezeggenschapsorgaan: het adviseert, 

gevraagd en ongevraagd, bij belangrijke bestuursbesluiten en beoordeelt jaarlijks het bestuur van ABP. Ook 

doet de gepensioneerdengeleding van het Verantwoordingsorgaan een bindende voordracht bij een 
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vacature bij de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het (niet uitvoerend) bestuur 

vertegenwoordigen. Het nieuwe Verantwoordingsorgaan start op 1 juli met zijn werkzaamheden voor een 

periode van vier jaar.  

 

 

Meer informatie: 

De volledige uitslag is te vinden op abp.nl/verkiezingen 

 

 

Profiel 

Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van 

overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 3,1 miljoen deelnemers en 531 miljard euro (per 

31 maart 2022) aan vermogen beschikbaar. 

 

 

 
 


