Persbericht
Loek Sibbing (59) benoemd in ABP-bestuur
Heerlen/Amsterdam 12 maart 2019. Loek Sibbing (59) is per direct toegetreden tot het ABP-bestuur.
Hij maakt deel uit van de werkgeversdelegatie en is voorgedragen door VSO (Verbond
Sectorwerkgevers Overheid). Hij vervult de vacature die was ontstaan door het vertrek van Erik van
Houwelingen in augustus 2018.
Voorzitter Corien Wortmann: “Ik ben blij met de benoeming van Loek Sibbing. Hij brengt ruime
bestuurlijke ervaring op het gebied van vermogensbeheer mee en beschikt daarnaast over
uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van pensioenfondsbestuur. Bovendien heeft hij veel
expertise op het gebied van beleggen in Nederland. Een mooie combinatie die uitstekend past in het
ABP-bestuur.”
Loek Sibbing beschikt over een ruime ervaring in institutioneel vermogensbeheer en besturing van financiële
instellingen waaronder pensioenfondsen. Van 2014 tot 2019 was hij bestuursvoorzitter van de Nederlandse
Investeringsinstelling NV die namens de tien grootste institutionele beleggers in Nederland investeringen in
de reële economie ontwikkelde. Daarvoor was hij vanaf 2010 CEO van Univest Company, de
vermogensbeheerder van de 80 internationale Unilever pensioenfondsen. Eerder was Loek Sibbing, die zijn
carriere begon op de afdeling Financiën van KLM, directeur van de pensioenfondsen van Randstad, Volker
Wessels en Unilever Nederland.
Loek Sibbing is ook actief geweest in de wereld van sociale partners via commissies van VNO-NCW en de
Stichting van de Arbeid. Daarnaast vervulde hij bestuursfuncties bij de koepelorganisatie voor
ondernemingspensioenfondsen en de Europese koepel voor pensioenfondsen, nu PensionsEurope.
Sibbing studeerde economie (Tilburg) en bedrijfskunde (Rotterdam).
Samenstelling bestuur ABP
Het bestuur van ABP kent vanaf 1 maart 2019 de volgende samenstelling:
Corien Wortmann-Kool, voorzitter.
Werknemersdelegatie: Patrick Fey, José Meijer (vicevoorzitter), Geraldine Leegwater en André van Vliet.
Werkgeversdelegatie: Mariëtte Doornekamp, Carel van Eykelenburg, Krista Nauta, Loek Sibbing, Jan van
Zijl (vicevoorzitter).
Namens de gepensioneerden: Conchita Mulder, Philip Stork, Xander den Uyl.
Profiel
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van
overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,9 miljoen deelnemers en 399 miljard euro (per
31 december 2018) aan vermogen beschikbaar.
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