Persbericht

Verantwoordingsorgaan ABP vernieuwd na verkiezingen
Heerlen/Amsterdam, 14 mei 2018. Van de ruim 1,9 miljoen stemgerechtigden brachten afgelopen
maand bijna 159.000 actieven en pensioengerechtigde deelnemers een stem uit bij de verkiezingen
voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan van ABP. Dat is een opkomstpercentage van 8,3%, bijna
een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden (2014: opkomst bijna 5%). Het
Verantwoordingsorgaan zal een flinke vernieuwing ondergaan na deze verkiezingen met op
tenminste 27 van de 48 zetels nieuwe gezichten. Er waren voor beide kiesgroepen ongeveer 70
kandidaten om uit te kiezen (totaal 142 kandidaten), verdeeld over zes lijsten bij de actieve
deelnemers en zeven lijsten bij de kiesgroep pensioengerechtigden. ABP-voorzitter Corien
Wortmann verheugt zich op de aanstaande samenwerking met het nieuwe Verantwoordingsorgaan:
”Het bestuur feliciteert natuurlijk allereerst de gekozen kandidaten. Het is mooi dat we naast nieuwe
gezichten ook een aantal ervaren VO-leden terug zullen zien vanaf 1 juli 2018. Ook de komende vier
jaar staat ABP voor veel uitdagingen en veranderingen en daarin speelt het Verantwoordingsorgaan
een cruciale rol. Ik ben blij met de hogere opkomst en denk dat het resultaat is van goede
samenwerking tussen ABP en de leden van het huidig Verantwoordingsorgaan.”
Zetelverdeling
De 18 zetels voor actieve deelnemers (in 2014 waren dit er nog 19) zijn als volgt verdeeld: de FNV-lijsten 7
(-1 ), Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht 5 (-), de CNV lijsten 3 (-1), CMHF/Ambtenarencentrum 3
(+1). De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen behaalde onvoldoende stemmen om een zetel te
kunnen invullen. Van de nu verkozen 18 leden zijn er 8 vrouw (+1).
Pensioengerechtigde deelnemers hebben 14 zetels in het Verantwoordingsorgaan. In 2014 waren dit er nog
13. Daarvan gaan er 4 naar de FNV-lijsten,(-1), 4 naar de CNV lijsten, (+1), 5 naar CMHF/Federatie
Onafhankelijk Gepensioneerden/ANBO (-) en 1 naar Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (+1). Het
Ambtenarencentrum behaalde onvoldoende stemmen om een zetel te kunnen invullen. 4 van de 14 zetels
worden bezet door een vrouw (-1).
Over het Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 personen: 18 namens de actieve deelnemers, 14 namens de
pensioengerechtigden en 16 namens de werkgevers. VSO (sectorwerkgevers overheid) en WENb
(Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven) benoemen de werkgeversleden in het
verantwoordingsorgaan. De verkiezingen zoals gehouden van dinsdag 3 tot en met maandag 30 april 2018
betroffen dus 32 van de in totaal 48 zetels. Het Verantwoordingsorgaan is een medezeggenschapsorgaan:
het adviseert bij belangrijke bestuursbesluiten, beoordeelt jaarlijks het bestuur en draagt kandidaten voor
het lidmaatschap van de Raad van Toezicht voor wanneer daar een vacature ontstaat. De
pensioengerechtigdengeleding van het Verantwoordingsorgaan mag daarnaast drie kandidaten voordragen
voor benoeming in het ABP-bestuur. De overige negen bestuursleden worden voorgedragen door de
vakcentrales en VSO. 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
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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 € 405 miljard (per
31 maart 2018) aan vermogen beschikbaar.
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