Verslag Overlegvergadering Verantwoordingsorgaan met Bestuur ABP gehouden op
28 september en 4 oktober 2017
Het publieksverslag heeft als doel om bij pensioenfonds ABP aangesloten deelnemers, gepensioneerden en
werkgevers inzicht te geven in de adviezen die het Verantwoordingsorgaan als medezeggenschapsorgaan
aan het ABP Bestuur geeft over voorgenomen beleidsbeslissingen en de besprekingen die het
Verantwoordingsorgaan met het ABP Bestuur voert. Voor de uitgebreide standpunten van de verschillende
partijen in het Verantwoordingsorgaan wordt verwezen naar de eigen website van de fracties.

Opening en mededelingen
Mevrouw Wortmann, voorzitter Bestuur ABP,opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom.
Adviesaanvraag Statutenwijziging
Aanleiding
Eerder is het Verantwoordingsorgaan meegenomen in de problematiek van de complexiteit van de
Pensioenregeling en de noodzaak tot aanpassing van de inhoud van die regeling met ingang van
1 januari 2018. In voorafgaande vergaderingen is het Verantwoordingsorgaan door het bestuur
geïnformeerd over de onderhandelingen van sociale partners in de Pensioenkamer en het
Sectoroverleg Defensie. Deze onderhandelingen hadden betrekking op het reduceren van
complexiteit in de middelloonregeling en een overgang van de eindloon – naar de middelloon
regeling voor militair personeel van de sector Defensie. Dit alles gericht op het garanderen van een
integere en beheerste uitvoering met ingang van 1 januari 2018 (en volgende jaren).
Voor wat betreft de middelloonregeling hebben sociale partners in de Pensioenkamer op verzoek
van het bestuur besloten tot de noodzakelijke vereenvoudiging van de middelloonregeling.
Voor wat betreft de aanpassing van de pensioenregeling voor militairen was er ten tijde van de
vergadering, alle inspanningen van de zijde van het ABP bestuur ten spijt, nog geen
overeenstemming in het Sectoroverleg Defensie.
Voor het bestuur was dit aanleiding een adviesaanvraag tot wijziging van de Statuten aan het
Verantwoordingsorgaan voor te leggen teneinde de mogelijkheid te creëren om als bestuur de
Pensioenregeling voor het militair Personeel te kunnen wijzigen.
Afwegingen van het Bestuur
Het bestuur onderschrijft zonder meer de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners
en het bestuur. Daarbij bepalen de sociale partners de inhoud van de pensioenregeling en draagt
het bestuur de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die regeling. Het bestuur heeft echter
ook geconstateerd dat zich bij de uitvoering van de pensioenregeling op basis van die
bevoegdheidsverdeling uitzonderlijke situaties kunnen voordoen waarin sprake is van het
conflicteren van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Zo is in de casus van de uitvoering
van de eindloonregeling sprake van een conflict tussen enerzijds de bevoegdheidsverdeling
sociale partners/bestuur op grond van de WPA/Pensioenwet en anderzijds de eveneens op grond
van de Pensioenwet vereiste integer beheerste bedrijfsvoering. Het bestuur heeft sociale partners
hier meermaals op gewezen en hun verzocht om de inhoud van de pensioenregeling nader te
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bezien. Omdat sociale partners in de sector Defensie niet voor de door het bestuur gestelde datum
van 1 oktober 2017 tot overeenstemming zijn gekomen tot aanpassing van de inhoud van de
pensioenregeling, heeft het bestuur een voorgenomen besluit om de regeling aan te passen
genomen. Gelet op het ingrijpende karakter hiervan kan dit naar de mening van het bestuur alleen
door middel van een Statutenwijziging.
Op grond van artikel 18.10 van de Statuten onder o is het Verantwoordingsorgaan verzocht
hierover advies uit te brengen.
Afwegingen van het Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan heeft gelet op het ingrijpende karakter van deze adviesaanvraag
uitvoerig stilgestaan en aandacht besteed aan de behandeling van deze adviesaanvraag.
Het Verantwoordingsorgaan meent dat het daadwerkelijk ingrijpen van het bestuur in de
pensioenregeling voor militair personeel de aanleiding voor het bestuur is om de Statuten
gewijzigd te willen hebben. Mede gelet hierop heeft het ABP bestuur, op uitdrukkelijk verzoek van
het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan tevens verzocht advies uit te brengen op
de door het bestuur ABP voorgenomen inhoudelijke wijzigingen voor het jaar 2018 van de inhoud
van de pensioenregeling voor het militair personeel van de sector Defensie.
Onderstaand het beargumenteerde advies van het Verantwoordingsorgaan. Voor de nadere
inhoudelijke beargumentering van de onderscheiden fracties van het Verantwoordingsorgaan
wordt verwezen naar de eigen web-site van de fracties.
Adviesaanvraag voorgenomen besluit ABP Bestuur tot statutenwijziging.
Het Verantwoordingsorgaan heeft de adviesaanvraag uiterst zorgvuldig behandeld en besproken.
Alvorens tot een definitief advies te komen heeft het Verantwoordingsorgaan extern juridisch
advies ingewonnen van Prof. Van Meerten. Ook heeft het Verantwoordingsorgaan kennisgenomen
van alle stukken die door het bestuur ter beschikking gesteld zijn inclusief een samenvatting van
het advies van Prof. Maatman, juridisch adviseur van het ABP Bestuur.
Advies VO
Het Verantwoordingorgaan is geconfronteerd met een moeilijk dossier waarbij alles afwegende
een kleine meerderheid van het Verantwoordingsorgaan op basis van hoofdelijke stemming (24
negatief / 19 positief / 4 onthoudingen / 1 niet aanwezig en niet vertegenwoordigd) besloten heeft
géén positief advies te geven op het voorgenomen besluit van het bestuur tot Statutenwijziging.
Op zichzelf heeft het Verantwoordingsorgaan wel begrip voor de moeilijke positie waarin het
bestuur zich bevindt maar is het Verantwoordingsorgaan van mening dat een Statutenwijziging een
te zwaar middel is om in te grijpen in de inhoud van de pensioenregeling voor militair personeel.
Het Verantwoordingsorgaan heeft grote waardering voor de vele pogingen die het bestuur
ondernomen heeft om tot oplossingen te komen en spreekt verder de hoop uit dat dit moeilijke
dossier in de komende weken alsnog tot overeenstemming komt tussen partijen die hiervoor
primair verantwoordelijk zijn.
Het primaat voor aanpassing van de inhoud van de pensioenregeling ligt bij de sociale partners.
Het Verantwoordingsorgaan is in meerderheid van mening dat er andere mogelijkheden zijn als
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voorgesteld en besproken in de vergadering, waarbij een Statutenwijziging in deze een te zwaar
middel is dat ook averechts zou kunnen werken met daarbij alle mogelijke risico’s van juridische
procedures.
Minderheidsstandpunt
Het minderheidsstandpunt is gebaseerd op de moeilijke situatie waarin het bestuur zich bevindt, te
weten het reële risico dat een integere en beheerste bedrijfsvoering per 1 januari 2018 niet meer
kan worden gegarandeerd.
Naar de mening van de minderheid heeft het bestuur vele pogingen ondernomen om met sociale
partners tot overeenstemming te komen en zijn staande de vergadering door het bestuur
voldoende nadere toezeggingen gedaan ten aanzien van de vormgeving van de voorgestelde
statutenwijziging.
De minderheid heeft begrip voor de keuze van het bestuur om hier de “koninklijke weg” te volgen
van een Statutenwijziging in plaats van andere geopperde mogelijkheden zoals het gebruik maken
van artikel 29 van de Statuten.

Adviesaanvraag voorgenomen Besluit ABP Bestuur op wijziging van de inhoud van de
Pensioenregeling voor de sector Defensie
Tijdens de vergadering op 4 oktober 2017 zijn de inhoudelijke wijzigingen die het bestuur, als zij
daartoe gerechtigd worden, in de Pensioenregeling voor het militair personeel van de sector
Defensie op basis van een presentatie voorgelegd aan het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur
heeft, op verzoek van het Verantwoordingsorgaan, ingestemd met het verlenen van adviesrecht
voor het Verantwoordingsorgaan ten aanzien van de wijze waarop in deze casus nu en zo nodig in
2018 zal worden ingegrepen op de inhoud van de pensioenregeling van het militair personeel.
Het Verantwoordingsorgaan constateert dat de voorgestelde wijzigingen in een laat stadium ter
beschikking gesteld zijn aan het Verantwoordingsorgaan. En dit in de vorm van een sheet
presentatie en geen uitgewerkt voorstel tot wijziging van de inhoud van de Pensioenregeling voor
het militair personeel van de sector Defensie. Het Verantwoordingsorgaan ziet hierin echter geen
formele belemmering voor het geven van een advies staande de vergadering.
Het Verantwoordingsorgaan heeft de voorgestelde wijzigingen tot aanpassing van de inhoud van
de Pensioenregeling voor het militair personeel van de sector Defensie voor het jaar 2018 op haar
merites - los van de adviesaanvraag voor Statutenwijziging - beoordeeld.
Daarbij is gekeken naar de inhoud van de wijzigingsvoorstellen voor de situatie dat het bestuur,
ondanks het in meerderheid negatieve advies van het Verantwoordingsorgaan, de voorgestelde
Statutenwijziging doorvoert.
Een grote meerderheid van het Verantwoordingsorgaan (Werkgeversfractie, ACOP, CCOOP)
steunt de wijzigingsvoorstellen van het bestuur onder voorwaarde, als gesteld door ACOP en
CCOOP fracties, dat het ABP Bestuur als stap 1 het voorstel voorlegt aan het Sector Overleg
Defensie (SOD). Indien het SOD positief reageert op het voorstel van het bestuur dan kan dit
conform uitgevoerd worden. Indien echter het SOD niet positief reageert dan zou het bestuur als
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stap 2 het eventuele eigen voorstel dienen uit te breiden met handhaving van de ANW
compensatie vanwege het grotere risico voor militairen dan voor burgers.
De fractie CMHF / AC / FOG-ABP adviseert negatief omdat deze fractie van mening is dat een
negatief advies op de voorgestelde statutenwijziging, een inhoudelijk oordeel op de wijzigingen in
de Pensioenregeling voor militair personeel van de sector Defensie uitsluit; de LvOP fractie
onthoudt zich van stemming.
Voor een nadere stemverklaringen van de onderscheiden fracties van het Verantwoordingsorgaan
wordt verwezen naar de eigen website van de fracties.
Het Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur verzocht om binnen de daarvoor gestelde termijn te
reageren.
Reactie bestuur c.q. laatste stand van zaken
Op woensdag 11 oktober hebben Sociale Partners van de sector Defensie alsnog een akkoord
bereikt over de pensioenregeling voor het militair personeel. Gelet op deze recente ontwikkelingen
heeft het bestuur het Verantwoordingsorgaan inmiddels laten weten thans geen aanleiding te zien
om het proces inzake de statutenwijziging voort te zetten. Tegen deze achtergrond zal het bestuur
dan ook niet meer inhoudelijk reageren op de argumenten van het Verantwoordingsorgaan die ten
grondslag hebben gelegen aan het negatief advies.
Verslag overlegvergadering Bestuur met Verantwoordingsorgaan d.d. 22-6-2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het
verslag.
Rondvraag en sluiting
De fractie CMHF / AC / FOG-ABP heeft aandacht gevraagd voor het nieuws hetgeen onlangs in de
media is verschenen met betrekking tot het feit dat “ouderen pensioenen laten liggen”. De vraag
van het Verantwoordingsorgaan is hoe het ABP hier mee omgaat c.q. welke inspanningen ABP
verricht teneinde ouderen op te sporen die hun opgebouwde pensioenaanspraken niet opvragen.
Het bestuur zegt toe een notitie op te stellen op welke wijze ABP gevolg geeft aan zijn
inspanningsverplichtingen om zoveel mogelijk mensen die aanspraken hebben opgebouwd ook
daadwerkelijk op te sporen. En dus het opgebouwde Pensioen ook daadwerkelijk uit te betalen.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.
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