Verslag Overlegvergadering Verantwoordingsorgaan met Bestuur ABP gehouden op
23 januari 2020 te Veenendaal
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
De voorzitter, de heer Van Boven, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen
Aanvulling samenvallende diensttijd
Het bestuur memoreert dat de CMHF–fractie heeft gevraagd naar een case bij aanvullende uitkeringen
vanuit bijlage K met betrekking tot samenvallende diensttijd bij partners. Dat is een regeling waarbij recht
bestaat op een aanvullende uitkering als partners vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden bij
ABP. Ook tweeverdieners die vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd bij ABP en een ander pensioenfonds
opbouwden, hebben mogelijk recht op een aanvulling. Omdat ABP wil dat iedereen krijgt waar hij of zij recht
op heeft, wijst ABP deelnemers hier actief op bij de aanvraag van het pensioen. Hierin verwijst ABP naar de
website voor meer informatie. Daarnaast wijst ABP erop bij een aanvraag van het pensioen via MijnABP.
Het bestuur geeft aan dat de toekenning van de aanvulling samenvallende diensttijd ABP-ABP in principe
automatisch zou moeten gaan. Maar door nieuwe data-analysetechnieken vond ABP 6.600 deelnemers bij
wie dat is misgelopen. ABP is dat nu aan het herstellen. ABP is daar begin vorig jaar al mee gestart. Medio
2020 verwacht ABP klaar te zijn met de herstelactie. Aan deelnemers die meer dan € 2500 tegoed hebben
wordt gevraagd of ze het bedrag in één keer of gespreid willen ontvangen. In de tussentijd is ook het
systeem aangepast zodat nieuwe ABP-deelnemers met partners bij ABP geautomatiseerd voor bijlage K in
aanmerking komen. ABP minimaliseert zo de foutgevoeligheid.
Op de vraag van mevrouw Van Langeraad, CMHF/AC/FOG-ABP/NBP, wanneer het bestuur hiervan op de
hoogte was, meldt het bestuur dat in het voorjaar van 2019 uit data-analyses naar voren kwam dat veel
deelnemers de uitbetaling niet hadden gekregen. ABP heeft daaropvolgend meteen stappen ondernomen en
is gestart met de herstelactie. Deze herstelactie loopt nog. ABP betreurt de gang van zaken en zegt toe zo
spoedig mogelijk deze kwestie te willen oplossen.
Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid
Mevrouw Wortmann, voorzitter bestuur ABP, memoreert dat het Verantwoordingsorgaan een positief oordeel
heeft gegeven over het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid. In aanloop naar de definitieve
besluitvorming heeft het bestuur een dialoog gevoerd met Greenpeace en Both ENDS. Daarop heeft het
bestuur punten in het beleid aangescherpt.
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Adviesaanvraag nadere overeenkomst Vermogensbeheer
Het Verantwoordingsorgaan meldt geen opmerkingen te hebben over de adviesaanvraag. Het
Verantwoordingsorgaan adviseert positief. Het bestuur bedankt het Verantwoordingsorgaan voor het advies.
Follow-up aanbevelingen Verantwoordingsorgaan m.b.t. Jaarverslag 2018
Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de
naleving van de principes van goed pensioenfondsbestuur. Het bestuur heeft haar voortgangsrapportage
daarover gedeeld waarbij het ingaat op de aanbevelingen van het Verantwoordingsorgaan die zijn gedaan in
het jaarverslag 2018.
Het Verantwoordingsorgaan stelt in de vergadering met name vragen in de richting van een nadere
concretisering c.q. het verzoek tot aanscherping van de teksten ten aanzien van de volgende onderwerpen:
-De deelnemer centraal
Het Verantwoordingsorgaan wilt weten op welke manier de deeltijder centraal wordt gesteld. En op welke
manier getracht wordt om jongeren te interesseren voor pensioen.
-Jaarverslag en Jaarrekening 2018
Het Verantwoordingsorgaan vraagt, in aanloop naar het jaarverslag 2019, om inzicht in de manier waarop
het bestuur de aanbevelingen ten aanzien van de grondslagen bij APG uitwerkt.
-Complexiteitsreductie
Het Verantwoordingsorgaan geeft aan dat veel kennis nodig is om het stuk over complexiteitsreductie te
begrijpen. De vraag is om nog een redactieslag te doen om zaken te verduidelijken.
-Evenwichtige belangenafweging
Het bestuur onderzoekt momenteel welke criteria moeten worden gehanteerd om evenwichtige
belangenafweging te concretiseren. Het Verantwoordingsorgaan vraagt om in de evaluatie meegenomen te
worden. Het bestuur bevestigt dat het Verantwoordingsorgaan hier een rol in krijgt.
-Werkwijze bij incidenten
Het Verantwoordingsorgaan vraagt aandacht voor het onderscheid tussen enerzijds het tijdig in beeld komen
van incidenten bij het bestuur en anderzijds het tijdig en compleet informeren van het
Verantwoordingsorgaan.
-Beleggingen en Duurzaamheidsbeleid
Het Verantwoordingsorgaan maakt opmerkingen over de verdeling tussen beleggen in eigen beheer door
APG en uitbesteding aan andere partijen (door APG) en over de fiscale aspecten in het beleid.
Het bestuur dankt het Verantwoordingsorgaan voor de gemaakte vragen/opmerkingen. De
voortgangsrapportage zal in definitieve vorm in de maand maart aangeboden worden aan het
Verantwoordingsorgaan. Dan wordt duidelijk waar de aandachtspunten van het Verantwoordingsorgaan zijn
verwerkt dan wel wat het bestuurlijk antwoord op de genoemde punten is.
Notulen overlegvergadering Bestuur met Verantwoordingsorgaan d.d. 21 november 2019
Het verslag wordt vastgesteld.
Rondvraag
Mevrouw Faes, commissie Beleggingen, memoreert de toezegging om in de communicatie over de afbouw
van beleggingen in steenkool en teerzand te melden dat het Verantwoordingsorgaan dat heeft aanbevolen.
Mevrouw Wortmann, voorzitter bestuur ABP, meldt dat het bestuur het beleid binnen enkele weken
presenteert en daarin zal meenemen dat het Verantwoordingsorgaan het bestuur heeft gestimuleerd om die
stappen te zetten.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en bijdragen en sluit de vergadering.
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