Verslag Overlegvergadering Verantwoordingsorgaan met Bestuur ABP op
donderdag 25 juni 2020 via VIDEO-BELLEN
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 fracties in het Verantwoordingsorgaan wordt
verwezen naar de eigen website van de fracties.

Opening
Mevrouw Wortmann, voorzitter bestuur ABP, opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. Helaas is
het nog niet mogelijk om fysiek te vergaderen. De hoop is dat dit in het najaar weer mogelijk is. Dit is een korte
overlegvergadering met aansluitend twee themasessies.
Mededelingen
• De voorzitter meldt dat dit de eerste vergadering is van de nieuwe algemeen directeur, de heer Harmen
van Wijnen.
De heer Van Wijnen stelt zich kort voor. Spreker ziet uit naar de samenwerking met het VO in de
ondersteuning van de processen.
•

Mevrouw Meijer heeft haar bestuurslidmaatschap helaas beëindigd. Ze blijft in zekere zin behouden voor
ABP; ze maakt vanaf september deel uit van de Raad van Commissarissen van APG.
De heer Van Vliet is tijdelijk benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van het bestuur. Mevrouw Mulder is
de nieuwe voorzitter van de Commissie van Beroep.

•

Dit is de laatste vergadering van de heer Visser, LvOP, die wegens andere werkzaamheden terugtreedt uit
het VO. De voorzitter bedankt de heer Visser voor zijn actieve bijdrage aan het VO.
De heer Visser bedankt het bestuur en het VO voor de leerzame en boeiende tijd.

•

De voorzitter heet de nieuwe VO-leden in de werkgeversgeleding welkom: mevrouw Lies de Haan (sector
Defensie), mevrouw Merel van Linschoten (sector Gemeenten) en de heer Paul Huisman (sector
Onderwijs).

•

De heer Verjans, bestuursbureau ABP, memoreert dat in maart is besloten het financieel crisisplan te
openen vanwege de zorgelijke financiële situatie. Naar aanleiding van de coronacrisis is daarnaast het
integrale crisisplan geopend. Op dat laatste punt meldt spreker dat de situatie wordt gemonitord door het
crisismanagementteam dat minimaal eenmaal per week bijeenkomt. Ook bij APG is een crisisteam
ingericht. De twee teams hebben frequent contact. Er wordt gemonitord of alle processen nog goed lopen.
Processen lopen zonder grote problemen door
Het is verre van ideaal om online te vergaderen. Nu de overheid een aantal versoepelingen heeft
aangekondigd, gaat ABP onderzoeken in hoeverre partijen na de vakantie weer bijeen kunnen komen.
Daar kan nog geen uitspraak over worden gedaan. Het is toegestaan om met grotere groepen bij elkaar te
komen maar de 1,5 meter moet in acht worden genomen. Dat is een uitdaging, maar spreker zegt toe dat
dit wordt onderzocht.

•

Mevrouw Mulder, bestuur ABP, meldt dat op ABP.nl sinds eind mei een knop is geïnstalleerd waarmee de

deelnemers worden uitgenodigd om vragen en zorgen over pensioen te delen. Doorklikken leidt tot een
pagina met actuele onderwerpen en bijbehorende vragen en antwoorden. Die pagina zal steeds worden
geactualiseerd zodat ernaar kan worden verwezen. De deelnemers kunnen vragen kwijt via chat, e-mail,
telefoon of post. Deze vragen worden direct door APG in behandeling genomen. Het meldpunt wordt de
komende tijd getest op snelheid en belastbaarheid. Spreker nodigt de VO-leden uit ernaar te kijken. Het is
een laagdrempelige manier om meer van de deelnemers te horen.
De voorzitter voegt toe dat ook het VO naar die pagina kan verwijzen als men vragen krijgt van deelnemers
die niet tevreden zijn of niet genoeg informatie hebben.
•

De voorzitter meldt dat het bestuur het betreurt dat de afstand tot het VO in deze tijd groot is en dat er
weinig gelegenheid is voor dialoog. Er staat een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de
evenwichtige belangenafweging, de financiële opzet, het nieuwe pensioencontract en daarna de Premieen Indexatienota. In samenspraak met de voorzitter van het VO is besloten om in oktober een extra
vergadering in te lassen om die thema’s te bespreken. Zoals eerder gemeld, wordt onderzocht om dit in
een fysieke bijeenkomst te doen. Ook wil het bestuur na de zomer weer met bestuursdelegaties een ronde
doen langs de fracties om ook de informele informatie-uitwisseling voort te zetten.

Notulen overlegvergadering Bestuur met VO d.d. 30 april 2020
Naar aanleiding van het verslag:
Pagina 3, conceptoordeel VO 2019. De heer Boekestijn (LvOP) meldt dat de LvOP als enige fractie tot een
negatief oordeel over het handelen van het bestuur in 2019 kwam. De fractie heeft in de overlegvergadering
van 30 april jl. helaas niet de kans gekregen om dit standpunt toe te lichten en wil hier alsnog uiting aan geven.
De LvOP is een kritische fractie die het beleid van het ABP-bestuur nauwgezet volgt. De fractie vindt dat zij
moet opereren binnen een systeem dat niet gunstig is voor de belangenbehartiging van de achterban van de
fractie. De speerpunten voor de beoordeling zijn: een meer realistische invulling van de ambitie met daarin een
kostendekkende premie, het inventariseren van de risicobereidheid van deelnemers en de vereenvoudiging
van de regeling. Over het negatieve oordeel en de nadere argumentatie hiervan heeft de fractie in een podcast
uitgebracht. Deze podcast is hier te beluisteren.
De voorzitter neemt kennis van deze opvatting. In de ronde informele gesprekken met de LvOP-fractie zal hier
verder aandacht aan besteed worden.
De heer Van Boven, voorzitter VO, meldt dat dit standpunt niets afdoet aan het positieve oordeel van het VO.
Rondvraag en sluiting
Mevrouw van Geen, ANBO, vraagt naar de besluitvorming van het bestuur inzake het loslaten van de datum
van 1 mei 2023 om in aanmerking te komen voor de ANW-uitzonderingsregeling.
Mevrouw van Geen wijst op het feit dat het bestuur, bij eigen zeggen, dit besluit genomen heeft vanuit
deelnemersbelang. De fractie denkt dat het beter was om te vermelden dat ‘Het besluit is genomen vanuit een
groot belang van een kleine groep deelnemers die door ziekte is getroffen’. Het is hartverwarmend te lezen dat
ABP die groep beschermt tegen schrijnende omstandigheden. Ook alleenstaande ouders die zelf in schrijnende
omstandigheden verkeren zijn echter verplicht hieraan mee te betalen. De vraag is of het mogelijk is voor zieke
alleenstaande ouders en hun kinderen extra coulance te betrachten. Als het duidelijk is dat zij hun
pensioenleeftijd niet zullen halen, lijkt het hardvochtig dat ze verplicht blijven pensioenpremie te betalen. De
vraag is of het bestuur wil onderzoeken of ook voor die groep de schrijnende omstandigheden kunnen worden
verzacht.
Ten aanzien van de ANW-uitzonderingsregeling meldt de heer Van Vliet dat de ANW-compensatie is beëindigd.
Er is een vangnet ingericht voor deelnemers die tussen wal en schip dreigden te vallen. Voor iedereen die zich
op 1 mei 2018 niet zelf kon verzekeren voorzag het vangnet erin dat nabestaanden van deelnemers die voor
1 mei 2023 zouden overlijden recht hadden op ANW-compensatie. Besloten is die einddatum te schrappen, in
de wetenschap dat er geen nieuwe deelnemers bijkomen; deelnemers moesten op 1 mei 2018 onverzekerbaar
zijn. Daarnaast was de impact op de premie klein.

Op de vraag van mevrouw Van Geen, ANBO, naar het aantal deelnemers, meldt de heer Van Vliet dat 3000
deelnemers een beroep op de regeling hebben gedaan door het formulier terug te sturen. Er is een groep van
1550 deelnemers die het formulier heeft aangevraagd maar nog niet teruggestuurd. ABP neemt met deze
laatste groep contact op om te onderzoeken of ze het formulier al dan niet nog willen insturen. Het gaat om een
groep van maximaal 4550 mensen.
De heer Van Vliet kan geen toezegging doen voor nader onderzoek naar extra coulance voor de groep zieke
alleenstaande ouders en hun kinderen. Deze regeling is er momenteel niet.
Sluiting
De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

