
Zinvolle CNV ABP-informatiebijeenkomst 

 
Na afloop van de CNV ABP informatiebijeenkomst kon worden vastgesteld dat 

de bijeenkomst nuttig, zinvol, noodzakelijk en in een goede sfeer verlopen is. Er 

waren ruim 100 leden aanwezig die kritisch doch constructief gediscussieerd 

hebben met de CNV-vertegenwoordiger in het ABP-bestuur Willem Jelle Berg, 

risicomanager Alae Laghrich bestuursbureau ABP en Patrick Fey, voorzitter sec-

tor Overheid en Publieke Diensten. Men is van mening dat deze CNV ABP infor-

matiebijeenkomst jaarlijks georganiseerd zou moeten worden. 

 
Aanleiding voor de bijeenkomst waren de uitzendingen van Omroep Max “Zwarte Zwa-
nen”. Daarin zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij het functioneren van pensioen-
fondsen. De leden zijn uitgenodigd om van tevoren vragen in te dienen aan de hand 
waarvan een goede discussie kon worden voorbereid. Ruim 250 vragen zijn ontvangen. 
Die zijn geanalyseerd en gerubriceerd naar een aantal grote thema’s. Aan de hand van 
die thema’s heeft het debat plaatsgevonden. Het debat stond onder leiding van Peter van 
der Geer (debat.nl). 
 
Indexering en dekkingsgraad 

Er zijn heel veel vragen gesteld over het niet indexeren van pensioenen en het vaststel-
len van de dekkingsgraad. Leden vragen zich af waarom de rente een zo grote factor is 
waarmee rekening moet worden gehouden. Er wordt toch ook een goed rendement ge-
haald? Verder verbaast het de leden dat het Kabinet en de toezichthouder, De Neder-
landsche Bank, grote invloed hebben op het stelsel. Immers zij zijn verantwoordelijk voor 
het wettelijk kader (Financieel Toetsingskader) en het toezicht daarop. De eisen worden 
als te streng ervaren waardoor het pensioenfondsen onmogelijk wordt gemaakt om de 
komende jaren te indexeren. 
CNV Connectief bestuurder Patrick Fey heeft uitgelegd dat het gezamenlijk vermogen van 
alle pensioenfondsen in Nederland van een zo gigantische omvang is dat, bij een eventu-
eel omvallen van het stelsel, het Kabinet nooit garant kan staan zodat zij dat bij de ban-
kencrisis deed. Verder heeft het CNV, samen met de Pensioenfederatie, werkgevers en 
werknemersorganisaties diverse malen de consequenties van de voortdurende verande-
rende wetgeving aan de kaak gesteld. Maar tot nu toe heeft dat niet geleid tot aanpas-
sing van de rekenregels. 
Verder heeft CNV ABP bestuurder Willem Jelle uitgelegd dat het ABP tenminste een dek-
kingsgraad van 110 % moet hebben om te kunnen gaan nadenken over een mogelijke 
indexatie van de pensioenen. Overwogen zou kunnen worden om de dekkingsgraad posi-
tief te beïnvloeden door het verhogen van de premie. Echter dat zet geen zoden aan de 
dijk. Want een verhoging van de premie met 1% levert een verbetering op van 0,1% van 
de dekkingsgraad. 
 
Vermogensbeheer, beleggingen en kosten 

Veel vragen hebben betrekking op de keuzes die gemaakt worden in het beleggingsbe-
leid. Gebeurt dat verantwoord en loopt het bestuur daarbij niet te veel risico? Hoe hoog 
zijn eigenlijk de kosten die met het vermogensbeheer gepaard gaan? En wat doet het be-
stuur aan de extreme beloningen? 
Alae Laghrich heeft uitgelegd dat er goede keuzes gemaakt moeten worden omdat een 
pensioenfonds voor een lange tijd vermogen nodig heeft om zijn verplichtingen na te 
kunnen komen. Beleggen is dan ook geen zaak van korte termijn maar van lange termijn 
beleggen. Er worden dus contracten gesloten met vermogensbeheerders voor langere 
periodes waarbij het gebruikelijk is dat daarvoor een prijs wordt betaald. Wanneer de 
vermogensbeheerder een beter rendement haalt dan als uitgangspunt was overeengeko-
men worden vaak bonussen betaald in een percentage van het beter behaalde rende-
ment. In totaal geeft het ABP 2 miljard euro uit aan kosten voor het beheer van het ver-
mogen. Over de keuzes die gemaakt worden in bijvoorbeeld welke bedrijven, categorieën 
of sectoren wordt belegd, wordt uitgebreid onderzoek naar gedaan. Beslissingen worden 
niet zomaar genomen en daar zijn ook diverse adviseurs bij betrokken. Men gaat niet 



over één nacht ijs. Zo wordt er bij een nieuw beleggingsplan zowel door de toezichthou-
der De Nederlandsche Bank daarnaar gekeken alsook door het Verantwoordingsorgaan. 
Willem Jelle geeft aan dat het bestuur zich ook bewust is van haar maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. Zij heeft dan ook besloten om meer in duurzaamheid te gaan beleg-
gen, zonder dat daarbij de doelstelling van een goed rendement onder druk komt te 
staan. De leden laten weten dat er ook andere keuzes kunnen worden gemaakt. Bijvoor-
beeld door te investeren in het Nederlandse bedrijfsleven zodat werkgelegenheid wordt 
bevorderd. De leden willen dat het bestuur transparant is in de manier waarop wordt be-
legd, welk rendement wordt behaald en wat dit voor een effect heeft op de dekkings-
graad en het indexatiebeleid. 
 
Rol bestuur en verantwoordingsorgaan 

Vragen die rond deze thema’s die zijn gesteld hebben betrekking op de macht en positie 
van het bestuur en de rol als toezichthouder door het verantwoordingsorgaan. Kunnen 
beslissingen van het Kabinet of het bestuur tegen gehouden worden? In hoeverre is er 
vrijheid van handelen? Namens het Verantwoordingsorganen waren de CNV leden Henny 
de Pee en Jan Smit bij de bijeenkomst aanwezig. Zij hebben uitgelegd dat het door de le-
den gekozen Verantwoordingsorgaan toezicht houdt door het uitbrengen van adviezen 
over verschillende zaken die door het bestuur van het ABP besloten moeten worden. Het 
Verantwoordingsorgaan kan ook een ongevraagd advies uitbrengen. Het bestuur van het 
ABP besluit en kan dus ook het advies naast zich neer leggen. Dat moet echter wel aan 
de toezichthouder De Nederlandsche Bank gemeld worden. 
Het bestuur van het ABP is gehouden om wet- en regelgeving nauwgezet te volgen en uit 
te voeren. Willem Jelle zegt dat er een zekere beleidsvrijheid is maar niet als het om 
wettelijke vereisten gaat zoals dekkingsgraad en wanneer geïndexeerd gaat worden. De 
Nederlandsche Bank kan altijd ingrijpen en in het ergste geval een aanwijzing geven of 
een toezichthouder in het bestuur plaatsen. De taak van het bestuur is de door sociale 
partners in de pensioenkamer afgesproken regeling uit te voeren, daarvoor premie te 
vragen en op een verantwoorde manier het vermogen te beleggen zodat alle aangegane 
en toekomstige verplichtingen kunnen worden nagekomen. Met betrekking tot de belo-
ning van bestuurders merkt Willem Jelle op dat die beloningen worden geïndexeerd met 
hetzelfde percentage waarmee de pensioenen worden geïndexeerd. In de afgelopen jaren 
zijn de beloningen dus niet verhoogd, zelfs een keer gekort. 
 
Loonakkoord 

Het zijn ook heel veel vragen ingediend over het loonakkoord. Veel leden vinden het 
merkwaardig dat het FNV niet akkoord is gegaan en het CNV wel. Veel leden hebben de 
indruk dat het Kabinet bewust op dit akkoord heeft aangedrongen om daarmee hun eigen 
financiële huishouding op orde te krijgen. Hetgeen ten koste zou kunnen gaan van de 
jonge werknemers en de gepensioneerden. Waarom wordt de premie verlaagd terwijl de 
dekkingsgraad ruim onder het vereiste wettelijk minimum zit? 
Volgens Patrick Fey is er zorgvuldig onderhandeld. Ook door het FNV en zijn er door de 
betrokken vakbonden zorgvuldige afwegingen gemaakt. Vertrekpunt voor het CNV was 
om een einde te maken aan een al jaren bestaande nullijn voor werknemers in de over-
heidssectoren. Ook deze werknemers moeten kunnen profiteren van een voorzichtig 
groeiende economie. In de voorstellen zat ook een aanpassing van de pensioenregeling. 
Voor het CNV was dat niet acceptabel. Daarvoor is een oplossing gevonden door het in-
dexatiebeleid niet langer op basis van de loonontwikkeling te berekenen maar op basis 
van de prijsontwikkeling. Indexeren op basis van de prijsontwikkeling vraagt minder ver-
mogen dan op basis van de loonontwikkeling. De premie kan daarbij met een 2,25% da-
len. Daarbij is men niet over één nacht ijs gegaan. Zowel de ontwikkeling van de lonen 
als van de prijzen over de afgelopen 50 jaar is in kaart gebracht. Daaruit bleek dat de 
ontwikkeling van de prijzen gemiddeld gunstiger verloopt dan de lonen. Indien het be-
stuur weer kan indexeren dan pakt dit gunstiger uit voor werkenden en gepensioneerden. 
De onderhandelaars hebben met een grote groep kaderleden intensief contact onderhou-
den om alle voors en tegens zorgvuldig te wegen. Op basis van hun oordeel en advies is 
besloten akkoord te gaan en het totale onderhandelaarsakkoord met een positief advies 



voor te leggen. Het FNV heeft daarbij andere afwegingen gemaakt en besloten niet ak-
koord te gaan. Dat is hun goed recht. Tot twee keer toe heeft de rechter bekeken of er 
sprake is geweest van open en reëel overleg en dat is het geval. Daarmee staat het loon-
akkoord, want drie vakbonden hebben er nu definitief mee ingestemd. 
De leden willen weten of het bestuur van het ABP hierbij betrokken is en waarom zij niet 
tegen de verlaging van de premie geprotesteerd hebben. Willem Jelle legt uit dat de in-
houd van de regeling wordt bepaald in de Pensioenkamer. Het bestuur voert de regeling 
uit en stelt de premie vast. Het loonakkoord bracht met zich mee dat een lagere premie 
verantwoord was want er is minder vermogen nodig. Inmiddels is de werkelijkheid an-
ders want de toezichthouder heeft andere rekenregels ingevoerd. Het gevolg daarvan 
kan zijn de nieuwe, in januari 2016, te bepalen kostendekkende premie hoger moet zijn 
dan de huidige premie, die na het loonakkoord is gepubliceerd. Partijen zullen die premie 
dan moeten betalen, loonakkoord of niet. 
 
ABP informatiebijeenkomst op herhaling? 

Uit een evaluatierond onder de aanwezige leden blijkt duidelijk dat men het als zinvol en 
waardevol heeft ervaren om op deze wijze met CNV vertegenwoordigers te praten over 
het functioneren van het pensioenfonds. Er is op aangedrongen om deze bijenkomst jaar-
lijst te organiseren en ook vaker in de bestaande communicatiemiddelen aandacht te be-
steden aan het beleid van CNV bestuurders in pensioenfondsen. 
 
Alfred Lohman 

Oud bestuurder CNV Connectief en initiatiefnemer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


