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I "veegactieYPL"
notitie Bestuur ABP d.d. 1 maart 2006 (DN/WG-R 06.03.0S)

Adviesaanvraag

wijzigingen

Pensioenreglement

De voorzitter stelt aan de orde de adviesaanvraag
Pensioenreg lementl"veegactie

met betrekking tot

VPL".

De heer Roggema (AC) merkt op dat er in het verleden een afspraak gemaakt is dat er geen
korting zal worden toegepast op de kostendekkende premie voordat weer volledig
geïndexeerd is en de opgelopen achterstand is ingehaald.
In de bijlage van het reglement is het woord kostendekkend
vergadering

weggevallen.

In de ,vorige

is gezegd: "dat het de bedoeling is van de DNB dat het bestuur de premie

vaststelt met of zonder korting of toeslagen". Dat is helder. Ook is afgesproken dat een
korting pas aan de orde kan zijn op het moment dat de indexatie volledig is, en ook volledig is
ingehaald. De heer Roggema kan derhalve niet inzien waarom dat gedeelte van die
kostendekkendheid
uit het gedeelte van de bijlage is gehaald. Hij dringt er bij het bestuur op
aan de term kostendekkendheid weer in het reglement (bijlage) op te nemen zoals ook
eerder afgesproken.
Verder merkt de heer Roggema op dat de deelnemersraad
de conceptteksten
gecorrespondeerd

in november voor het eerst over

van het reglement gesproken heeft. Daarna is er nog veel
met het ABP in de zin van vraag en antwoord. Sommige antwoorden

hebben geleid tot wijzigingen in het reglement andere antwoorden weer niet. Hierdoor is het
overzicht op de reglementswijzigingen min of meer verloren. De deelnemersraad brengt
onder voorbehoud een positief advies uit over de reglementswijzigingen
dat de deelnemersraad

zich de vrijheid voorbehoudt

met dien verstande

om te checken of datgene wat

toegezegd is ook als zodanig verwerkt is.
Tot slot zou er nog ergens een verwijzing moeten staan naar het eindloonstelsel.
ook met medewerkers

Hierover is

van ABP contact geweest. Niet duidelijk is waar deze verwijzing staat.

Hierop zal nog nader teruggekomen

worden.

De heer Sluimers zegt toe de opmerkingen van de heer Roggema over de
kostendekkendheid

te checken. Uitgangspunt is wel dat de gehanteerde

formuleringen

moeten voldoen aan de eisen die daaraan vanuit het wettelijk toezichtskader

gesteld worden.
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Oe heer Van der Looy (CCOOP) vraagt wanneer de deelnemersraad

het nieuwe reglement

tegemoet kan zien. Is dit na de aanpassing van de bovenwettelijke
arbeidsongeschiktheidsregelingen

naar aanleiding van de invoering van de WIA?

Verder spreekt de heer Van der Looy het ongenoegen uit over de wijze waarop de
deelnemersraad

in de gelegenheid gesteld is advies uit te brengen. De tijd was veel te krap

en adviezen uitbrengen over zaken die reeds in de staatscourant gepubliceerd

zijn heeft

geen zin.
De voorzitter licht toe dat het bestuur hier ook vaak aan handen en voeten gebonden is. Oe
doorlooptijden
tijdsspanne

voor reglementswijzigingen

zijn vaak zeer beperkt, omdat er maar een korte

zit tussen afsluiten van akkoorden en implementeren

van de wijzigingen.

Het

bestuur zal hier echter goede nota van nemen en trachten de raden zo vroeg mogelijk te
betrekken bij reglementswijzigingen.
Mw. Beuken deelt mede dat het nieuwe reglement op de site van ABP staat behalve voor die
aanpassingen die nog voort moeten komen uit het overleg over de WIA en de consequenties
daarvan voor het Pensioenreglement.

