De heer Roggema van de fractie AC merkt op dat het verschijnen van ABP Magazine in
januari 2006 voor de communicatie aan de late kant is. Hij doet de suggestie om alvast via
internet de nodige toelichting te verstrekken.
De voorzitter merkt op dat er hoe dan ook veel aandacht gegeven zal worden aan de
noodzakelijke communicatie met de deelnemers.
De heer Sluimers deelt mede dat het grondslagenonderzoek

2004 eind 2005 beschikbaar is

conform planning en dat de consequenties daarvan eerst meegenomen worden in de premie
2007. Ook dat is conform de geldende systematiek.
Op de vraag waarom de 3,75% van de VPL-deal in de cijfers ontbreekt merkt de heer
Sluimers het volgende op. Simpel antwoord is dat dit te maken heeft met het feit dat dit niet
op het ABP slaat. Hier gaat niet het ABP-bestuur maar het VUT-fondsbestuur

over.

De heer Nypels van de fractie NVOG merkt op dat het bestuur nog geen antwoord gegeven
heeft op de vraag of het bestuur overwogen heeft om gebruik te maken van de bevoegdheid
om toch 100% te indexeren. Dit bijvoorbeeld op grond van het feit dat twee CAO's bijna
voltooid zijn.
De heer Brinkman antwoordt dat hierover binnen het bestuur wel gesproken is. Een dergelijk
incidenteel besluit zou mogelijk verwachtingen wekken worden die bij de eerst volgende
gelegenheid niet waar gemaakt kunnen worden. Het bestuur heeft ervoor gekozen het
vastgestelde systeem te volgen.
De heer Brinkman concludeert tot slot dat met inachtneming van de gemaakte
kanttekeningen

de raden positief adviseren ten aanzien van de inhoud van de premie- en

indexatienota 2006.
5.

Adviesaanvraag

Reglementwijziging

ivm VPL-akkoord en eindloonregeling

Defensie
concepttekst gewijzigd pensioenreglement
notitie Bestuur ABP d.d. 11 november 2005 (DN/WG-R 05.11.05)
voorgenomen

bestuursbesluit

d.d. 16 november 2005 (DN/WG-R 05.11.05a)

De voorzitter stelt aan de orde de adviesaanvraag
ivm VPL-akkoord

en eindloonregeling

met betrekking tot de Reglementswijziging

Defensie.

De heer Brinkman merkt in zijn inleidende woorden op dat er nog een aantal losse einden
zijn te weten, pensioenopbouw
werkgeversbijdrage

tijdens levensloop, de pensioengevendheid

van de

en het WIA dossier. Ten aanzien van de advisering dienen hieromtrent

nog nadere afspraken gemaakt te worden.
,.
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Mevrouw Oostvriesland van de fractie ACOP en voorzitter van de deelnemersraad
dat het de deelnemersraad

merkt op

hedenochtend als gevolg van de overvolle agenda niet gelukt is

om aan dit agendapunt aandacht te besteden. Mevrouw Smeets was als deskundige in de
vergadering aanwezig, maar door tijdsgebrek is zij niet in de gelegenheid geweest dit
agendapunt toe te lichten c.q. vragen van de kant van de deelnemersraad

te beantwoorden.

Dit betekent overigens niet dat er geen vragen zijn van de kant van de deelnemersraad.
Sterker zelfs. De deelnemersraad

is van mening dat de stukken zoals thans aangeboden

procedureel fout zijn aangeboden. Er zijn namelijk twee verschillende soorten wijzigingen
tegelijkertijd aan de deelnemersraad voorgelegd. Op de eerste plaats de wijzigingen in het
kader van de transparantieslag

van het reglement en vervolgens alle wijzigingen die te

I

maken hadden met het VPL dossier. Op deze wijze was het moeilijk te beoordelen wat nu

L;;
,>

waardoor veranderd was. Dat maakt het haast onmogelijk om een goed oordeel over deze

I

ij

reglementen te geven. Daar komt nog bij dat het reglement op dit moment niet compleet is.

[i

Hoofdstuk 10 en bijlage 9 over OP/NP ontbreekt nog. Verder wordt niet duidelijk dat er een

!Iil

11

soort van discriminatie optreedt tussen jong en oud. Dit betreft enerzijds de opbouw van de
aanspraken en anderzijds het recht op pensioen. Of met andere woorden: de verschillen in
franchise die optreden bij de diverse berekeningswijzen. Dit alles brengt de deelnemersraad
ertoe op dit moment geen advies uit te brengen inzake de voorliggende adviesaanvraag.
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De heer van Boven van de fractie CCOOP vraagt aandacht voor de volgende punten.

"

1) Voldoet de implementatie van het VPL akkoord wel aan de discriminatie bepalingen?
In de pensioenregeling wordt een onderscheid gemaakt tussen degenen die geboren
zijn vóór 1950 en vanaf 1950. Met betrekking tot de premie betaling hebben
betrokkenen exact dezelfde premie en franchise; met betrekking tot de opbouw van
de aanspraken is er verschil. Dit wordt verdedigd vanuit het VPL akkoord, echter door
middel van aanspraken die men elders heeft. Kan deze vertaling op deze wijze?
2) Artikel 3.1. g: Dit artikel regelt Levensloop binnen het pensioenreglement.
Voorgesteld wordt om de 0,8% uit het VPL-akkoord buiten beschouwing te laten voor
het pensioengevend inkomen. Verder zijn er inmiddels sectoren die aanvullende
afspraken gemaakt hebben en verder gaan dan de 0,8%. Wat gebeurt hier dan mee
in het kader van de pensioengevendheid.

Wellicht ware het beter geweest duidelijk te

formuleren dat de beslissing of een levensloopbijdrage
zou zijn, over te laten aan de CAO tafels.

wel of niet pensioengevend

3) Zou het niet handiger zijn om ten aanzien van de franchise geen algemene
formulering maar concrete bedragen in het reglement op te nemen.
De heer Wenneker van de sector OC & W merkt op dat in de aanbiedingsnota
dat over de artikelen 3.1, onderdeel g en artikel 7.2 in de Pensioenkamer
gesproken wordt. Volledigheidshalve

vermeld staat

nog nader

hoort hier ook bij artikel 3.4. Dit betreft het artikel over

pensioenopbouw tijdens verlof. Betreft pensioenopbouw

tijdens levensloop maar ook
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pensioenopbouw tijdens ziekte, mede in relatie tot de inkomenskorting

/ t:

gedurende het

I,:

tweede ziektejaar.
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De heer Roggema van de fractie AC merkt op dat eerder is afgesproken dat er pas sprake
kan zijn van een korting op de kostendekkende

premie nadat de indexatie volledig zou zijn

ingehaald. Op pag. 72 van het reglement is het woord "kostendekkende"

geschrapt.

De heer Sluimers merkt op dat op het punt van de discriminatiebepalingen

1:1
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deze zaak is

11
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voorgelegd aan de Commissie Gelijke Behandeling. Hieruit is gebleken dat er op het punt
van het VPL dossier geen problemen zijn. Dit is overigens iets anders dan de
gedifferentieerde franchises afkomstig uit het vorige akkoord.
De heer Maassen merkt aanvullend op dat het hier gaat om een beoordeling van de
Commissie Gelijke Behandeling. Dit kan dus betekenen dat als dit probleem voorgelegd

,

i,

wordt aan de Nederlandse rechter of het Internationale Hof van Justitie er anders geoordeeld
wordt.
De heer van Boven van de fractie CCOOP informeert aanvullend of het VPL akkoord
getoetst is door de Commissie of de reglementteksten.

Dit omdat de rechter zich zal

beperken tot een toets van de reglementen.
De heer Sluimers antwoordt dat het VPL akkoord getoetst is door de Commissie Gelijke
Behandeling.
Mevrouw Smeets juriste bij het ABP en betrokken bij de uitwerking van het akkoord in de
concrete reglementteksten, merkt naar aanleiding van de gestelde vragen en gemaakte
opmerkingen het volgende op.
Voor wat betreft de onvolledigheid van de teksten is het zo dat ten aanzien van een aantal
punten de Pensioenkamer nog in overleg is. Het betreft onder andere de
pensioengevendheid van de werkgeversbijdrage
tijdens levensloop verlof.
Voor wat betreft de pensioenopbouw

tijdens levensloop en de Pensioenopbouw

tijdens het tweede ziektejaar is er in de Tweede Kamer

een amendement ingediend dat er op gericht is om de pensioenopbouw

tijdens het tweede

I.

ziektejaar gewoon te laten doorlopen op basis van het volledige salaris voordat deze persoon

!I

ziek werd. Stemming over dit amendement vindt vandaag plaats. Al naar gelang de uitkomst
mogelijk aangepast moeten worden.

I,

Voor wat betreft de opbouw wordt er verschil gemaakt tussen de groep geboren vóór 1950

!1

zal het pensioenreglement

en daarna. Er is een onderscheid aangebracht tussen premiegrondslag

I'

en de franchise die

daarbij wordt gehanteerd. De franchise is voor iedereen gelijk, te weten € 9600,-- Dit staat in

~
q
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Î

hoofdstuk 4 van het reglement.
Onderscheid wordt gemaakt in de franchise die gehanteerd wordt bij de opbouw van de
aanspraken. Dit is geregeld in hoofdstuk 7. In artikel 7.5 is verankerd de structurele regeling;
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hier wordt melding gemaakt van de € 9600,--. In de overgangsbepaling

wordt melding

gemaakt van de bedragen voor de groep geboren vóór 1950.
Verder worden er in het reglement geen bedragen of percentages meer vermeld. Vanuit het
oogpunt van transparantie worden deze straks allemaal opgenomen in een aparte tabel die
als bijlage bij het reglement zal worden gevoegd. Deze tabel kan gevuld worden zodra de
premienota is vastgesteld.
Voor wat betreft het schrappen van het woord "kostendekkende"

uit de reglementteksten

deelt mevrouw Smeets mede dat dit gebeurd is naar aanleiding van de reactie van De
Nederlandsche Bank. Het bestuur blijft overigens gehouden aan het vaststellen van een
kostendekkende

premie. Dit staat ook in hoofdstuk 4 van het reglement (art. 4.12).

Toegevoegd is dat de feitelijke premie kan afwijken van de kostendekkende

premie. Er kan

immers sprake zijn van opslagen I verlagingen en vandaar dat het begrip "kostendekkende",
daar waar het gaat over de indexatiebepalingen,

niet meer in het reglement voorkomt.

De heer Sluimers vult aan dat de achtergrond hiervan een soort politieke achtergrond is. De
DNB vindt dat het bestuur niet mag volstaan met het vaststellen van een kostendekkende
premie. Nee, de kostendekkende

premie moet berekend worden en vervolgens moet het

bestuur de premie vaststellen.
Na de gegeven toelichting merkt de heer Brinkman op dat er hoe dan ook getracht moet
worden om tot afstemming van de reglementteksten

te komen. Deze zullen hoe dan ook op

31 december 2005 in de Staatscourant gepubliceerd moeten worden. Mogelijk dat er
afspraken gemaakt kunnen worden over een aanvullende schriftelijke adviesronde. Verder
blijft het bestuur voor bepaalde onderwerpen nog afhankelijk van de Pensioenkamer.
De heer van Dalen van de sector OC & W stelt als antwoord op de vraag van de voorzitter
voor dit onderwerp verder via een schriftelijke procedure af te handelen.
De heer Roggema van de fractie AC zegt begrepen te hebben dat door ABP een
kostendekkende

premie wordt berekend en het bestuur de vrijheid heeft om daar een korting

op toe te passen en dus een lagere premie dan de kostendekkende

premie kan vaststellen.

De heer Sluimers hecht eraan op te merken dat het systeem zo niet werkt. Het bestuur kan
uitgaande van de berekening van de kostendekkende

premie een opslag vaststellen maar

geen korting. Deze korting komt pas aan de orde op het moment dat de volledige indexatie
inclusief inhaalindexatie is verleend. Of met andere woorden, de hele ambitie moet zijn
waargemaakt. Dan pas is er ruimte voor het bestuur om neerwaarts af te wijken van de
kostendekkende

premie. In het voortraject bestaat er voor het bestuur wel ruimte om in

opwaartse zin af te wijken van de kostendekkende

premie. Vandaar dat DNB vindt dat het

bestuur niet alleen gaat over de vaststelling van de kostendekkende

premie, want dit is
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gewoon rekenwerk op basis van het NFTK, maar uiteindelijk besluiten neemt over de premie
vaststelling.
Naar aanleiding van de gevoerde discussie stelt de heer Brinkman voor om de Raden tot
1 december 2005 de gelegenheid te geven schriftelijk eventuele nadere vragen te stellen.
Mocht het antwoord op deze vragen aanleiding zijn om een bijzondere overlegvergadering
bijeen te roepen dan is het verzoek dat de voorzitters van de raden met de heer Brinkman
contact zoeken. Mocht dit niet het geval zijn dan zal het bestuur ervoor zorgdragen dat de
reglementteksten

uiterlijk 31 december 2005 in de Staatscourant gepubliceerd worden.

Dit alles ervan uitgaande dat ook de reststandpunten

die nog bij de Pensioenkamer aan de

orde zijn meegenomen kunnen worden. Kan dit niet dan zal voor deze onderdelen een
aanvullende reglementswijziging

overwogen moeten worden,

Mevrouw Oostvriesland van de fractie ACOP en voorzitter van de deelnemersraad
het voorstel over een schriftelijke adviseringsronde

merkt op

niet te kunnen overzien. Zeker niet als

de aanvullingen niet tijdig beschikbaar zijn. De heer Brinkman merkt op dit te begrijpen maar
zegt tevens dat ook het bestuur in deze afhankelijk is van de besluitvorming in de
Pensioenkamer.

Afhankelijk hoe dit verder afloopt zal het bestuur zoeken naar een

pragmatische oplossing waarbij de Raden op de een of andere wijze zeker nog in de
gelegenheid gesteld worden hun advies uit te brengen.
De heer van Boven van de fractie CCOOP merkt op dat het bestuur alsmaar verwijst naar de
Pensioenkamer en hem derhalve het gevoel bekruipt dat de verantwoordelijkheden
aan het verschuiven zijn. Zijns inziens regelt de Pensioenkamer
en is het de verantwoordelijkheid

toch wat

de pensioenovereenkomst

van het bestuur om deze overeenkomst te vertalen in

reglementen. Vervolgens is het aan de deelnemersraad

om hierover te adviseren.

Zijns inziens is er sprake van een afglijdende beweging waarbij de volledig uitgewerkte
reglementteksten
deelnemersraad

voorgekookt worden in de Pensioenkamer.

Dit betekent dan dat de

aan het einde van de rit in principe niets meer te zeggen heeft.

De heer Brinkman merkt op dat de verhoudingen

niet veranderen. De formele posities van de

verschillende organen zijn nu eenmaal zoals ze zijn. De Pensioenkamer

bepaalt de inhoud

van de regeling en over de tekstuele vertaling van dit akkoord in reglementteksten

moet de

Pensioenkamer worden gehoord. De heer Brinkman zegt toe het gevoelen van de heer van
Boven in de notulen op te nemen.
6.

Stand van zaken PFG
notitie bestuur ABP d.d. 8 november 2005 (DN/WG-R 05.11.07)
reacties AC en CMHF (DNJWG-R 05.11.08)
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