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Nieuwsbrief nummer 19 FNV-ACOP 

De fractie FNV-ACOP in het verantwoordingsorgaan ABP heeft op 25-11-2021 vergadering 
gehad met het VO-bestuur. De fractie heeft in deze de volgende standpunten ingenomen:   

 

Premie- en indexatie nota 2022 
 
In eerste instantie heeft het VO negatief geadviseerd over de P&I (premie & indexatie) nota. 
Het bestuur heeft de overwegingen van het VO gewogen en besloten dat de pensioenpremie 
voor 2022 gehandhaafd blijft op 25,9%. Vermeld moet worden dat de premie in 2023 zal 
stijgen tot 26,8%. De fasering van de premie zal worden gehandhaafd zodat er bij de 
werkgevers ruimte ontstaat bij de komende cao onderhandelingen.  
 
Een belangrijk besluit is ook dat er wéér GEEN pensioen indexatie zal plaatsvinden per 1 
januari 2022. We hebben als ABP goede buffers en momenteel een actuele dekkingsgraad 
van 105,1% maar DNB stelt hogere eisen voordat er geïndexeerd mag worden. In het 
voorjaar wordt besproken of er in de loop van 2022 wel indexatie mogelijkheden ontstaan.  

De fractie is verheugd dat er een bestuursbesluit ligt rond fossiele brandstoffen maar heeft 
het bestuur laten weten dat zij verrast en verbaasd was hoe snel er besluitvorming rond het 
niet meer beleggen in producenten van fossiele brandstoffen heeft plaatsgevonden. Het 
besluit is daarom niet zonder rumoer ontvangen omdat de houding van ABP bij stemmingen 
over Shell moties vreemd is. 

STIP 

De fractie heeft positief geadviseerd over het STIP (strategisch investeringsplan) maar heeft 
uitdrukkelijk gevraagd dat de vermogensbeheerskosten  worden opgenomen in het STIP 
2023-2024. Daarnaast zijn vragen gesteld over de grotere renteafdekking waar het bestuur 
voor gekozen heeft en de manier waarop het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen 
gemandateerd is naar APG 

Toetreding Paul Rosenmöller als bestuurslid ABP 

De fractie heeft kritische vragen gesteld over het aantreden van Paul Rosenmöller als 
bestuurslid vanwege de combinatie met  het 1e Kamerlidmaatschap en heeft zij het bestuur 
gewezen op mogelijke belangenverstrengeling. 

 

De fractie wenst u alvast fijne feestdagen toe en zorg extra goed voor uzelf en uw dierbaren. 

 


