
    

    

 
Persbericht 

 

Investeren in Nederland wordt alleen maar lastiger 
 

11 juni 2013 - ABP, PFZW, APG en PGGM zijn onaangenaam verrast door de drempel 
die minister Dijsselbloem (Financiën) opwerpt met betrekking tot de financiering  van 
infrastructurele projecten door de pensioensector. Volgens de pensioenreuzen, die 
de helft van alle Nederlandse pensioenen verzorgen, geeft de Minister een verkeerd 
signaal aan de pensioensector als het gaat om investeren in Nederland.  
 
De aanleiding voor deze onrust is de ministeriële evaluatie van de pilot Rijksweg N33. In 
deze pilot hebben APG en PGGM namens ABP en PFZW geïnvesteerd in weguitbreiding in 
Drenthe en Groningen. De investering werd onder andere mogelijk gemaakt doordat de 
overheid een inflatievergoeding verstrekte. Deze vergoeding is van groot belang omdat 
deze aansluit bij de lange termijn verplichtingen van de pensioenfondsen.  
 
De minister concludeert nu dat verschaffers van vreemd vermogen bij infrastructurele 
projecten voortaan geen inflatievergoeding van de staat meer zouden moeten krijgen. Dit 
staat haaks op de inspanningen die het kabinet en de pensioensector op dit moment samen 
leveren om investeren in Nederland aantrekkelijker te maken voor pensioenfondsen.  
 
Henk Brouwer, voorzitter ABP: “Wij kunnen alleen voldoen aan de roep om te beleggen in 
Nederlandse infrastructuur, als de voorwaarden daarvoor aantrekkelijk zijn voor het fonds 
en zijn deelnemers. Door het afwijzen van de mogelijkheid tot inflatievergoeding, beperkt de 
Minister sterk de aantrekkelijkheid van het beleggen in Nederland door pensioenfondsen”.  
 
Peter Borgdorff, directeur PFZW: “Het is erg jammer dat de overheid nu al een conclusie 
trekt terwijl de pensioensector nog volop bezig is te kijken hoe er meer in Nederland kan 
worden geïnvesteerd. De liefde kan niet van één kant komen.’’ 
 
Angelien Kemna, Chief Investment Officer  APG: “Het  opstarten van de pilot N33 was voor 
ons een teken dat de overheid de koudwatervrees voor inflatievergoeding had overwonnen. 
Onze verbazing is groot dat de Minister de pilot als succesvol ziet, maar inflatievergoeding 
nu toch principieel afwijst en daarmee een belangrijke bron van lange termijn financiering 
afsluit. ”  
 
Else Bos, CEO PGGM: ” Nederland moet de komende jaren tientallen miljarden investeren 
in de modernisering van infrastructuur, het verduurzamen van de woningvoorraad en 
energie. Voor de financiering hiervan zijn ook beleggingsinstrumenten met een 
inflatievergoeding noodzakelijk om voldoende kapitaal vanuit de pensioensector te 
mobiliseren.”  
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Over ABP 
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en 
werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,8 miljoen 
deelnemers en 292 miljard euro (per 31 maart 2013) aan vermogen beschikbaar. Daarmee 
behoort ABP tot de top drie van grootste pensioenfondsen ter wereld. 
 
Over PFZW 
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,5 
miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het 
belegd vermogen, dat ultimo april circa € 137 miljard bedraagt. Het fonds wordt bestuurd 
door vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het bestuur legt 
verantwoording af aan de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit deelnemers, 
pensioengerechtigden en werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van 
medezeggenschap en adviseert over voorgenomen besluiten. PFZW heeft de uitvoering 
van de pensioenregeling en het beheer van het pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM. 
 
Over APG 
APG, een financiële dienstverlener in de collectieve pensioenmarkt, verzorgt voor 
pensioenfondsen administratie, vermogensbeheer, bestuursadvisering en communicatie. 
APG beheert voor deze pensioenfondsen circa 336 miljard euro (eind maart 2013) van ruim 
4,5 miljoen (oud-)werknemers in de publieke en private sector. In Nederland beheert APG 
ruim 30% van alle collectieve pensioenen. 
www.apg.nl 
 
Over PGGM 
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie. PGGM biedt haar institutionele 
klanten: pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursadvisering. Momenteel beheert 
PGGM – voor vijf pensioenfondsen – ruim EUR 140 miljard pensioenvermogen van 2,6 
miljoen mensen. Als coöperatie met circa 578.000 leden helpt PGGM bij het realiseren van 
een waardevolle toekomst. PGGM ontwikkelt – zelf of met strategische partners – 
innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te 
verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl. 
 
Voor meer informatie: 
 
ABP 
Jos van Dijk, woordvoerder 
+31(0)6-13329224 
Jos.van.dijk@abp.nl 
www.abp.nl 
@abppensioen 
 
PFZW 
Diana Abrahams, woordvoerder 
+31 (0) 6 -12 886 049 
Diana.abrahams@pfzw.nl 
www.pfzw.nl 
@PFZWnieuws 
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APG 
Harmen Geers, woordvoerder 
+31 (0)20 - 6049136 
Harmen.geers@apg.nl 
www.apg.nl 
 
PGGM 
Maurice Wilbrink, woordvoerder 
+31 (0)30-277 97 35 
maurice.wilbrink@pggm.nl 
www.pggm.nl 
@PGGMnieuws 
 
 


