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Wie vorig jaar voorspelde dat in maart 2022 de inflatie 
bijna 10% zou bedragen en over dit gehele jaar wel eens 
op 7% zou kunnen uitkomen, was tot voor kort voor gek 
verklaard. Het waren cijfers uit de geschiedenisboeken, 
die wij niet meer zouden meemaken. We weten nu beter. 
Een oorlog zet veel op zijn kop. 
De inflatie zorgt, door de oplopende rente, wrang genoeg 
voor vrolijke cijfers bij pensioenfondsen. De rendementen 
waren in het eerste kwartaal van dit jaar over de hele linie 
stevig negatief, maar de dekkingsgraden stegen tege- 
lijkertijd fors. Het tekent hoe de huidige pensioenregels 
een wig drijven tussen de reële economische werkelijk-
heid en de werkelijkheid bij pensioenfondsen. 

Ondertussen hebben onze deelnemers, en vooral onze 
gepensioneerden, nog weinig aan de opkrabbelende 
dekkingsgraden. Het moment waarop – misschien en 
mondjesmaat – de pensioenen na meer dan tien jaar 
eindelijk kunnen worden verhoogd, lijkt dichterbij te 
komen. Maar wat heb je aan een paar euro per maand 
extra als je energierekening verdubbelt, als je aan de 
pomp pijn in je buik krijgt en als de boodschappen 
onbetaalbaar dreigen te worden? 

De wrevel die daarover vooral bij ouderen leeft, begrijp ik 
heel goed. Na vele jaren van bevroren pensioenen, komen 
de extreme prijsstijgingen dit jaar extra hard aan. Wat mij 
wel zorgen baart, is dat de toon in het debat sterk ver-
hardt. Juist de huidige spagaat waarin fondsen zitten, 
toont aan dat het tijd is voor nieuwe spelregels in het 
Nederlandse pensioenstelsel. Nu pleiten om alles maar 
bij het oude te laten en simpelweg met een hogere 
rekenrente te gaan werken, is teruggaan naar af. En dan? 
Dan zitten we over een jaar – of twee, of drie – weer in 
precies hetzelfde schuitje. Die kant moeten we niet op.  
Ik hoop daarom dat het uitzicht op de lange termijn het 
wint van korte termijn behoudzucht. Dat de toekomst het 
wint van het verleden. En ik hoop vooral dat jong én oud 
zien dat die toekomst voor iedereen 
beter wordt als we er samen aan 
willen werken.

Tot slot: dit is het laatste nummer van 
PBM en dus ook mijn laatste column 
op deze plek, want Carel stopt ermee. 
Vanuit Zeist danken wij hem voor zijn 
jarenlange inzet als hoofdredacteur 
en wij wensen hem het allerbeste toe. 

JOANNE KELLERMANN, 
Voorzitter bestuur PFZW
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model bij ABP. Ik noem er hier een paar.
Een wijziging van bestuursmodel met de nadruk
op alleen de structuur is veel te beperkt en
risicovol. Dat is inderdaad zeer waar. Bij ABP
zijn we ons hier terdege van bewust en zijn we
na de besluitvorming medio 2021 direct 
gestart met een programma gedrag, cultuur
en rolvastheid.
Regelmatig is de opmerking gemaakt dat het
voor bestuursleden die overgaan vanuit het
Paritaire model naar OGM moeilijk zou zijn 
deze rolwisseling te ondergaan. Dit aspect
komt ook expliciet aan bod in het hiervoor
genoemde programma.
Kunnen de NUB’ers, die dus ook onderdeel zijn
van het AB, wel toezicht houden op zichzelf? 
Dit is een vaak gehoorde opmerking in een 
one-tier model. In dit verband is het goed om
te realiseren dat er ook een Auditcommissie 
(AC) is die naast een aantal NUB’ers ook drie 
externe leden kent, waarvan er één in de
eerste termijn is benoemd op voordracht van 
het Verantwoordingsorgaan. Deze AC onder-
steunt het NUB bij het interne toezicht.

Tot slot
“Er komt al zoveel af op het bestuur van een
pensioenfonds. Waarom dan ook nog zo’n
ingrijpend proces starten als het wijzigen van 
het bestuursmodel?” Kort samengevat kunnen 
we – terugkijkend op het hele proces – eigenlijk 
alleen maar als antwoord geven: juist omdat 
er zoveel op het bestuur van ABP afkomt is
het in het belang van de deelnemers om de 
bestuurlijke inrichting optimaal te hebben, in
structuur, in samenwerking en in compe-
tenties. Uit het proces dat ABP heeft doorlopen 
blijkt dat OGM de meeste kansen hiertoe biedt.
Is dit dan een keuze die eigenlijk voor alle
pensioenfondsen als optimum zou gelden?
Natuurlijk niet, tegelijk gun ik wel elk fonds
een dergelijk proces dat ABP heeft doorlopen, 
waarbij de eerlijke vragen en de eerlijke
antwoorden op tafel komen. Uiteindelijk is 
een goed werkend bestuursmodel in het 
belang van de deelnemers, daar ben ik heilig 
van overtuigd. <

1 De missie van ABP (‘Samen bouwen aan goed

pensioen’) stond in dit proces niet ter discussie.
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