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Individuelepensioenpotjes, lumpsum,al-
les juistcollectief.Sindseennieuweronde
pensioenkortingen dreigt, vallen experts
overelkaarheenoverhoedeoudedagsvoor-
zieninginNederlandmoetwordenherzien.

Zo niet Gerard vanOlphen, de nieuwe
voorzitter van ’s lands grootste pensioen-
uitvoerder APG, en daarmee verantwoor-
delijkvoordepensioenenvan4,5miljoen
ambtenaren, leraren en bouwvakkers.
Hij houdt zich in zijn eerste interview als
APG-bestuurder opvallend stil overwelke
kanthetopmoetmetdeNederlandsepen-
sioenen. ‘Ikgaernietover.Netalsbij voet-
balheeftNederlandbijpensioenen15mil-
joen bondscoaches. Het is echter aan de
pensioenfondsen, sociale partners en de
politiekomtebeslissenhoehetstelseler-
uitmoet zien’, aldusVanOlphen.

Datbetekentoverigensnietdatdevoor-
malige topman van SNS Reaal lijdzaam
gaat zitten afwachten totdat de polder er-
uit is.HijwilAPGalvastklaarstomenvoor
eennieuwstelsel. ‘Degrote lijnenzijnwel
duidelijk.Zowil iedereendatdeelnemers
meer inzichtkrijgeninhunpensioen.Dat
vergt eenenormeomslag vooronsalsuit-
voerder.Wemoeten van de langzaamste
communicatiecyclus—zelfsdeWehkamp
communiceerdemettweecatalogiper jaar
vaker danwij—naar informatie op dag-
basis voor 4,5 miljoen deelnemers. Dat
wordt geengemakkelijke opgave.’
Van Olphen zit nu honderd dagen op

zijnnieuwepost.Hijwaseen jaargeleden
benaderd,maardatproceswerdgestaakt
omdat hijmeeging als topman van verze-
keringsbedrijf Vivat bij de verkoop aan
het Chinese Anbang. Dat bleek een kort
avontuur. VanOlphenwerd er al snel uit
gewerktdoordeChinezen.Hetontslagbij
Vivat is hemnaar eigen zeggen niet voor
de voetengeworpenbij debenoemingbij
APG.Wel ontstond er net als bij zijn aan-
tredenbijSNSReaalophefoverzijnsalaris.

VHoehebt udat ervaren?
‘Ikwasmeerverrastdoordeaandachtdan
doordediscussie.Het is volstrekt logisch
dat er discussie is over de hoogte van sa-
larissennupensioenfondsen onder druk
staan. Zeker als er kortingendreigen.’

VVindt uhet fair dat u vijf ton verdient?
‘Er is langsdrie assengekekenofmijn sa-
laris in balans is. Allereerst is er gekeken
hoehet zich verhoudt tot demarkt, waar-
bijmeernaarnutsbedrijvenisgekekendan
naar financiële instellingen. Daarnaast
mochtmijn beloning bij APGnietmeer
dan20keerhogerdanhet laagste loonzijn
enmoestmijnsalaris lagerzijndandatvan

mijn voorganger.Mijn loon is 10% lager.’

VEr is ookkritiek opdebonussendie
APGverstrekt aan zijn eigen vermogens-
beheerders.Wat vindt udaarvan?
‘Wekiezenerbewustvoorombepaaldebe-
leggingenzelf tedoen,omdatdatpersaldo
goedkoper is dan uitbesteden. Dan beta-
lenweal sneldrieà vierkeer zoveel.Maar
door het zelf te doen ontkom je niet aan
variabele beloningen.’

VWant anders kun je geengoedemen-
senaantrekken?
‘Ja, dat geldt zeker indeVerenigdeStaten
enHongkong. Zo’n70%vanhet totaal van
€32mlnaanbonussenisdanookdaaruitbe-
taald.Maarwezittennietaandebovenkant.
IndeVSproberenwemensenaanonstebin-
dendooreengoedzorg-enpensioenpakket,
eensoortNederlandsearbeidsvoorwaarden
in eenAmerikaans jasje. Alsmensenecht
geldwillen verdienen,moeten zeniet voor
onskomenwerken.’

VHeeft deuitslag vanhet brexitreferen-
dumuverrast?
‘Ja, ik ging donderdag nog naar bedmet
het ideedathet eenbremainzouworden.
Maar APGwas op beide scenario’s voor-
bereid.Wezijngeenhedgefonds,wekun-
nen enwillen niet gokken op eenbepaal-
deuitkomst.’

VHoehadAPGzich voorbereid?
‘Hetpondwasgoedingedektendehelebe-
leggingsportefeuilleisvantevorennogeens
nagelopen.Verdermoetendebeleggings-
teamsnatuurlijkklaarstaanvrijdag.Jewilt
nietdatzedeavonddaarvoormetz’nallen

‘Zonderbonussenkun jegeen
Nieuwe topman van pensioenuitvoerder
APG pareert in zijn eerste interview
kritiek op variabele beloningen voor de
eigen vermogensbeheerders
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indekroegvoetbalhebbenzittenkijken.En
toevalligwasafgelopenweekendeenoefe-
ningmet onze IT-systemen gepland. Dat
hebbenwemaarevenuitgesteld.’

VDepensioenfondsenhebbenflinke
verliezengeleden vorigeweek.Komtdat
noggoeddit jaar?
‘Dedekkingsgradenhebbeneentikgekre-
gen. Ik verwacht dat de brexit ook op de
middellange termijn de pensioenen nog
zalraken,omdatdestabiliteitvandeEuro-
peseeconomieeenknauwheeftgekregen.’

VPensioenfondsenwijtenhundekkings-
tekorten aanECB-beleid. Is dat terecht?
‘Het beleid van de ECB helpt niet, maar
ookzonderECBzoude rentenu laag zijn.
InEuropakrimptdeberoepsbevolkingen
de economische groei is laag.’

VUwvoorgangerDick Sluimerspleit-
te voor eenhogere rekenrente.Udenkt
daar anders over?
‘Ja.Als jederekenrenteverhoogtnaar4%,
hoef jeweliswaarnietmeertekorten,maar
dan is er straks ook nietmeer voldoende

pensioenover voor jongeren.’

VSluimers krijgt het verwijt de rente
onvoldoende tehebbenafgedekt bij
ambtenarenfondsABP.
‘Achteraf praten is altijd gemakkelijk. Ik
gaervanuitdatdekeuzesdestijdsoprecht
en integer gemaakt zijn. Renteafdekking
heeftookeenkeerzijde.Alsderentedean-
derekantopbeweegt,moet je veel onder-
pand geven. Daarbij profiteer jeminder
vaneen rentestijging.’

VUkomtuit de verzekeringswereld.Hoe
is het om inhet andere kamp te zitten?
‘Ik zeg wel eens: als klant zit ik liever bij
eenpensioenfondsenalsaandeelhouder
liever bij een verzekeraar. Pensioenfond-
senzijnenormklantgericht. Ze voerenal-
leswatsocialepartnersafsprekenautoma-
tischuit.Commerciëlepartijengaaneerst
eenbusinesscasemakenomtezienofhet
genoegoplevert.’

VWatwilt ubereikenbij APG?
‘Ophoofdlijnendriedingen:wemoetener-
naartoe dat deelnemers op dagbasis hun
pensioenkunnenvolgen.Daarnaastmoet
het vermogensbeheer worden aangepast
aandesituatieeneisenvandezetijd.Deaf-
gelopendertig jaar zijn er ondanksde cri-
sismooie beleggingsresultaten gehaald,
maar het is de vraag ofwe dat opdezelfde
manier kunnenblijven doen. Ik verwacht
dat wemeer rechtstreeks in de economie
moetengaaninvesteren,bijvoorbeeldinin-
frastructuur,omdezelfderendementente
kunnenblijvenhalenopeenverantwoorde
manier.EnhetverandervermogenvanAPG
moetomhoogommeetekunnengaanmet
deveranderingendieonstewachtenstaan.’

❛❛‘Alsklantzit ik liever
bijeenpensioen-
fondsenalsaan-
deelhouder liever
bijeenverzekeraar’

Gerard vanOlphen FOTO: PETERSTRELITSKI VOORHETFINANCIEELEDAGBLAD

’ggoedemensenaantrekken

pagina 2, 01-07-2016 © Het Financieele Dagblad


