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Aan de voorzitter van de Eerste Kamer tevens
Voorzitter van de Huishoudelijke Commissie,
Prof. dr. J.A. Bruijn
Postbus 2OOL7

2500 EA Den Haag

Betreft Verzoek tot opleggen van een verbod tot spreek-,schrijf- en stemrecht
voor behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wegens

belangenverstrengeling van senator P. Rosenmöller, fractievoorzitter
Groen Links;
Verzoek tot algehele schorsing van de behandeling Wtp door de Eerste

Kamer totdat de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer de

resultaten van het te houden onderzoek openbaar maakt'

Geachte voorzitter!

Stichting Kennisbank ABPpensioen (hierna: Kennisbank) is van oordeel dat senator
p. Rosenmöller, fractievoorzitter van Groen Links in de Eerste Kamer, het recht

ontzegt dient te worden om een oordeel te ventileren, deel te nemen aan de

debatten en te stemmen over de Wet Toekomt Pensioenen WTP (36.067) wegens

schending van de Gedragcode Integriteit Eerste Kamer ex artikel l en 2 (hierna:

Gedragscode). Omdat de heer Rosenmöller fractievoorzitter is van Groen Links dient

dit verbod tevens te gelden voor alle senatoren van Groen Links. Fractiediscipline

gebiedt immers dat er wordt gestemd zoals de fractievoorzitter heeft besloten.

Kennisbank behartigt de collectieve belangen van deelnemers, slapers en

gepensioneerden in Stichting Pensioenfonds ABP (hierna: ABP), pensioenfonds voor

overheid en onderwijs, die niet bij een vakbond zijn aangesloten.

Motivering

De Gedragscode integriteit Eerste Kamer is tot stand gekomen op grond van artikel

72 van de Grondwet dat tevens de zelfstandigheid van de Eerste Kamer bepaalt over

procedures en besluitvorming. Uit de eed, Gedragscode en de Algemene beginselen

van Behoorlijk Bestuur volgt de conclusie dat de (schijn van) belangenverstrengeling

bij senatoren verboden is. De heer Rosenmöller is als lid van de Eerste Kamer

medewetgever en behoort het algemeen belang te dienen'

Op grond van artikel6T, derde lid, van de Grondwet behoort senator Rosenmöller

zonder last te stemmen over de WtP.



Zijn wettelijk verplichte onafhankelijkheid staat onder druk door zijn bezoldigde

nevenfunctie bij het ABP. De facto is hier sprake van tijdelijke materiële

incompatibiliteit, op voet van artikel 57 Grondwet en artikel 1 van de Wet

Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement. Tijdelijk, omdat dit
verbod slechts gedurende de gehele behandeling van de Wtp in de Eerste Kamer van

toepassing is.

Artikel 1 van de Gedragscode luidt als volgt:
"Ieder lid handelt bij de naleving van de door hem afgelegde eed of belofte in

overeenstemming met beginselen van integriteit en betrouwbaarheid. "

Artikel 2, eerste lid van de Gedragscode luidt al volgt:
"Ieder lid geeft zich rekenschap van de belangen die hij anders dan als lid van de

Kamer heeft en waakt ervoor dat deze belangen niet leiden tot het op oneigenlijke

wijze uitoefenen van zijn functie. Een lid onthoudt zich ook van handelingen en

activiteiten dÍe de schijn van belangenverstrengeling oproepen."

De heer P. Rosenmöller is per december 2O2t bezoldigd beleidsbepalend bestuurslid

van ABP. Voorafgaand aan deze functie was de heer Rosenmöller vanaf 2008

bezold i gd bestu ursl idlcom missaris bij pensioen u itvoerder APG, waa rva n

pensioenfonds ABP vrijwel alle aandelen bezit en daarmee volledig eigenaar is.

De conclusie is gerechtvaardigd dat de heer Rosenmöller in alle vezels vanaf 2008 de

belangen van ABP en APG heeft gediend en zal blijven dienen. De heer Rosenmöller

heeft derhalve een functioneel specifiek eigen belang in het goedkeuren door de

Eerste Kamer van de Wtp. De heer Rosenmöller kan moeilijk tegen de wet Wtp

stemmen nu hij als beleidsbepalend bestuurder van pensioenfonds ABP mede

besloten heeft dat ABP de Wtp met vreugde omarmt. De heer Rosenmöller maakt

deel uit van de werkgeversdelegatie van het ABP-bestuur en is voorgedragen door de

Zelfstandige Publieke Werkgevers (bron: persbericht ABP, 24 november 2021)

Over de Wet toekomst pensioenen berichtte het ABP als volgt (copy paste website

ABP, ingekort)

s§r Fe*1,a{*blj§Str :- }tnn§1óÍË4?t§lt}** - lilt§U\}àiie\*íil*d*ít :

UE vandaag het v*orstci dëWet
betsr

i.Rp

rlat kl+at

toeko*st pen*lo*n*n {$itpi,

i*Lop att**l* orltl{ikkPlinSë* in

rS rege{t v$***d*r***
dr;id*lljk ri1n.

rs í'r*ï u+l helànstiik {ra{ +, r:ie{ $+*r ver?t.:rgi*g iicr'tx'

iliëuw*

rJ*r:



APG, pensioenuitvoerder van ABP, sinds 2008 eigendom van ABP, berichtte als volgt

(copy paste website APG, ingekort):
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Ook het gegeven dat bij senator P. Rosenmöller kennelijk het zelfbewustzijn
ontbreekt dat zijn functie als senator niet verenigbaar is met behandeling van de

Wtp, bevestigt het vermoeden dat hier sprake is van ontoelaatbare
belangenverstrengeling. Het had op de weg van senator Rosenmöller gelegen om op

eigen initiatief tijdig de voorzitter van de Eerste Kamer te informeren dat hij zich zal

verschonen in de procedure.

Op grond van het voorgaande verzoek ik namens het bestuur de voorzitter van de

Eerste Kamer:

De Huishoudelijke Commissie te informeren en een onderzoek in te stellen ex

artikel 10 van de Gedragscode;
De behandeling van de Wtp op te schorten totdat de Huishoudelijke
Commissie haar bevindingen openbaar heeft gemaakt;
Senator Rosenmöller te gebieden zich te onthouden van uitlatingen in de

ruimste betekenis over de Wtp.
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Met gevoelens van hoogachting,
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