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Gevarenzone
Kortingen bij
pensioenfonds
ABP lijken
volgend jaar
onafwendbaar

Overwinning
Shari Redstone
is na harde strijd
enige vrouw in
de elite van
mediatycoons

Reconstructie
Hoe pizzagigant Papa John’s
uit de VS zich verslikte in de
Nederlandse bezorgmarkt

De bijlagen
Futures en
Persoonlijk

E N E R G I E

Gemeentenhebbenzorgenover
geldstromen inzonne-industrie

Carel Grol
Amsterdam

Ontwikkelaarsvanparkenmetzonnepa-
nelenwordenopverzoekvangemeenten
gescreendopintegriteit.Ditheeft inéén
geval geleid tot afstel van de aanleg van
eenzonnepark.Eentweedeparkis inaf-
wachtingvanhetoordeeloverdeintegri-
teit vandeontwikkelaar.

De screeningwordt gedaan op basis
vandewetBibob:Wetbevordering inte-
griteitsbeoordelingendoorhetopenbaar
bestuur.Dewetmoetondermeerwitwas-
sen tegengaan. Screening op basis van

dewetBibobwordtuitgevoerddoorhet
bureauBibob; tot nu toewas het vooral
actief indehoreca enhet vastgoed.

Dat Bibobnuook in de zonne-indus-
triewordt toegepastheeft temakenmet
het feit dat het een groeimarkt is endat
de toekomstige kasstromen door de
subsidies redelijk voorspelbaar zijn.
Dat trekt investeerders aan, ook uit het
buitenland:Duitsland,Noorwegen,zelfs
Chineesgeldgaatnaarpanelenindepol-
der. Parken zijnhandelswaar.
Volgens Alex Kaat van Holland So-

lar, de brancheorganisatie van ont-
wikkelaars van zonneweides, komt Bi-

bob-screening ‘af en toe’ voor.Maarhet
is geen trend.We hebben het niet veel
meegemaakt.’ DirecteurHenny Pelsers
vanontwikkelaarNagaSolarzegtechter:
‘Bibob bij zonneparken is in 2019 echt
zichtbaar geworden. Ik hoor van ande-
re ontwikkelaars dat ermeer procedu-
res lopen.’

HetMaastrichtseNagawaszelfdeeer-
steontwikkelaardiedegevolgenvanBi-
bob-screening ondervond.Hetwilde in
hetGroningseFinsterwoldeeenzonne-
parkontwikkelen.Depolitiekwas voor,
maar de bewoners waren tegen. Op ba-
sisvandebevindingenvanbureauBibob

Aanleg van een zonnepark in
Groningen. Het bedrijf en de
personen op de foto komen niet in
het verhaal voor. FOTO: HH
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‘kunnenwijechternietandersdanvoor-
nemenomdeaanvraag teweigeren’, al-
dusburgemeesterCora-YfkeSikkemain
juni.Overde inhoudvandebriefingvan
bureauBibobkonSikkemanietszeggen;
ook het bureau zelf onthoudt zich van
commentaar.

Ontwikkelaars
zonneparkenworden
gescreend aandehand
vanwitwaswet Bibob
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NagaSolarheeftnusamenmet
zijn investeerder een zogeheten
zienswijze ingediend. Die moet
de eerdere bezwaren van Bibob
wegnemen. ‘Hetkostallemaal tijd
engeld.Geldstromenbinneneen
bedrijfmoet je totaanindividuele
personen toe laten zien.’
Naga-directeur Pelsers is on-

danks zijn eigen ervaring wel blij
dat Bibob op de zonne-indus-
trie wordt toegepast. ‘Er zijn veel
buitenlandseontwikkelaars.Dus
is het zaak dat geldstromen in-
zichtelijk zijn en aan de juiste ei-
sen voldoen.’

OoknaarPowerfield,waarvoor-
maligCDA-staatssecretarisHenk
Bleker directeur is, wordt onder-
zoek gedaan in het kader van de
wetBibob.Hetbetreftdeplannen
voor een parkmet zonnepanelen
van twaalf hectare nabij het Frie-
seDokkum.Powerfield iseenvan
de grootste Nederlandse ontwik-
kelaars van zonneweides, én een
handelshuis: het verkoopt veel
parkenweerdoor.

Eind vorig jaar startten twee
gemeentes in de provincie Fries-
land een integriteitsonderzoek
naar ontwikkelaar Powerfield. In
principemoetervolgensBibobin
achtwekeneenadvies liggen.Die
termijn van acht weken kan een-
maal worden verlengd met vier
weken. ‘Maar als er aanvullende
vragenwordengesteld aandebe-
trokkenewordtdezetermijnopge-
schort, totdat de betrokkenemet
een antwoord is gekomen’, zegt
eenwoordvoerder van hetminis-
terie van Justitie.
De gemeente Noardeast-Frys-

lânontvingonlangshetBibob-rap-
port.Hetcollegebuigtzichnahet
zomerreces over de uitkomsten
van het rapport. Ondertussen
heeft Powerfield ruzie gekregen
met boeren over de grond. ‘Over
aanvragendienogaanhangigzijn
doetPowerfieldgeenuitspraakzo-
lang daarop niet is beslist’, stelt
advocaat Kay Roderburg namens
deonderneming.

P E N S I O E N E N

ABPzaktdoorkritischegrens,
kortingenhaastonafwendbaar
Laurens Berentsen
Amsterdam

Dedekkingsgradenvandepensioenfond-
sen—dematewaarin fondsenaanhun
toekomstige verplichtingenkunnenvol-
doen—blijvengestaagdalen.

Het ABP, het grootste Nederlandse pen-
sioenfonds, moet volgend jaar de pen-
sioenenverlagenalsdedekkingsgraadzich
nietherstelt.Depensioenfondsenhebben
gisteren hunmeest recente dekkingsgra-
den bekendgemaakt. Voor het ABP komt
dieper 31 juli uit op93,9%.Het fondsmet
1,9miljoendeelnemersindeoverheidssec-
tormoetdeuitkeringenindeloopvan2020
verlagenalsdedekkingsgraadzichnietbij-
tijdsherstelt.Dekritischegrensligtbij95%.
Diemoetop31decemberopdetellerstaan
ompensioenkortingen te voorkomen.

Verlaging van de uitkeringen raakt ge-
pensioneerdendirect indeportemonnee.
Maarookwerkendedeelnemersmerkende
gevolgen.Zijbouwenminderpensioenop
voorhunoudedag.

De vooruitzichten op herstel zijn in au-
gustusalleenmaarverslechterd.Demarkt-
rente is verder gedaald, waardoor ook de
rente waarmee de pensioenfondsen hun
verplichtingenmoeten berekenen, lager
uitkomt. Een lagere rekenrente betekent
een lagere dekkingsgraad. DeNederland-
scheBank (DNB) stelt de rekenrente vast.

Dedalenderentegaat inaugustushand
in handmet verliezen op de beurzen. Die
drukken de rendementen die pensioen-
fondsenmet hun beleggingen behalen.
Verzekeringsadviseur Aonwaarschuwde
vorige week dat de dekkingsgraden sinds
1augustuseenduikelinghebbengemaakt
doorde combinatie vanbeide effecten.
ABP meldt dat het in juli nog €8 mrd

heeft verdiendmet zijn beleggingen. Een
resultaat waarmee het fonds tevreden is.

Leraren bouwen hun pensioen op bij het ABP. FOTO:WERRYCRONE/HOLLANDSEHOOGTE

Het rendement van
€8mrd in juli kon niet
voorkomen dat de
dekkingsgraad in een
maand tijd daalde

Maar dit rendement kon niet voorkomen
datdedekkingsgraad ineenmaand tijd is
gedaald van95,3%naar 93,9%.

Het tweede pensioenfonds vanNeder-
land,PFZW,zagzijndekkingsgraadterug-
lopen van 95,9% op 30 juni naar 94,8% op
31 juli. Het fonds voor zorg enwelzijn zit
hiermeenognetbovendekritischedrem-
pelwaaronderhetmoetkorten.VoorPFZW
ligt die grensop94%.

Dedekkingsgraadwaarondermoetwor-
den gekort, verschilt per pensioenfonds.
Maar vooralle fondsengeldtdatdiegrens
omhooggaat, na een advies van een com-
missie onder leiding van oud-minister Je-
roenDijsselbloem. Volgens dit door DNB
overgenomen adviesmoeten fondsen bij

deberekeningvanhundekkingsgraaduit-
gaanvaneen lager rendementophunver-
mogen.

De pensioenfondsen voor demetaalin-
dustriePMTenvanPMEverkerenal langer
indegevarenzone.Dedekkingsgradenvan
beide fondsen liepen in juli verder terug,
respectievelijk van 97,1%naar 96%en van
96,6%naar95,6%.Het is zogoedalsuitge-
slotendatdefondsennogkunnenontsnap-
pen aan herstelplannen omde dekkings-
gradenweer op tenminste 100% te laten
uitkomen.Daarvoorkrijgenzij tien jaarde
tijd.Maarwelmet ingang van 2020, zodat
kortingen vanaf volgend jaar onvermijde-
lijkzijn.VakbondFNVistegenkorten,om-
dat dit volgensdebondonnodig is.

‘Geldstromen binnen
een bedrijf moet
je tot aan individuele
personen toe
laten zien’

4,9%
Er zijnweinig slechtere investeringendan
eennieuweautokopen.Maar somszijnde
makers vande auto’s ook een slechte investering.
Wie inoktober vorig jaar, toenAstonMartin
naar debeurs ging, aandelen indeBritsemaker
van luxesportauto’s hadgekocht, kijkt nu tegen
een verlies vanmeerdan75%aan.Gisteren
verloorhet aandeel 4,9%.
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Met slimme
kluis naar
Duitsland
WaardetransporteurRCCSuit
Waddinxveenheeft inNeder-
land veel succesmet zijn slim-
mekluissysteemvoormkb’ers,
enmaakt zichopomdeDuitse
markt te veroveren.Het bedrijf
kondigt vandaag een investering
van ietsminderdan€10mlnaan,
ondermeer van INGBank.Met
partners zoals SparkasseWup-
pertal endebelangenvereniging
vanwaardetransporteurs aan zijn
zijde trekt het bedrijf het land van
‘Bargeld’ in.
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VERZEKERAARS

Eindelijkwinst
AchmeaenNNop
schadepolissen
De tweegrootste schadeverze-
keraars vanNederland, Achmea
enNNGroup,makeneindelijk
winst ophun schadepolissen. Ja-
renlang verkochten verzekeraars
door grote concurrentie scha-
depolissen tegen te lageprijzen.
In een jaarmet eenflinke storm
leverdedat de sectormeteeneen
verlies op.Maarde laatste tijd
zijnpolissenduurder geworden
enhebben verzekeraarshunkos-
ten verlaagd.Dat ziendegrote
spelersnu terug inhuncijfers.
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