
Q&A’s bij presentatie herstelplan 31 maart 2009 
 
 
 

1. Waarom kiest ABP voor een hersteltermijn van 5 jaar? 
Vanwege de bijzondere economische omstandigheden heeft de Minister SZW de 
mogelijkheid geopend voor fondsen om de  hersteltermijn bij dekkingstekort van 3 jaar 
te verlengen  naar 5 jaar. Het ABP kiest voor deze verlengde hersteltermijn, omdat het 
dekkingstekort (dekkingsgraad lager dan 104,4%) in deze periode, met het bestaande premie-, 
indexatie- en beleggingsbeleid, weggewerkt kan worden. In een periode van drie jaar, de 
normale wettelijke hersteltermijn, zou dat niet lukken. ABP zou bij de keuze voor een 
hersteltermijn van drie jaar niet ontkomen aan  ingrijpende besluiten moeten nemen. 
 

2. Welk scenario ligt ten grondslag aan het herstelplan? 
Voor het herstelplan moet ABP uitgaan van de richtlijnen van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (Regeling Parameters Pensioenfondsen). Hierin zijn maxima 
vastgelegd voor het verwachte beleggingsrendement op verschillende beleggingscategorieën 
en minimum percentages voor verwachte inflatie en loonontwikkeling. Ook is vastgelegd hoe 
de verwachte renteontwikkeling moet worden bepaald. ABP heeft geoordeeld dat deze set 
uitgangspunten als geheel voldoende prudent geacht kan worden. Wel is hierbij gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid in de Regeling Parameters om de verwachte rente vanaf 2013 te 
stabiliseren. Daarnaast maakt ABP altijd analyses gebaseerd op de eigen economische visie.  
 

3. Betekent de keuze voor de 5-jaarstermijn ook dat de pensioenen 5 jaar lang niet 
geïndexeerd worden? 

Dat is niet met ja of nee te beantwoorden. Bij ABP is de financiële positie bepalend voor het 
indexeren van de pensioenen. In geval van dekkingstekort, dat wil zeggen bij een 
dekkingsgraad die lager ligt dan 104,4%, worden de pensioenen in principe niet geïndexeerd. 
Tussen 104,4% en 135% kan er, volgens een staffel, gedeeltelijk worden geïndexeerd. Na 
beëindiging van het dekkingstekort zal het bestuur jaarlijks beoordelen in welke mate in relatie tot de 
indexatiestaffel ruimte kan worden geboden voor een (additionele) bijdrage aan het realiseren van de 
indexatie ambitie van het pensioenfonds. Of er de aankomende 5 jaar geïndexeerd zal worden 
door ABP is vooral afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële positie en dus de 
economische omstandigheden.  
 

4. Hoeveel indexatie lopen de deelnemers mis, als je het uitgaat van het herstelplan?  
Dat is erg afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad en van de 
inflatie. We lopen per 1 januari 4,73% achter en dat zal oplopen met eventuele loonstijging.. 
Hoe lager de loonontwikkeling, hoe geringer de achterstand. Bij de uitgangspunten van SZW 
kan ABP de komende 4 jaar niet indexeren. Ook daarna zal het nog even kunnen duren 
voordat volledig kan worden geïndexeerd en de achterstand kan worden ingehaald. Over de 
komende 3 jaar loopt de achterstand op tot tussen 10% en 15%, als je uit zou gaan van een 
loonontwikkeling van zo’n 3%, wat op dit moment erg veel lijkt.  Het bestuur is zich hier 
uiteraard terdege van bewust en zal, naar vermogen, doen wat het kan om de achterstand niet 
onoverkomelijk te laten worden. 
 
 

5. Waarom neemt ABP aanvullende maatregelen in premie- en beleggingssfeer als 
die volgens het herstelplan niet nodig zijn? 



Zonder aanvullende maatregelen zou ABP naar verwachting binnen vijf jaar herstellen uit 
dekkingstekort. Het bestuur heeft toch besloten tot aanvullende maatregelen om drie redenen. 
In de eerste plaats vanwege de grote mate van onzekerheid waarmee het herstelpad is 
omgeven. Niemand heeft een kristallen bol waarin vijf jaar vooruit gekeken kan worden. Het 
economisch klimaat is bijzonder grillig. In de tweede plaats vanwege de ambitie van ABP om 
pensioenen te indexeren. En in de derde plaats vanwege de uitgesproken intentie om rechten-
korting (afstempelen) te voorkomen. 
De aanvullende maatregelen in het herstelplan moeten de herstelkracht van het fonds 
vergroten. Dit om de kans te vergroten dat de dekkingsgraad in vijf jaar tijd daadwerkelijk 
boven de 104,4% uitkomt. En natuurlijk hoopt het bestuur hiermee de kans op tussentijdse, 
ingrijpende maatregelen te verkleinen.  
Concreet gaat het hierbij om een herstelopslag van 3% op de pensioenpremies vanaf 2010 
gedurende dekkingstekort. In de tweede helft van 2009 zal al een herstelopslag van 1% 
worden gevraagd. Deze hangt samen met een gelijktijdige verlaging van de FPU premie van 
gelijke omvang. De herstelopslag geldt voor de premie voor ouderdomspensioen en 
nabestaandenpensioen. Daarnaast is het beleggingsprofiel 2009 iets minder risicovol gemaakt 
en zal dit ook het uitgangspunt zijn voor het strategisch beleggingsplan 2010-2012.  
 
 

6.Waarom grijpt ABP naar het premiewapen, dat was toch een bot wapen volgens 
het fonds? 

De premie heeft inderdaad een beperkt effect op de dekkingsgraad omdat de omvang van de 
premie-inkomsten relatief klein zijn ten opzichte van het vermogen en de verplichtingen van 
ABP. De tijdelijke opslag van 3 procentpunt op de premie heeft wel een gunstig effect op de 
dekkingsgraad. De dekkingsgraad verbetert hiermee jaarlijks met circa 0,5%. Het bestuur 
heeft besloten dat alle maatregelen die het bestuur ter beschikking heeft in deze situatie 
moeten worden aangewend. De herstelopslag doet daarnaast ook recht aan de evenwichtige 
belangenbehartiging van de bij het fonds betrokken partijen: werkgevers, werknemers, 
gepensioneerden en slapers.  
 

7. Waarom gaat ABP de beleggingsportefeuille veranderen?  
Volgens het bestaande premie-, indexatie- en beleggingsbeleid herstelt de dekkingsgraad van 
het fonds zich vanaf het niveau eind 2008 (89,5%) op basis van de gehanteerde rente en 
rendementsverwachtingen, binnen 5 jaar uit de situatie van een dekkingstekort (dekkingsgraad 
lager dan 104,4%). Om de kans dat de dekkingsgraad binnen 5 jaar ook daadwerkelijk boven 
de 104,4% uit komt verder te vergroten heeft het bestuur dit jaar al concrete maatregelen 
getroffen om de herstelkracht van het pensioenfonds te versterken. Door een beperkte 
aanpassing van het risicoprofiel wordt de ruimte voor daling van de dekkingsgraad, bij een 
eventuele verdere daling van de rente, beperkt. 
 

8. Stelt ABP de beleggingsportefeuille niet te laat bij? 
. Feit is  dat bijna niemand deze crisis, en de diepte daarvan, heeft zien aankomen. Ook ABP 
beschikt niet over een kristallen bol. Waar het om gaat is dat we geloven in beleggen op de 
lange termijn. Bij een ingrijpende wijziging van de beleggingsportefeuille (door bijvoorbeeld 
de aandelen-allocatie drastisch te verlagen ten gunste van minder risicovolle beleggingen) zou 
er in mindere mate geprofiteerd worden van het rendement dat aandelen en andere zakelijke 
waarden op de lange termijn bieden. Dit rendement is nodig voor het realiseren van een 
aantrekkelijk en betaalbaar pensioen. 
 

9. Welke veranderingen gaan er plaatsvinden in de beleggingsportefeuille? 



In het Beleggingsplan 2009 is gekozen voor een lichte verlaging van het risicoprofiel ten 
opzichte van het strategisch beleggingsplan 2007-2009. Dat heeft vooral te maken met het 
afdekken van het renterisico. (meer specifieke uitleg:een verhoging van de looptijd van het 
vastrentende deel van de portefeuille van acht naar tien jaar. Verder zijn de 
portefeuillegewichten voor hedgefondsen, converteerbare obligaties en infrastructuur ieder 
met 1%-punt verhoogd en is daarnaast de norm-allocatie naar aandelen met 3%-punten 
verlaagd. Deze aanpassingen zijn gericht op de huidige marktomstandigheden en passen 
daarnaast bij het streven om de structuur van het beleggingsproces meer te richten op de 
verplichtingen en indexatieambitie van het fonds.)  
 

10. Gaat ABP pensioenrechten verminderen? 
ABP zet alles op alles om het verminderen van pensioenrechten te voorkomen. In het huidige 
herstelplan worden de pensioenrechten niet verminderd. De rechten worden niet 
afgestempeld. Het pensioenfonds heeft gekozen voor aanvullende maatregelen in het 
herstelplan om juist ingrepen van deze aard te voorkomen. Desalniettemin is het niet 
uitgesloten dat dit in de toekomst toch noodzakelijk blijkt te zijn, indien herstel uitblijft. Het 
verloop van het herstelplan zal in principe op jaarbasis worden beoordeeld, maar een 
eventueel besluit over aanvullende maatregelen hoeft in beginsel pas in 2012 te worden 
geïmplementeerd.  
[op grond van het op 25-3 gesloten akkoord hoeft er de eerste 3 jaar geen afstempeling te worden 
geïmplementeerd.]  
 

11. Wat merken de deelnemers/werkgevers van het herstelplan? 
Door de herstelopslag zullen de actieve deelnemers een hogere pensioenpremie gaan betalen. 
Datzelfde geldt uiteraard voor de werkgevers, die het grootste deel van de premie voor hun 
rekening nemen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële positie zal ook indexatie 
gedurende een aantal jaren waarschijnlijk niet aan de orde dan wel onvolledig zijn. Dit raakt 
gepensioneerden en gewezen deelnemers, maar ook actieve deelnemers, waarvan de 
pensioenopbouw in dat geval niet zal meegroeien met de loonontwikkeling.  
 

12. Wordt de gemiste indexatie gecompenseerd als het ABP uit de gevarenzone is? 
De ambitie van ABP is om volledig te indexeren. Het in de toekomst compenseren van 
onvolledige indexatie door het verlenen van na-indexatie is onderdeel van de indexatie-
ambitie. In principe wordt vanaf een dekkingsgraad van 135% volledige indexatie verleend. 
Wel zal het bestuur na beëindiging van het dekkingstekort jaarlijks beoordelen in welke mate in 
relatie tot de indexatiestaffel ruimte kan worden geboden voor een (additionele) bijdrage aan het 
realiseren van de indexatie ambitie van het pensioenfonds. Wanneer de financiële positie daarvoor 
toereikend is, kan het bestuur vanaf een dekkingsgraad van 135% daarnaast besluiten om 
zogeheten na-indexatie te verlenen met betrekking tot onvolledige indexatie in het verleden. 
Hoe snel ABP in staat is om de gemiste indexatie te compenseren door na-indexatie is dus 
sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële positie.  
 

13. Wanneer is ABP uit de gevarenzone? 
Bij een dekkingsgraad vanaf 104,4% heeft ABP geen dekkingstekort meer. ABP heeft 
hiervoor vijf jaar de tijd. Vanaf een dekkingsgraad van 124% heeft ABP geen reservetekort 
meer. Hiervoor heeft ABP vijftien jaar de tijd.  
Vanaf een dekkingsgraad van 135% zal ABP in beginsel volledige indexatie verlenen en 
ontstaat ook ruimte voor na-indexatie met betrekking tot onvolledige indexatie uit het 
verleden.  
 



14. Hoe groot acht ABP de kans dat dit herstelplan gaat werken? 
Volgens het bestaande premie-, indexatie- en beleggingsbeleid herstelt de dekkingsgraad van 
het fonds zich vanaf het niveau eind 2008 (89,5%) op basis van de gehanteerde rente en 
rendementsverwachtingen, binnen 5 jaar uit de situatie van een dekkingstekort (dekkingsgraad 
lager dan 104,4%) en binnen 15 jaar uit de situatie van reservetekort (dekkingsgraad lager dan 
ca 124%). Om de kans dat de dekkingsgraad binnen 5 jaar ook daadwerkelijk boven de 
104,4% uit komt toch verder te vergroten heeft het bestuur dit jaar al concrete maatregelen 
getroffen om de herstelkracht van het pensioenfonds te versterken.  
Uiteraard is het afhankelijk van de daadwerkelijke economische ontwikkelingen in de 
aankomende jaren of de financiële positie zich in die periode voldoende zal herstellen. Wat 
dat betreft is de onzekerheid op financiële markten nog steeds erg groot waardoor het extra 
moeilijk is om toekomstverwachtingen te formuleren.  
 

15. Heeft ABP al eerder een herstelplan gemaakt?  Werkte dat? 
Ook in oktober 2003 heeft ABP bij de toezichthouder (in die tijd de Pensioen- en 
Verzekeringskamer geheten) een zogeheten herstelplan ingediend. Dit was nodig omdat ABP, 
net als andere pensioenfondsen, per einde 2002 werd geconfronteerd met ontoereikende 
vermogensbuffers. Genoemd herstelplan (en de herziene versie n.a.v. het FTK) werd vanaf 1 
januari 2004 uitgevoerd. Onder genoemde herstelplan is de dekkingsgraad van ABP gestegen 
naar 133% per einde 2006, waarna het herstelplan is opgeheven. Toen was overigens al 9 
maanden gen sprake meer van een reservetekort. In de vorige herstelperiode was aldus sprake 
van een veel kortere herstelperiode dan aanvankelijk voorzien. Uiteraard kunnen hier geen 
conclusies aan worden verbonden ten aanzien van de huidige herstelsituatie.  
 

16. Wat gaat ABP doen als het herstel langzamer verloopt dan het plan vereist? 
In dat geval zullen er tussentijdse aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Daarbij 
komen in aanmerking een verdere verhoging van de tijdelijke premie-opslag en een korting 
van de pensioenaanspraken. Eventuele verdere aanvullende maatregelen zullen in een 
zodanige verhouding worden getroffen dat van alle betrokken partijen: werkgevers, 
werknemers, gepensioneerden en slapers een evenwichtige bijdrage wordt gevraagd.  
 

17. Begint ABP niet met een achterstand? De dekkingsgraad is sinds ultimo 2008 (en 
daar gaat het herstelplan van uit) immers verder gezakt? 

De ontwikkelingen op financiële markten hebben tot nog toe inderdaad geleid tot een verdere 
verlaging van de dekkingsgraad van ABP. Deze gaan echter ook gepaard met een grote 
volatiliteit. Het herstelplan zal op jaarbasis worden gemonitord en getoetst, voor het eerst per 
einde 2009.  
 

18. Zijn jullie niet bang macro-economische schade aan te richten met deze premie-
opslag? Het drukt immers mogelijk de consumptieve bestedingen en verhoogt de 
overheidsuitgaven? 

Verhoging van de pensioenpremies kan inderdaad ook nadelige macro-economische effecten 
hebben die het herstel van de economie vertragen. Dat is ook de reden dat ABP bij de 
invoering van de Pensioenwet nadrukkelijk heeft gewezen op de procyclische effecten van 
een te korte hersteltermijn voor dekkingstekort. ABP is evenwel van mening dat het 
doorvoeren van een herstelpremie op dit moment noodzakelijk is voor het herstel van de 
financiële positie binnen de door de Minister SZW gestelde termijnen. Daarnaast is de hoogte 
van de herstelpremie niet zodanig substantieel dat deze economisch herstel zal belemmeren.  
 



19. Het gebruik van de swap-rente voor het berekenen van de dekkingsgraad staat 
hier en daar ter discussie. Geeft de dekkingsgraad nog wel weer wat deze moet 
weergeven? Is deze niet veel te volatiel geworden door het gebruik van de 
swaprente? En wordt er daarom geen paniekvoetbal gespeeld, door het herstelplan 
in te richten naar aanleiding van deze lage dekkingsgraad? 

Ook bij een meer gestabiliseerde rentegrondslag zou op dit moment sprake zijn van een 
dekkingstekort bij ABP. Een herstelplan is dus noodzakelijk. Wel kun je je afvragen of de 
rente die we nu gebruiken om de dekkingsgraad te berekenen wel leidt tot een goede 
weerspiegeling van de financiële positie van een pensioenfonds en of deze een goede basis is 
voor de verwachte renteontwikkeling in het herstelplan. Sowieso heeft ABP in het herstelplan 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid in de Regeling Parameters om de verwachte rente vanaf 
2013 te stabiliseren. Hierdoor heeft de rentetermijnstructuur per 31 december 2008 op minder 
effect op het herstelplan en dat is terecht vanwege het gebrek aan liquiditeit op de swapmarkt 
op dat moment. Voor de toekomstige beoordeling van herstelplannen vindt ABP het wenselijk 
om de vaststelling van de financiële positie onder het FTK nogmaals te beoordelen. Leiden de 
huidige methoden wel tot een goed beeld van de financiële positie, ook in een economische 
crisis, en zijn deze geschikt als basis voor de solvabiliteitseisen en een herstelplan?Er zijn best 
alternatieven denkbaar, waarbij bijvoorbeeld wordt uitgegaan van de gemiddelde rente over 
een aantal jaren. Ook kan gedacht worden aan een vaste rekenrente zoals voor invoering van 
het FTK gebruikelijk was.  
 
 
 
 


