
Q&A’s bij publicatie van halfjaarcijfers 2009  
 
1. Hoe verhoudt de ontwikkeling van de dekkingsgraad in het eerste half jaar van 

2009 zich tot het geschetste pad in het herstelplan? 
De feitelijke dekkingsgraad ligt hoger dan de verwachte ontwikkeling van de 
dekkingsgraad in het herstelplan. Ultimo 2009 zou de dekkingsgraad volgens het 
herstelplan 93% moeten bedragen. In de eerste 6 maanden is de dekkingsgraad 
gestegen van 90% naar 98%. Nu een stijging dus, maar er is nog geen reden om heel 
optimistisch te zijn.. De financiële markten zijn nog steeds beweeglijk.  
De gepubliceerde dekkingsgraden tot nog toe zijn:  
 Januari 2009 : 89% 
 Februari 2009 : 83% 
 Maart 2009  : 86% 
 April 2009 : 91% 
 Mei 2009 : 97% 
 Juni 2009 : 98% 
 

2. Is het herstelplan van ABP al goedgekeurd door DNB? 
Begin juli is het herstelplan van ABP goedgekeurd door DNB. De belangrijkste 
maatregelen zijn het tijdelijk verhogen van de premie (1% per juli en zo nodig nog 
eens 2% per januari 2010) en een beperking van het risicoprofiel van de 
beleggingsportefeuille. Zolang ABP in dekkingstekort verkeert, kunnen pensioenen 
niet geïndexeerd worden. Met het herstelplan is ABP naar verwachting binnen 5 jaar 
weer uit het dekkingstekort.  
ABP heeft enkele aanpassingen in het herstelplan aangebracht (de 
rendementsverwachting is gewijzigd van 6,8% naar 6,45% en de 
looninflatieverwachting is verlaagd van 3% naar 2,5%). De aanpassingen leiden niet 
tot nieuwe, aanvullende maatregelen.  

 
3. Nu de dekkingsgraad stijgt en het rendement oploopt, is de tijdelijke 

premieopslag nog wel nodig? 
Het eerste half jaar van 2009 laat inderdaad een opgaande lijn zien, met name vanaf de 
maand maart, maar de markten zijn nog steeds beweeglijk. Het ABP-bestuur kan nu 
nog niet beoordelen of deze ontwikkeling zich zal doorzetten. We hebben in het 
herstelplan vastgelegd dat we de premie per 1 juli tijdelijk met 1% verhogen en nog 
eens met 2% vanaf 2010, tenzij het herstel sneller loopt dan verwacht. We zullen aan 
het eind van dit jaar nogmaals de stand opmaken en dan het besluit nemen of de 
tijdelijke premieopslag van 2% nodig is.  
 

4. Hoe komt het dat de dekkingsgraad is gestegen? 
De dekkingsgraad is gestegen naar 98% eind juni. Dit is het gevolg van een lichte 
stijging van de rente en door een positief beleggingsrendement over de eerste 6 
maanden.  
 

5. Wanneer is ABP uit de gevarenzone? 
Bij een dekkingsgraad vanaf 104,4% heeft ABP geen dekkingstekort meer. ABP krijgt 
hiervoor van de toezichthouder maximaal vijf jaar de tijd. Vanaf een dekkingsgraad 
van 124% heeft ABP geen reservetekort meer. Hiervoor heeft ABP vijftien jaar. 
 

 



6. Verwacht het ABP-bestuur dat voorzichtig herstel doorzet? 
Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Er is in ieder geval nog steeds 
sprake van een grote beweeglijkheid op de financiële markten.   
 

7. Waarom wijkt het rendement van ABP zo af van andere pensioenfondsen? 
Rendementen lopen uiteen door verschillend beleggingsbeleid per fonds, vanwege 
vaak grote verschillen in de verplichtingenstructuur, solvabiliteit, gewenst risicoprofiel 
en dus ook grote verschillen in het strategische beleggingsbeleid. Het beleid voor 
afdekken van valuta- en renterisico en de samenstelling van de beleggingsmix variëren 
zowel in de tijd als per pensioenfonds. 
 

8. Wie wordt de vervanger van Harry Borghouts in het bestuur van ABP? 
Harry Borghouts is per 1 augustus a.s. voorzitter ad interim af. ABP hoopt een dezer 
dagen de nieuwe voorzitter van het bestuur bekend te maken.  
 

9. Is het niet tijd dat ABP bestuurd wordt door professionals waarvoor het 
lidmaatschap van het bestuur geen nevenfunctie is ? 
ABP kent op grond van de Pensioenwet een vertegenwoordiging van werkgevers en 
werknemers in het bestuur. ABP’s uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de 
beleggingen, pensioenadministratie en –communicatie, activiteiten die in het kader van 
een betaalbaar en aantrekkelijk pensioen uitgevoerd moeten worden. Het bestuur van 
ABP is eindverantwoordelijk en komt op zeer frequente basis bijeen om invulling te 
geven aan haar belangrijkste taak, de afstemming tussen het vermogen en de 
verplichtingen van het fonds. Het is echter niet nodig dat de bestuursleden van ABP 
zich fulltime op deze taak richten. Het bestuur wordt bovendien bijgestaan door een 
bestuursbureau dat de dagelijkse leiding over het fonds heeft.  

 
10. Ziet ABP nog aanleiding om zijn beleggingsbeleid aan te passen?  

Dat is nu niet aan de orde. Eerder dit jaar heeft het fonds in het Beleggingsplan 2009 
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.)  

 
11. Wat vindt ABP van de voorstellen om pensioenfondsen meer te betrekken bij 

beleggingen in de Nederlandse financiële sector? Zijn er plannen in die richting?   
Of het nu om financiële instellingen, zorginstellingen of infrastructuur gaat. ABP is 
altijd bereid te bekijken of er interessante beleggingsvoorstellen zijn. Of het fonds 
daarop ingaat is afhankelijk van het concrete voorstel waarbij risicospreiding, risico en 
rendement bepalend zijn in de beoordeling. De belegging moet immers bijdragen aan 
het doel van ABP; het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen.  
 
 
 

 


