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 Persbericht ABP, derde kwartaal 2008 
 

Hoofdpunten 
• Rendement over eerste 9 maanden van 2008 is -9.8% 
• ABP merkt gevolgen kredietcrisis 
• Buffers onder vereist niveau 

 
 
Heerlen, 23 oktober 2008 – Stichting Pensioenfonds ABP maakt bekend dat het beleggingsrendement 
over de eerste 9 maanden van 2008 is uitgekomen op -9.8%. Daarmee kent het vermogen van ABP 
een omvang van €195 miljard. De waarde van de nominale pensioenverplichtingen steeg naar €166 
miljard. De dekkingsgraad is na de eerste negen maanden van 2008, mede als gevolg van de 
renteontwikkeling,  uitgekomen op 118%.  
 
ABP heeft De Nederlandsche Bank (DNB) gemeld dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds is gedaald 
tot onder de vereiste dekkingsgraad van circa 125%. Aan het einde van het derde kwartaal stond de 
dekkingsgraad op 118%. Bij dit percentage heeft het pensioenfonds nog steeds financiële buffers van enkele 
tientallen miljarden euro’s, maar dat is minder dan de Pensioenwet van pensioenfondsen verlangt. Er is dus 
sprake van een reservetekort. 
 
ABP is nu wettelijk verplicht een herstelplan op te stellen, waarin het fonds laat zien dat de vermogenspositie 
binnen een periode van maximaal 15 jaar aan de wettelijke eisen zal voldoen. ABP zal voor het eind van dit 
jaar een herstelplan aan DNB overleggen.  
 
ABP bestuursvoorzitter Elco Brinkman: “Het is wereldwijd zwaar weer op de financiële markten. En natuurlijk 
ondervindt ook ABP daar de gevolgen van. ABP voert echter een beleggingsstrategie die gericht is op de 
lange termijn. De risico’s worden gespreid, zowel in de aard van beleggingen als geografisch. Daardoor is 
ABP relatief minder geraakt door de crisis op de beurzen. Dat we nu onder de vereiste dekkingsgraad 
gezakt zijn is vervelend, maar er is geen reden tot overbezorgdheid. We blijven gewoon pensioenen 
uitkeren. Buffers van pensioensystemen in Nederland zijn gelukkig ruim. In de afgelopen periode is gebleken 
dat ze enorme klappen kunnen opvangen.”  
 
De ontstane situatie heeft naar verwachting geen belangrijke gevolgen voor de premie en voor het 
beleggingsbeleid van het fonds. Wat de gevolgen van de huidige situatie precies zijn voor de aanpassing 
van het pensioen aan de loonontwikkeling (indexatie) per 1 januari 2009 kan nu nog niet worden 
aangegeven. DNB heeft de pensioensector per brief aanbevolen om, gegeven de situatie, geen overhaaste 
besluiten te nemen ten aanzien van de premie en indexatie dit jaar. Vanaf een dekkingsgraad van 135% kan 
er volledig geïndexeerd worden, onder de 104% mag er, in principe,  niet worden geïndexeerd.  
 
De heftige ontwikkelingen op de financiële markten hebben ook na het einde van het derde kwartaal 
voortgeduurd. Deze hebben een negatief effect op de dekkingsgraad van ABP. De dekkingsgraad bedraagt 
echter niet minder dan 105%. Er is dus nog steeds sprake van een reservetekort en niet van een 
dekkingstekort. 
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Ontwikkeling financiële positie 
Over de eerste negen maanden van 2008 is de dekkingsgraad gedaald met 22%-punten. De volgende 
factoren verklaren deze ontwikkeling: 
 

  
Effect 

dekkingsgraad  
In % punten 

beleggingsrendement -9,8 

intresttoevoeging -3,6 

daling kapitaalmarktrente -4,6 

noemereffect -4 

totaal effect dekkingsgraad -22 

        
De dekkingsgraad nam allereerst af door het negatieve rendement op het vermogen. De verplichtingen 
namen toe door intresttoevoeging en de gedaalde kapitaalmarktrente. Het noemereffect treedt op aangezien 
het vermogen de verplichtingen overtreft. Het weerspiegelt ondermeer het gemaakte negatieve rendement 
op de financiële buffer van ABP. 
 
Beleggingsrendement  januari – september 2008 
Het rendement op de beleggingsportefeuille van ABP was over de eerste negen maanden van 2008 -9.8%. 
Het driejaars-gemiddeld rendement bedraagt nu +1.5%. Het vijfjaars-gemiddelde rendement is +6.1%. Als 
gevolg van de aanhoudende kredietcrisis is het rendement op aandelen fors negatief (-24.1%). Ook 
onroerend goed heeft een negatief rendement laten zien van -7.2%. Binnen de zakelijke waarden laten de 
categorieën infrastructuur, private equity en commodities nog wel een positief resultaat zien per 30 
september.  

De vastrentende waarden zijn in veel mindere mate rechtstreeks geraakt door de kredietcrisis. Het 
rendement over de eerste negen maanden is -0.5%. De overige beleggingscategorieën (hedgefondsen en 
de innovatieve beleggingcategorieën) hebben een licht positief rendement gehaald. 
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Belangrijkste kengetallen 
 

       
ultimo 
2007 

ultimo 
Q2 

2008 

ultimo 
Q3  

2008 

Mutatie 
1e 

halfjaar  

Mutatie 
3e 

kwartaal  

Mutatie 
1e 9 mnd

2008  
             
Fondspositie (%) 140% 132% 118% -8% -14% -22% 
        
Vermogen (€ miljard) 217 205 195 -12 -10 -22 
Verplichtingen (€ miljard) 155 155 166 0 +11 +11 
        
        
Rendement 
beleggingsportefeuille (%) 3,8% -5,1% -9,8%    

        
Vastrentende waarden 1,9% -0,5% -0,5%    
Zakelijke waarden 5,2% -9,1% -17,5%    

•         Aandelen (incl. 
participaties) 5,3% -14,8% -24,1%    

•        Onroerend goed (incl. 
vastgoedfondsen) -9,4% -8,0% -7,2%    

•        Infrastructuur 21,0% 1,3% 1,5%    
•         Private equity 29,4% 3,0% 2,1%    
•         Commodities 31,0% 44,1% 2,5%    

Overige beleggingen 13,2% 6,0% 0,4%    
•         Hedge funds 14,4% 7,2% 0,3%    
•         Innovaties -4,7% 0,6% 0,4%    

          
Samenstelling 
beleggingsportefeuille (%) 

        

          
Vastrentende waarden 40,4 41,3 41,6 +0,9 +0,3 +1,2 
Zakelijke waarden 55,2 53,4 53,5 -1,8 +0,1 -1,7 
Overige beleggingen 4,4 5,3  4,9 +0,9 -0,4 +0,5 
          
Ontwikkeling financiële 
markten 

        

Kapitaalmarktrente (%) 4,85 4,95 4,53 +0,10 -0,42 -0,32 
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Lange termijn rendement 
In onderstaande grafiek is het gecumuleerde rendement vanaf 1993 weergegeven, zowel nominaal als reëel. 
De waarde van iedere in 1993 belegde €100 is per 30 september 2008 gegroeid naar €284. Het gemiddelde 
jaarrendement ligt op 6,9%. Het rendement na aftrek van de gerealiseerde looninflatie (het reële rendement) 
ligt over deze periode op 4,7%, oftewel ongeveer 1,5%-punten hoger dan de 3% die gehanteerd wordt bij de 
bepaling van de pensioenpremie. 
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PROFIEL 
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van 
overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,7 miljoen klanten en een belegd vermogen 
van €195 miljard (per 30 september 2008). Daarmee behoort ABP tot de top drie van grootste 
pensioenfondsen ter wereld. 
 
DISCLAIMER 
Dit bericht bevat verwachtingen voor de toekomst. Deze zijn gebaseerd op huidige veronderstellingen en 
inzichten. ABP aanvaardt geen verplichting deze naar aanleiding van toekomstige inzichten of 
gebeurtenissen publiekelijk te actualiseren. ABP wijst er bovendien op dat de uitgesproken verwachtingen 
noodzakelijkerwijs onderhevig zijn aan onzekerheden waardoor uiteindelijke rendementen materieel kunnen 
afwijken bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden in voor ABP relevante markten, valutakoersen, het 
renteniveau en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. De cijfers in dit document zijn deels gebaseerd op 
schattingen en niet gecontroleerd door de accountant en externe actuaris. 
 
 
Voor meer informatie:  
Stichting Pensioenfonds ABP 
Tel: 045 579 29 11 
Fax: 045 579 21 94 
E-mail: concern.communicatie@abp.nl 
Dit persbericht kunt u ook vinden op: www.abp.nl 

 

6,9% / jaar 

4,7% / jaar 

3,0% / jaar 


