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 Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 
 

Hoofdpunten 
• Dekkingsgraad ultimo 2008 90% 
• Dalende rente belangrijkste oorzaak gedaalde dekkingsgraad 
• ABP werkt aan herstelplan 
 
Heerlen, 29 januari 2009 – Sinds het einde van het derde kwartaal van 2008 is de dekkingsgraad van 
Stichting pensioenfonds ABP gedaald van 118% naar 90%. Deze daling wordt voor bijna twee derde 
deel veroorzaakt door de dalende rente en voor ruim een derde deel door de afname van het 
fondsvermogen. In de laatste twee maanden van 2008 was de dalende rente bijna geheel 
verantwoordelijk voor de daling van de dekkingsgraad. Over het totale vierde kwartaal 2008 is een 
beleggingsrendement geboekt van - 11,5 %. Het grootste verlies werd geleden in de maand oktober. 
Daarmee heeft het vermogen van ABP nu een omvang van €173 miljard. De uitbetaling van de 
pensioenen is niet in gevaar. 
 
Vooral in de laatste twee maanden van 2008 is de dalende rente bijna geheel verantwoordelijk geweest voor 
de daling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. De lange rente daalde naar een historisch laag 
niveau van 3,6% eind 2008. Een rente die daalt, leidt tot een stijgende waarde van de 
pensioenverplichtingen. Dit gekoppeld aan het verlies op de beleggingsportefeuille, met name in de maand 
oktober – als gevolg van de aanhoudende turbulentie op de financiële markten wereldwijd – leidt tot de 
genoemde verslechtering van de financiële positie van het pensioenfonds. 
 
Omdat de dekkingsgraad van ABP lager is dan 105%, is er sprake van een dekkingstekort. ABP is daarom 
verplicht om uiterlijk op 31 maart een herstelplan in te dienen bij de De Nederlandsche Bank. Dit plan moet 
er voor zorgen dat het fonds, volgens de eisen van het huidige toezichtkader, binnen 3 jaar het 
dekkingstekort heeft weggewerkt en dat de vermogenspositie binnen een periode van 15 jaar weer op het 
niveau is dat de Pensioenwet vereist. In dat herstelplan zal ABP van haar lange termijn beleggingsaanpak 
blijven uitgaan.  
 
ABP-Bestuursvoorzitter Elco Brinkman spreekt van een uitzonderlijke ontwikkeling in de laatste maanden 
van 2008: “ABP heeft net als andere pensioenfondsen veel te lijden gehad onder de gevolgen van de 
financiële crisis. Deze crisis, die zich met name in de laatste maanden van 2008 zeer sterk heeft ontwikkeld, 
is de hevigste waar ABP ooit door werd geraakt. Het fonds heeft in het laatste kwartaal van 2008 dan ook 
zo’n 22 miljard euro verloren zien gaan van de bijna 80 miljard euro die ABP na de dotcom-crisis tussen 
2003 en 2008 met beleggen verdiende. Onze focus richt zich de komende maanden op herstel van de 
financiële positie van het fonds.” 
 
In december 2008 besloot het bestuur van ABP dat de pensioenen per 1 januari 2009 niet mee kunnen 
stijgen met de gemiddelde loonontwikkeling. Het bestuur besloot tevens, gelet op de instabiele financiële 
markten en de economische omstandigheden, vóór 1 juli 2009 in het kader van het goedgekeurde 
herstelplan, te bekijken of er aanleiding is om een nieuw indexatiebesluit te nemen.   
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Toelichting ontwikkeling vierde kwartaal 2008 
 
Tijdens het vierde kwartaal is de dekkingsgraad gedaald van 118% naar 90%. Deze daling wordt in 
belangrijke mate veroorzaakt door een scherpe daling van de rente in het vierde kwartaal. Na een daling van 
4,9% naar 4,5% in de eerste negen maanden van het jaar, liep de rente in de laatste drie maanden met bijna 
een vol punt terug naar 3,6%. Volgens de reguliere rekenregels namen hierdoor de verplichtingen met ruim 
16% toe, van 166 naar 193 miljard euro. De daling van het vermogen van 195 naar 173 miljard trad vooral 
op in de turbulente maand oktober. In de laatste twee maanden van 2008 waren de verliezen op de 
beleggingsportefeuille relatief beperkt. 
 
De beleggingsportefeuille van ABP heeft over het vierde kwartaal 2008 een rendement behaald van -11,5%. 
Het negatieve rendement over het vierde kwartaal 2008 wordt met name veroorzaakt door het rendement op 
zakelijke waarden (-23,0%). Als gevolg van de kredietcrisis, die nog steeds zorgt voor een zeer volatiele 
situatie op de markt, zijn de beleggingen in aandelen, onroerend goed en private equity fors in waarde 
gedaald. Door de dalende olieprijs is in het laatste kwartaal van 2008 het rendement op commodities 
eveneens fors negatief geweest (-47,5%). De beleggingen in vastrentende waarden zijn minder hard geraakt 
door de kredietcrisis. Deze categorie laat een positief rendement zien van +1,0%.  
 
In 2008 is het valutarisico –met name het dollarrisico- in de portefeuille grotendeels afgedekt. In het vierde 
kwartaal 2008 was het totale rendement van deze valuta hedge positief. Ook is in 2008 de rentegevoeligheid 
van de pensioenverplichtingen gedeeltelijk afgedekt in de beleggingsportefeuille door middel van het 
verlengen van de duratie. Door de dalende rente is het effect van de gedeeltelijke rente afdekking positief 
geweest. 
 
Tijdens het afgelopen jaar is het relatieve aandeel aan vastrentende waarden in de beleggingsportefeuille 
toegenomen van 40.4% naar 44.8%, ten koste van het aandeel aan zakelijke waarden. Aangezien 
vastrentende waarden op zich minder risicovol zijn dan zakelijke waarden, zorgt deze verschuiving ervoor 
dat de huidige portefeuille minder risicovol is dan het geval zou zijn geweest als de oude portefeuille indeling 
zou zijn gehandhaafd. Dat neemt echter niet weg dat de huidige markten nog steeds zeer volatiel zijn, en dat 
deze volatiliteit doorwerkt in de beleggingsportefeuille.  
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Belangrijkste kengetallen 
 
 Periode 2007 Q1 tm Q3 

(2008) 
Q4 

(2008) 
2008 

(ultimo standen)     
Fondspositie (%) 140% 118% 90% 90% 
     
Vermogen (€ miljard) 217 195 173 173 

155 166 193 193 
4,9% 4,5% 3,6% 3,6% 

Verplichtingen (€ miljard) 
Rekenrente 

    
(mutaties)       
Rendement beleggingsportefeuille (%) 3,8% -9,8% -11,5% -20,2% 
         
Vastrentende waarden 1,9% -0,5% 1,0% 0,4% 
Zakelijke waarden 5,2% -17,5% -23,0% -36,5% 

•          Aandelen (incl participaties) 5,3% -24,1% -20,2% -39,4%
•          Onroerend goed  -9,4% -7,2% -24,5% -30,0%
•          Infrastructuur 21,0% 1,5% -4,5% -3,1%
•          Private equity 29,4% 2,1% -26,1% -24,5%
•          Commodities 31,0% 2,5% -47,5% -46,2%

Overige beleggingen  13,2% 0,4% -6,1% -5,7% 
•          Hedge funds 14,4% 0,3% -5,9% -5,6%
•          Innovaties -4,7% 0,4% -7,9% -7,5%

         
(ultimo standen) 
Samenstelling beleggingsportefeuille (%) 

       

         
Vastrentende waarden 40,4 41,6 44,8 44,8 
Zakelijke waarden 55,2 53,5 48,9 48,9 
Overige beleggingen 4,4 4,9 6,3 6,3 
         

         
NB: Alle rendementen zijn inclusief 
valutahedge en rente afdekking 
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Economische vooruitzichten 
 

Zorgwekkend financieel nieuws van het afgelopen halfjaar heeft geleid tot nog meer onrust op de financiële 

markten en onzekerheid over toekomstige economische groei. Centraal staat de moeizaam functionerende 

kredietmarkt, die centrale banken tevergeefs trachten te normaliseren. Tegelijkertijd zijn overheden 

wereldwijd actief met het opstellen en uitvoeren van herstelplannen. Het gevolg van deze onrust is dat 

verwachtingen voor economische groei en inflatie flink zijn gedaald. Door het dalen van de olieprijs zijn de 

zorgen voor deflatie zelfs aangewakkerd.  

 

De afname van economische groei in 2008 zal ook doorgaan in 2009. Wereldwijd is het 

consumentenvertrouwen gedaald, mede vanwege stijgende werkloosheid en een verzwakkende 

huizenmarkt. Gepubliceerde groeicijfers over het derde kwartaal van 2008 waren zwak voor zowel de VS als 

Europa als Japan. De toegenomen risicoaversie wereldwijd en de verminderde bereidheid tot het verlenen 

van handelskrediet maakt dat opkomende landen de gevolgen van de kredietcrisis voelen. Het is te 

verwachten dat de consumentenbestedingen zullen verzwakken, en het is aan overheden om deze 

verzwakking in consumptie tijdelijk op te vangen. Een terugkeer naar normale kredietverlening lijkt essentieel 

om de groei te laten herstellen. Echter, ondanks enkele positieve ontwikkelingen in de kredietmarkt lijkt het 

er nog niet op dat we dicht bij deze situatie zijn. Onder deze omstandigheden is de verwachting dat de 

inflatie blijft dalen in komende maanden, maar structurele deflatie wordt niet voorzien.  

 

Ondanks aantrekkelijk lage waarderingsniveaus blijft het de vraag of aandelen een structurele opleving 
zullen laten zien in 2009. Vooral dalende bedrijfsresultaten en de heersende onzekerheid zullen ten minste 
in de eerste helft van 2009 ervoor zorgen dat de volatiliteit in de financiële markten hoog blijft. Huidige 
marktprijzen laten zien dat een langdurige recessie is ingeprijsd. Tekenen van opleving zijn schaars en 
onzekerheden blijven groot. 
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Lange termijn rendement 
 
In de onderstaande grafiek is het gecumuleerde rendement vanaf begin 1993 weergegeven, zowel nominaal 
als reëel. De waarde van iedere in 1993 belegde €100 is per 31 december 2008 gegroeid naar €251. Het 
gemiddelde jaarrendement ligt op 5,9%. Het rendement na aftrek van de gerealiseerde looninflatie (het reële 
rendement) ligt over deze periode op 3,7%.  
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Uit het overzicht blijkt dat door de tegenvallende resultaten in 2008 het langjarig rendement aanmerkelijk is 
teruggelopen. Nochtans ligt het langjarig reëel rendement nog steeds duidelijk boven de 
rendementsaanname van 3% die voor de berekening van de kostprijspremie wordt gehanteerd. 
 
 
 
 

5,9% / jaar 

3,7% / jaar 

3,0% / jaar 
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De rekenrente nader uitgelegd 
 
Om het verwachte rendement op hun vermogen te bepalen, gebruiken pensioenfondsen een zogenaamde 

rekenrente. Hoe hoger de rekenrente, hoe hoger het verwachte rendement en des te gemakkelijker 

pensioenfondsen aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Bij een hoog verwacht rendement 

worden de toekomstige pensioenverplichtingen als het ware boekhoudkundig minder ‘waard’.  

 

In de huidige Pensioenwet moeten pensioenfondsen hun verplichtingen waarderen met behulp van de 

zogenaamde swap rente. Dat is een rente die vergelijkbaar is met de rente op (langlopende) staatsleningen. 

Deze rente is het afgelopen jaar fors gedaald. Dus ook het verwachte rendement waarmee pensioenfondsen 

moeten werken. Omdat pensioenfondsen zo’n 90 jaar vooruit rekenen, maakt zo’n daling van het verwachte 

rendement veel uit. Het wordt dan voor pensioenfondsen beduidend moeilijker om aan hun verplichtingen te 

voldoen. Die verplichtingen worden daarom ook flink ‘duurder’. Een daling van de rente van bijvoorbeeld één 

procent leidt tot een stijging van de verplichtingen met zo’n 17 procent! 

 

Het is goed te bedenken dat deze constructie een voorgeschreven aanname is. Het feitelijke rendement kan 

fors van de rekenrente afwijken. Ultimo 2008 was de swaprente, en dus de rekenrente, 3,6 procent. Dat is 

beduidend lager dan het feitelijke gemiddelde rendement van 5,9 procent dat ABP de afgelopen 15 jaar 

heeft gerealiseerd. Als er voor de toekomst gerekend zou worden met dit gerealiseerde rendement, dan 

zouden de verplichtingen tientallen procenten lager uitkomen en daarmee de dekkingsgraad tientallen 

procenten hoger. Veiligheidshalve wordt in de Pensioenwet echter voorgeschreven dat pensioenfondsen 

moeten rekenen met het rendement dat op de kapitaalmarkt nagenoeg risicoloos kan worden behaald, en 

dat is de swaprente. 
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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 vermogen van €173 
miljard (per 31 december 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: communicatie@abp.nl 
Dit persbericht kunt u ook vinden op: www.abp.nl 

 


