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REACTIE GUUSJE TER HORST OP HERSTELPLAN ABP 
 
 
Inleiding 
 
Het pensioenfonds ABP bezit te weinig geld omdat de aandelen nog steeds dalen als 
gevolg van de kredietcrisis. Het vermogen van het ABP dient aangevuld te worden. Het 
bestuur van het ABP kondigt maatregelen aan om dit vermogen te vergroten: het 
herstelplan. Iedereen betaalt mee: werkende ambtenaren, gepensioneerden en 
werkgevers. Tot grote woede van de minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst, zij 
wil niet mee betalen en dreigt medewerkers te ontslaan. 
 
 
Inhoud van het herstelplan en de gevolgen 

 
Het ABP probeert de pensioenopbouw en de pensioenuitkering jaarlijks te verhogen met de 
gemiddelde loonstijging in de overheid en onderwijssector. Dit heet indexatie. Het 
vermogen is zo laag, dat waarschijnlijk de komende vijf jaar niet geïndexeerd kan worden. 
Dit betekent koopkrachtverlies voor de gepensioneerden. Afhankelijk van de jaarlijkse 
inflatie kan de uitkering na vijf jaar 10% minder waard zijn. 
 
Afzien van indexatie leidt niet alleen tot koopkrachtverlies bij gepensioneerden, maar kan 

ook tot (toekomstig) koopkrachtverlies bij werkende ambtenaren leiden. De opbouw van het 
pensioen wordt ook niet geïndexeerd en kan daardoor tot een lager pensioenresultaat 
leiden. Maar dit hoeft niet. Indien tijdens de pensioenopbouw (dus de gehele periode dat 
iemand werkt) het vermogen van het fonds weer hoog genoeg is, dan zal het 
pensioenverlies van de werkende ambtenaren hersteld worden. Dit heet na-indexatie. 
 
Daarnaast besluit het ABP-bestuur om dit jaar geen premieverlaging door te voeren. Onder 
normale omstandigheden zou per 1 juli 2009 de premie 1% lager worden. Dit gaat niet 
door. Tevens wordt per 1 januari 2010 de premie met 2% verhoogd totdat het vermogen 
van het ABP voldoende is hersteld. Hiervan betalen de werkgevers het overgrote deel. 
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Reactie van minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst 
 
Zij schreef een brief naar het ABP met een dringend verzoek om de premies niet te 
verhogen. Simpelweg wil zij niet meebetalen aan het herstel van het vermogen van het 
ABP. Zij dreigt zelfs dat ambtenaren ontslagen moeten worden, indien de premieverhoging 
doorgaat. Indien het bestuur hieraan tegemoet komt dan blijft nog maar één optie over; de 
pensioenregeling verslechteren. Maar in dat geval betalen de werkende ambtenaren 
dubbel; hun pensioenopbouw wordt niet geïndexeerd en de pensioenregeling verslechterd. 
 
 
Reactie van de bonden 
 
De bonden vinden dat de werkgever ook mee moet betalen. De pensioenregeling is een 
‘defined benefit’ regeling. Dit houdt in dat de hoogte van de pensioenuitkering vast staat. 
Het bestuur bepaalt de financiering van de regeling door middel van aanpassingen in 
indexatie en premie. Hiervoor is geen toestemming nodig van bonden of werkgevers. 
Guusje ter Horst kan zich hieraan niet onttrekken. 
 
Daarnaast vinden de bonden dat de financiering een tijdelijk probleem is. De inkomsten 
voor het pensioenfonds vallen tegen omdat de aandelen dalen als gevolg van de 
kredietcrisis. Indien het economisch weer beter gaat, zullen ook de aandelen stijgen. De 
bonden willen geen verslechteringen in de pensioenregeling afspreken vanwege tijdelijke 
financiële problemen. Alleen structurele problemen rechtvaardigen veranderingen in de 
pensioenregeling.  
 
 
Hoe nu verder? 
 
Guusje ter Horst kan alleen onder de premieverhoging uitkomen, indien de bonden instemmen 
met een verslechtering van de pensioenregeling. En dat zijn we niet van plan. We begrijpen 
dat stijgende kosten problematisch zijn in economisch moeilijke tijden. Maar dit is ook anders 
op te lossen dan door medewerkers te ontslaan. 
 


