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ABP: eind
kredietcrisis

in zicht
Van onze verslaggever
HEERLEN � Het pensioenfonds
ABP (ambtenaren en lera-
ren) ziet licht aan het einde
van de tunnel voor wat be-
treft de onrust op de finan-
ciële markten wegens de
kredietcrisis. ABP is een
van de grootste pensioen-
fondsen ter wereld en daar-
mee een superbelegger.

„We zijn uit een dal weg. In het
functioneren van markten is
herstel aan de gang”, zei be-
stuursvoorzitter Elco Brink-
man van ABP gisteren bij de
presentatie van het jaarverslag
over 2007. Roderick Munsters,
directeur Vermogensbeheer
van APG, de uitvoeringsorgani-
satie van ABP, is „gematigd po-
sitief” over de rest van dit jaar.
„Het herstel komt iets eerder
dan verwacht, maar is nog
broos.”
De optimistische houding van
ABP wordt weerspiegeld in de
vermogenspositie, die de laat-
ste tijd is verbeterd. „We staan
weer in het groen”, zei Mun-
sters daarover. Momenteel be-
draagt het vermogen zo’n 218
miljard euro. „Dat komt neer
op een rendement ten opzichte
van eind 2007 van 1 procent. Ik
hoop dat daar dit jaar nog wel
wat bijkomt”, aldus Munsters.
Financiële buffers van Neder-
landse pensioenfondsen ston-
den door de malaise op de
beursvloer en de dalende rente
begin dit jaar flink onder druk.
Maar een recente opleving van
de Amsterdamse AEX-index
heeft weer wat lucht verschaft.
Deze steeg van 416 punten in
maart richting de 500 punten
vandaag de dag.
Ook econoom Ruben van Leeu-
wen van ABN Amro constateert
dat „het ergste waarschijnlijk
achter de rug is” voor wat be-
treft de kredietcrisis. „De angst
is eruit. Dat komt vooral door-
dat centrale banken een groot
vangnet hebben gespannen on-
der het financiële systeem”, al-
dus de econoom. Hij wees daar-
bij op reddingsacties van cen-
trale banken voor geplaagde
banken zoals Bear Stearns en
Northern Rock.
Van Leeuwen ziet nog wel dat
banken elkaar onderling nog
niet helemaal vertrouwen.
Maar de obligatiemarkt ont-
spant volgens hem, evenals de
aandelenmarkten. Afgelopen
april zei president Nout Wel-
link van De Nederlandsche
Bank (DNB) nog dat de crisis
waarin banken zich bevinden
nog minstens enkele maanden
kan aanhouden.
Hoewel de recente malaise op
aandelenmarkten ABP parten
heeft gespeeld, heeft het pen-
sioenfonds er ook van geprofi-
teerd door laaggeprijsde aande-

len in te kopen. „Ja, we hebben
bijgekocht in februari en
maart. Dan gaat het om aande-
len ter waarde van net iets on-
der de 10 miljard euro. Hierop
hebben we enkele honderden
miljoenen euro verdiend toen
aandelenkoersen weer aan-
trokken”, zei Munsters.
In 2007 boekte ABP een rende-
ment van 3,8 procent. In dat
jaar was het pensioenfonds in
staat om over te gaan tot volle-
dige indexatie, ofwel compen-
satie van verlies aan koop-
kracht, voor zijn leden. „Dat
willen we de komende jaren
het liefste weer doen. Maar dat
wordt moeilijker. De inflatie
baart ons zorgen. Deze maakt
pensioenen duurder”, zei be-
stuursvoorzitter Brinkman.
Brinkman liet weten dat de dek-
kingsgraad van het ABP, dat
aangeeft in hoeverre het fonds
kan voldoen aan toekomstige
verplichtingen, zich momen-
teel bevindt op zo’n 138 pro-
cent. Eerder dit jaar moesten
verschillende pensioenfondsen
een herstelplan indienen bij De
Nederlandsche Bank (DNB) om-
dat de buffers onder een door de
toezichthouder bepaald niveau
waren gezakt. De buffers van
ABP bevinden zich nu ruim bo-
ven de minimumeis.


