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Aan de rechtspersoon de Staat der Nederlanden,  

de minister van Binnenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties, 

Postbus 20011 

2500 EA ’s-Gravenhage 

 

 

 

 

 

 

Betreft: pensioenrechten opgebouwd bij het ABP, klantnummer …………………. 

 

      ……………….(plaats), ………… 2012 (datum) 

Excellentie, 

 

1. De Staat heeft door het tot stand brengen en uitvoeren van de zogenaamde uitname wetten 

in de periode vóór 1 januari 1996, zijn bijdragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

(verder ABP) beperkt. Bovendien heeft de Staat door de toename van het ABP vermogen af 

te romen, dit vermogen beperkt.  

 

2. Voorts heeft de Staat bij de wet van 21 december 1995, houdende privatisering van het 

Algemeen burgerlijk pensioenfonds, Wet privatisering ABP, ondertekend door de ministers 

van binnenlandse zaken en van justitie, bepaald dat  “op 31 december 1995 reeds ingegane 

pensioenen en reeds bestaande uitzichten op pensioen door het bestuur van de Stichting 

Pensioenfonds ABP worden aangepast aan algemene bezoldigingswijzen en eenmalige 

uitkeringen, overeenkomstig artikel A 8 van de ABP wet, zoals dat artikel op genoemde 

datum luidde, tenzij de financiële positie van het pensioenfonds zich dwingend tegen die 

aanpassing verzet. In het pensioenreglement van de Stichting pensioenfonds ABP wordt 

bepaald wanneer sprake is van de in de vorige volzin bedoelde financiële positie.” 

 

3. Degenen die op 31 december 1995 reeds ingegane pensioenen genoten en zij die reeds een  

bestaand uitzicht hadden op pensioen ontleende aan de ABP-wet (verder pensioen-

gerechtigden) ook een onvoorwaardelijk uitzicht op aanpassing aan algemene bezoldigings-

wijzen en eenmalige uitkeringen zoals in art. 10, lid 1 Wet privatisering ABP is bedoeld. Dit 

onvoorwaardelijke uitzicht is hun door de genoemde bepaling ontnomen en gewijzigd in een 

voorwaardelijk uitzicht. 

 

4.  Aldus maakt de aangehaalde bepaling inbreuk op eigendom van hen die reeds van ingegane 

pensioenen genoten en hen die reeds een bestaand uitzicht op pensioenen ontleenden aan 

de ABP-wet zoals bedoeld in art. 1 van het eerste protocol van het Europees verdrag voor de 

rechten van de mens. 

 

5. Als gevolg van de uitname wetten is het vermogen van het ABP afgenomen. Hierdoor is een 

situatie ontstaan dat de financiële toestand van het vermogen van de Stichting ABP zich naar 



het oordeel van haar bestuur verzet tegen aanpassing van de uitkeringen als in art. 10 lid 1 

Wet privatisering ABP is bedoeld. 

 

6. De Wet privatisering ABP geeft de Stichting ABP nu de bevoegdheid de hiervoor bedoelde 

aanpassing niet uit te voeren. Het aannemen en uitvoeren van de uitname wetten en van de 

Wet privatisering ABP maken zowel afzonderlijk als gezamenlijk inbreuk op het 

eigendomsrecht van gepensioneerden. Hiermede heeft de staat zich schuldig gemaakt aan 

onrechtmatige wetgeving. Door dit onrechtmatig handelen is aan de pensioengerechtigden 

schade toegebracht toen over het jaar 2009 de pensioenen met een beroep op art. 10 Wet 

privatisering ABP de pensioenen niet werden aangepast. 

 

De ondergetekende heeft door het hiervoor omschreven onrechtmatig handelen van de Staat schade 

geleden. 

 

Hij verklaart hierbij dat hij zich ondubbelzinnig het recht op nakoming van de hiervoor omschreven 

verbintenis tot vergoeding van schade voorbehoudt. 

 

Deze brief strekt in het bijzonder ertoe om de verjaring te stuiten van zijn rechtsvordering tot 

vergoeding van de schade die hij als gevolg van eerder genoemd onrechtmatig handelen heeft 

geleden en zal lijden. 

 

Ik zie uw ontvangstbevestiging van deze brief gaarne spoedig tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

…………………. (naam) 

 


