
 

Geachte collega, 

Vanwege het grote rechtvaardigheidsgevoel en je medemens in nood willen helpen ben je ooit bij de politieorganisatie gaan 

werken, maar ook om de sociale zekerheden die bij de politieorganisatie goed geregeld zijn. Dit zie je terug zodra er protestacties 

zijn van politiemedewerkers. Dit gebeurt vrijwel alleen vanwege de CAO en de pensioenen. Hierin zie je terug dat dit belangrijke 

onderwerpen zijn voor de politieambtenaar. 

Wij zijn op onderzoek uitgegaan naar de handel en wandel van het pensioenfonds Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) 

en kwamen tot verontrustende signalen. Dit willen we met jou delen en vragen je, in je eigen belang, dit nader te onderzoeken en 

navraag te doen bij het ABP om onduidelijkheden weg te nemen om zeker te weten of we, nu en in de toekomst, ons pensioengeld 

zullen krijgen. Wij zien onvoldoende zekerheden. Gokken met pensioengeld mag niet gebeuren. Doch zeggen wij: geloof ons niet 

op onze blauwe ogen, maar ga zelf op onderzoek uit. Misschien vraag je je af waarom je op onderzoek uit zou gaan, het zal toch 

wel allemaal goed geregeld zijn? Ons antwoord hierop is, en dit is vanuit jouw en onze politieachtergrond een vanzelfsprekend iets: 

doe geen aannames, maar doe aan waarheidsvinding. De feiten spreken en het ABP hoort volledige openheid van zaken te geven, 

niet met wat summiere jaarcijfers te komen (na opvraag van cijfers kregen wij alleen vage jaarrapporten en cijfers via het 

Amerikaanse concern Dun&Bradstreet). 

In het kort delen wij onze bevindingen hieronder (zie voor de bijlagen onze website: https://www.bluetruth.nl/actueel/hoe-stabiel-is-

pensioenfonds-abp/). Wij delen dit met jou, omdat wij het beste met jou voor hebben en jou het beste gunnen (en onszelf uiteraard 

ook) en niet dat uiteindelijk ons geld blijkt te zijn verdampt of er een dusdanig kwetsbare situatie is waardoor wij financieel worden 

getroffen. Wij zijn van mening dat het niet uitmaakt hoe iedereen denkt over corona, de Oekraïne, het klimaat, etc. Een ieder heeft 

daar zo zijn/haar mening over en dat is prima, maar we merken wel tot onze spijt dat het mensen uit elkaar heeft gedreven en 

daardoor is er een tweedeling in de samenleving ontstaan. Hier hebben wij als politiemedewerkers allemaal last van en vandaar 

dat wij als politiemedewerkers met morele bezwaren ons verenigd hebben in het initiatief BlueTruth en schrijven jou aan vanuit 

onze zorgen dat het ABP misschien niet zo stabiel is als we zouden mogen verwachten. 

Het onderwerp pensioenen is ons inziens van een ander kaliber dan de onderwerpen corona, klimaat en de Oekraïne, want het 

gaat in dit opzicht niet om meningen, maar over feiten. Wij zijn van mening dat áls er sprake is van belazering of misleiding dit aan 

de kaak moet worden gesteld. Wat zijn de connecties van het ABP met BlackRock en waarom is het ABP schijnbaar verwikkeld 

met allerlei zaken in de Verenigde Staten van Amerika? Hierover moet het ABP openheid van zaken geven. Aan jou om dit voor 

jou zelf te onderzoeken en te beoordelen. Wij wensen jou veel wijsheid toe, het beste voor nu en in de toekomst en benadrukken 

het belang van het doen van onderzoek naar de situatie van het ABP. Het gaat tenslotte om óns geld! 

Als toevoeging willen we graag aanhalen dat als je het uittreksel bekijkt van de Kamer van Koophandel de vraag rijst wat voor rol 

Obvion N.V. in het ABP heeft met de Rabobank als enige aandeelhouder? 
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NOOT: we hebben deze e-mail verzonden vanuit een alternatief e-mail adres, omdat de BlueTruth e-mail berichten, sinds 

wij vanuit ons morele kompas eerder via e-mail e.e.a. met jullie gedeeld hadden, niet meer aankomen bij geadresseerden 

werkzaam binnen de politieorganisatie. 

We maken ons niet schuldig aan opruiing en zijn er niet op uit om onrust te stoken. Integendeel. In onze optiek is het juist 
onze plicht om onze zorgen aan jullie allen kenbaar te maken, aangezien wij op basis van de summiere informatie die er 
bekend is behoorlijk ongerust zijn geworden. Graag geven we mee dat het wellicht verstandig is om na te gaan of we op 
onze oude dag (nu of in de toekomst) wel degelijk kunnen beschikken over onze financiële zekerheden, dat onze 
pensioenen niet straks ineens verdampt blijken te zijn. Dit kunnen we beter nu nalopen voordat het straks ineens te laat 
blijkt te zijn. 
 

Verspreid ons bericht gerust zoveel mogelijk om ook de andere politiecollega's de kans te geven onze bevindingen mee te 
krijgen en dat zij hier zelf verder onderzoek naar kunnen doen. 
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Analyse Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) 

 
Wat valt op als we de stukken van het ABP bekijken via Dun&Bradstreet? 
 
1) Negatief netto eigen vermogen €33.503.000.000 op 31/12/2020 
 
Dus 33 miljard negatief eigen vermogen. Weet je wat dat betekent? Dit is een schuld! De reserves zijn op! 
 
We gaan hier meteen wat dieper op in: 
 
Op de balans van een pensioenfonds zijn de belangrijkste posten het vermogen (de bezittingen), de verplichtingen 
(technische voorzieningen) en het eigen vermogen. Er gelden twee solvabiliteitsvereisten: het Vereist Eigen 
Vermogen (VEV) en het Minimum Vereist Eigen Vermogen (MVEV). 
 
Dit zegt De Nederlandse Bank: 
 
Oogmerk van het eigen vermogen is er voor te zorgen dat de pensioenverplichtingen met voldoende mate van 
zekerheid kunnen worden nagekomen. 
 
https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/pensioenfondsen/prudentieel-toezicht/eigen-
vermogen/eigen-vermogen-pensioenfondsen/ 
 
Het vereist eigen vermogen is de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds ten minste zou 

moeten beschikken. Indien de beleidsdekkingsgraad van een fonds per het einde van een kalenderkwartaal is komen 

te liggen onder de gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen, is sprake van een tekortsituatie en 

moet het fonds een herstelplan indienen bij DNB. De hoogte van het vereist eigen vermogen is gericht op de 

wettelijke zekerheidsmaat van 97,5%, dat wil zeggen dat in de evenwichtssituatie de kans dat het pensioenfonds 

binnen een periode van één jaar over minder waarden beschikt dan de technische voorzieningen, kleiner is dan 2,5%. 

De hoogte van het vereist eigen vermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van het fonds volgend uit het strategisch 

beleggingsbeleid van het fonds. 

Het is een erg ingewikkeld stelsel. Het minimum vereist eigen vermogen van een pensioenfonds is als volgt te 

berekenen: 

MVEV is vier procent van de bruto technische voorzieningen maal het verhoudingsgetal tussen de netto technische 

voorziening en de bruto technische voorziening. De netto technische voorziening is de bruto technische voorziening 

minus het herverzekerde deel hiervan. Het verhoudingsgetal heeft een minimumwaarde van 85%. Een fonds met 

meer dan 15% van de bruto technische voorzieningen herverzekerd, heeft op deze basis een minimaal vereist 

vermogen van 3,4 procent (=0,85*4%). 

We achten het niet nodig om er verder in te duiken. Het is een feit dat het ABP een zeer groot negatief eigen 

vermogen heeft en we vragen ons af hoe het ABP hier op een gezonde manier uit gaat komen, zeker nu de vergrijzing 

ervoor zorgt dat er minder inkomsten zijn dan uitgaven. Volgens de richtlijnen van de DNB moet het APB een plan 

neerleggen om snel uit deze situatie te komen. Dit is verplicht als ze in de laatste zes jaar niet hebben voldaan aan 

hun minimale eigen vermogen (ze hebben één jaar een positief vermogen gehad en daarmee ontspringen ze de 

consequenties). 

 

2) Volgens de berichten op de tweede pagina heeft het APB een vermogen van 530 miljard in 2022. Dit wordt ook 

uitgewerkt in de volgende tabel: 

https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/pensioenfondsen/prudentieel-toezicht/eigen-vermogen/eigen-vermogen-pensioenfondsen/
https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/pensioenfondsen/prudentieel-toezicht/eigen-vermogen/eigen-vermogen-pensioenfondsen/


 

 

De totale activa zijn de investeringen in de dochtermaatschappijen en op de aandelenmarkten. Het APB is dus 

volledig afhankelijk van de prestaties van de dochters en de eigen handelingen op de effectenbeurs en investeringen 

in bijv het windmolenpark. Gezien de resultaten van de afgelopen vijf jaar, kun je niet zo optimistisch zijn als D&B 

voorspiegelt. Bij instorting van de (financiële) markt, zal er van het ABP niet veel over blijven. Ze kan al een aantal jaar 

niet aan haar verplichtingen voldoen en zal dus een noodplan in moeten dienen bij de DNB. Ze heeft zojuist al haar 

Russische investeringen teruggetrokken, dus de resultaten van dit jaar zullen zeker niet beter uitvallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand plaatje geeft een beeld van een niet-gezond bedrijf. Het doel van een pensioenfonds is een 

omslagsysteem: het geld wat door de verzekerden wordt ingelegd, wordt in eerste instantie gebruikt om aan de 

betaalverplichtingen te voldoen. Het overschot dient in goed beheer te worden geïnvesteerd. Doel is om er winst van 

te maken, zodat in magere jaren (als er minder pensioenbetalingen binnenkomen dan er moeten worden betaald) het 

fonds gewoon kan blijven uitkeren. Wat je hier ziet gebeuren, is dat het APB een mega-bedrijf is geworden, wat 



 

helemaal vast is komen te zitten in haar eigen investeringen. Je zou zeggen dat ze het werkkapitaal beschikbaar 

hebben voor de uitkeringen, maar dat zie je niet terug. Dat zit helemaal vast in effecten: 

 

 

 

 

3) April 2020: Ambtenarenpensioenfonds ABP sloot de maand maart af met een dekkingsgraad van 82% 

 
2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een dosis boerenverstand kun je hieruit concluderen dat de kans op faillissement niet heel groot is in verhouding 
tot de Nederlandse markt. Toch is het een vreemde vergelijking. Je kunt een pensioenfonds niet vergelijken met 
Nederlandse bedrijven. 
 
4)  De actuele Faillissementsscore 75 geeft aan dat Stichting Pensioenfonds ABP meer kans heeft op een 
faillissement dan hoe het branchegemiddelde is. 
 
5) 2020: 



 

 
 
6) Aantal werknemers: 
 

 

 
 
Dit is onduidelijk. De KvK geeft onderstaand beeld, terwijl D&B het flink laat schommelen. Hier valt niks zinnigs over te 
zeggen. Wellicht kan het ABP hier duidelijkheid in scheppen. 
 

 
 
 
 
Samenvattend: we hebben geen enkel zicht op de huidige gegevens. Bovenstaande gegevens lopen tot 2020 en 
meer openheid wordt er niet gegeven, terwijl het wel degelijk belangrijk is dat er openheid over wordt gegeven, het 
gaat tenslotte om onze sociale zekerheden, nu en in de toekomst. 
 
Conclusie: 
Als jij je pensioen hebt ondergebracht bij het ABP, heb je geen enkele zeggenschap wat ermee gebeurt. Het wordt 
omgezet in investeringen, effecten en doorgespeeld naar de talloze dochterondernemingen. De resultaten 
schommelen enorm en zijn totaal afhankelijk van de markt en wereldsituatie. Als de huidige trend van de 
marktontwikkelingen zo doorgaat, kun je beter je pensioen afkopen en investeren in goud. Want je aanspraak op 
papier, daar zou ik niets voor geven. Dus realiseer je dat het bedrag dat je jaarlijks op je overzicht ziet niets anders is 
dan een indicatie. We menen ons te herinneren dat in de kleine lettertjes staat dat het geen garantiebedrag is, maar 
slechts een indicatie, afhankelijk van de markt en de resultaten. Je mag je dus niet blindstaren op dat bedrag. Het is 
immers al vaker gebeurd dat ambtenaren hun pensioen in rook zagen opgaan… 
  



 

Interessante artikelen: 
 
 
 
Operation Disclosure door Thomas Anderson 

https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/10/response-to-pandemic-myth-by-david.html 

14 oktober 2020 

(Reactie op: The Pandemic Myth | David Lifschultz) 

 

Nu hier is het belangrijke ding. Herhaal na mij: Banken kunnen geen reserves uitlenen en doen dat ook niet. De 

Centrale Banken hebben een systeem van zogenaamde "Target" transfer rekeningen. Dat betekent, dat als de 

Italiaanse centrale bank tegen de Duitse centrale bank zegt, dat ze de Duitse bank en hun leverancier geld moeten 

sturen, stuurt de Italiaanse centrale bank GEEN geld en ontvangt de Duitse centrale bank geen geld. Ze openen een 

overschrijvingsaldo op dit interne rekeningensysteem. Meer niet. Dus, geld gaat nooit weg uit Italië, Frankrijk of 

Spanje of welk land in de EU dan ook. Het blijft daar. En, alleen omdat u de vriendelijkheid voor Italië noemde, maand 

na maand groeit dit saldo met vele MILJARDEN, die aan de ene kant positief staan aan de Italiaanse kant en negatief 

aan de Duitse kant. Er is een plus op de Duitse TARGET-rekeningen, ja. maar het geld is er niet, het is "later te 

betalen". Natuurlijk, wanneer een Italiaans bedrijf iets verkoopt aan een Duits bedrijf, werkt het systeem omgekeerd 

hetzelfde. 

Wel, maar u weet het al: de Italianen exporteren niet zoveel naar Duitsland als andersom. Dus, om u wat cijfers te 

geven. We zitten al in de triljoenen in totaal en maand na maand gaan er miljarden naar Italië voor een DECADE al. 

Hetzelfde geldt voor andere landen. Dus uiteindelijk zal de Duitse belastingbetaler voor dit TARGET-saldo moeten 

betalen als niemand anders dat doet. Dat betekent dat de Duitse bedrijven NU goed verdienen en NU belasting 

betalen, maar die belastingen en nog veel meer zullen moeten gebruiken om voor hun eigen succes te betalen. Het 

Duitsland van vandaag is noch een vrij land, noch een soeverein land, noch überhaupt een land. Het is een groep 

gangsters, die ALLEMAAL weten wat ze doen, zonder wettelijk kader en zelfs zonder een gebied waar enige wet van 

toepassing is. Hiermee bevestigt de Duitse minister van Financiën een van de belangrijkste uitspraken van 

zogenaamde "samenzweringstheoretici" van de afgelopen jaren: Duitsland is niet soeverein! Bovendien is, volgens 

Schäuble, elke vorm van "staatssoevereiniteit tot absurditeit gereduceerd". 

https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2015/03/07/geld-versus-kapitaal 

 

Links en documenten: 

 

1. 

https://www.tni.org/en/publication/the-netherlands-and-the-global-land-and-water-grab. Nederlandse 

pensioenfondsen, banken en bedrijven - en zelfs de overheid - zijn betrokken bij de nieuwe golf van land- en waterroof 

wereldwijd. Deze briefing legt de hoofdrolspelers bloot en doet aanbevelingen om verder misbruik te voorkomen. 

https://www.tni.org/en/publication/the-netherlands-and-the-global-land-and-water-grab. 

 

2. 

WORDT-WAKKER (1)-P3.pdf (zie de bijlage op onze website) 

 

3. 

BATAAFSCHE-herstelrepubliek[2305843009216268847][6436].pdf (zie de bijlage op onze website) 

https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/10/response-to-pandemic-myth-by-david.html
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2015/03/07/geld-versus-kapitaal
https://www.tni.org/en/publication/the-netherlands-and-the-global-land-and-water-grab
https://www.tni.org/en/publication/the-netherlands-and-the-global-land-and-water-grab


 

 

4. 

https://www.lastflagstanding.com 

 

5. 

“Target” transfer accounts.doc (zie de bijlage op onze website) 

 

6. 

https://www.yumpu.com/nl/document/read/19990739/het-pleidooi-van-hank-monrobey-van-de-cmn-citizens-multi-/13 

 

7. 

https://www.cmn-lcc-international.com/wp-content/uploads/2020/02/Einde-Belastingen.pdf 

 

8. 

https://www.cmn-lcc-international.com/wp-content/uploads/2020/01/Betalingsverkeer-computer.pdf 

 

9. 

https://www.burgerfront.nl/dit-is-waarom-de-boeren-worden-aangepakt-tristatecity/ 

 

10. 

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/tristatecity-marketing-hou-het-daarbij/ 

 

11. 

De Associated British Ports Group Pension Scheme (de regeling) is een bedrijfspensioenregeling die wordt beheerd 

door ABP (Pension Trustees) Limited ten gunste van deelnemers aan de regeling. 

https://www.4myplan.co.uk/ClientPage?Client=ABP 

 

12. 

https://www.professionalpensions.com/news/1454073/abp-condemns-rutte-remarks 

 

13. 

https://indignatie.nl/32-miljard-verdwenen-uit-het-abp-pensioenfonds-maar-rutte-hoor-je-niet/ 

 

14. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/02/kamerbrief-beantwoording-kamervragen-over-

nabetalingen-pensioen-abp 

 

15. 

AMSTERDAM/LONDEN 26 okt (Reuters) - Het Nederlandse pensioenfonds ABP zal 15 miljard euro (17,5 miljard 

dollar) aan beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen afstoten tegen 2023, zei het op dinsdag, terwijl veel 

van 's werelds grootste beleggers nieuw klimaatbeleid uitstippelen in de aanloop naar de COP26-top van volgende 

week. https://www.reuters.com/business/sustainable-business/dutch-pension-fund-abp-sell-175-bln-fossil-fuel-assets-

2021-10-26 

 

16. 

AMSTERDAM (Reuters) - De twee grootste Nederlandse pensioenfondsen, ABP en PFZW, hebben donderdag 

gewaarschuwd dat ze in 2020 waarschijnlijk gedwongen zullen zijn de pensioenuitkeringen te verlagen als gevolg van 

aanhoudend lage rentes in Europa. 

https://www.lastflagstanding.com/
https://www.yumpu.com/nl/document/read/19990739/het-pleidooi-van-hank-monrobey-van-de-cmn-citizens-multi-/13
https://www.cmn-lcc-international.com/wp-content/uploads/2020/02/Einde-Belastingen.pdf
https://www.cmn-lcc-international.com/wp-content/uploads/2020/01/Betalingsverkeer-computer.pdf
https://www.burgerfront.nl/dit-is-waarom-de-boeren-worden-aangepakt-tristatecity/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/tristatecity-marketing-hou-het-daarbij/
https://www.4myplan.co.uk/ClientPage?Client=ABP
https://www.professionalpensions.com/news/1454073/abp-condemns-rutte-remarks
https://indignatie.nl/32-miljard-verdwenen-uit-het-abp-pensioenfonds-maar-rutte-hoor-je-niet/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/02/kamerbrief-beantwoording-kamervragen-over-nabetalingen-pensioen-abp
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/02/kamerbrief-beantwoording-kamervragen-over-nabetalingen-pensioen-abp
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/dutch-pension-fund-abp-sell-175-bln-fossil-fuel-assets-2021-10-26
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/dutch-pension-fund-abp-sell-175-bln-fossil-fuel-assets-2021-10-26


 

De fondsen, die ook tot de grootste ter wereld behoren, lijden allebei onder de scherpe daling van de Europese rente 

in augustus, waardoor de omvang van hun verplichtingen is toegenomen.  

https://www.investing.com/news/economic-indicators/top-two-dutch-pension-funds-abp-pfzw-warn-of-impending-

payout-cuts-1997845 

 

17. 

Aan alle Nederlanders, 

Er is iets mis met ons land. Hoe is het mogelijk dat wij als land zo welvarend zijn, maar dat sommige mensen zich zo 

slecht gedragen? Mensen die steeds meer de toon zetten in ons land. Die bereid zijn alles omver te werpen waar wij, 

Nederland, zo hard voor gewerkt hebben. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren! 

De meeste mensen hebben een goede wil. De zwijgende meerderheid. Wij willen het beste voor ons land. We werken 

hard, helpen elkaar, en vinden Nederland best een cool land. Maar we maken ons wel zorgen over de manier waarop 

we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel of niemand zich meer normaal gedraagt. 

U herkent het vast wel. Mensen lijken zich steeds asocialer te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer, en 

op straat. Die denken dat ze altijd voorrang hebben. Die hun vuilnis op straat dumpen. Die spugen naar conducteurs. 

Die in groepjes rondhangen en mensen pesten, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal. 

We voelen ons steeds ongemakkelijker als mensen onze vrijheid misbruiken om ons land te ondermijnen, ook al zijn 

ze voor die vrijheid naar ons land gekomen. Mensen die weigeren zich aan te passen, een hekel hebben aan onze 

tradities en onze waarden verwerpen. Die homo's lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitschelden, of normale 

Nederlanders racistisch noemen. Ik begrijp het maar al te goed als mensen denken: als je ons land op zo'n 

fundamentele manier afwijst, heb ik liever dat je vertrekt. Want zo voel ik het ook. Gedraag je normaal of vertrek. 

Nooit mogen we dit gedrag in ons land als normaal accepteren. De oplossing is niet, om groepen mensen over één 

kam te scheren, te beledigen, of om hele groepen mensen gewoon te deporteren. Zo kunnen we geen samenleving 

opbouwen. De oplossing is vooral een kwestie van mentaliteit. We moeten doorgaan met duidelijk te maken wat wel 

en wat niet normaal is in dit land. We moeten onze waarden actief verdedigen. 

Want in Nederland is het normaal om elkaar de hand te schudden en elkaar als gelijken te behandelen. Het is 

normaal om EHBO'ers niet aan te vallen. Om leraren met respect te behandelen en om mensen niet te pesten met 

vlogs. Het is normaal om te werken voor je geld en te proberen het beste uit je leven te halen. Om elkaar te helpen als 

het moeilijk is en mensen te omhelzen als het moeilijk is. Dat het normaal is om je best te doen en niet weg te lopen 

voor je problemen. Dat je luistert naar anderen. In plaats van te schreeuwen als je het niet met iemand eens bent. 

De nabije toekomst zal de richting van ons land bepalen. We hoeven maar één vraag te beantwoorden: wat voor land 

willen we zijn? 

Laten we ervoor vechten dat we ons thuis kunnen voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk maken wat normaal is 

en wat niet. Ik ben er zeker van dat we dat kunnen. Dat we opnieuw kunnen versterken wat we tot nu toe samen 

hebben gemaakt. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om ons land nog beter te maken. Want we zijn echt een 

heel gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. Jij wel? 

Mark Rutte; https://www.reddit.com/r/europe/comments/5pobl6/dutch_elections_ministerpresident_mark_ruttes/ 

 

18. 

https://www.ipe.com/dutch-funds-agree-on-ruttes-proposals/16491.article 

 

19. 

https://www.investing.com/news/economic-indicators/top-two-dutch-pension-funds-abp-pfzw-warn-of-impending-payout-cuts-1997845
https://www.investing.com/news/economic-indicators/top-two-dutch-pension-funds-abp-pfzw-warn-of-impending-payout-cuts-1997845
https://www.reddit.com/r/europe/comments/5pobl6/dutch_elections_ministerpresident_mark_ruttes/
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