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Persbericht  
 

Pensioenfonds ABP bestaat 100 jaar 

 

ABP en APG staan samen stil bij 100 jaar pensioen van Nederland 

 

Heerlen/Amsterdam, 1 juli 2022 

 

100 jaar geleden, in 1922, werd ABP opgericht, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. 

Nederland heeft nu, een eeuw later, één van de beste pensioenstelsels ter wereld en dat heeft ons 

veel gebracht. Hoe zorgen we ook in de komende 100 jaar voor een goed collectief pensioen in een 

leefbare samenleving? Aan deze thema’s besteden ABP en haar uitvoerder APG (tot 2008 waren zij 

één organisatie) in dit bijzondere jubileumjaar aandacht.  

 

De oprichting van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds vond plaats op 1 juli 1922. Bij de oprichting 

bedroeg het aantal deelnemers zo’n 90.000. Eind 2021 was dat deelnemersbestand uitgegroeid tot 3,1 

miljoen deelnemers, waarvan bijna 1 miljoen pensioengerechtigden waaronder ruim zeshonderd eveneens 

100-jarigen. 

 

In 1996 werd ABP, dat tot die tijd onder het ministerie van Financiën viel, geprivatiseerd. Het bestuur 

bestond uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De privatisering stelde ABP in staat om 

haar beleggingshorizon te verbreden. Naast de traditionele staatsobligaties werd er steeds meer belegd in 

aandelen en andere categorieën, ook wereldwijd. In 2008 werd ABP gesplitst in Stichting Pensioenfonds 

ABP en de nieuw opgerichte Algemene Pensioen Groep NV (APG). APG groeide uit tot één van ‘s werelds 

grootste uitvoeringsorganisaties, die voor meerdere pensioenfondsen de pensioenadministratie verzorgt en 

de beleggingsportefeuille beheert. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ging verder onder de naam ABP 

en groeide uit tot één van de grootste pensioenfondsen ter wereld.  

 

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP: “We vieren de 100ste verjaardag van ABP. De gedachte achter 

het besluit 100 jaar geleden om samen voor pensioen te zorgen, staat tot op de dag van vandaag als een 

huis. Het verbindt jong en oud, ziek en gezond, werkenden en gepensioneerden en individu en samenleving. 

Dat is de kern en de kracht van ons unieke pensioenstelsel. Het zorgt er - samen met de AOW - ook voor dat 

armoede onder ouderen veel minder voorkomt dan in ons omringende landen. Ook de komende 100 jaar 

willen we gezamenlijk verder bouwen aan een goed pensioen voor onze deelnemers in een leefbare wereld. 

Daarvoor moet ons pensioenstelsel aangepast worden aan de huidige tijd. Zodat we ook in de toekomst één 

van de beste stelsels ter wereld houden.”  

 

Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG: “Al 100 jaar zijn we samen, eerst binnen ABP, en vanaf 2008 als 

zelfstandige uitvoeringsorganisatie, maar nog steeds samen met ABP. We delen een rijke historie en veel 

ervaring. En dat komt van pas. We staan immers aan de vooravond van één van de grootste wijzigingen van 

ons pensioenstelsel in afgelopen eeuw. De komende jaren is APG volledig gericht op de executie van de 

overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is onze taak om, samen met ABP en onze andere fondsen, 

te zorgen voor een pensioenuitvoering waarin iedereen straks een goed inkomen heeft en waarin voor jong 

en oud duidelijk en begrijpelijk is hoe hun pensioen er voor staat.” 
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In de tweede helft van 2022 besteden ABP en APG aandacht aan ‘100 jaar pensioen van Nederland’. Fonds 

en uitvoerder grijpen dit moment aan om terug én vooruit te kijken; ABP en APG kijken terug in de 

geschiedenis en verzamelen 100 verhalen van deelnemers (zie www.pensioenvannederland.nl). Ook zetten 

we deelnemers die in hetzelfde jaar als ABP 100 worden in het zonnetje met een felicitatie en een bloemetje. 

Voor het najaar staat ook een tentoonstelling in Heerlen en Amsterdam op stapel. Daarnaast werken we aan 

een documentaire over de waarde van pensioen die ook online te zien zal zijn.   

 

Meer weten en op de hoogte blijven van de activiteiten? Ga naar www.pensioenvannederland.nl 

 

 

Over ABP 

Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van 

overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 3,1 miljoen deelnemers en 505 miljard euro (per 

31 mei 2022) aan vermogen beschikbaar. www.abp.nl 

 

 

 

Over APG 

Als grootste pensioenuitvoerder van Nederland verzorgt APG het pensioen voor 4,7 miljoen deelnemers. 

APG verzorgt bestuursadvisering, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en 

werkgeversdiensten. We werken voor pensioenfondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, 

bouw, schoonmaak, woningcorporaties, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en 

architectenbureaus. APG beheert 576 miljard euro (mei 2022) pensioenvermogen. Met ongeveer 3.000 

medewerkers werken wij vanuit Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York, Hongkong, Shanghai en Beijing.  
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