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Persbericht  
 

Premie voor deelnemers ABP stijgt licht in 2020 
 
Veenendaal, 21 november 2019. De premie gaat bij ABP in 2020 licht omhoog. Van verhoging van 

pensioen in 2020 is geen sprake, daarvoor is de dekkingsgraad van het fonds te laag. De indexatie-

achterstand komt daarmee uit op maximaal 19,1%. De kans op verlaging van pensioen volgend jaar 

is, door de recente handreiking van minister Koolmees, aanzienlijk afgenomen. ABP verwacht dat 

pensioen in 2021 duurder wordt. Dat betekent dat de premie omhoog zal gaan of dat er minder 

pensioen zal worden opgebouwd. Overleg hierover met sociale partners is reeds gestart.  

 

Premie in 2020 

In 2020 stijgt de premie bij ABP licht. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft op 

hetzelfde niveau als in 2019: 24,9%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) stijgt met 

0,4% naar 0,82%. Dat is nodig omdat de kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd 

toeneemt en omdat ABP een hogere instroom verwacht omdat het deelnemers sinds kort proactief wijst op 

mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.   

Deze premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (70% resp. 30%). Voor een 

werknemer met een bruto maandinkomen van 3500 euro betekent de premieverhoging 1 euro netto per 

maand extra vanaf januari 2020. 

 

Kans op verlaging in 2020 is aanzienlijk afgenomen, geen verhoging van pensioen in 2020,  

ABP kan de pensioenen in 2020 niet mee laten groeien met de prijsontwikkeling. De prijzen stegen met 

2,84%. De beleidsdekkingsgraad van het fonds ligt met 96% (okt 2019) te ver af van de 110% die nodig is 

om de pensioenen te mogen verhogen.  

De gemiste indexatie is nu opgelopen tot maximaal 19,1%. Sinds de crisis in 2008 heeft ABP de pensioenen 

niet kunnen laten meegroeien met de prijzen (met uitzondering van 2010). Hierdoor bouwen werkenden 

minder pensioen op. Gepensioneerden voelen de gemiste indexatie direct in hun portemonnee.  

Ook voor de komende jaren verwacht ABP de pensioenen niet te kunnen verhogen.  

De kans op verlaging van pensioen blijft aanwezig. Voor 2020 is de kans aanzienlijk afgenomen vanwege 

het voornemen van minister Koolmees om de grens voor de dekkingsgraad voor een jaar op 90% te stellen. 

ABP zit daar op dit moment boven met 93,2% (eind okt), maar bepalend is de actuele dekkingsgraad per 31 

december van dit jaar. Voor de jaren na 2020 blijven verdergaande verlagingen dreigen. ABP hoopt dat 

sociale partners en het kabinet meters gaan maken met de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Ook 

daarin kunnen verlagingen plaatsvinden, maar zal pensioen ook eerder verhoogd worden omdat het 

pensioen meer zal meebewegen met de economie.  

 

Pensioen wordt duurder vanaf 2021 

Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder. Met de huidige pensioenambitie en de 

verwachting dat de rente nog lang laag blijft, is er vanaf 2021 meer premie nodig om de pensioenen te 

financieren. De verwachting is dat de premie zal stijgen. Om de pensioenen betaalbaar te houden kan ook 

het opbouwpercentage in de regeling worden verlaagd waardoor de werkende deelnemers minder pensioen 

opbouwen. Het is aan sociale partners om hierover een besluit te nemen. Het bestuur van ABP wil dat 

samen met hen zorgvuldig doen en beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief.  

 

Advies Verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2020  

Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft negatief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit. Een  

minderheid was positief over het besluit. Bestuur en VO waren het eens over de noodzaak in de komende 

twee jaar stappen te zetten omdat pensioen duurder wordt, maar het VO wilde daarin niet pas in 2021, maar 

volgend jaar al een stap zetten. 
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Profiel 

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

overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 3 miljoen deelnemers en 456 miljard euro (per 

31 oktober 2019) aan vermogen beschikbaar. 


