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Persbericht  
 

Premie ABP stijgt in 2021 
 
Heerlen/Amsterdam, 27 november 2020. De pensioenpremie die ABP-deelnemers en werkgevers 

betalen gaat omhoog in 2021. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 

24,9% naar 25,9%. Dat is nodig om de pensioenen verantwoord te financieren. De financiële positie 

van het fonds laat niet toe dat de pensioenen van de deelnemers verhoogd worden in 2021. Het 

bestuur van ABP heeft dit, na positief advies van het verantwoordingsorgaan, besloten.  

 

Context premie- en indexatiebesluit 2021 

Het premie- en indexatiebesluit voor 2021 is genomen voordat de overgangsfase naar een nieuw 

pensioencontract ingaat, waarin andere regels gaan gelden. In dat licht bezien streeft het bestuur na dat de 

randvoorwaarden in de transitieperiode zo snel mogelijk helder worden in de vorm van een transitie-FTK. 

Ook vindt ABP dat er, al dan niet met aanpassing van de regelgeving, op basis van de inzichten vanuit het 

nieuwe pensioencontract geen onnodige verlaging van pensioenen moeten plaatsvinden van 2021 tot de 

invoering van het nieuwe contract.  

 

De hoogte van de premie in 2021 

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt met 1%-pt naar 25,9%. Deelnemers die 

pensioen opbouwen, gaan vanaf januari 2021 maandelijks meer betalen voor hun pensioen. Voor een 

deelnemer met een bruto salaris van 3500 euro komt de premiestijging gemiddeld neer op 9 euro netto per 

maand.  

De premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (ca. 70% resp. 30%). 

  

Waarom stijgt de premie in 2021? 

De hoogte van de premie wordt bepaald door de pensioenambitie in de pensioenregeling en het verwacht 

rendement van het pensioenfonds. Begin 2020 besloot ABP om het verwacht rendement voor de premie in 3 

jaar stapsgewijs te verlagen (van 2,8% naar 2,0% in 2023). Dat is nodig vanwege verslechterde 

economische vooruitzichten en de verwachting dat de rente lang laag zal blijven. Doordat sociale partners 

ervoor kozen om de pensioenopbouw ongewijzigd te laten en het fonds uitgaat van een lager verwacht 

rendement, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren. Omdat het verwachte rendement in 

stappen wordt bijgesteld, zal de pensioenpremie, als de pensioenopbouw niet verlaagd wordt, ook in de 

volgende jaren verder stijgen. 

De definitieve premie van 2021 valt lager uit dan de prognose (26,6%) die ABP in augustus gaf. Dat komt 

voornamelijk omdat het Actuarieel Genootschap nadien berekend heeft dat de levensverwachting minder 

sterk stijgt dan verwacht. Dat heeft een dempend effect op de premiestijging. 

 

Geen verhoging pensioen in 2021 

ABP kan de pensioenen van werkende en gepensioneerde deelnemers in 2021 niet mee laten groeien met 

de prijsontwikkeling. De prijzen stegen met 0,71%. De beleidsdekkingsgraad van het fonds ligt met 88,2% 

(31 oktober 2020) onder de 110% die nodig is om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen. Ook voor 

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

De kans op een pensioenverlaging in 2021 is nog steeds reëel. Bepalend daarvoor is de actuele 

dekkingsgraad op 31 december a.s. Die moet boven de 90% uitkomen om een pensioenverlaging te 

vermijden.  

 

Advies verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2021  

Het verantwoordingsorgaan van ABP heeft positief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit en het 

bestuur van ABP daarbij opgeroepen na te streven snel duidelijkheid te krijgen over de regels in de 
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transitieperiode naar een nieuw contract en om, in het licht van het nieuwe pensioencontract, onnodige 

verlagingen te voorkomen. Een minderheid van het verantwoordingsorgaan was negatief over het besluit en 

een aantal andere leden heeft zich van advisering onthouden.  

 
 


