Persbericht
ABP voert opslag op premie in van 1%
Heerlen/Amsterdam, 14 januari 2016. Pensioenfonds ABP voert naar verwachting een opslag op de
premie in van 1% per 1 april 2016. Deze opslag op de kostendekkende premie is nodig omdat de
financiële positie van het fonds eind december 2015 niet toereikend was. De dekkingsgraad van het
fonds kwam toen uit op 97,2%. Korting van het pensioen, het laatste redmiddel voor fondsen om de
financiële positie te verbeteren, is nu niet aan de orde.
ABP heeft in november 2015 het premiebesluit voor 2016 genomen. Dat besluit bestaat uit twee delen: de
kostendekkende premie en een mogelijke opslag op de premie, die kan variëren van 0% tot 3% en
afhankelijk is van de financiële positie van het fonds. De kostendekkende premie is toen vastgesteld op
17,8%. Voor de vaststelling van de opslag op de premie moest ABP echter wachten op de dekkingsgraad
van eind december 2015. Dat is namelijk een belangrijke factor voor het vaststellen van de opslag. De
opslag op de premie geldt in principe voor vijf jaar.
De totale premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij ABP bedraagt na 1 april 2016: 18,8%. In
2015 was dat 19,6%.
Het bestuur stelt de opslag definitief vast na advies van het Verantwoordingsorgaan op 28 januari 2016.
Dekkingsgraad
De berekeningen laten zien dat de dekkingsgraad van 31 december 2015 uitkomt op 97,2%. De
dekkingsgraad heeft geleden onder het tegenvallend rendement in onrustige financiële markten en ook de
dalende rente speelde een grote rol. Daarnaast hadden de nieuwe gegevens van CBS (dec. 2015) over
gestegen levensverwachting een drukkend effect op de dekkingsgraad.
Meer informatie:
Communicatie ABP
communicatie@abp.nl
abp.nl
Profiel
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van
overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,8 miljoen deelnemers en 357 miljard euro
(per 31 oktober 2015) aan vermogen beschikbaar.
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