Persbericht

ABP-premie stijgt in 2017
Rotterdam, 24 november 2016. Pensioenfonds ABP verhoogt de premie voor het ouderdoms- en
nabestaandenpensioen in 2017. De feitelijke premie stijgt van 18,8% (sinds april 2016) naar 21,1% in
2017. Het fonds kan de pensioenen niet laten meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. De
financiële positie daarvoor is niet toereikend. Dat heeft het ABP-bestuur vandaag besloten. Daarbij
is rekening gehouden met het overleg dat sociale partners in de Pensioenkamer hebben gevoerd en
met het advies van het Verantwoordingsorgaan.
Bij ABP is een structureel hoger premieniveau nodig. In 2017 wordt een eerste stap gezet met een
verhoging van 2,3%-punt. In de komende jaren volgen verdere stappen. De exacte hoogte van de premie
stelt het ABP-bestuur jaarlijks vast aan het eind van het jaar.
Pensioen is duurder geworden omdat de economische vooruitzichten een lagere rente en lager rendement
laten zien. Daarnaast moet de financiële positie van ABP, met een dekkingsgraad onder het vereist niveau,
versterkt worden. Daarom zal de premie moeten stijgen om de pensioenregeling van ABP gezond en
betaalbaar te houden.
Premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2017
De eerste stap op weg naar een structureel hoger premieniveau wordt gezet in 2017. De premie voor
ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt dan met 2,3%-punt naar 21,1%. Die stijging wordt veroorzaakt
door een aantal factoren: de lagere verwachting van rente en rendement, de toegenomen
levensverwachting en de ontwikkelingen in het deelnemersbestand.
De pensioenpremie wordt door werkgever en werknemer betaald (70% resp. 30%). Voor een werknemer
met een maandinkomen van 3500 euro bruto, die pensioen opbouwt bij ABP, betekent de verhoging van de
premie in 2017 dat hij ongeveer 11 euro netto meer betaalt.
Geen indexatie
ABP mag de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% bedraagt. De
beleidsdekkingsgraad lag op 31 oktober 2016 op 92%. Daarom kunnen de pensioenen in 2017 niet
meegroeien met de prijsontwikkeling (inflatie). De prijsinflatie in 2016 bedroeg 0,19%. De totale maximaal
gemiste indexatie, over de periode 2009-2016, komt uit op 11,9%.
ABP schat in dat het fonds de komende vijf jaar niet of nauwelijks in staat zal zijn om het pensioen te
verhogen.
Advies van Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft positief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit 2017.

Meer informatie:
ABP Communicatie
communicatie@abp.nl
www.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 381 miljard euro
(per 30 september 2016) aan vermogen beschikbaar.
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