
 

  

Persbericht  
 

ABP verhoogt pensioenen tussentijds met 2,39%  
 
Heerlen/Amsterdam 23 juni 2022. ABP verhoogt de pensioenen per 1 juli 2022 met 2,39%. 

Gepensioneerden zien dit hogere pensioen vanaf juli op hun rekening staan. Daarnaast ontvangen zij 

over de eerste zes maanden van dit jaar een nabetaling van 1,2%. De pensioenaanspraken van ABP-

deelnemers die nog niet aan hun pensioen toe zijn, verhoogt ABP ook met 2,39%. Het bestuur van 

ABP heeft besloten de tussentijdse pensioenverhoging per 1 juli van dit jaar in te voeren omdat het 

bijdraagt aan de ambitie van het fonds om een geïndexeerd pensioen te bieden. Het is mogelijk 

omdat de overheid de regels heeft aangepast vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel. 

Daarnaast is de financiële positie van ABP goed met een beleidsdekkingsgraad eind mei van 110,1%. 

Ook heeft het bestuur zorgvuldig naar de gevolgen voor diverse groepen deelnemers gekeken en 

geconstateerd dat het besluit evenwichtig is. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit 

besluit.  

 

Rekenvoorbeeld pensioenverhoging 

Bijna 975.000 gepensioneerden bij ABP merken direct wat het gevolg is van pensioenverhoging. Vanaf juli 

krijgen zij 2,39% verhoging. Voor een pensioen van €1000 netto per maand betekent dat een verhoging van 

bijna €24 netto. Daarnaast ontvangen zij in juli ook een nabetaling van 1,2% waarmee de verhoging over de 

eerste helft van het jaar nabetaald wordt. Bij een pensioen van €1000 netto leidt dat tot een nabetaling van 

ruim €140 netto. Gepensioneerden kunnen met een rekenhulp op de website van ABP zelf berekenen 

hoeveel het verhoogde pensioen bedraagt.  

Deelnemers die nog pensioen opbouwen en gewezen deelnemers (ruim2,1 miljoen) kunnen vanaf 1 juli op 

MijnABP zien dat hun pensioenaanspraak verhoogd is, met eveneens 2,39%.  

 

Waarom 2,39%? 

Het gaat hier om een tussentijdse verhoging van het pensioen over 2022. Eind 2021, het reguliere moment 

om pensioenverhoging voor 2022 al of niet toe te kennen, was de financiële positie van ABP niet voldoende. 

Bij het vaststellen van de hoogte van de pensioenverhoging kijkt ABP altijd naar de periode van september 

tot september voorafgaand aan het jaar van verhoging. In dit geval dus de periode van september 2020 tot 

september 2021, de prijsstijging bedroeg toen 2,39%. Deze tussentijdse verhoging baseert ABP dus op de 

prijsstijging uit die periode. De sterk gestegen prijzen eind 2021 en 2022 liggen op tafel als ABP eind dit jaar 

moet besluiten om de pensioenen in 2023 al of niet te verhogen. 

 

 

 

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: "We hebben steeds gezegd: als we de pensioenen kunnen 

en mogen verhogen, dan gaan we dat doen, mits dat op een evenwichtige manier kan. Onze 

deelnemers hebben lang moeten wachten op een verhoging. Het is dan ook goed dat we het nu kunnen 

doen. Per 1 juli stijgt voor onze deelnemers het pensioen of de pensioenaanspraak met 2,39%. Ik ben 

blij dat het kan en dat we de verhoging ook meteen in juli kunnen doorvoeren. Eind vorig jaar kon dat 

niet omdat de financiële positie dat niet toeliet. Nu kan een tussentijdse verhoging plaatsvinden omdat 

de overheid, in aanloop naar het nieuwe stelsel, de regels onlangs versoepeld heeft en onze financiële 

positie verbeterd is. Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Daarbij 

kijken we naar onze financiële positie van eind oktober en de prijsstijging in 2022. Welke verhoging 

hierbij past bepalen we door naar de belangen van alle groepen deelnemers te kijken.” 



 

  

Gebruik AMvB en voorwaarden 

ABP maakt gebruik van de mogelijkheid om tussentijds te indexeren. Dat kan op basis van de Algemene 

Maatregel van Bestuur van minister Schouten die de regels voor indexatie versoepelt per 1 juli 2022. Het 

gaat dan om pensioenverhoging die op 1 januari 2022 gegeven had kunnen worden, maar waarvoor de 

‘oude ‘regels (Financieel Toetsingskader) geen ruimte boden. Er zijn ook voorwaarden aan verbonden. Zo 

moet de gemiddelde dekkingsgraad hoger dan 105% zijn. Met een beleidsdekkingsgraad van 110,1% eind 

mei voldoet ABP daaraan. Ook moet het fonds de belangen van alle groepen deelnemers evenwichtig 

wegen. Het ABP-bestuur heeft zorgvuldig gekeken naar de impact van het besluit op alle groepen 

deelnemers en geconstateerd dat het besluit evenwichtig is. Het effect van het besluit op de actuele 

dekkingsgraad is klein (-3%). Tot slot moet, volgens de AMvB, de intentie uitgesproken worden om op 

termijn over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel.  Ook dat is gebeurd. Onlangs hebben sociale 

partners in de Pensioenkamer, die de ABP-regeling vaststelt, deze intentie vastgelegd. 

 

Advies verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan heeft unaniem positief geadviseerd over het besluit de pensioenen te verhogen. 
 


