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Inleiding 
 

De Stichting Pensioenfonds ABP (hierna: ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor Overheid en 

Onderwijs. Op grond van de Wet privatisering ABP bouwen werknemers binnen overheid en onderwijs 

verplicht pensioen op bij ABP. Werkgevers zijn in dat geval verplicht om de pensioenvoorziening van 

hun werknemers onder te brengen bij ABP (verplichte aansluiting). 

 

Onder voorwaarden staat ABP toe dat werkgevers vrijwillig kunnen aansluiten bij ABP (vrijwillige 

aansluiting). Het toestaan van deze vorm van aansluiting is gebonden aan voorschriften uit de 

Pensioenwet en de statuten van ABP. Hier kunnen mogelijk kosten aan verbonden zijn. 

 

In dit document leest u meer over de voorwaarden waaronder vrijwillige aansluiting bij ABP mogelijk 

is. Daarnaast treft u algemene informatie aan over de gevolgen van toetreding tot ABP. 

 

 

Dit document heeft een informatief karakter en bevat geen juridisch bindende standpunten of 

toezeggingen. 
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Toetreden tot ABP 

1. De werkingssfeer van Stichting Pensioenfonds ABP 
ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor Overheid en Onderwijs. Werknemers binnen overheid en 

onderwijs en daarmee gelijkgestelden zoals gedefinieerd in de Wet Privatisering ABP (WPA) zijn 

verplicht aangesloten bij ABP. 

Daarnaast kent ABP een bedrijfstak die onder de statutaire werkingssfeer van ABP valt. Deze 

werkgevers kunnen bij ABP aansluiten, maar hebben hiertoe geen verplichting. Dit betreft werkgevers 

binnen de bedrijfstak luchthavens. 

Tot slot bestaat er nog een groep van werkgevers die noch verplicht bij ABP aangesloten zijn, noch 

onder de statutaire werkingssfeer van ABP vallen, maar wel een bepaalde band hebben met overheid 

en onderwijs en op basis daarvan vrijwillig bij ABP aansluiten. 

2. Vrijwillige aansluiting bij ABP 
De wettelijke voorwaarden voor vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds zijn vastgelegd 

in artikel 121 van de Pensioenwet. Dat zijn (vertaald naar ABP) de onderstaande drie voorwaarden. 

Aan minimaal één van die voorwaarden moet zijn voldaan. 

 

a. De loonontwikkeling bij de werkgever moet ten minste gelijk zijn aan die in een bedrijfstak 

waarvoor ABP werkzaam is en de werkgever neemt deel in de sociale fondsen van dezelfde 

bedrijfstak; of 

b. Er is sprake van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en 

een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt; of 

c. Aansluiting gebeurt aansluitend aan een periode waarin de werkgever, of zijn rechtsvoorganger 

wel onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds viel. 

 

Aan de wettelijke voorwaarden heeft ABP in zijn statuten nadere invulling geven. Op basis van de 

statuten behoudt het Bestuur van ABP, als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, een 

discretionaire bevoegdheid om een verzoek om aansluiting toch af te wijzen als toetreding leidt tot 

ongewenste effecten voor het fonds. Hiervan zou sprake kunnen zijn als het Bestuur van ABP de 

"afstand" van de potentiële aansluiter tot de doelgroep van ABP te groot vindt. 

 

Instemmingsrecht ondernemingsraad 

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van het besluit om vrijwilig aan te 

sluiten bij een pensioenfonds. Als de werkgever een ondernemingsraad heeft moet de werkgever een 

verklaring van de instemming van de ondernemingsraad aan ABP overleggen, tenzij de 

pensioenvoorziening bij cao is geregeld. 

 

Let op: aansluiting niet mogelijk bij verplichtstelling ander bedrijfstakpensioenfonds 

Vrijwillige aansluiting bij ABP is niet mogelijk als een werkgever onder de verplichtstelling van een 

ander bedrijfstakpensioenfonds valt. De werkgever is zelf verantwoordelijk om na te gaan of hier 

sprake van is. 

Bedrijfstakpensioenfondsen hebben de mogelijkheid om dispensatie van de verplichte deelneming te 

verlenen. In geval van een verzoek tot vrijwillige aansluiting - waarbij sprake is van een 

verplichtstelling elders – moet de werkgever een dispensatiebeschikking (vrijstelling) van het 

verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds overleggen. 
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2.1 Toets mogelijkheid vrijwillige aansluiting 

De vraag of een werkgever vrijwillig kan aansluiten bij ABP kan pas beantwoord worden zodra het 

verzoek is getoetst aan de wet- en regelgeving en de statuten en het Bestuur van ABP heeft 

ingestemd met de aansluiting. Ten behoeve van de toets heeft ABP de volgende gegevens nodig: 

 
- Een gemotiveerd schriftelijk verzoek om vrijwillige aansluiting - getekend door de rechtsgeldig 

vertegenwoordiger (naam + functie);  

- Een overzicht van het personeel; 

- Informatie over de arbeidsvoorwaarden/loonontwikkelingen  

- Informatie over mogelijke bestuurlijke en/of financiële band van de werkgever met de overheid; 

- Statuten van de werkgever; 

- Recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 

- Indien van toepassing: een dispensatiebeschikking van het verplichtgestelde 

bedrijfstakpensioenfonds waar de werkgever onder valt. 

2.2 Wijze van vrijwillige aansluiting 
Vrijwillige aansluiting bij ABP wordt gerealiseerd door het sluiten van een aansluitingsovereenkomst 

tussen de toetredende instelling en ABP. De duur van deze overeenkomst is vijf jaar, met telkens de 

mogelijkheid tot (stilzwijgende) verlenging voor dezelfde periode. 

2.3 Entreesom 

Bij vrijwillige toetreding tot de ABP-pensioenregeling kan een entreesom verschuldigd zijn. Hierbij is 

de (gewogen) gemiddelde leeftijd van de toetredende populatie van belang. Wanneer de gewogen 

gemiddelde leeftijd van de toetredende collectiviteit hoger is dan het ABP-gemiddelde, wordt 

verzekeringstechnisch nadeel (VTN) op de doorsneepremie in rekening gebracht. Het eventuele VTN 

wordt gesaldeerd met het (eventuele) verzekeringstechnisch voordeel op de premie van de 

voorwaardelijke inkoop. 

 

Een eventuele entreesom is niet afhankelijk van het doen van collectieve waardeoverdracht. 

 

Indien binnen twee jaar na de datum van vrijwillige aansluiting het personeelsbestand zodanig is 

gewijzigd dat op basis hiervan wel een entreesom verschuldigd is, of leidt tot een hogere entreesom 

dan op het moment van vrijwillige aansluiting is vastgesteld, kan ABP de entreesom alsnog (nader) 

vaststellen. 

 

Let op: mogelijk kosten bij (deel-) uittreding of beëindiging aansluiting 

Een collectieve (deel-)uittreding kan leiden tot vergoeding van verzekeringtechnisch nadeel voor ABP. 

Het verzekeringstechnisch nadeel (exitsom) wordt in rekening gebracht bij de werkgever waarvan de 

aansluiting wordt beëindigd dan wel de (deel-)uittreding plaatsvindt. 

2.4 Afwikkelingsaansluiting 
Indien de vrijwillige aansluiting bij ABP alleen betrekking heeft op het werknemers die reeds ABP-

deelnemer zijn en waarbij nieuw personeel niet bij ABP wordt aangemeld, is sprake van een 

zogeheten afwikkelingsaansluiting. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. 

2.5 Premie 

Bij een toetreding van een werkgever tot de ABP-pensioenregeling is vanaf dat moment 

pensioenpremie verschuldigd. De premie is een doorsneepremie. De werkgever is de premie 

verschuldigd aan ABP en verhaalt een deel van de premie op de werknemer. 
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Een overzicht van de actuele premies kunt u raadplegen op: 

https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/pensioenpremie/ 

 

De premie voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van tot welke sector de 

werkgever wordt gerekend. De beoordeling hiervan vindt plaats op basis van de loonontwikkeling van 

de sectoren binnen overheid en onderwijs die de werkgever volgt. In geval de werkgever geen 

specifieke loonontwikkeling binnen overheid en onderwijs volgt, wordt de werkgever in de sector 

“overige” ingedeeld. 

 

Bij ondertekening van de overeenkomst vrijwillige aansluiting na ingangsdatum van de aansluiting, 

volgt een naheffing van premies waarover wettelijke rente in rekening wordt gebracht. 

2.6 Gegevensaanlevering en premieincasso 

Na het sluiten van de overeenkomst tot vrijwillige aansluiting, dient de gegevensaanlevering en 

premie-incasso te worden gerealiseerd. De wijze van aanlevering dient te gebeuren in een vast 

format conform voorschriften die het Bestuur van ABP daaraan stelt. Dat zou kunnen betekenen dat 

een aanpassing van de huidige technische infrastructuur van de salarisadministratie nodig is. Dat is 

mede afhankelijk van het salarisadministratiepakket dat wordt gehanteerd. Mogelijk heeft u als 

werkgever de administratie uitbesteed aan een gegevensleverancier of rekencentrum. In dat geval is 

de leverancier of het rekencentrum misschien al toegerust op gegevenslevering aan ABP. 

 

Gegevensaanlevering 

ABP heeft gegevens van de aangesloten werkgever nodig om de juiste premies te bepalen. 

De volgende gegevens moet u bij ABP aanleveren: 

 

 Premiegrondslagen en premies (maandelijks) 

 Persoons- en adresgegevens 

 Deelnemerschappen (bijvoorbeeld nieuwe werknemer) 

 Informatie over de arbeidsverhouding (bijvoorbeeld factor voltijd/deeltijd) 

 Financiële gegevens (bijvoorbeeld jaarinkomen) 

 

Betaling op aangifte 

ABP gebruikt de systematiek van aangifte en afdracht. U levert daarbij gegevens aan uit het 

personeels- en salarissysteem. Deze gegevens vormen de basis voor de af te dragen premies. De 

premies berekent u zelf (net als bij belastingen). ABP geeft hiervoor richtlijnen. En controleert of 

werkgevers de verschuldigde premies tijdig en correct betalen. ABP stuurt dus geen facturen. 

 

Premie betalen 

U betaalt elke maand de verschuldigde premies. Overzichten van uw dienstverlener 

(administratiekantoor) ondersteunen u hierbij. Wat moet u doen? 

 U betaalt de premies op tijd. U moet de premies betalen in de maand, volgend op de maand 

van verloning. De premies van januari betaalt u dus uiterlijk 28 februari, de premies van 

februari uiterlijk 31 maart, enz. 

 U gebruikt bij betaling het juiste fonds, rekeningnummer en betaalkenmerk 

 

Rentenota 

Als u de verschuldigde premies onvolledig of te laat hebt betaald, stuurt ABP u een rentenota. De 

rente hangt af van de tarieven wettelijke rente tijdens de betaalachterstand. Deze tarieven kunnen 

variëren. 

 

Meer informatie 

Voor nadere informatie over de gegevensaanlevering van premie-incasso kunt u contact opnemen 

met onze servicedesk op telefoonnummer: 045 - 579 80 02. 

https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/pensioenpremie/
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Bijlage – Voorwaarden ondersteuning door ABP 
 

ABP en haar uitvoeringsorganisatie zijn graag bereid om te ondersteunen bij het traject rond de 

vrijwillige aansluiting bij ABP. Bij de levering van die ondersteuning worden alle vormen van 

zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan helaas niet worden uitgesloten dat de van de zijde van ABP 

verstrekte informatie onvolledig is of fouten bevat. Aan de van de zijde van ABP verstrekte informatie 

kunnen daarom geen rechten worden ontleend. ABP aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor 

de inhoud van de verstrekte informatie. Voorts wijzen wij er op de verstrekte informatie is gebaseerd 

op de ten tijde van het formuleren van de informatie beschikbare gegevens en de stand van het recht 

op dat moment. Aangezien de pensioensector (en ook de regelgeving van ABP) voortdurend in 

beweging is, kan bepaalde informatie een beperkte houdbaarheidsduur hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


