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Inleiding 

In deze publicatie wil ik u op de hoogte stellen van de: 

1. wijziging van de premiepercentages OP/NP en Anw-compensatie per 1 april 

2011; en 

2. nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2011 die onderdeel uitmaken van 

het Kaderbesluit rechtspositie PO.  

Het betreft technische aanpassingen zonder gevolgen voor de administratieve 

lasten. De publicatie is te beoordeling voorgelegd aan DUO voor het uitvoeren 

van een administratieve lastentoets. 

 

1. Wijziging Pensioenpremies  

De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ABP is per 1 april 

2011 gestegen met 0,5%. De premieverhoging is een gevolg van de 

toegenomen levensverwachting. Omdat de dekkingsgraad van ABP eind 2010 

flink is bijgetrokken, hoeft het fonds niet te korten op pensioen en – 

uitkeringen. De tijdelijke opslag op de premie van 1%, in het kader van herstel 

van de financiële positie, blijft voorlopig gehandhaafd. ABP is van mening dat de 

dekkingsgraad nog te beweeglijk en het herstel te pril is om deze te laten 

vervallen. 

Eind november 2010 kondigde ABP de premieverhoging al aan, maar het fonds 

beschikte toen nog niet over de nieuwste prognose van het CBS die medio 

december verscheen, om de effecten daarvan te verwerken in de premie vanaf 

1 januari 2011. Uit deze nieuwe prognose blijkt dat Nederlanders naar 

verwachting wederom ouder zullen worden dan tot nog toe werd aangenomen. 

De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen is per 1 april 2011 van 

21,4% naar 21,9% gestegen. De premie Anw-compensatie is gedaald van 0,3% 

naar 0,2%. 

De aanpassing van de pensioenpremies is per 1 april 2011 is zodanig bepaald 

dat de benodigde premieaanpassing voor het hele jaar wordt geïnd in de 

resterende 9 maanden van dit jaar.  

In bijlage 1 van de publicatie vindt u een overzicht van de desbetreffende 

getallen verdeeld over de werkgevers- en werknemersbijdrage. 

 

2. Vaststelling minimumloonbedragen PO 

In het Kaderbesluit rechtspositie PO staan in de bijlagen de salarisbedragen 

opgenomen die in het PO van toepassing zijn. De bedragen die staan 

opgenomen in bijlage 2, onderdeel 1, van het Kaderbesluit rechtspositie PO 

worden aangepast naar aanleiding van de door de minister van Sociale zaken 

en Werkgelegenheid voorgeschreven minimumloonbedragen. In bijlage 2 van 

deze publicatie treft u de bedragen aan zoals die vanaf 1 juli 2011 zijn gaan 

gelden. 
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2.1 Verrekening toelage artikel 7 van het Kaderbesluit rechtspositie PO 

In eerdere publicaties heb ik u al op de hoogte gesteld van de problematiek 

rondom de bedragen onder salarisnummer A1 en A2 van schaal 1, categorie 5, 

van het Kaderbesluit rechtspositie PO en schaal 1, salarisnummer 1, categorie 

4. Evenals de vorige keren is met de werkgevers- en werknemersorganisaties 

om praktische redenen afgesproken dat voor zolang die situatie geldt, de 

salarisbedragen onder salarisnummer A2 en salarisnummer 1 gelijk zijn aan het 

minimumloon. Het vaststellen van een toelage zoals bedoeld in artikel 7 van het 

Kaderbesluit PO is dan niet noodzakelijk. 

Op het moment dat er sprake is van een algemene salarismaatregel zal die 

worden toegepast op de bedragen zoals die zonder toepassing naar 

minimumloon zouden hebben gegolden op 1 juli 2011: 

• (instroombaan) schaal 1, salarisnummer A2 (€ 1376,00); 

• (reguliere schaal en instroombaan) schaal 1, salarisnummer 1 € 1415,00. 

 

In bijlage 3 van deze publicatie worden desbetreffende bedragen weergegeven. 

 

 

 

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, 

namens deze, 

drs. J.A.M.H. Leenders, 

directeur financieel economische zaken 

 


