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Pensioenreglement wijzigingen Stichting Pensioenfonds ABP 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Gelet op artikel 4, zesde lid, van de Wet privatisering ABP;

Gezien het verzoek van de Stichting Pensioenfonds ABP van 3 december 2010, tot plaatsing in de 
Staatscourant;

Gedaan namens de sociale partners in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid;

Maakt bekend:

Het pensioenreglement wijzigingen van de Stichting Pensioenfonds ABP wordt als volgt gewijzigd. 

Artikel 2.6 

In het derde lid komt ‘en D’ te vervallen en na ‘artikel 8.3’ wordt ‘,’ vervangen door ‘en’.

Artikel 4.8 

In het vierde lid wordt ‘lid bedoelde’ gewijzigd in ‘tot en met derde lid bepaalde’.

Artikel 7.3 

Aan artikel 7.3 wordt een nieuwe overgangsbepaling E toegevoegd.

 Overgangsbepaling E bij artikel 7.6

 Deelnemer of gewezen deelnemer met recht op aanvullingen en 
kortingen in verband met pensioenaanspraken opgebouwd vóór 
1 januari 1996

De deelnemer of gewezen deelnemer heeft recht op de aanvullin-
gen genoemd in bijlage K conform artikel 7.3,lid 1 tot en met 5 en 
de overgangsbepalingen.
Als de deelnemer doorwerkt na 65 jaar, heeft hij recht op een 
aanvulling vanaf de eerste dag van de maand waarin hij de 
leeftijd van 65 jaar bereikt.

Artikel 7.4 

Na artikel 7.4 wordt een overgangsbepaling opgenomen.

 Overgangsbepaling bij artikel 7.4

 Aanvullingen en kortingen in verband met pensioenaanspraken 
opgebouwd vóór 1 januari 1996

Artikel 7.4 is niet van toepassing.

Overgangsbepaling D bij artikel 7.5

In de rechterkolom in het negende lid wordt ‘het in bijlage A bij dit reglement opgenomen bedrag’ 
gewijzigd in ‘€160.000’.

Artikel 7.6 

In overgangsbepaling A van artikel 7.6 wordt een derde lid toegevoegd: ‘3. De aanvullingen kunnen 
niet eerder of later ingaan dan de 65-jarige leeftijd of in hoogte variëren. Deze beperkte toepassing 
geldt niet voor de aanvulling in artikel 9 van bijlage K.’

Artikel 7.10 

Na het derde lid wordt een nieuw vierde lid toegevoegd: ‘De gewezen echtgenoot kan het bijzonder 
ouderdomspensioen eerder laten ingaan, maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand waarin 
de leeftijd van 60 jaar bereikt wordt.’ Het huidige vierde lid wordt omgenummerd tot vijfde lid. In de 
overgangsbepaling bij artikel 7.10 wordt ‘vierde lid’ gewijzigd in ‘vijfde lid’.
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Artikel 7.14 

‘Overgangsbepaling bij artikel 7.14’ wordt vernummerd tot ‘overgangsbepaling A bij artikel 7.14’. In 
artikelen 7.14 wordt een overgangsbepaling toegevoegd.

 Overgangsbepaling B bij artikel 7.14

 Aanvullingen en kortingen in verband met pensioenaanspraken 
opgebouwd vóór 1 januari 1996, met uitzondering van artikel 9 
bijlage K

Artikel 7.14 is niet van toepassing.

Artikel 7.15 

In artikel 7.15 wordt een overgangsbepaling toegevoegd.

 Overgangsbepaling bij artikel 7.15

 Aanvullingen en kortingen in verband met pensioenaanspraken 
opgebouwd vóór 1 januari 1996, met uitzondering van artikel 9 
bijlage K

Artikel 7.15 is niet van toepassing.

Artikel 7.15a 

In artikel 7.15a wordt een overgangsbepaling toegevoegd.

 Overgangsbepaling bij artikel 7.15a

 Aanvullingen en kortingen in verband met pensioenaanspraken 
opgebouwd vóór 1 januari 1996, met uitzondering van artikel 9 
bijlage K

Artikel 7.15a is niet van toepassing.

Artikel 8.8 

In het vierde lid wordt ‘1,875%’ gewijzigd in ‘2,5% van 75%’. 

Overgangsbepaling D bij artikel 8.9

Het derde lid wordt gewijzigd in: ‘Deze compensatie bedraagt per jaar waarover het pensioen wordt 
berekend 2,5% van het verschil tussen 75% van de ingevolge de artikelen 14 en 30 van de Anw 
vastgestelde volledige nabestaandenuitkering en de ingevolge artikel 67, derde of negende lid van de 
Anw verminderde nabestaandenuitkering.’

Artikel 9.9 

In het vierde lid wordt ‘1,875%’ gewijzigd in ‘2,5% van 75%’.

Artikel 9.10 en overgangsbepaling C bij artikel 9.10 

Het derde lid wordt gewijzigd in: ‘De compensatie bedraagt per jaar waarover het pensioen wordt 
berekend 2,5% van het verschil tussen 75% van de ingevolge de artikelen 14 en 30 van de Anw 
vastgestelde volledige nabestaandenuitkering en de ingevolge artikel 18 van de Anw verminderde 
nabestaandenuitkering.’
In overgangsbepaling C wordt het derde lid gewijzigd in: ‘Deze compensatie bedraagt per jaar 
waarover het pensioen wordt berekend 2,5% van het verschil tussen 75% van de ingevolge de 
artikelen 14 en 30 van de Anw vastgestelde volledige nabestaandenuitkering en de ingevolge artikel 
67, derde of negende lid van de Anw verminderde nabestaandenuitkering.’

Overgangsbepalingen A tot en met C bij hoofdstuk 11

In overgangsbepaling A tot en met C wordt voor ‘hoofdstuk 8’ toegevoegd ‘artikel 7.11,’.

Overgangsbepaling F bij hoofdstuk 12 (nieuw)

Aan hoofdstuk 12 wordt een nieuwe overgangsbepaling F toegevoegd.
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Overgangsbepaling F bij hoofdstuk 12

 De deelnemer die ingevolge het Akkoord Arbeidsvoorwaarden 
sector politie 2005-2007 in aanmerking komt voor een levens-
loopbijdrage ten behoeve van de toelage bezwarende functie en 
inhaal toelage bewarende functie

Wanneer bij de vaststelling van de herplaatsingstoelage wordt 
uitgegaan van een berekeningsgrondslag die is afgeleid van een 
jaarinkomen vóór 1-1-2006, wordt het inkomen uit de nieuwe 
dienstverhouding verminderd met de levensloopbijdrage die 
verkregen is op grond van het Akkoord Arbeidsvoorwaarden 
sector politie 2005-2007.

Artikel 13.2 

Na ‘hoofdstuk 17’ wordt toegevoegd ‘, tenzij de deelnemer hiertegen bezwaar maakt.’

Artikel 14.1 

In het eerste lid komt na het eerste ‘pensioenbedrag’ te vervallen ‘berekend op grond van de hoofd-
stukken 5a, 6 en 7 van het pensioenreglement, zoals deze luidden op 31 december 2005 en het jaarlijks 
pensioenbedrag’. Vervolgens wordt in de derde zin ‘het jaarlijks pensioenbedrag’ vervangen door ‘de 
jaarlijkse pensioenaanspraak en het pensioenrecht’.

Artikel 16.4 

In het derde lid wordt ‘ABP bepaalt jaarlijks de hoogte van de inhouding op het rendement ten 
behoeve van de dekking van de kosten.’ vervangen door ‘Bij aanwending wordt de laatste twee 
maanden vóór aanwending een vooraf door ABP vastgesteld vast rendement gehanteerd. Dit 
rendement is opgenomen in bijlage A bij dit reglement’. Er wordt een nieuw vierde lid toegevoegd dat 
luidt ‘ABP bepaalt jaarlijks de hoogte van de inhouding ten behoeve van de dekking van de kosten. De 
kosten worden berekend over het saldo waarover het rendement wordt vastgesteld. De hoogte van de 
inhouding is opgenomen in bijlage A bij dit reglement.’ De huidige leden 4 tot en met 7 worden 
vernummerd tot 5 tot en met 8.
Aan de overgangsbepaling wordt in de rechterkolom in de eerste zin na ‘artikel 5’ verwijderd: ‘, 1.7’ en 
na ‘7.1.6’ wordt ‘van het FPU-reglement’. In de tweede zin wordt na ‘artikel 16.4’ toegevoegd ‘, met 
uitzondering van het derde lid,’. Tevens wordt een zin toegevoegd ‘Deze inleg rendeert op basis van 
een depositorendement. Het depositorendement dat gevolgd wordt, is opgenomen in bijlage A bij dit 
reglement’.

Artikel 16.5 

In het vierde lid wordt na ‘degene die’ ingevoegd ‘62 jaar of ouder is en deelnemer is op grond van 
artikel 16.1, 16.2 of’. Daarnaast komt in het vierde lid ‘wanneer deze 62 jaar wordt’ te vervallen.

Artikel 17.1.1 

Sub s wordt vernummerd tot sub t en er wordt een nieuw sub s toegevoegd luidende:
‘s. voor-Oortse AOW-toeslag: de AOW-toeslag vastgesteld voor de inwerkingtreding van de Oort-
wetgeving per 1 januari 1990;’.

Overgangsbepaling B bij art. 17.6.3 onderdeel B

In de rechterkolom wordt in het tweede lid bij B ‘toegekende AOW-toeslag’ gewijzigd in ‘toegekende 
voor-Oortse AOW-toeslag vóór korting op grond van artikel 12 AOW’.

Artikel 17.6.9a 

Bij artikel 17.6.9a wordt een overgangsbepaling toegevoegd:

 Overgangsbepaling bij artikel 17.6.9a

 Aanvullingen over pensioengeldige tijd vóór 1 januari 1996 Artikel 17.6.9a is niet van toepassing

Artikel 17.6.9b 

Bij artikel 17.6.9b wordt een overgangsbepaling toegevoegd:
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Overgangsbepaling bij artikel 17.6.9b

 Aanvullingen over pensioengeldige tijd vóór 1 januari 1996 Artikel 17.6.9b is niet van toepassing

Artikel 17.7.8 

In het vierde lid wordt ‘1,875%’ gewijzigd in ‘2,5% van 75%’.

Artikel 17.8.10 

In het vierde lid wordt ‘1,875%’ gewijzigd in ‘2,5% van 75%’.

Overgangsbepaling B bij artikel 17.8.11

In overgangsbepaling B wordt het derde lid gewijzigd in: ‘Deze compensatie bedraagt per jaar 
waarover het pensioen wordt berekend 2,5% van het verschil tussen 75% van de ingevolge de 
artikelen 14 en 30 van de Anw vastgestelde volledige nabestaandenuitkering en de ingevolge artikel 
67, derde of negende lid van de Anw verminderde nabestaandenuitkering.’

Artikel 17.10.2 

Na ‘hoofdstuk 9 van dit reglement’ wordt toegevoegd ‘, tenzij de deelnemer bezwaar hiertegen maakt.’

Artikel 17.11.1 

In het eerste lid wordt in de derde zin ‘jaarlijks de pensioenaanspraak opgebouwd krachtens het 
bepaalde in de paragrafen 3,4 en 5, het jaarlijks pensioenbedrag’ vervangen door ‘het jaarlijks 
pensioenrecht’.

Artikel 17.13.3 

In het derde lid wordt ‘ABP bepaalt jaarlijks de hoogte van de inhouding op het rendement ten 
behoeve van de dekking van de kosten.’ vervangen door ‘Bij aanwending wordt de laatste twee 
maanden een vooraf door ABP vastgesteld vast rendement gehanteerd. Dit rendement is opgenomen 
in bijlage A bij dit hoofdstuk’. Er wordt een nieuw vierde lid toegevoegd dat luidt ‘ABP bepaalt jaarlijks 
de hoogte van de inhouding ten behoeve van de dekking van de kosten. De kosten worden berekend 
over het saldo waarover het rendement wordt vastgesteld. De hoogte van de inhouding is opgenomen 
in bijlage A bij dit hoofdstuk.’ De huidige leden 4 tot en met 7 worden vernummerd tot 5 tot en met 8.

Artikel 17.13.4 

In het vijfde lid wordt na ‘degene die’ ingevoegd ‘62 jaar of ouder is en deelnemer is op grond van 
artikel 17.13.1 of’. Daarnaast komt in het vierde lid ‘wanneer deze 62 jaar wordt’ te vervallen.

Bijlage A bij hoofdstuk 17

In bijlage A bij hoofdstuk 17 wordt toegevoegd:

Artikel Omschrijving Datum

01-01-2008 01-01-2009 01-01-2010

17.13.3 Vast rendement 0,5% per maand 0,5% per maand 0,5% per maand
Kosteninhouding 0,05% per maand 0,05% per maand 0,05% per maand

In bijlage A bij hoofdstuk 17 wordt bij artikel 17.13.4 na ‘17.13.1’ toegevoegd ‘en 17.13.2’.

Artikel 18.7 

In het artikel wordt ‘ 1 januari 2010’ gewijzigd in ‘ 1 januari 2011’.

Bijlage A bij het pensioenreglement

In bijlage A komt de regel maximaal inkomen bij inkoop bij artikel 7.5 overgangsbepaling D te 
vervallen.
In bijlage A bij het pensioenreglement wordt toegevoegd:
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Artikel Omschrijving Datum

01-01-2009 01-01-2010 01-01-2011

16.4 Vast rendement 0,5% per maand 0,5% per maand 0,5% per maand
Kosten 0,05% per maand 0,05% per maand 0,05% per maand

Overgangsbepaling B bij 
artikel 16.4

Depositorendement 1 maands euribor 1 maands euribor 1 maands euribor

In bijlage A wordt bij artikel 16.5 ‘in combinatie met 16.2’ gewijzigd in ‘in combinatie met 16.1 tot en 
met 16.3’.

Bijlage K bij het pensioenreglement van abp (overgangsbepaling bij de artikelen 7.6, 8.3, 9.3 en 10.3)

In de aanhef wordt na ‘9.3’ toegevoegd ‘,9.6’.

Artikel 5 bijlage K 

In de eerste rij van de tabel wordt ‘1,223520’ gewijzigd in ‘1,752652’ en in de tweede rij wordt 
‘1,752652’ gewijzigd in ‘1,223520’.

Artikel 6 bijlage K 

In artikel 6 wordt ‘gepensioneerde heeft’ vervangen door ‘gepensioneerde of werknemer heeft, vanaf 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd,’. In de tabellen wordt na ‘gepensioneerde’ toegevoegd ‘of 
werknemer’.

Artikel 7 bijlage K 

In de artikel 7 wordt ‘gepensioneerde heeft’ vervangen door ‘gepensioneerde of werknemer heeft, 
vanaf het bereiken van de 65-jarige leeftijd,’. In de tabellen wordt na ‘gepensioneerde’ toegevoegd ‘of 
werknemer’.
In de rechterkolom wordt na ‘toegekende voor-Oortse AOW-toeslag’ toegevoegd ‘vóór korting op 
grond van art. 12 AOW’.

Artikel 8 bijlage K 

Na ‘gepensioneerde’ wordt toegevoegd ‘of werknemer’ en na ‘kent ABP hem’ wordt toegevoegd 
‘, vanaf de 65-jarige leeftijd’.
In de tabel wordt na ‘gepensioneerde’ toegevoegd ‘of werknemer’.

Artikel 12 bijlage K 

Na ‘gepensioneerde’ wordt toegevoegd ‘of werknemer’ en na ‘kent ABP’ wordt toegevoegd ‘, vanaf de 
65-jarige leeftijd’.
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