
11 augustus 1997/Nr. AB97/917
DGMP/AO/U

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 4, zesde lid, van de
Wet privatisering ABP;
Gelet op artikel 2, derde lid, van de
Wet kaderregeling vut overheidsperso-
neel;
Gezien de verzoeken, gedaan namens
de Raad voor het Overheidspersoneels-
beleid, van de Stichting Pensioenfonds
ABP van 18 maart 1997, 28 mei 1997
en van 3 juli 1997 tot plaatsing in de
Staatscourant;

Maakt het volgende bekend:

Artikel I
Wijzigingen van het Pensioenreglement
ABP ter zake van de invoering van de
regeling Flexibel Pensioen en Uittreden
(FPU) per 1 april 1997, vastgesteld
door het bestuur van de Stichting Pen-
sioenfonds ABP, zoals die wijzigingen
voortvloeien uit de afspraken van de
sociale partners bijeen in het kader van
de Raad voor het Overheidspersoneels-
beleid op 12 februari 1997.
A. Artikel 5a.2, tweede lid, aanhef,
wordt gewijzigd en komt als volgt te
luiden:
’2. Voor de deelnemer die één dienst-
verhouding vervult en bij het bereiken
van de leeftijd van 55 jaar of daarna
gedeeltelijk vervroegd uittreedt alsmede
voor de deelnemer die meerdere dienst-
verhoudingen vervult en bij het be-
reiken van de leeftijd van 55 jaar of
daarna geheel of gedeeltelijk vervroegd
uittreedt uit een of meer dienst-
verhoudingen, terwijl een of meer
andere dienstverhoudingen geheel of
gedeeltelijk worden voortgezet, geldt als
berekeningsgrondslag voor de voortge-
zette dienstverhouding of
dienstverhoudingen:’
B. In artikel 5a.3, lid 4, wordt de zin-
snede ’conform het tweede lid’ gewij-
zigd in ’conform de vorige leden’.
C. Artikel 16.2, tweede lid, eerste volzin
wordt gewijzigd en komt als volgt te
luiden:
’2. Indien en voorzover de overeen-
komst wordt gesloten met een deelne-
mer, als bedoeld in artikel 2.4a, en

betrekking heeft op inkoop van dienst-
tijd voor flexibel pensioen, wordt de
deelnemer de mogelijkheid geboden de
betaling van de ter zake van de inkoop
verschuldigde pensioenpremie te sprei-
den over een periode die qua tijdsduur
gelijk is aan de in te kopen diensttijd.’
D. In art. 16.4, derde lid, wordt ’deel-
nemer’ vervangen door ’werknemer’. In
het vierde lid van dit artikel wordt op-
genomen dat de premie door de werk-
nemer verschuldigd is, terwijl de laatste
zinsnede wordt ondergebracht in een
nieuw vijfde lid. Artikel 16.4 komt als
volgt te luiden:
’1. De werknemer kan er voor kiezen
de opbouw voor het flexibel pensioen
te laten plaatsvinden tegen twee pro-
cent per dienstjaar teneinde te streven
naar een uitkeringsniveau van 70 pro-
cent van de voorlaatste bereke-
ningsgrond-slag bij het bereiken van de
leeftijd van 60 jaar.
2. De extra opbouw van het pensioen
wordt gevormd door een voorziening
voor het bijsparen van de voor het
opbouwdeel ontbrekende jaren tot ten
hoogste twee procent per dienstjaar.
3. Daarenboven kan de werknemer bij-
sparen voor het ophogen van het basis-
deel van de fpu-regeling tot 70% van de
in die regeling bedoelde franchise,
welke verhoging in een periode van
minimaal tien jaren kan worden bijge-
spaard.
4. Het bestuur stelt een individuele pre-
mie vast. De premie komt geheel voor
rekening van de werknemer.
5. Hetbestuur kan nadere regels stellen
met betrekking tot de verhoogde
opbouw.’
E. Artikel 19.5 wordt gewijzigd als
volgt:
’Dit reglement, in werking getreden op
1 januari 1996, is gewijzigd met ingang
van 1 april 1997.’

Artikel II
Wijzigingen van het ’fpu-reglement
basis- en aanvullende uitkering’ vast-
gesteld door het bestuur van het Vut-
fonds, zoals die wijzigingen voort-
vloeien uit de afspraken van de sociale
partners bijeen in het kader van de
Raad voor het Overheidspersoneelsbe-
leid op 12 februari 1997.

1. Artikel 1
Dit artikel wordt op de volgende
onderdelen aangepast:
a) onderdeel g. (werkgever), onder 1
De zinsnede ’bedoeld onder a’ wordt
gewijzigd in: ’bedoeld onder c.’. 
b) onderdeel o. (berekeningsgrondslag)
De zinsnede ’5a.2 van het Pensioenre-
glement’ wordt gewijzigd in: ’5a.2, lid 1
van het Pensioenreglement’.

2. Artikel 2, lid 3.4. 
Onder vernummering van de leden 3.4.
en 3.5. in onderscheidenlijk 3.5. en 3.6.,
wordt een nieuw lid 3.4. ingevoegd lui-
dende:
’De basis-uitkering van de werknemer
die op een later tijdstip dan de eerste
dag van de maand volgend op die
waarin hij de leeftijd van 62 jaar
bereikt, voldoet aan de voorwaarden
voor recht op de basis-uitkering,
bedraagt:
a) indien de werknemer uiterlijk met
ingang van de eerste dag van de
twaalfde maand volgend op bedoeld
tijdstip uittreedt: 70% van de franchise
verhoogd met 0,583% van de franchise
voor elke volle kalendermaand dat later
dan bedoeld tijdstip wordt uitgetreden;
b) indien de werknemer na de eerste
dag van de twaalfde maand maar voor
de eerste dag van de vijfentwintigste
maand volgend op bedoeld tijdstip uit-
treedt: 77% van de franchise verhoogd
met 1,167% van de franchise voor elke
volle kalendermaand dat later wordt
uitgetreden na de eerste dag van de
twaalfde maand volgend op bedoeld
tijdstip.
c) indien de werknemer op of na de
eerste dag van de vijfentwintigste
maand volgend op bedoeld tijdstip
maar uiterlijk op de eerste dag van de
twaalfde maand volgend op het berei-
ken van de leeftijd van 64 jaar uit-
treedt: 91% van de franchise.’.
3.  Artikel 2, lid 3.5. (nieuw)
De zinsnede ’onder 3.3.’ wordt gewij-
zigd in: ’onder 3.3. onderscheidenlijk
3.4.’ .
4. Artikel 2, lid 3.6. (nieuw)
Onder vernummering van lid 3.6. in
3.6.1., wordt een nieuw lid 3.6.2. inge-
voegd luidende:
’De hoogte van de basis-uitkering
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waarop krachtens lid 3.4. recht bestaat
is Ä uitgedrukt in een percentage van
de franchise per jaar Ä opgenomen in
kolom 3 van de bij dit Reglement
behorende tabel I-a achter het daarbij
in de kolommen 1 en 2 genoemde tijd-
stip van vervroegde uittreding.’.
5. Artikel 2, lid 3.6.1. (nieuw)
De zinsnede ’in kolommen’ wordt
gewijzigd in: ’in de kolommen’ .
6.  Artikel 2, lid 4
Onder vernummering van lid 4 in 4.1.,
wordt een nieuw lid 4.2. ingevoegd lui-
dende:
’Indien aan de werknemer gedeeltelijk
ontslag is verleend en hij op grond
daarvan recht heeft verkregen op
onderscheidenlijk:
a) een invaliditeitspensioen, als bedoeld
in artikel 8.2 van het Pensioenregle-
ment;
b) wachtgeld;
c) een Vut-uitkering op grond van de
Wet uitkering wegens vrijwillig ver-
vroegd uittreden of het Vut-reglement
dan wel een uitkering op grond van de
Wet bevordering doorstroming onder-
wijspersoneel I of II (DOP-uitkering);
wordt voor de toepassing van het
vorige lid de gemiddelde deeltijdfactor
gehanteerd die behoort bij de diensttijd
gedurende welke de werknemer de hoe-
danigheid van werknemer had en welke
is gelegen tussen het tijdstip met ingang
waarvan de werknemer laatstelijk recht
op invaliditeitspensioen, wachtgeld of
Vut- dan wel DOP-uitkering heeft ver-
kregen en het tijdstip van vervroegde
uittreding.’.
7.  Artikel 2, lid 8
Onder vernummering van lid 8 in 8.1.,
wordt een nieuw lid 8.2. ingevoegd, lui-
dende
’Indien aan de werknemer gedeeltelijk
ontslag is verleend en hij op grond
daarvan recht heeft verkregen op
onderscheidenlijk
a) een invaliditeitspensioen, als bedoeld
in artikel 8.2 van het Pensioenregle-
ment;
b) wachtgeld;
c) een Vut-uitkering op grond van de
Wet uitkering wegens vrijwillig ver-
vroegd uittreden of Vut-reglement dan
wel een uitkering op grond van de Wet
bevordering doorstroming onderwijs-
personeel I of II (DOP-uitkering),
wordt voor de toepassing van de voor-
gaande leden onder omvang van de
betrekking verstaan de omvang van de
betrekking die de werknemer bekleedde
na het tijdstip met ingang waarvan hij
laatstelijk recht op invaliditeitspensioen,

wachtgeld of Vut- dan wel DOP-uitke-
ring heeft verkregen.’.
8. Artikel 2, leden 9.1. en 9.2.
Deze leden worden als volgt aangepast:
b) Lid 9.1. wordt vernummerd in ’9.’.
c) Lid 9.2 wordt vernummerd in 10 en
komt te luiden:
10) In bijzondere gevallen of groepen
van gevallen waarin de toepassing van
het bepaalde in de leden 4.1.
tot en met 4.2., 8.1. tot en met 8.2. en 9
tot een naar het oordeel van het
bestuur onredelijke uitkomst leidt, is
het bestuur bevoegd een beslissing te
nemen die met de strekking van die
leden overeenkomt.’.  
9.  Artikel 3, lid 6.1
Dit lid wordt op de volgende onderde-
len aangepast:
a) De eerste volzin van artikel 3, lid
6.1. wordt gewijzigd in:
’De uitkering van het vijfde lid wordt
bepaald door vermenigvuldiging van
een derde gedeelte van 50% van de
basis-uitkering, bedoeld in artikel 2, lid
3.1. onderscheidenlijk de door toepas-
sing van het vierde lid vastgestelde uit-
kering, met een factor.’.
b) De zinsnede ’voor het eerst’ in arti-
kel 3, lid 6.1., tweede volzin wordt
gewijzigd in:
’voor de eerste keer’.
10. Artikel 4, lid 2
Dit lid wordt als volgt aangepast:
a) De zinsnede ’vóór 1 april 1997’
wordt gewijzigd in: 
vóór of met ingang van 1 april 1997’.
b) De zinsneden ’vóór 1 april 2002’,
’vóór 1 oktober 1998’, ’vóór 1 april
2001’ worden onderscheidenlijk gewij-
zigd in:
’uiterlijk met ingang van 1 april 2002’,
’uiterlijk met ingang van 1 oktober
1998’, ’uiterlijk met ingang van 1 april
2001’.
c) Het volgende onderdeel wordt toege-
voegd:
’d. in verband met vrijwillig vervroegde
uittreding en hij recht heeft verkregen
op een uitkering in het kader van een
seniorenregeling als bedoeld in artikel
2, lid 1.2. en 1.3.’.
11. Artikel 4, lid 5.1.
De zinsnede ’in de leden 6, 7.1. en 7.2’
wordt gewijzigd in: 
’in de leden 6 tot en met 7.2.2.’
12. Artikel 5, lid 7.1.
De zinsnede ’die vervroegd uittreedt’
wordt gewijzigd in: 
’die al dan niet in deeltijd vervroegd
uittreedt’.
13. Artikel 10, lid 2.4.1.
De zinsnede ’welke behoort bij de

betrekking waaruit de belanghebbende
vervroegd is uitgetreden’ wordt gewij-
zigd in: 
’welke behoort bij de betrekking waar-
uit de belanghebbende met recht op
invaliditeitspensioen is ontslagen’.
14. Artikel 15
Dit artikel wordt uitgebreid met een
derde lid, luidende:
’3. In gevallen waarin dit Reglement
niet voorziet beslist het bestuur.’.
15. Artikel 22, leden 3.1. tot en met
5.2.
Deze leden worden als volgt aangepast:
a) Onder vernummering van de leden
3.1. tot en met 5.2. in onderscheidenlijk
4.1. tot en met 6.2., worden de (nieuwe)
leden 3.1. en 3.2. ingevoegd, luidende:
’3.1. Indien het bestuur van oordeel is,
dat het
a) ontstaan van het recht op basis-uit-
kering of aanvullende uitkering voor
een werknemer of groep van werkne-
mers een gevolg is van een besluit van
een werkgever dat niet geldt voor over-
eenkomstige werknemers,
b) het ontstaan van het onder a.
bedoelde recht in strijd is met de ken-
nelijke strekking van dit Reglement,
kan het die uitkeringen ten laste bren-
gen van de desbetreVende werkgever.
3.2. Het bestuur kan dit oordeel slechts
uitspreken binnen vijf jaren nadat het
van bedoeld besluit kennis heeft kun-
nen nemen en redelijkerwijs heeft kun-
nen onderkennen dat dit besluit de
onder 3.1. bedoelde gevolgen heeft of
zou kunnen hebben.’.
b) Het woord ’personen’ in lid 4.1.
(nieuw) wordt gewijzigd in: ’werkne-
mers’
c) De zinsnede ’onder 3.1.’ in lid 4.2.
(nieuw) wordt gewijzigd in: ’onder 4.1.’.
16. Diverse artikelen
De volgende redactionele wijzigingen
worden aangebracht:
De woorden ’als bedoeld’ worden
gewijzigd in: ’bedoeld’ voor wat betreft
de volgende artikelen:
– artikel 1, onderdeel m.;
– artikel 1, onderdeel s.;
– artikel 1, onderdeel w.;
– artikel 2, lid 3.1.;
– artikel 3, lid 2;
– artikel 5, lid 7.2.;
– artikel 18, lid 1, onder a.;
Het woord ’bedoeld’ in artikel 9, lid
4.2. wordt gewijzigd in: ’als bedoeld’.
17. Tabellen I tot en met IV
De tabellen worden op de volgende
onderdelen aangepast:
a) De in de kolom 2 van de tabellen I
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tot en met IV opgenomen aanduiding: ’leeftijd in jaren’ wordt gewijzigd in: ’vol-
gend op leeftijd in jaren’.
b) Toegevoegd wordt een tabel I-a met de volgende inhoud:

Eerste dag van de kalendermand volgend op tijdstip1 percentage van de franchise

1 x 70,000

2 x 70,583

3 x 71,167

4 x 71,750

5 x 72,333

6 x 72,917

7 x 73,500

8 x 74,083

9 x 74,667

10 x 75,250

11 x 75,833

12 x 76,417

13 x 77,000

14 x 78,167

15 x 79,333

16 x 80,500

17 x 81,667

18 x 82,833

19 x 84,000

20 x 85,167

21 x 86,333

22 x 87,500

23 x 88,667

24 x 89,833

25 x 91,000

26 x 91,000

27 x 91,000

28 x 91,000

29 x 91,000

30 x 91,000

31 x 91,000

32 x 91,000

33 x 91,000

34 x 91,000

35 x 91,000

1 tijdstip x = tijdstip waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor recht op de basis-uitkering.
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Artikel III
Bijlage g, behorende bij artikel 5a.3
van het pensioenreglement van de
Stichting Pensioenfonds ABP
Omrekenfactoren FPU bij eerder of
later uittreden dan op de eerste van de
maand volgend op de 62-jarige leeftijd

lft. mnd. factor

55 1 0,260

55 2 0,263

55 3 0,265

55 4 0,268

55 5 0,271

55 6 0,274

55 7 0,277

55 8 0,279

55 9 0,282

55 10 0,286

55 11 0,289

55 12 0,292

56 1 0,295

56 2 0,298

56 3 0,302

56 4 0,305

56 5 0,308

56 6 0,312

56 7 0,316

56 8 0,319

56 9 0,323

56 10 0,327

56 11 0,331

56 12 0,335

57 1 0,339

57 2 0,343

57 3 0,347

57 4 0,352

57 5 0,356

57 6 0,360

57 7 0,365

57 8 0,370

57 9 0,375

57 10 0,380

57 11 0,385

57 12 0,390

58 1 0,395

58 2 0,401

58 3 0,406

58 4 0,412

58 5 0,418

58 6 0,424

58 7 0,430

lft. mnd. factor lft. mnd. factor



58 8 0,436

58 9 0,443

58 10 0,449

58 11 0,456

58 12 0,463

59 1 0,471

59 2 0,478

59 3 0,486

59 4 0,494

59 5 0,502

59 6 0,510

59 7 0,519

59 8 0,528

59 9 0,537

59 10 0,546

lft. mnd. factor

59 11 0,556

59 12 0,566

60 1 0,576

60 2 0,587

60 3 0,598

60 4 0,610

60 5 0,622

60 6 0,634

60 7 0,647

60 8 0,660

60 9 0,674

60 10 0,688

60 11 0,703

60 12 0,719

61 1 0,735

61 2 0,752

61 3 0,770

61 4 0,788

61 5 0,807

61 6 0,827

61 7 0,849

61 8 0,871

61 9 0,894

61 10 0,918

61 11 0,944

61 12 0,971

62 1 1,000

62 2 1,030

62 3 1,062

62 4 1,096

62 5 1,133

62 6 1,171

62 7 1,212

62 8 1,256

62 9 1,303

62 10 1,353

62 11 1,408

62 12 1,467

63 1 1,530

63 2 1,599

63 3 1,675

63 4 1,757

63 5 1,848

63 6 1,949

63 7 2,061

63 8 2,185

63 9 2,326

63 10 2,485

63 11 2,667

63 12 2,877

64 1 3,122

64 2 3,411

64 3 3,758

64 4 4,183

64 5 4,713

64 6 5,395

64 7 6,305

64 8 7,578

64 9 9,489

64 10 12,672

64 11 19,039

64 12 38,141

De factor wordt bepaald door het tijd-
stip van uittreden: de eerste dag van
kalendermaand ’mnd.’ volgend op de
maand waarin de leeftijd ’lft.’ wordt
bereikt.

Artikel IV
Wijziging van de pensioenaanspraken
van overheidswerknemers, gewezen
overheidswerknemers en hun nagelaten
betrekkingen, alsmede hun daarmee
samenhangende verplichtingen in over-
eenstemming met artikel 4, derde lid,
van de Wet privatisering ABP.

Artikel 1
Aan artikel 3 van de pensioenovereen-
komst van 15 maart 1995, welk artikel
laatstelijk is gewijzigd in verband met
de invoering van een regeling van flexi-
bel pensioen en uittreden (gepubliceerd
in de Nederlandse Staatscourant van 24
december 1996, nr. 249), worden twee
nieuwe leden toegevoegd, luidende:
’8. Van de verschuldigde pensioenpre-
mie in verband met de reparatie van
het Anw-hiaat voor de nabestaanden
met recht op pensioen ter zake van
overlijdensgevallen, bedoeld in artikel
7.4a, eerste lid, van het pensioenregle-
ment van de Stichting Pensioenfonds
ABP, verhaalt de overheidswerkgever
75 procent op het salaris van de bij
hem in dienst zijnde werknemer.
9. De verschuldigde pensioenpremie in

verband met de reparatie van het Anw-
hiaat voor de nabestaanden met recht
op pensioen ter zake van overlijdensge-
vallen, bedoeld in artikel 7.4a, vierde

lid, van het pensioenreglement van de
Stichting Pensioenfonds ABP, verhaalt
de overheidswerkgever volledig op het
salaris van de bij hem in dienst zijnde
werknemer.’

Artikel 2
Partijen gaan er vanuit dat het bestuur
van de Stichting Pensioenfonds ABP
ten behoeve van de financiering van de
reparatie van het Anw-hiaat voor de
nabestaanden met recht op pensioen
van de overlijdensgevallen bedoeld in
artikel 7.4a, eerste lid, van het pen-
sioenreglement van de Stichting Pen-
sioenfonds ABP, uitgaat van het rente-
dekkingssysteem als bedoeld in
onderdeel II van de bijlage bij artikel 3,
vijfde lid, van de statuten van de Stich-
ting Pensioenfonds ABP, met dien ver-
stande dat het bedrag dat overeenkomt
met de contante waarde van verplich-
tingen inzake de vorenbedoelde premie
in zijn geheel over het kalenderjaar
1997 wordt afgedragen.

Artikel 3
Deze wijziging treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagteke-
ning van de Staatscourant waarin deze
wordt geplaatst en werkt terug tot en
met 1 juli 1996.

Den Haag, 11 augustus 1997.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De wnd. Directeur-generaal Manage-
ment en Personeelsbeleid,
P.J. Welling.

De factor wordt bepaald door het tijd-
stip van uittreden: de eerste dag van
kalendermaand ’mnd.’ volgend op de
maand waarin de leeftijd ’lft.’ wordt
bereikt.

Artikel IV
Wijziging van de pensioenaanspraken
van overheidswerknemers, gewezen
overheidswerknemers en hun nagelaten
betrekkingen, alsmede hun daarmee
samenhangende verplichtingen in over-
eenstemming met artikel 4, derde lid,
van de Wet privatisering ABP.

Artikel 1
Aan artikel 3 van de pensioenovereen-
komst van 15 maart 1995, welk artikel
laatstelijk is gewijzigd in verband met
de invoering van een regeling van flexi-
bel pensioen en uittreden (gepubliceerd
in de Nederlandse Staatscourant van 24
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december 1996, nr. 249), worden twee
nieuwe leden toegevoegd, luidende:
’8. Van de verschuldigde pensioenpre-
mie in verband met de reparatie van
het Anw-hiaat voor de nabestaanden
met recht op pensioen ter zake van
overlijdensgevallen, bedoeld in artikel
7.4a, eerste lid, van het pensioenregle-
ment van de Stichting Pensioenfonds
ABP, verhaalt de overheidswerkgever
75 procent op het salaris van de bij
hem in dienst zijnde werknemer.
9. De verschuldigde pensioenpremie in

verband met de reparatie van het Anw-
hiaat voor de nabestaanden met recht
op pensioen ter zake van overlijdensge-
vallen, bedoeld in artikel 7.4a, vierde
lid, van het pensioenreglement van de
Stichting Pensioenfonds ABP, verhaalt
de overheidswerkgever volledig op het
salaris van de bij hem in dienst zijnde
werknemer.’

Artikel 2
Partijen gaan er vanuit dat het bestuur
van de Stichting Pensioenfonds ABP
ten behoeve van de financiering van de
reparatie van het Anw-hiaat voor de
nabestaanden met recht op pensioen
van de overlijdensgevallen bedoeld in
artikel 7.4a, eerste lid, van het pen-
sioenreglement van de Stichting Pen-
sioenfonds ABP, uitgaat van het rente-
dekkingssysteem als bedoeld in
onderdeel II van de bijlage bij artikel 3,
vijfde lid, van de statuten van de Stich-
ting Pensioenfonds ABP, met dien ver-
stande dat het bedrag dat overeenkomt
met de contante waarde van verplich-
tingen inzake de vorenbedoelde premie
in zijn geheel over het kalenderjaar
1997 wordt afgedragen.

Artikel 3
Deze wijziging treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagteke-
ning van de Staatscourant waarin deze
wordt geplaatst en werkt terug tot en
met 1 juli 1996.

Den Haag, 11 augustus 1997.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De wnd. Directeur-generaal Manage-
ment en Personeelsbeleid,
P.J. Welling.
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