
Bekendmaking Wijziging pensioenreglement van de 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 4 december 2008,
gedaan namens de sociale partners in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, tot plaatsing in
de Staatscourant;

Maakt bekend:

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

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Een nieuw onderdeel t wordt toegevoegd luidende:
‘t. FPU-componenten: de basisuitkering, aanvullende uitkering en verhoging van de aanvullende

uitkering, bedoeld in artikel 2, onderscheidenlijk artikel 4, onderscheidenlijk artikel 5 van het
FPU-reglement;’

Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 6

Het vierde lid van de overgangsbepaling wordt vernummerd tot vijfde lid.
Het vijfde lid wordt vernummerd tot zesde lid. In het zesde lid wordt na ‘in het vierde lid’ toegevoegd
‘en vijfde lid’.
Een nieuw vierde lid wordt toegevoegd luidende:
‘4. De op basis van artikel 9 van het FPU-reglement en artikel 3, onderdeel e van Bijlage A van het

FPU-reglement toegepaste vermindering van de aanspraken op flexibel pensioen wordt omgezet
in aanspraken op ouderdomspensioen.’

Artikel 7.6 Berekening ouderdomspensioen

Bij artikel 7.6 wordt overgangsbepaling D opgenomen.
Deze bepaling komt te luiden als volgt.

Overgangsbepaling D bij artikel 7.6

Omzetten van FPU-componenten 1. ABP betrekt bij de berekening van het pensioen:
a. het deel van het bedrag bedoeld in artikel 9a, derde lid van het

FPU-reglement;
b. het FPU-reglement vastgestelde bedrag voor zover betrekking

hebbend op FPU-componenten.
2. Bij de toepassing van het eerste lid hanteert ABP een uniforme
ruilvoet, die voldoet aan het vereiste van collectieve actuariële
gelijkwaardigheid. De ruilvoet is opgenomen in bijlage A bij dit
reglement.

Artikel 18

Het artikel komt te luiden als volgt:

Artikel 18 Inwerkingtreding/overgangsregeling

Dit reglement met bijlagen, in werking getreden op 1 januari 1996, is opnieuw vastgesteld met ingang
van 1 september 2008.’

Bijlage A bij het pensioenreglement van ABP

In de tabel ‘Bedragen en percentages’ wordt na artikel 7.5 overgangsbepaling D bij artikel 7.6
toegevoegd:
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01-09-2008

7.6 Overgangsbepaling D ruilvoet omzetten FPU-componenten 0,210

Inwerkingtreding

De wijzigingen treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant
waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot 1 september 2008 doch niet eerder dan met ingang
van 1 januari 2008.
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