
20 december 2001/AB2001/U102071
Directoraat-generaal Management en
Personeelsbeleid

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 11 december
2001, gedaan mede namens sociale
partners in de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid tot plaat-
sing in de Staatscourant,

Maakt het volgende bekend:

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 voort-
komend uit de wijziging van het pen-
sioenreglement van de Stichting pen-
sioenfonds ABP in verband met de
invoering van de euro

Artikel I
De artikelen en artikelonderdelen van
het pensioenreglement van de
Stichting pensioenfonds ABP waarin
guldenaanduidingen voorkomen, wor-
den in verband met de invoering van
de euro gewijzigd en komen als volgt
te luiden:

Artikel 4.2
1. De premiegrondslag voor ouder-
doms- en nabestaandenpensioen is het
in artikel 3.1 bedoelde inkomen, ver-
minderd met de franchise ter grootte
van € 14.650.
2. De in het eerste lid bedoelde fran-
chise kan door het bestuur, gehoord
de actuarieel adviseur, nader worden
vastgesteld op een veelvoud van € 50,
indien het ouderdomspensioen inge-
volge de AOW voor degene die voor
de toepassing van die wet als gehuwd
wordt aangemerkt, een of meer wijzi-
gingen heeft ondergaan, waardoor het
laatstbedoelde bedrag herleid tot een
jaarbedrag, sinds de laatste aanpas-

sing van de in het eerste lid bedoelde
franchise, € 50 of meer is gewijzigd.

Artikel 4.3
1. De premiegrondslag voor invalidi-
teitspensioen is het in artikel 3.1
bedoelde inkomen, verminderd met
het franchisebedrag ter grootte van
€ 15.600.
2. Het in het eerste lid bedoelde fran-
chisebedrag kan door het bestuur
nader worden vastgesteld op een veel-
voud van € 50, indien het tot een
jaarbedrag herleide minimumloon per
maand, bedoeld in artikel 8, eerste
lid, onderdeel a, van de Wet mini-
mumloon en minimum vakantiebij-
slag, vermeerderd met de vakantie-
uitkering, bedoeld in artikel 15 van
die wet, een of meerdere wijzigingen
ondergaat of heeft ondergaan, waar-
door het laatstbedoelde jaarbedrag,
sinds de laatste aanpassing van het in
het eerste lid bedoelde bedrag, € 50
of meer is gewijzigd.

Artikel 5a.4
1. Indien de berekeningsgrondslag
niet hoger is dan € 23.114,60 wordt
het flexibel pensioen verhoogd met
€ 33,50 voor elk voor de berekening
van dat pensioen geldend jaar.

Artikel 5a.8
1. Indien recht is ontstaan op flexibel
pensioen na 31 december 2000 heeft
de fpu-gepensioneerde, gedurende de
periode waarin artikel 6, tweede lid
van de Wet brutering overhevelings-
toeslag lonen van toepassing is, recht
op een toeslag ter grootte van 1,9%
van dat pensioen, met een maximum
van € 792 per jaar.

Artikel 6.4
1. Indien de berekeningsgrondslag
niet hoger is dan € 23.114,60, wordt
het pensioen verhoogd met € 33,50
voor elk voor de berekening van dat
pensioen geldend jaar.

Artikel 7.4
3. De toeslag, bedoeld in het eerste
lid bedraagt niet meer dan vijftien
procent van € 34.171,18.

Artikel 7.5c
1. Indien recht is ontstaan op part-
nerpensioen of bijzonder partnerpen-
sioen na 31 december 2000 heeft de
partner of bijzondere partner die de
leeftijd van 65 jaar nog niet heeft
bereikt, gedurende de periode waarin
artikel 6, tweede lid van de Wet bru-
tering overhevelingstoeslag lonen van
toepassing is, recht op een toeslag ter
grootte van 1,9% van dat pensioen,
met een maximum van € 792 per
jaar.

Artikel 7.8
2. De in het eerste lid bedoelde toe-
slag bedraagt niet meer dan vijftien
procent van € 34.171,18.

Artikel 7.9a
1. Indien recht is ontstaan op wezen-
pensioen na 31 december 2000 heeft
de wees, gedurende de periode waarin
artikel 6, tweede lid van de Wet bru-
tering overhevelingstoeslag lonen van
toepassing is, recht op een toeslag ter
grootte van 1,9% van dat pensioen,
met een maximum van € 792 per
jaar.

Artikel 8.11
1. Indien recht is ontstaan op inva-
liditeitspensioen na 31 december 2000
heeft de deelnemer, gedurende de
periode waarin artikel 6, tweede lid
van de Wet brutering overhevelings-
toeslag lonen van toepassing is, recht
op een toeslag ter grootte van 1,9%
van dat pensioen, met een maximum
van € 792 per jaar.

Artikel 12.1
2. Het eerste lid is van overeenkom-
stige toepassing ten aanzien van de
maximale bedragen, bedoeld in de
artikelen 7.4, derde lid, 7.8, tweede
lid en de correctiebedragen, bedoeld
in artikel 18c.3, tweede lid, alsmede
ten aanzien van de bedragen,
genoemd in de artikelen 5a.4, eerste
lid en 6.4, eerste lid, met dien ver-
stande dat het bedrag waarmee het
pensioen wordt verhoogd, rekenkun-
dig wordt afgerond op 50 eurocenten.
7. Bij de vaststelling van het gewogen 
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gemiddelde, bedoeld in het vierde lid,
wordt uitgegaan van de laatst vastge-
stelde jaarlijkse som van de met de
deeltijdfactor vermenigvuldigde inko-
mens in de onderscheiden sectoren,
afgerond op miljoenen euro’s.

Artikel 18.5
2. De toeslagen, bedoeld in de artike-
len 18.6 tot en met 18.10, bedragen
per dienstjaar in het totaal, in geval
van een deelnemer die voor de AOW
als ongehuwd wordt aangemerkt niet
meer dan een percentage van de fran-
chise van € 12.025,18, dat overeen-
komt met twee procent van het
AOW-pensioen waarop een ongehuw-
de op 31 december 1995 recht heeft,
onderscheidenlijk in geval van een
deelnemer die voor de AOW als
gehuwd wordt aangemerkt een per-
centage van de franchise van
€ 12.025,18, dat overeenkomt met
twee procent van tweemaal het
AOW-pensioen waarop een gehuwde
op 31 december 1995 recht heeft.
6. Voorzover de toeslagen, bedoeld in
de artikelen 18.6 en 18.8, betrekking
hebben op een partnerpensioen of een
bijzonder partnerpensioen worden die
toeslagen tot de eerste dag van de
maand waarin betrokkene de leeftijd
van 65 jaar bereikt, uitgedrukt in een
percentage van de uniforme franchise
van € 12.025,18, dat overeenkomt
met respectievelijk een of twee pro-
cent van de Anw nabestaandenuitke-
ring, indien de betrokkene op deze
uitkering recht heeft, dan wel over-
eenkomt met respectievelijk een of
twee procent van de nabestaandenuit-
kering en de halfwezenuitkering van
de Anw, indien de betrokkene op
deze uitkeringen recht heeft.

Artikel 18.6
2. De toeslag, bedoeld in het eerste
lid, bedraagt per samenvallend dienst-
jaar:
a. voorzover de gepensioneerde voor
de toepassing van de AOW als onge-
huwd wordt aangemerkt dan wel
indien het een vrouwelijke gepensio-
neerde betreft die voor de AOW als
gehuwd wordt aangemerkt en hij
niet-verzekerd of vrijwillig verzekerd
is geweest ingevolge de AOW, een
percentage van de franchise van
€ 12.025,18, dat overeenkomt met
twee procent van het AOW-pensioen
waarop een ongehuwde op 31 decem-
ber 1995 recht heeft;
b. voorzover de mannelijke gepensio-

neerde voor de toepassing van de
AOW als gehuwd wordt aangemerkt
en zowel hij als zijn echtgenoot niet-
verzekerd of vrijwillig verzekerd zijn
geweest ingevolge de AOW, een per-
centage van de franchise van
€ 12.025,18, dat overeenkomt met
twee procent van tweemaal het
AOW-pensioen waarop een gehuwde
op 31 december 1995 recht heeft;
c. voorzover de gepensioneerde voor
de toepassing van de AOW als
gehuwd wordt aangemerkt en hij dan
wel zijn echtgenoot niet-verzekerd of
vrijwillig verzekerd zijn geweest inge-
volge de AOW, een percentage van
de franchise van € 12.025,18, dat
overeenkomt met één procent van
tweemaal het AOW-pensioen waarop
een gehuwde op 31 december 1995
recht heeft indien het een mannelijke
gepensioneerde betreft en een procent
van het AOW-pensioen waarop een
ongehuwde op 31 december 1995
recht heeft indien het een vrouwelijke
gepensioneerde betreft.

Artikel 18.8
2. De toeslag bedraagt per dienstjaar
waarin sprake is van samenloop van:
a. een eigen pensioen dat zijn oor-
sprong vindt in de Abp-wet met een
eigen pensioen dan wel een pensioen
van zijn echtgenoot dat zijn oor-
sprong vindt in de Abp-wet, een per-
centage van de franchise van
€ 12.025,18, dat:
1° indien de mannelijke gepensioneer-
de voor de toepassing van de AOW
als gehuwde wordt aangemerkt, over-
eenkomt met één procent van twee-
maal het AOW-pensioen waarop een
gehuwde op 31 december 1995 recht
heeft;
2° indien de vrouwelijke gepensio-
neerde voor de toepassing van de
AOW als gehuwd wordt aangemerkt
of indien de gepensioneerde voor de
toepassing van de AOW als onge-
huwde wordt aangemerkt, overeen-
komt met één procent van het AOW-
pensioen waarop een ongehuwde op
31 december 1995 recht heeft;
b. een eigen pensioen dat zijn oor-
sprong vindt in de Abp-wet met een
eigen dan wel een pensioen van zijn
echtgenoot dat zijn oorsprong niet
vindt in de Abp-wet, een percentage
van de franchise van € 12.025,18, dat:
1° indien de mannelijke gepensioneer-
de voor de toepassing van de AOW
als gehuwd wordt aangemerkt, over-
eenkomt met twee procent van twee-

maal het AOW-pensioen waarop een
gehuwde op 31 december 1995 recht
heeft;
2° indien de vrouwelijke gepensio-
neerde voor de toepassing van de
AOW als gehuwd wordt aangemerkt
of indien de gepensioneerde voor de
toepassing van de AOW als onge-
huwd wordt aangemerkt, overeen-
komt met twee procent van het
AOW-pensioen waarop een ongehuw-
de op 31 december 1995 recht heeft.

Artikel 18.9
2. De in het eerste lid bedoelde toe-
slag bedraagt per dienstjaar waarin
toepassing zou zijn gegeven aan F 7c
van de Abp-wet, een percentage van
de franchise van € 12.025,18, dat
overeenkomt met 0,525 procent van
de franchise, bedoeld in artikel F 7a,
derde lid, onderdeel a, van de Abp-
wet.

Artikel 18.10
2. De toeslag, bedoeld in het eerste
lid, bedraagt per pensioengeldig jaar
een percentage van de franchise van
€ 12.025,18, waarvan het bedrag
overeenkomt met 2 procent van het
verschil tussen tweemaal het AOW-
pensioen waarop een gehuwde op
31 december 1995 recht heeft en het
AOW-pensioen waarop een ongehuw-
de op 31 december 1995 recht heeft.

Artikel 18.11
2. De toeslag, bedoeld in het eerste
lid, bedraagt voor het partnerpen-
sioen en het bijzonder partnerpen-
sioen per dienstjaar het in een percen-
tage van de franchise van € 12.025,18
uitgedrukt verschil tussen enerzijds
vijf zevende gedeelte van twee procent
van tweemaal het AOW-pensioen
waarop een gehuwde recht heeft en
anderzijds:
a. indien de belanghebbende nog geen
65 jaar is en geen recht heeft op een
nabestaandenuitkering krachtens de
Anw, tot de eerste dag van de maand
waarin betrokkene de 65-jarige leef-
tijd bereikt: nihil;
b. indien de belanghebbende recht
heeft op een nabestaandenuitkering
krachtens artikel 14 van de Anw:
twee procent van die Anw-nabestaan-
denuitkering;
c. indien de belanghebbende recht
heeft op een AOW-pensioen voor
ongehuwden: twee procent van het
AOW-pensioen voor ongehuwden.
3. De korting, bedoeld in het eerste
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lid, bedraagt voor het partnerpen-
sioen en bijzonder partnerpensioen
per dienstjaar het in een percentage
van de franchise van € 12.025,18 uit-
gedrukt verschil tussen enerzijds:
a. indien de belanghebbende recht
heeft op een nabestaandenuitkering
krachtens artikel 14 van de Anw en
een halfwezenuitkering als bedoeld in
artikel 22 van de Anw: twee procent
van de som van beide uitkeringen; of
b. indien de belanghebbende recht
heeft op een AOW-pensioen voor
gehuwden en zijn partner eveneens
recht heeft op een AOW pensioen
voor gehuwden: twee procent van
tweemaal het AOW-pensioen voor
gehuwden; 
c. en anderzijds vijf zevende gedeelte
van twee procent van tweemaal het
AOW-pensioen waarop een gehuwde
recht heeft.
4. De toeslag, bedoeld in het eerste
lid, op het wezenpensioen bedraagt
per dienstjaar het in een percentage
van de franchise van € 12.025,18 uit-
gedrukte verschil tussen enerzijds een
zevende gedeelte, indien artikel 7.7,
eerste lid, onderdeel a, van toepassing
is onderscheidenlijk twee zevende
gedeelte, indien artikel 7.7, eerste lid,
onderdeel b, van toepassing is, van
twee procent van tweemaal het
AOW-pensioen waarop een gehuwde
recht heeft en anderzijds: 
a. indien de belanghebbende geen
recht heeft op een wezenuitkering
krachtens de Anw: nihil;
b. indien de belanghebbende jonger is
dan 10 jaar en recht heeft op een
wezenuitkering als bedoeld in artikel
29, tweede lid, letter a, van de Anw:
twee procent van die Anw-wezenuit-
kering.
5. De korting, bedoeld in het eerste
lid, op het wezenpensioen bedraagt
per dienstjaar het in een percentage
van de franchise van € 12.025,18 uit-
gedrukte verschil tussen enerzijds: 
a. indien de belanghebbende 10 jaar
of ouder is maar jonger is dan 16 jaar
en recht heeft op een wezenuitkering
als bedoeld in artikel 29, tweede lid,
letter b, van de Anw: twee procent
van die Anw-wezenuitkering; of
b. indien de belanghebbende 16 jaar
of ouder is en recht heeft op een
wezenuitkering als bedoeld in artikel
29, tweede lid, letter c, van de Anw:
twee procent van die Anw-wezenuit-
kering;
c. en anderzijds een zevende gedeelte
van twee procent van tweemaal het

AOW-pensioen waarop een gehuwde
recht heeft, indien artikel 7.7, eerste
lid, onderdeel a, van toepassing is,
onderscheidenlijk twee zevende
gedeelte van twee procent van twee-
maal het AOW-pensioen waarop een
gehuwde recht heeft, indien artikel
7.7, eerste lid, onderdeel b, van toe-
passing is.
6. Indien een partnerpensioen of bij-
zonder partnerpensioen wordt bere-
kend over diensttijd gelegen tussen
31 december 1985 en 1 januari 1996,
wordt op dat pensioen een toeslag
verleend voor zolang de belangheb-
bende nog geen 65 jaar is en geen
recht heeft op een nabestaandenuitke-
ring als bedoeld in de Anw. Deze toe-
slag bedraagt per voor pensioentel-
lend jaar, tot de eerste dag van de
maand waarin betrokkene de 65-jari-
ge leeftijd bereikt, een percentage van
de franchise van € 12.025,18 dat
overeenkomt met 2,5 procent van de
Anw-nabestaandenuitkering.
7. Indien een wezenpensioen wordt
berekend over diensttijd gelegen tus-
sen 31 december 1985 en 1 januari
1996 wordt op dat pensioen een toe-
slag verleend aan de wees die geen
recht heeft op een pensioen krachtens
de Anw en waarvan de overlevende
ouder recht heeft op een Anw nabe-
staandenuitkering zonder recht te
hebben op een Anw-halfwezenuitke-
ring. Deze toeslag bedraagt per pen-
sioentellend jaar een percentage van
de franchise van € 12.025,18 dat
overeenkomt met: 
a. 0,375% van de som van de Anw
nabestaandenuitkering en halfwezen-
uitkering, voor de wees bedoeld in
artikel 7.7,eerste lid, onderdeel a;
b. 0,75 % van de som van de Anw
nabestaandenuitkering en halfwezen-
uitkering voor de wees bedoeld in
artikel 7.7, eerste lid, onderdeel b.
8. Het percentage van de franchise
van € 12.025,18, genoemd in de voor-
gaande leden, wordt vastgesteld aan
de hand van de AOW- en AWW-
bedragen, die op 31 december 1995
gegolden hebben.

Artikel 18.14
3. Indien het recht op het in het eer-
ste lid genoemde pensioen is ingegaan
voor 1 januari 1986 geldt in afwijking
van de artikelen 8.3 en 8.1, eerste lid,
onderdeel c, en het tweede lid als
berekeningsgrondslag de middelsom,
bedoeld in artikel F 6 van de Abp-
wet en tot en met 31 december 1995

aangepast overeenkomstig artikel A 8
van die wet, welke middelsom is ver-
hoogd met tien procent doch niet
meer dan met € 3.302,08

Artikel 18.16
4. Degene die op 31 december 1995
recht heeft op de toeslag, bedoeld in
artikel F 9a van de Abp-wet, zoals
dit artikel gold op 30 april 1994,
heeft recht op een toeslag van vier en
een half procent van het bedrag van
het invaliditeitspensioen, echter niet
meer dan vier en een half procent van
€ 33.020,78.

Artikel II
Artikel 19.5 komt te luiden:
Dit reglement met bijlagen, in wer-
king getreden op 1 januari 1996, laat-
stelijk gewijzigd met ingang van
1 juni 2001, treedt in werking met
ingang van 1 januari 2002.

Artikel III
De wijzigingen in artikel I en II tre-
den in werking met ingang van
1 januari 2002.

De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de directeur-generaal Management en
Personeelsbeleid,
M.J. van Rijn.
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