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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingen pensioenovereenkomst ABP 1 januari 2014, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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 17 oktober 2013, gedaan namens de sociale partners in de Raad voor het
Overheidspersoneel, tot plaatsing in de Staatscourant;
Maakt bekend:
Dat de Pensioenovereenkomst van 15 maart 1995, laatstelijk gewijzigd ingevolge de publicatie in de
Staatscourant van 21 mei 2013, wordt gewijzigd.
In de overwegingen komt het vierde gedachtestreepje te vervallen.
In het nieuwe zevende gedachtestreepje wordt “het pensioenfonds” vervangen door “de Stichting
Pensioenfonds ABP (hierna: het pensioenfonds)”
Het laatste gedachtestreepje komt als volgt te luiden: “de verschuldigde premies voor voorwaardelijke
inkoop en de verschuldigde Vut-fondsbijdrage zijn opgenomen in deze overeenkomst, omdat deze
premies als een gezamenlijke premie worden geheven.”
In artikel 4 komt lid 2 sub d te vervallen. Er worden nieuwe leden 3 tot en met 6 toegevoegd:
3. De som van de verschuldigde premie voor voorwaardelijke inkoop als bedoeld in overgangsbepaling D bij artikel 7.5 van het pensioenreglement en de verschuldigde Vutfondsbijdrage, als bedoeld
in artikel 19 van het FPU-reglement, komt in 2014 en 2015 volledig voor rekening van de overheidswerkgever.
4. Voor zover de som van de premies als benoemd in het derde lid hoger is dan 3,29% van het
pensioengevend inkomen wordt het premieverhaal ouderdoms- en nabestaandenpensioen
verhoogd1. Hierbij geldt het volgende:
a. Voor 2014 geldt dat het meerdere tot een niveau van 4,4% volledig en boven de 4,8% voor 50%
wordt verhaald op de overheidswerknemer.
b. Voor 2015 geldt dat het meerdere tot een niveau van 4,4% volledig en boven de 4,4% voor 50%
wordt verhaald op de overheidswerknemer.
5. De verschuldigde premie voor voorwaardelijke inkoop als bedoeld in overgangsbepaling D bij
artikel 7.5 van het pensioenreglement komt in 2016 tot en met 2022 volledig voor rekening van de
overheidswerkgever.
6. Indien de premie als benoemd in het vijfde lid hoger is dan 2,5% van het pensioengevend
inkomen, wordt het premieverhaal ouderdoms- en nabestaandenpensioen verhoogd1. Hierbij geldt
dat het meerdere tot 2,9% volledig en boven de 2,9% voor 50% wordt verhaald op de overheidswerknemer.
De huidige leden 3 tot en met 9 worden vernummerd tot 7 tot en met 13.
In het nieuwe lid 8 wordt “derde” vervangen door “zesde”.
In artikel 5 wordt het derde lid gewijzigd. Het derde lid komt als volgt te luiden:
3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid:
a. bedraagt de jaarlijkse mutatie van het werkgeversaandeel in de verschuldigde premie voor
ouderdoms- en nabestaandenpensioen van militairen nooit meer dan de relatieve – i.c.
procentuele – stijging, c.q. nooit minder dan de relatieve – i.c. procentuele – daling, van de
premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen bedoeld in artikel 4. Indien sprake is van
een grotere stijging, c.q. een kleinere daling wordt het meerdere volledig verhaald op de
beroepsmilitairen via een opslag op het premieverhaal voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De opslag kan in enig jaar worden verlaagd als gevolg van een kleinere stijging of een
grotere daling ten opzichte van de ontwikkeling van de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen bedoeld in artikel 4. Het werkgeversaandeel in de verschuldigde premie voor
ouderdoms- en nabestaandenpensioen bedraagt echter nooit meer dan 70%.
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Het percentage vermeld in het tweede lid sub a wordt tijdelijk (uiterlijk tot en met 2022) zodanig verhoogd dat hiermee de stijging
gecompenseerd wordt met inachtneming van de afspraken in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en vastgelegd in het ABP Pensioenakkoord van 17 oktober 2013.
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b. blijft voor het jaar 2014 eenmalig de opslag voor de beroepsmilitairen gelijk aan het niveau van
2013.
In artikel 7 wordt in lid 1 “12 september 2007” gewijzigd in “21 mei 2013”.
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