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Wijziging reglement ABP per 1 juli 2015

A. Wijzigingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 

Onderstaande wijzigingen moeten als gevolg van fiscale wetgeving met terugwerkende kracht worden 
gewijzigd in het pensioenreglement dan wel betreffen wijzigingen die betrekking hebben op afspraken 
die in 2014 in de Pensioenkamer gemaakt zijn, maar nog niet juist in het reglement verankerd waren.

Artikel 1.2 Deeltijddienstverhouding en deeltijdfactor 

Er wordt een nieuw vierde lid toegevoegd: “Indien de breuk als bedoeld in tweede lid groter is dan 1 
en deze na vermenigvuldiging met het inkomen in een volledige dienstverhouding meer bedraagt dan 
het inkomen als bedoeld in artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting 1964, dan wordt de deeltijd-
factor beperkt. Voor de toepassing van het tweede lid is de teller dan gelijk aan het inkomen als 
bedoeld in artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting. De noemer bedraagt het inkomen in een 
soortgelijke volledige dienstverhouding, maar maximaal het inkomen als bedoeld in artikel 18ga van 
de Wet op de Loonbelasting.”

Artikel 1.3 Deeltijdfactor bij ontslaguitkering of werkloosheidsuitkering 

Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd: “Indien de breuk als bedoeld in het eerste lid groter is dan 
1 en deze na vermenigvuldiging met het inkomen in een volledige dienstverhouding meer bedraagt 
dan het inkomen als bedoeld in artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting 1964, dan wordt de 
deeltijdfactor beperkt. Voor de toepassing van het eerste lid is de teller dan gelijk aan het inkomen als 
bedoeld in artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting. De noemer bedraagt het inkomen in een 
soortgelijke volledige dienstverhouding, maar maximaal het inkomen als bedoeld in artikel 18ga van 
de Wet op de Loonbelasting.”
Het huidige tweede en derde lid wordt omgenummerd naar derde en vierde lid.
In de rechterkolom van de overgangsbepalingen A en B bij artikel 1.3 wordt “en 2” gewijzigd in “tot 
en met 3”.

Artikel 1.4 Deeltijdfactor bij ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 

De huidige tekst wordt omgenummerd tot een eerste lid.
Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd: “2.Indien de deeltijdfactor als bedoeld in het eerste lid 
groter is dan 1 en deze, na vermenigvuldiging met het inkomen in de volledige dienstverhouding, 
meer bedraagt dan het inkomen als bedoeld in artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting 1964, dan 
wordt de deeltijdfactor beperkt. De deeltijdfactor is dan een breuk waarvan de teller gelijk is aan het 
inkomen als bedoeld in artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting. De noemer bedraagt het 
inkomen in de volledige dienstverhouding, maar maximaal het inkomen als bedoeld in artikel 18ga 
van de Wet op de Loonbelasting.”

Artikel 2.5 Deelnemers 

In het eerste lid wordt “sub b” vernummerd tot “sub d”, “sub c” vernummerd tot “sub b” en “sub d”
vernummerd tot “sub c”.
In het tweede lid wordt “c” gewijzigd in “d”.

Artikel 3.2 Berekening pensioengevend inkomen 

In het zesde lid wordt voor “inkomen” toegevoegd “feitelijk ontvangen”. Na de eerste volzin wordt 
een nieuwe zin toegevoegd: “Hierbij wordt geen rekening gehouden met de aanpassing van de 
deeltijdfactor als bedoeld in de artikelen 1.2 lid 4, 1.3 lid 2 alsmede 1.4 lid 2.”

Artikel 7.3 Recht op ouderdomspensioen 

In het eerste lid wordt “de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt” 
gewijzigd in
“de dag waarop hij de AOW-leeftijd bereikt”.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2015 nr. 17656 30 juni 2015



Artikel 8.3 Berekening partnerpensioen 

In het eerste lid van de rechterkolom van overgangsbepaling A wordt “65” gewijzigd in “67”.

Artikel 11.1 Begripsbepalingen 

Aan lid d wordt na “3.4” toegevoegd “lid 1”en wordt na “deeltijdfactor” toegevoegd “als bedoeld in 
artikel 1.4 lid 1”

Artikel 17.6.3 Berekening ouderdomspensioen 

In overgangsbepaling B wordt in de rechterkolom onder B een nieuw derde lid toegevoegd: “De 
aanvulling blijft gehandhaafd wanneer de toeslag ingevolge artikel 8 lid 2 van de AOW niet meer 
herleeft.”. 
Er wordt een overgangsbepaling F toegevoegd:

 Overgangsbepaling F bij artikel 17.6.3

 Pensioenaanspraken opgebouwd voor 
1 januari 2015

Bij de berekening van het ouderdomspensioen wordt uitgegaan van een pensioen-
leeftijd van 65 jaar.

Bijlage K 

Artikel  7 Aanvulling inkomensafhankelijke AOW-toeslag 

Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd: “De aanvulling blijft gehandhaafd wanneer de toeslag 
ingevolge artikel 8 lid 2 van de AOW niet meer herleeft.

B. Wijzigingen vanaf 1 juli 2015 

Artikel 7.1 Toekenning, betaling en einde ouderdomspensioen 

Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd: “3. ABP kent het ouderdomspensioen toe per een datum 
die is gelegen op of ná de datum van de schriftelijke aanvraag, echter uiterlijk op het in dit reglement 
voorgeschreven uiterste moment.”
De huidige leden 3 en 4 worden omgenummerd tot 4 en 5.

Artikel 17.1.1 Begripsbepalingen 

in artikel 17.1.1 wordt een nieuw sub b opgenomen: “b. ABTN: de actuariële en bedrijfstechnische 
nota zoals bedoeld in artikel 145 Pensioenwet.”
De huidige begripsbepalingen “b. t/m u.” worden verletterd tot de onderdelen “c. t/m v.”.
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