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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijziging Pensioenreglement ABP per 1 april 2016
Artikel 1.13 Afkoop, vervreemden, prijsgeven of bezwaren van pensioen in principe niet
mogelijk
In de tweede volzin wordt ‘8.10’ vervangen door ‘8.14’ en ‘9.12’ door ‘9.14’. Voor ’10.6’ wordt ‘en’
vervangen door ‘,’. Na ’10.6’ vervalt ‘.’ en wordt toegevoegd ‘en artikel 5.12 van bijlage M bij dit
pensioenreglement.’

Artikel 16.2 Vrijwillige voortzetting van de deelneming
In het tweede lid wordt ‘drie’ vervangen door ‘negen’.

Artikel 17.1.11 Afkoop, vervreemden, prijsgeven of bezwaren van pensioen in principe niet
mogelijk
In de tweede volzin voor ’17.9.6’ wordt ‘en’ vervangen door ‘,’. Na ’17.9.6’ vervalt ‘.’ en wordt
toegevoegd ‘ en artikel 5.12 van bijlage H bij dit hoofdstuk.’

Artikel 17.13.1 Vrijwillige voortzetting van de deelneming
In het tweede lid wordt ‘drie’ vervangen door ‘negen’.

Bijlage H bij hoofdstuk 17 Artikel 1 Algemene bepalingen
Het huidige lid 5 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw lid 5. De nieuwe tekst van lid 5
luidt: ‘De nettopensioenregeling is niet van toepassing indien en zolang ABP de sectorwerkgever als
bedoeld in de WPA dan wel de aangesloten werkgever heeft vrijgesteld van deze nettopensioenregeling, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.8 van het uitvoeringsreglement.’.

Bijlage H bij hoofdstuk 17 Artikel 5.12 Fiscale behandeling
Het huidige artikel 5.12 wordt vernummerd tot artikel 5.13. In de kop van het artikel wordt ‘5.12’
vervangen door ‘5.13’. Er wordt een nieuw artikel 5.12 ingevoegd luidende:
Artikel 5.12 Afkoop nettopensioen’
1. Als het ouderdomspensioen op grond van deze bijlage tezamen met de aanspraken op grond van
paragraaf 6 van hoofdstuk 17, op de dag van het bereiken van de 65-jarige leeftijd op jaarbasis
minder bedraagt dan het bedrag bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, koopt ABP dit pensioen af
tenzij betrokkene daar niet mee instemt. Betrokkene ontvangt bij afkoop een uitkering ineens.
2. Als het partnerpensioen op grond van deze bijlage tezamen met het recht op grond van paragraaf
7 of 8 van hoofdstuk 17 op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het bedrag als
bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, koopt ABP dit pensioen af. Betrokkene ontvangt bij afkoop een
uitkering ineens.
3. Als het wezenpensioen op grond van deze bijlage tezamen met het recht op grond van paragraaf 9
van hoofdstuk 17 op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het bedrag als bedoeld
in artikel 66, eerste lid PW, koopt ABP dit pensioen af. De wees ontvangt dan een uitkering ineens.
4. Bij de bepaling van de som in de voorgaande leden dient het pensioen uit hoofde van de nettopensioenregeling gebruteerd te worden met de nettofactor zoals opgenomen in artikel 5.5 van het
nettopensioenreglement.’

Bijlage M Artikel 1 Algemene Bepalingen
Het huidige lid 5 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw lid 5. De nieuwe tekst van lid 5
luidt: ‘De nettopensioenregeling is niet van toepassing indien en zolang ABP de sectorwerkgever als
bedoeld in de WPA dan wel de aangesloten werkgever heeft vrijgesteld van deze nettopensioenregeling, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.8 van het uitvoeringsreglement.’.

Bijlage M Artikel 5.12 Fiscale behandeling
Het huidige artikel 5.12 wordt vernummerd tot artikel 5.13. In de kop van het artikel wordt ‘5.12’
vervangen door ‘5.13’. Er wordt een nieuw artikel 5.12 ingevoegd luidende:
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‘ Artikel 5.12 Afkoop nettopensioen
1. Als het ouderdomspensioen op grond van deze bijlage tezamen met de aanspraken op grond van
hoofdstuk 7, op de dag van het bereiken van de AOW-leeftijd op jaarbasis minder bedraagt dan het
bedrag bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, koopt ABP dit pensioen af tenzij betrokkene daar niet
mee instemt. Betrokkene ontvangt bij afkoop een uitkering ineens.
2. Als het partnerpensioen op grond van deze bijlage tezamen met het recht op grond van hoofdstuk
8 of 9 op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het bedrag als bedoeld in artikel 66,
eerste lid PW, koopt ABP dit pensioen af. Betrokkene ontvangt bij afkoop een uitkering ineens.
3. Als het wezenpensioen op grond van deze bijlage tezamen met het recht op grond van hoofdstuk
10 op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het bedrag als bedoeld in artikel 66,
eerste lid PW, koopt ABP dit pensioen af. De wees ontvangt dan een uitkering ineens.
4. Bij de bepaling van de som in de voorgaande leden dient het pensioen uit hoofde van de nettopensioenregeling gebruteerd te worden met de nettofactor zoals opgenomen in artikel 5.5 van het
nettopensioenreglement.’
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