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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijziging pensioenreglement ABP per 1 april 2012, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP wordt als volgt gewijzigd.
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
Een nieuw sub v. wordt toegevoegd: “AOW-leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in
artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet.
Artikel 2.5 Deelnemers
Het eerste lid, sub b komt te vervallen.
Het eerste lid sub c tot en met f worden omgenummerd tot b tot en met e.
In het tweede lid wordt “onderdeel d” vervangen door “onderdeel c”.
In overgangsbepaling D wordt “aanhef onder d” vervangen door “eerste lid onder c”.
Artikel 3.2 Berekening pensioengevend inkomen
In het vierde lid wordt “8 september 2008, nr. CPP2008/1727M” gewijzigd in “de fiscale regelgeving”.
Artikel 4.1 Premieplicht ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en Anw-compensatie
Voorstel tot wijziging
In het eerste lid komt sub b te vervallen en wordt sub c omgenummerd tot sub b.
In overgangsbepaling B wordt “c” gewijzigd in “b”.
Artikel 4.6 Premieplicht ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
In het eerste lid komt sub b te vervallen en wordt sub c omgenummerd tot sub b.
In overgangsbepaling B wordt “c” gewijzigd in “b”.
Artikel 7.1 Toekenning, betaling en einde ouderdomspensioen
Aan artikel 7.1 wordt een nieuw tweede lid toegevoegd: “2. ABP kent het ouderdomspensioen toe per
de eerste dag van de maand.” De huidige leden 2 en 3 worden vernummerd tot 3 en 4.
Er wordt een overgangsbepaling toegevoegd:
Overgangsbepaling bij artikel 7.1
Deelnemer geboren voor 1 januari 1950, die
recht heeft op een aanvullende uitkering als
bedoeld in artikel 4 van het FPU-reglement

Artikel 7.1 lid 2 is niet van toepassing.

Artikel 7.3 Recht op ouderdomspensioen
In overgangsbepaling E wordt in de rechtkolom “65 jaar wordt” vervangen door “de AOW-leeftijd
bereikt”.
Artikel 7.5 Opbouw aanspraak op ouderdomspensioen
Aan artikel 7.5 wordt de volgende overgangsbepaling toegevoegd:
Overgangsbepaling E bij artikel 7.5
Inkoop van aanspraken ouderdomspensioen
ingevolge het Akkoord Arbeidsvoorwaarden
sector Politie 2005 – 2007
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Inkoop van aanspraken ouderdomspensioen is mogelijk over perioden vóór
1 januari 2006, waarin minder pensioenaanspraken zijn opgebouwd dan is
toegestaan op grond van de Wet op de Loonbelasting 1964. De aanspraken en
voorwaarden zijn vastgelegd in artikel 2 van bijlage C bij dit reglement.

1 februari 2013

Artikel 7.6 berekening ouderdomspensioen
In het vierde lid wordt in de tweede volzin “Vóór leeftijd 65 jaar” gewijzigd in “Bij ingang van het
ouderdomspensioen vóór de AOW-leeftijd”.
Artikel 7.7 Toekenning ouderdomspensioen bij overschrijding inkomen
In artikel 7.7 wordt “65 jaar”gewijzigd in “de AOW-leeftijd”.
Artikel 8.8 Compensatie indien geen recht op Anw
Het huidige derde lid komt te vervallen en wordt vervangen door: “3. Indien de partner bij de
toekenning van het partnerpensioen geen recht heeft op een Anw-uitkering en jonger is dan 40 jaar
wordt de compensatie uit het eerste lid toegekend voor een periode van 12 maanden.”
Artikel 9.9 Compensatie indien geen recht op Anw
Het huidige derde lid komt te vervallen en wordt vervangen door: “3. Indien de partner bij de
toekenning van het partnerpensioen geen recht heeft op een Anw-uitkering en jonger is dan 40 jaar
wordt de compensatie uit het eerste lid toegekend voor een periode van 12 maanden.”
Artikel 10.3 Berekening wezenpensioen
In het vijfde lid wordt onder sub a. na “artikel” toegevoegd “7.11,”.
Artikel 11.12 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid in
aanvulling op de vervolguitkering
In het eerste lid wordt “65% * arbeidsongeschiktheidspercentage” vervangen door “uitkeringspercentage” en wordt toegevoegd: “Het uitkeringspercentage telt mee op basis van onderstaande tabel.”
Tevens wordt een tabel toegevoegd:
Arbeidsongeschiktheidspercentage

Uitkeringspercentage

65% tot 80%

47,1%

55% tot 65%

39%

45% tot 55%

32,5%

35% tot 45%

26%

Artikel 13.3 Overname aanspraak levensloopregeling
In artikel 13.3 wordt “leeftijd van 65 jaar” gewijzigd in “AOW-leeftijd”.
Artikel 16.5 Bijsparen voor een hoger partnerpensioen (PartnerPlusPensioen)
Aan artikel 16.5 wordt de volgende overgangsbepaling toegevoegd:
Overgangsbepaling bij artikel 16.5
Verhoging van de aanspraak partnerpensioen
bij overlijden op of na 65 jaar ingevolge het
Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie
2005 – 2007

Ingevolge het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie 2005-2007 is een
verhoging van de aanspraak partnerpensioen bij overlijden op of na 65 jaar
mogelijk. De wijze waarop de verhoging van de aanspraken plaatsvindt en
voorwaarden op basis waarvan de verhoging wordt bepaald, zijn vastgelegd in
artikel 1 van bijlage C bij dit reglement.

Artikel 18.4 Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten
Aan het artikel 18.4 wordt een nieuw vierde lid ingevoegd: “4. De vermindering, bedoeld in het eerste
lid, wordt niet gecompenseerd door een aanspraak of recht op grond van dit reglement.”
Artikel 18.7 Inwerkingtreding/overgangsbepaling
In de bepaling wordt “met ingang van 1 april 2012” gewijzigd in “per 1 januari 2013”.

Bijlage C bij het pensioenreglement van ABP
In de koptekst wordt na “2.6” toegevoegd “, 7.5 en 16.5”
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Er wordt een nieuw artikel 2 toegevoegd:
Artikel 2 Inkoop max Politie
1. De deelnemer die ingevolge het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie 2005 – 2007 in
aanmerking komt voor de voorwaardelijke inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen over
het verleden, heeft recht op een verhoging van het ouderdomspensioen, verder aangeduid als
inkoop max.
2. Om in aanmerking te komen voor deze verhoging dient de deelnemer te voldoen aan het gestelde
in de leden 1 tot en met 3, respectievelijk is het gestelde in de leden 6 en 11 tot en met 15 uit
overgangsbepaling D bij artikel 7.5 van overeenkomstige toepassing voor de inkoop van aanspraken ouderdomspensioen.
3. In afwijking in zoverre van het tweede lid van overgangsbepaling D bij artikel 7.5 dient de
werknemer zonder onderbreking in de sector politie werknemer te blijven.
4. Over de periode voor 1 januari 2004 worden de in te kopen aanspraken op ouderdomspensioen
berekend op basis van het pensioengevend inkomen op 1 januari 2006, een opbouwpercentage
van 1,9% en een franchise van € 10.400.
5. Over het jaar 2004 worden de in te kopen aanspraken ouderdomspensioen berekend op basis van
het pensioengevend inkomen op 1 januari 2004, een opbouwpercentage van 2,05%, een franchise
van € 9.400 en over het jaar 2005 op basis van het pensioengevend inkomen op 1 januari 2005,
een opbouwpercentage van 2,05% en een franchise van € 9.400.
6. De met toepassing van de voorgaande leden berekende in te kopen aanspraken op ouderdomspensioen worden verminderd met
a. de aanspraken op ouderdomspensioen, bedoeld in hoofdstuk 7; en
b. de inkoop van aanspraken ouderdomspensioen als bedoeld in overgangsbepaling D bij artikel
7.5.
7. ABP stelt een inkoopsom vast die nodig is om de inkoop max te financieren.
8. De inkoopsom, als genoemd in het zevende lid, is door de werkgever verschuldigd op de dag
voorafgaand aan de datum van toekenning van het ouderdomspensioen, of indien eerder op de
dag van overlijden van de werknemer op of na 65 jaar, maar uiterlijk op 30-12-2022.

Bijlage K bij het pensioenreglement van ABP (Overgangsbepaling bij de artikelen 7.6, 8.3,
9.3, 9.6 en 10.3)
Artikel 6 aanvulling niet verzekerde AOW-tijd / vrijwillige premiebetaling
In het eerste lid wordt “65-jarige leeftijd” gewijzigd in “AOW-leeftijd”.
Artikel 7 Aanvulling inkomensafhankelijke AOW-toeslag
In het artikel wordt “65-jarige leeftijd” gewijzigd in “AOW-leeftijd”.
Artikel 8 Aanvulling samenvallende diensttijd
In het artikel wordt “65-jarige leeftijd” gewijzigd in “AOW-leeftijd”.
Artikel 10 Aanvulling partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen
In het artikel wordt “nog geen 65 jaar is” gewijzigd in “de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft”.
Artikel 12 Aanvulling samenvallende diensttijd
In het artikel wordt “65-jarige leeftijd” gewijzigd in “AOW-leeftijd”.
Artikel 13 Aanvulling partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen
In het artikel wordt “jonger is dan 65 jaar” gewijzigd in “de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt
heeft”.
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