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Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP
12 september 2007/Nr. 20070000301340
DGMOS/DAOS/Afd. A&A
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 5 juli 2007,
gedaan namens de sociale partners in
de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid, tot plaatsing in de Staatscourant;
Maakt bekend:
De wijzigingen van het
Pensioenreglement die voortvloeien
uit aanpassing van het indexatiebeleid
en invulling van het beleid voor naindexatie.
Het pensioenreglement van de
Stichting Pensioenfonds ABP wordt
gewijzigd als volgt.
Artikel 7.6 Berekening ouderdomspensioen
Vierde lid
In het vierde lid wordt de volgende
passage toegevoegd:
‘ABP bepaalt de hoogte van het pensioen met toepassing van de factoren
opgenomen in bijlage G bij dit reglement.’
Artikel 14.1 Voorwaardelijke indexatie
Derde lid
In het derde lid wordt de tweede zin
gewijzigd. De tweede zin komt te luiden als volgt:
‘ABP toetst elk jaar of en in welke
mate de aanpassing als bedoeld in het
eerste lid kan plaatsvinden.’
Artikel 17.11.1 Voorwaardelijke
indexatie
Derde lid
In het derde lid wordt de tweede zin
gewijzigd. De tweede zin komt te luiden als volgt:
‘ABP toetst elk jaar of en in welke
mate de aanpassing als bedoeld in het
eerste lid kan plaatsvinden.’

Bijlage C bij hoofdstuk 17 (Artikel
17.11.1)
Bijlage C bij hoofdstuk 17 wordt als
volgt aangepast:
Artikel 1 wordt geschrapt en artikel 2
en artikel 3 worden samengevoegd en
vernummerd tot artikel 1.
In het tot artikel 1 vernummerde artikel 3 wordt de zinsnede ‘in het vierde
tot en met twaalfde artikel van deze
bijlage’ gewijzigd in ‘in het tweede tot
en met elfde artikel van deze bijlage’.
De volgende zin wordt toegevoegd:
‘ABP kan afwijken van deze nadere
regels, zoals bedoeld in het derde lid
van artikel 17.11.1 en zoals nader
gespecificeerd in de actuariële en
bedrijfstechnische nota.’
Het tot artikel 5 vernummerde artikel
7 wordt gewijzigd en komt te luiden
als volgt:
‘5. De bovengrens van deze staffel
wordt vastgesteld op 140%. Iedere
drie jaren, voor het eerst in 2009,
beoordeelt ABP of de bovengrens van
de staffel nog adequaat is.’
In het tot artikel 6 vernummerde artikel 8 wordt ‘vierde artikel’ gewijzigd
in ‘tweede artikel’.
In het tot artikel 7 vernummerde artikel 9 wordt ‘vierde artikel’ gewijzigd
in ‘tweede artikel’. De zinsnede ‘de
verhouding tussen de boven- en
ondergrens’ wordt gewijzigd in ‘de
verhouding tussen de bovengrens van
140% en ondergrens van 100%’.

van na-indexatie geen onevenredig
zware gevolgen mag hebben voor het
uitzicht op volledige indexatie in de
nabije toekomst. Een besluit dat in
enig jaar na-indexatie kan plaatsvinden, vormt geen garantie voor in toekomstige jaren toe te kennen aanpassingen en houdt geen beperking in
van de beleidsvrijheid die ABP ter
zake heeft.’
In het tot artikel 10 vernummerde
artikel 12 wordt de zinsnede ‘vóórdat
volledige inhaalindexatie’ gewijzigd
in ‘vóórdat met toepassing van artikel
9 van deze bijlage volledige naindexatie’.
In de figuur ‘Beleidsstaffel indexatie’
wordt bij bovengrens toegevoegd
‘(140%)’ en wordt het begrip ‘inhaalindexatie’ gewijzigd in ‘na-indexatie’.
Bijlage A bij het pensioenreglement
van ABP
Bijlage A bij het pensioenreglement
wordt als volgt aangepast:
Onder hoofdstuk 6 wordt bij overgangsbepaling B en bij overgangsbepaling C in de kolom Datum, onder
01-01-2007 opgenomen 0,226. Bij
overgangsbepaling D, overgangsbepaling F en overgangsbepaling H wordt
opgenomen 0,210.

In het tot artikel 8 vernummerde artikel 10 wordt ‘vierde artikel’ gewijzigd
in ‘tweede artikel’ en wordt het
begrip ‘inhaalindexatie’ gewijzigd in
‘na-indexatie’.
Het tot artikel 9 vernummerde 11
wordt gewijzigd en komt te luiden als
volgt:
‘9. Bij een eventueel besluit tot naindexatie, laat ABP zich leiden door
de aan de financiële positie van het
fonds te stellen eisen en de overweging dat een besluit tot toekenning
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Aan bijlage A wordt voor de rij ‘bijlage C artikel 1’ de volgende rij toegevoegd

Bijlage G bij het pensioenreglement van ABP (Artikel 7.6)
Bijlage G bij het pensioenreglement luidt als volgt:
Factoren bij eerder of later ingaan ouderdomspensioen dan bij leeftijd 65 jaar
(artikel 7.6, tweede lid)

Factoren bij in hoogte variëren van ouderdomspensioen (artikel 7.6, vierde lid)

Bijlage H bij het pensioenreglement van ABP (Artikel 14.1)
Bijlage H bij artikel 14.1 van het pensioenreglement wordt als volgt aangepast:
Artikel 1 wordt geschrapt.
In het tot artikel 1 vernummerde artikel 2 wordt in de eerste zin ‘Bijlage’ gewijzigd in ‘bijlage’ en wordt in de tweede zin de zinsnede ‘in het vierde tot en met
twaalfde artikel van deze bijlage’ gewijzigd in ‘in het tweede tot en met elfde
artikel van deze bijlage’.
De volgende zin wordt toegevoegd:
‘ABP kan afwijken van deze nadere regels, zoals bedoeld in het derde lid van
artikel 14.1 en zoals nader gespecificeerd in de actuariële en bedrijfstechnische
nota.’
In het tot artikel 3 vernummerde artikel 4 wordt ‘Bijlage’ gewijzigd in ‘bijlage’.
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Het tot artikel 5 vernummerde artikel 6 wordt gewijzigd en komt te luiden als
volgt:
‘5. De bovengrens van deze staffel wordt vastgesteld op 140%. Iedere drie
jaren, voor het eerst in 2009, beoordeelt ABP of de bovengrens van de staffel
nog adequaat is.’
In het tot artikel 6 vernummerde artikel 7 wordt de zinsnede ‘vierde artikel
van deze Bijlage’ gewijzigd in ‘derde artikel van deze bijlage’.
In het tot artikel 7 vernummerde artikel 8 wordt de zinsnede ‘vierde artikel
van deze Bijlage’ gewijzigd in ‘derde artikel van deze bijlage’. De zinsnede ‘de
verhouding tussen de boven- en ondergrens’ wordt gewijzigd in ‘de verhouding tussen de bovengrens van 140% en ondergrens van 100%’.
In het tot artikel 8 vernummerde artikel 9 wordt de zinsnede ‘vierde artikel
van deze Bijlage’ gewijzigd in ‘derde artikel van deze bijlage’ en wordt het
begrip ‘inhaalindexatie’ gewijzigd in ‘na-indexatie’.
Het tot artikel 9 vernummerde artikel 10 wordt gewijzigd en komt te luiden
als volgt:
‘9. Bij een eventueel besluit tot na-indexatie, laat ABP zich leiden door de aan
de financiële positie van het fonds te stellen eisen en de overweging dat een
besluit tot toekenning van na-indexatie geen onevenredig zware gevolgen mag
hebben voor het uitzicht op volledige indexatie in de nabije toekomst. Een
besluit dat in enig jaar na-indexatie kan plaatsvinden, vormt geen garantie
voor in toekomstige jaren toe te kennen aanpassingen en houdt geen beperking in van de beleidsvrijheid die ABP ter zake heeft.’
In het tot artikel 10 vernummerd artikel 11 wordt de zinsnede ‘vóórdat volledige inhaalindexatie’ gewijzigd in ‘vóórdat met toepassing van artikel 9 van
deze bijlage volledige na-indexatie’.
In de figuur Beleidsstaffel indexatie wordt bij bovengrens toegevoegd ‘(140%)’
en wordt het begrip ‘inhaalindexatie’ gewijzigd in ‘na-indexatie’.
Inwerkingtreding
De wijzigingen treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de directeur Arbeidszaken Openbare Sector,
C.J.A. Maas.
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