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Wijziging pensioenreglement ABP

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 12 december 2011, gedaan namens de 
sociale partners in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, tot plaatsing in de Staatscourant;

Maakt bekend:

Het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP wordt gewijzigd als volgt.

Artikel 3.2 

In het eerste lid van artikel 3.2 wordt een zin toegevoegd ‘Een aanpassing van het pensioengevend 
inkomen vindt uitsluitend plaats wanneer een tot ABP gerichte rechterlijke uitspraak daartoe verplicht 
of wanneer een feitelijk en formeel op peildatum vaststaand inkomen door de werkgever foutief is 
aangeleverd.’

Artikel 7.17 

Aan artikel 7.17 wordt de volgende overgangsbepaling toegevoegd:

 Overgangsbepaling bij artikel 7.17

 FPU gepensioneerde Artikel 7.17 is van toepassing.
In afwijking van het eerste lid bedraagt de uitkering het flexibel pensioen over 1 
maand.

Artikel 8.4 

In de aanhef wordt ‘premiebetaling AOW/Anw over pensioen’ gewijzigd in ‘loonheffing voor 65 jaar’.

Artikel 9.4 

In de aanhef wordt ‘premiebetaling AOW/Anw over pensioen’ gewijzigd in ‘loonheffing voor 65 jaar’.

Artikel 10.5 

In de aanhef wordt ‘premiebetaling AOW/Anw over wezenpensioen’ gewijzigd in ‘loonheffing voor 65 
jaar’.

Artikel 17.3.2 

In het eerste lid van artikel 17.3.2 wordt een zin toegevoegd ‘Een aanpassing van het pensioengevend 
inkomen vindt uitsluitend plaats wanneer een tot ABP gerichte rechterlijke uitspraak daartoe verplicht 
of wanneer een feitelijk en formeel op peildatum vaststaand inkomen door de werkgever foutief is 
aangeleverd.’

Artikel 17.7.4 

In de aanhef wordt ‘premiebetaling AOW/Anw over pensioen’ gewijzigd in ‘loonheffing voor 65 jaar’.

Artikel 17.8.4 

In de aanhef wordt ‘premiebetaling AOW/Anw over pensioen’ gewijzigd in loonheffing voor 65 jaar’.

Artikel 17.9.5 

In de aanhef wordt ‘premiebetaling AOW/Anw over wezenpensioen’ gewijzigd in ‘loonheffing voor 65 
jaar’.
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Artikel 17.14.6 

In de tekst wordt ‘artikel 12’ gewijzigd in ‘artikel 13’.

Artikel 17.14.7 

In het eerste lid wordt ‘2010’ gewijzigd in ‘2012’. 
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BIJLAGE C BIJ HOOFDSTUK 17 (ARTIKEL 17.11.1) 

Voorstel tot wijziging 

Na het achtste lid wordt een nieuw lid toegevoegd. Dit luidt:
‘In afwijking van het achtste lid is ABP bevoegd na-indexatie te verlenen indien de feitelijke dekkings-
graad op de peildatum hoger is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, wanneer:
a) de verwachte verdere ontwikkeling van de financiële positie zulks rechtvaardigt en de toepassing 

niet leidt tot een achterstand ten opzichte van het herstelplan, en
b) sprake is van in het verleden niet verleende volledige aanpassingen, en
c) de algemene bezoldigingswijziging in het betreffende kalenderjaar lager is dan de gemiddelde 

bezoldigingswijziging, waarvan wordt uitgegaan in het (laatstelijk vastgestelde) herstelplan of in 
het reguliere financiële beleid. 

Deze na-indexatie wordt slechts verleend indien dientengevolge sprake is van een betekenisvolle 
indexatie en mits hiertoe toereikende financiële ruimte bestaat, zoals nader gespecificeerd in de 
actuariële en bedrijfstechnische nota, en nadat met toepassing van de in artikel 17.11.1, derde lid van 
het reglement vermelde bevoegdheid volledige aanpassing heeft plaatsgevonden.’
De leden 9 tot en met 11 worden omgenummerd tot 10 tot en met 12.

Artikel 18.6 

In de tekst wordt ‘artikel 12’ gewijzigd in ‘artikel 13’.

Artikel 18.7 

‘2011’ wordt gewijzigd in ‘2012’.
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BIJLAGE H BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP (ARTIKEL 14.1) 

Voorstel tot wijziging 

Na het achtste lid wordt een nieuw lid toegevoegd. Dit luidt:
‘In afwijking van het achtste lid is ABP bevoegd na-indexatie te verlenen indien de feitelijke dekkings-
graad op de peildatum hoger is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, wanneer:
a) de verwachte verdere ontwikkeling van de financiële positie zulks rechtvaardigt en de toepassing 

niet leidt tot een achterstand ten opzichte van het herstelplan, en
b) sprake is van in het verleden niet verleende volledige aanpassingen, en
c) de algemene bezoldigingswijziging in het betreffende kalenderjaar lager is dan de gemiddelde 

bezoldigingswijziging, waarvan wordt uitgegaan in het (laatstelijk vastgestelde) herstelplan of in 
het reguliere financiële beleid.

Deze na-indexatie wordt slechts verleend indien dientengevolge sprake is van een betekenisvolle 
indexatie en mits hiertoe toereikende financiële ruimte bestaat, zoals nader gespecificeerd in de 
actuariële en bedrijfstechnische nota, en nadat met toepassing van de in artikel 14.1, derde lid van het 
reglement vermelde bevoegdheid volledige aanpassing heeft plaatsgevonden.’
De leden 9 tot en met 11 worden omgenummerd tot 10 tot en met 12.

Inwerkingtreding 

De wijzigingen treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant 
waarin deze worden geplaatst doch niet eerder dan met ingang van 1 januari 2012.
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