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Wijziging pensioenreglement ABP en pensioenovereenkomst
7 juli 2005/Nr. 2005-0000126381
DGMOS/AOS/APIZ
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 27 juni 2005,
gedaan mede namens sociale partners
in de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid, tot plaatsing in de Staatscourant;
Besluit:
tot bekendmaking van wijziging van
– de pensioenaanspraken van overheidswerknemers, gewezen overheidswerknemers en hun nagelaten betrekkingen, alsmede hun daarmee
samenhangende verplichtingen, in
verband met de continuering van de
eindloonregeling voor militairen in
het jaar 2005 alsook de nadere invulling van het begrip pensioengevend
inkomen;
– de pensioenovereenkomst van 15
maart 1995;
Artikel I
Het pensioenreglement van de
Stichting Pensioenfonds ABP wordt
gewijzigd als volgt:
Werkingssfeer voor militairen in 2004
Artikel 2.1a
De titel wordt als volgt gewijzigd:
Werkingssfeer voor militairen in 2004
en 2005
In het eerste lid wordt de passage ‘tot
1 januari 2005’ gewijzigd in ‘tot 1
januari 2006’.

In het derde lid (na vernummering)
wordt de passage ‘het vorige lid’
gewijzigd in ‘het eerste lid’.

deze niet tot het pensioengevend
inkomen behoren.
Het derde lid wordt geschrapt.

In het vierde lid (na vernummering)
wordt ‘het jaar 2004 € 15.450’ gewijzigd in ‘de jaren 2004 en 2005
€ 15.450’
Een nieuw zesde lid wordt toegevoegd luidende als volgt:
6. De Pensioenaanspraken die tot 1
januari 2005 zijn opgebouwd door de
werknemers en de gewezen werknemers, bedoeld in het eerste lid, worden in verband met de beperking van
het indexatiepercentage aangepast.
Daartoe worden de pensioenaanspraken vermenigvuldigd met de factor
0,9997 waarbij rekening wordt gehouden met de op 1 januari 2004 toegepaste aanpassing.
Artikel II
Het pensioenreglement van de
Stichting Pensioenfonds ABP wordt
gewijzigd als volgt:
3. Pensioengevend inkomen
Artikel 3.1
Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
De onderdelen c en d worden
geschrapt en een nieuw onderdeel c
wordt ingevoegd luidende:
c. de tot een jaarbedrag herleide
variabele toelagen, met dien verstande
dat vergoedingen voor variabel overwerk alleen pensioengevend zijn
indien dit uitdrukkelijk is vastgelegd
in de betreffende rechtspositieregeling, collectieve arbeidsovereenkomst,
individuele aanstelling- of individuele
arbeidsovereenkomst.

Het vierde lid wordt vernummerd tot
derde lid en de passage ‘en onder d’
wordt geschrapt .
Het vijfde lid wordt vernummerd tot
vierde lid.
Het zesde lid wordt vernummerd tot
vijfde lid.
Het zevende lid wordt vernummerd
tot zesde lid.
Het achtste lid wordt vernummerd tot
zevende lid.
In de tweede zin van dit lid wordt de
passage ‘ Het vijfde en zevende lid’
gewijzigd in ‘Het vierde en zesde lid’.
Het negende lid wordt vernummerd
tot achtste lid.
In de laatste zin van dit lid wordt de
passage ‘Het zevende lid’ gewijzigd in
‘Het zesde lid’.
Het tiende lid wordt vernummerd tot
negende lid.
In de eerste zin van dit lid wordt de
passage ‘en het tweede’ geschrapt.
Een nieuw artikel 3.2 wordt opgenomen luidende als volgt:
Overgangsbepaling pensioengevend
inkomen 1 januari 2004 tot 1 juli 2005

Artikel 3.2
1. In afwijking van artikel 3.1, eerste
lid, onderdeel c wordt tot 1 juli 2005
voor dat onderdeel gelezen:
Het tweede lid, derde lid en vierde lid Het tweede lid wordt als volgt gewijc. de tot een jaarbedrag herleide graworden vernummerd tot derde lid,
zigd:
tificaties in verband met bijzondere
vierde lid en vijfde lid.
Onderdeel f wordt toegevoegd luiden- prestaties, bonussen, tijdelijke binde:
dingstoelagen en arbeidsmarkttoelaEen nieuw tweede lid wordt ingef. winstuitkeringen en bonussen die
gen, persoonlijke functioneringstoelavoegd luidende als volgt:
voor wat betreft de hoogte uitzonder- gen, waarnemingstoelagen waarbij de
2. In aanvulling op het eerste lid geldt lijk zijn en waarvan in de betreffende werkgever jaarlijks over de hoogte en
het bepaalde in artikel 5.6, zevende
rechtspositieregeling, collectieve
de toekenning kan beslissen, indien
lid en het bepaalde in bijlage k, aanarbeidsovereenkomst, individuele aan- van toepassing vermeerderd met de
hef ook voor het jaar 2005.
stelling- of individuele arbeidsovervakantie-uitkering over die toelagen;
eenkomst is vastgelegd voor welk deel d. alle overige tot een jaarbedrag her-
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leide toelagen, indien van toepassing
vermeerderd met de vakantie- uitkering over die toelagen, mits in de
betreffende rechtspositieregeling, collectieve arbeidsovereenkomst, individuele aanstelling- of individuele
arbeidsovereenkomst expliciet is vastgelegd dat deze toelagen pensioengevend zijn, met uitzondering van: overwerktoelagen, toelagen onregelmatige
dienst, toelagen in verband met bijzondere omstandigheden waarin
werkzaamheden worden uitgevoerd,
functiegebonden functioneringstoelagen en bindingstoelagen die voor
onbepaalde tijd zijn verleend en aanstellingspremies die op grond van de
rechtspositie automatisch worden verleend.
2. De uitsluiting van winstuitkeringen
en bonussen van het pensioengevend
inkomen, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, onderdeel f is alleen van toepassing op winstuitkeringen en
bonussen die vanaf 1 juli 2005 worden uitgekeerd.’
Inwerkingtreding
Artikel 19.5
Het artikel wordt als volgt gewijzigd:
Dit reglement met bijlagen, inwerking
getreden op 1 januari 1996, is gewijzigd met ingang van 1 juli 2005.
Artikel III
De Pensioenovereenkomst van 15
maart 1995, laatstelijk gewijzigd met
ingang van 1 april 2005, wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 3
Het elfde lid wordt gewijzigd en komt
als volgt te luiden:
11. Onverminderd het bepaalde in het
eerste lid en het tweede lid, wordt de
door de Sector Defensie over het jaar
2004 en over het jaar 2005 voor het
militaire personeel verschuldigde
opslag op de premie in verband met
het uiterlijk tot 1 januari 2006 handhaven van de eindloonregeling en de
verschuldigde opslag op de premie in
verband met het uiterlijk tot 1 januari
2006 handhaven van de 25%-knip
volledig verhaald op het militaire personeel.
Artikel IV
De wijzigingen bedoeld in artikel I en
III treden in werking met ingang van
de tweede dag na dagtekening van de
Staatscourant waarin zij worden
geplaatst en werken terug tot en met
1 januari 2005.
Artikel V
De wijzigingen bedoeld in artikel II
treden in werking met ingang van de
tweede dag na dagtekening van de
Staatscourant waarin zij worden
geplaatst en werken terug tot en met
1 juli 2005.
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de directeur Arbeidszaken Openbare
Sector,
C.J.A. Maas.
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