BZK

Wijziging Pensioenreglement
15 november 2007/Nr. 2007-0000486078
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 11 oktober 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:
A) ontkoppeling van WAO en IP/HPT;
B) aanpassen van artikel 18 PW (verlaging pensioengrondslag);
C) aanpassen waardeoverdrachtbepalingen;
D) aanpassen afkoopbepalingen kleine pensioenen;
E) aanpassen bepalingen inzake ABP ExtraPensioen;
F) opnemen keuzerecht – bij ingang ouderdomspensioen – uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen voor militairen;
G) corrigeren technische onvolkomenheden/onjuistheden.
Onderdeel A
Hoofdstuk 11 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
Overgangsbepaling A
In de rechterkolom wordt na “31 december 2005” toegevoegd “en overgangsbepaling F”.
Overgangsbepaling B
In de rechterkolom wordt na “31 december 2005” toegevoegd “en overgangsbepaling F”.
Overgangsbepaling D
In de linkerkolom wordt “Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaan voor 1 januari 2004”
gewijzigd in “Arbeidsongeschiktheid ingetreden voor 1 januari 2004”.
In de rechterkolom wordt lid 20 toegevoegd luidende:
“20. Het bepaalde in de overgangsbepalingen F en G is van toepassing.”
Overgangsbepaling E
In de linkerkolom wordt “Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaan voor 1 januari 2004”
gewijzigd in “Arbeidsongeschiktheid ingetreden voor 1 januari 2004”.
In de rechterkolom wordt lid 4 toegevoegd luidende:
“4. Het bepaalde in de overgangsbepalingen F en G is van toepassing.”
Een nieuwe overgangsbepaling F wordt opgenomen luidende:
Overgangsbepaling F bij hoofdstuk 11
Recht op invaliditeitspensioen
voor 1 juli 2007

1. De hoogte van het invaliditeitspensioen, bepaald met toepassing
van overgangsbepaling A, B, D of E
is gelijk aan het bedrag van het
invaliditeitspensioen dat gold op
30 juni 2007.
2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag
is het bedrag voor vermindering of
verhoging in verband met neveninkomsten,
sancties, kortingen of toeslagen.
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3. Bij wijziging vanaf 1 juli 2007 van de
mate van arbeidsongeschiktheid wordt
het in het eerste lid bedoelde bedrag naar
rato aangepast.
4. Het bedrag wordt geïndexeerd volgens
artikel 14.1.
Een nieuwe overgangsbepaling G wordt opgenomen luidende:
Overgangsbepaling G bij hoofdstuk 11
Recht op invaliditeitspensioen
na 30 juni 2007

1. De hoogte van het invaliditeitspensioen is het bedrag dat met toepassing
van overgangsbepaling D of E is
vastgesteld.
2. Voor de berekening van de hoogte
van het invaliditeitspensioen bij volledige
arbeidsongeschiktheid wordt uitgegaan
van een arbeidsongeschiktheidsuitkering,
vermenigvuldigd met de factor 70/75.
3. Het in het eerste lid bedoelde bedrag is
het bedrag voor vermindering of verhoging
in verband met neveninkomsten, sancties,
kortingen of toeslagen.
4. Bij wijziging vanaf 1 juli 2007 van de mate
van arbeidsongeschiktheid wordt het in het
eerste lid bedoelde bedrag naar rato aangepast.
5. Het bedrag wordt geïndexeerd volgens
artikel 14.1.

Hoofdstuk 12 Overgangsbepalingen herplaatsingstoelage
Overgangsbepaling A
In de rechterkolom wordt na “31 december 2005” toegevoegd “en de overgangsbepalingen D en
E”.
Overgangsbepaling B
In de linkerkolom wordt “Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaan voor 1 januari 2004”
gewijzigd in “Arbeidsongeschiktheid ingetreden voor 1 januari 2004”.
In de rechterkolom wordt lid 6 toegevoegd luidende:
“6. Het bepaalde in overgangsbepalingen D en E is van toepassing.”
Overgangsbepaling C
In de linkerkolom wordt “Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaan voor 1 januari 2004”
gewijzigd in “Arbeidsongeschiktheid ingetreden voor 1 januari 2004”.
In de rechterkolom wordt lid 3 toegevoegd luidende:
“3. Het bepaalde in de overgangsbepalingen D en E is van toepassing.”
Een nieuwe overgangsbepaling D wordt opgenomen luidende:
Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 12
Recht op herplaatsingstoelage
voor 1 juli 2007

1. De hoogte van de herplaatsingstoelage,
bepaald met toepassing van de overgangsbepaling A, B of C is gelijk aan het bedrag
van de herplaatsingstoelage dat gold op
30 juni 2007.
2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag is
het bedrag voor vermindering of verhoging
in verband met neveninkomsten, sancties,
kortingen of toeslagen.
3. Bij wijziging vanaf 1 juli 2007 van de mate
van arbeidsongeschiktheid of van de inkomsten
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uit de nieuwe dienstverhouding wordt het in het
eerste lid bedoelde bedrag aangepast.
4. Het bedrag wordt geïndexeerd volgens
artikel 14.1.
Een nieuwe overgangsbepaling E wordt opgenomen luidende:
Overgangsbepaling E bij hoofdstuk 12
Recht op herplaatsingstoelage
na 30 juni 2007

1. De hoogte van de herplaatsingstoelage
is het bedrag dat op basis van overgangsbepaling B of C is vastgesteld.
2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag is het
bedrag voor vermindering of verhoging in
verband met neveninkomsten, sancties,
kortingen of toeslagen.
3. Bij wijziging vanaf 1 juli 2007 van de mate
van arbeidsongeschiktheid of van de inkomsten
uit de nieuwe dienstverhouding wordt het in het
eerste lid bedoelde bedrag aangepast.
4. Het bedrag wordt geïndexeerd volgens
artikel 14.1.

Hoofdstuk 14 Voorwaardelijke indexatie
De overgangsbepaling bij artikel 14.1 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Overgangsbepaling bij artikel 14.1
Invaliditeitspensioen

Artikel 14.1 is van overeenkomstige
toepassing.

Onderdeel B
Artikel 17.5.7 Omrekening
Het vijfde lid wordt geschrapt en het zesde en zevende lid worden vernummerd tot vijfde en zesde
lid.
Een nieuw artikel 17.5.8 wordt toegevoegd luidende:
“Artikel 17.5.8 Behoud aanspraken
Als het resultaat van pensioengevend inkomen minus franchise gedaald is ten opzichte van het
resultaat van het voorafgaande jaar, nadat dat overeenkomstig artikel 17.11.1 is aangepast, dan
leidt dit niet tot vermindering van de tot het moment van daling opgebouwde pensioenaanspraken.”
Onderdeel C
De titel van hoofdstuk 13 komt als volgt te luiden:
“Waardeoverdracht en waardeovername”
Artikel 13.1 Waarde-overdracht
Het artikel komt te vervallen.
Artikel 13.2 Waarde-overname
Het artikel komt te vervallen.
Een nieuw artikel 13.1 wordt opgenomen luidende:
“Artikel 13.1 Waardeoverdracht en waardeovername
Bij schriftelijke verzoeken tot waardeoverdracht en bij schriftelijke verzoeken tot waardeovername
handelt ABP in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 71 tot en met 92 van de
Pensioenwet.”
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Artikel 13.5 Waarde-overdracht en
waarde-overname volgens regels PSW
Het artikel komt te vervallen.
De titel van paragraaf 10 van hoofdstuk 17 komt te luiden:
“waardeoverdracht en
waardeovername”
Artikel 17.10.1 Waarde-overdracht
Het artikel komt te vervallen.
Artikel 17.10.2 Waarde-overname
Het artikel komt te vervallen.
Een nieuw artikel 17.10.1 wordt opgenomen luidende:
“Artikel 17.10.1 Waardeoverdracht en
waardeovername
Bij schriftelijke verzoeken tot waardeoverdracht en bij schriftelijke verzoeken tot waardeovername handelt
ABP in overeenstemming met het
bepaalde in de artikelen 71 tot en met
92 van de Pensioenwet.”
Artikel 17.10.3 wordt vernummerd
naar artikel 17.10.2 en artikel 17.10.4
naar artikel 17.10.3.
Artikel 17.10.5 Waarde-overdracht en
waardeovername volgens regels PSW
Het artikel komt te vervallen.
Onderdeel D
Artikel 7.15 Afkoop klein ouderdomspensioen
Het artikel wordt gewijzigd en komt
te luiden als volgt:
“1. Als het ouderdomspensioen op de
dag van ingang op jaarbasis niet meer
bedraagt dan het bedrag bedoeld in
artikel 66, eerste lid van de
Pensioenwet, koopt ABP dit pensioen
af. Betrokkene ontvangt dan een uitkering ineens.
2. ABP stelt de afkoopsom vast met
inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen waarbij
voor mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd bij gelijke rechten op pensioen gelijke bedragen worden uitgekeerd. De hierbij behorende contante
waarde factoren zijn opgenomen in
bijlage F bij dit reglement.”
Artikel 8.10 Afkoop klein partnerpensioen
Het artikel wordt gewijzigd en komt te
luiden als volgt:
“1. Als het partnerpensioen op de dag
van ingang op jaarbasis niet meer

bedraagt dan het bedrag bedoeld in
artikel 66, eerste lid van de
Pensioenwet, koopt ABP dit pensioen
af. De partner ontvangt dan een uitkering ineens.
2. ABP stelt de afkoopsom vast met
inachtneming van algemeen aanvaarde
actuariële grondslagen waarbij voor
mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd bij gelijke rechten op pensioen
gelijke bedragen worden uitgekeerd. De
hierbij behorende contante waarde factoren zijn opgenomen in bijlage F bij
dit reglement.”
Artikel 9.12 Afkoop klein partnerpensioen
Het artikel wordt gewijzigd en komt te
luiden als volgt:
“1. Als het partnerpensioen op de dag
van ingang op jaarbasis niet meer
bedraagt dan het bedrag bedoeld in
artikel 66, eerste lid van de
Pensioenwet, koopt ABP dit pensioen
af. De partner ontvangt dan een uitkering ineens.
2. ABP stelt de afkoopsom vast met
inachtneming van algemeen aanvaarde
actuariële grondslagen waarbij voor
mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd bij gelijke rechten op pensioen
gelijke bedragen worden uitgekeerd. De
hierbij behorende contante waarde factoren zijn opgenomen in bijlage F bij
dit reglement.”

artikel 66, eerste lid van de
Pensioenwet, koopt ABP dit pensioen
af. Betrokkene ontvangt dan een uitkering ineens.
2. ABP stelt de afkoopsom vast met
inachtneming van algemeen aanvaarde
actuariële grondslagen waarbij voor
mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd bij gelijke rechten op pensioen
gelijke bedragen worden uitgekeerd. De
hierbij behorende contante waarde factoren zijn opgenomen in bijlage D bij
dit hoofdstuk.”
Artikel 17.7.10 Afkoop klein partnerpensioen
Het artikel wordt gewijzigd en komt te
luiden als volgt:
“1. Als het partnerpensioen op de dag
van ingang op jaarbasis niet meer
bedraagt dan het bedrag bedoeld in
artikel 66, eerste lid van de
Pensioenwet, koopt ABP dit pensioen
af. De partner ontvangt dan een uitkering ineens.
2. ABP stelt de afkoopsom vast met
inachtneming van algemeen aanvaarde
actuariële grondslagen waarbij voor
mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd bij gelijke rechten op pensioen
gelijke bedragen worden uitgekeerd. De
hierbij behorende contante waarde factoren zijn opgenomen in bijlage D bij
dit hoofdstuk.”

Artikel 10.6 Afkoop klein wezenpensioen
Het artikel wordt gewijzigd en komt te
luiden als volgt:
“1. Als het wezenpensioen op de dag
van ingang op jaarbasis niet meer
bedraagt dan het bedrag bedoeld in
artikel 66, eerste lid van de
Pensioenwet, koopt ABP dit pensioen
af. De wees ontvangt dan een uitkering
ineens.
2. ABP stelt de afkoopsom vast met
inachtneming van algemeen aanvaarde
actuariële grondslagen waarbij voor
mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd bij gelijke rechten op pensioen
gelijke bedragen worden uitgekeerd. De
hierbij behorende contante waarde factoren zijn opgenomen in bijlage F bij
dit reglement.”

Artikel 17.8.13 Afkoop klein partnerpensioen
Het artikel wordt gewijzigd en komt te
luiden als volgt:
“1. Als het partnerpensioen op de dag
van ingang op jaarbasis niet meer
bedraagt dan het bedrag bedoeld in
artikel 66, eerste lid van de
Pensioenwet, koopt ABP dit pensioen
af. De partner ontvangt dan een uitkering ineens.
2. ABP stelt de afkoopsom vast met
inachtneming van algemeen aanvaarde
actuariële grondslagen waarbij voor
mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd bij gelijke rechten op pensioen
gelijke bedragen worden uitgekeerd. De
hierbij behorende contante waarde factoren zijn opgenomen in bijlage D bij
dit hoofdstuk.”

Artikel 17.6.10 Afkoop klein ouderdomspensioen
Het artikel wordt gewijzigd en komt te
luiden als volgt:
“1. Als het ouderdomspensioen op de
dag van ingang op jaarbasis niet meer
bedraagt dan het bedrag bedoeld in

Artikel 17.9.6 Afkoop klein wezenpensioen
Het artikel wordt gewijzigd en komt te
luiden als volgt:
“1. Als het wezenpensioen op de dag
van ingang op jaarbasis niet meer
bedraagt dan het bedrag bedoeld in
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artikel 66, eerste lid van de Pensioenwet, koopt ABP dit pensioen af. De
wees ontvangt dan een uitkering
ineens.
2. ABP stelt de afkoopsom vast met
inachtneming van algemeen aanvaarde
actuariële grondslagen waarbij voor
mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd bij gelijke rechten op pensioen
gelijke bedragen worden uitgekeerd. De
hierbij behorende contante waarde factoren zijn opgenomen in bijlage D bij
dit hoofdstuk.”
Onderdeel E
Artikel 16.4 Bijsparen voor een aanvulling op ouderdomspensioen (ABP
ExtraPensioen)
Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
“1. De werknemer kan bijsparen voor
een uitkering in aanvulling op het
ouderdomspensioen voor zover dit past
binnen artikel 120, tweede lid onderdeel b van de Pensioenwet en is toegestaan binnen de Wet op de
Loonbelasting 1964.”
Artikel 17.13.3 Bijsparen voor een aanvulling op ouderdomspensioen (ABP
ExtraPensioen)
Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
“1. De beroepsmilitair kan bijsparen
voor een uitkering in aanvulling op het
ouderdomspensioen voor zover dit past
binnen artikel 120, tweede lid onderdeel b van de Pensioenwet en is toegestaan binnen de Wet op de
Loonbelasting 1964.”
Onderdeel F
Een nieuw artikel 17.6.9a wordt toegevoegd luidende:
“Artikel 17.6.9a Vermindering ouderdomspensioen door omzetting in partnerpensioen
1. De deelnemer of gewezen deelnemer
kan bij ingang van het ouderdomspensioen een deel van dat pensioen omzetten in een verhoging van de aanspraak
op partnerpensioen bij overlijden op of
na 65 jaar voor zover dit is toegestaan
binnen de Wet op de Loonbelasting
1964.
2. Het ouderdomspensioen in het eerste
lid is, indien van toepassing verminderd
op grond van artikel 17.6.8.
3. De omzetting is onherroepelijk.
4. Bij de omzetting hanteert ABP een
uniforme ruilvoet. In bijlage A bij dit
hoofdstuk is de ruilvoet opgenomen.”

Artikel 17.8.3 Berekening partnerpensioen
Het vierde tot en met zesde lid worden
vernummerd tot vijfde tot en met
zevende lid en een nieuw vierde lid
wordt ingevoegd luidende:
“4. Als de deelnemer of gewezen deelnemer heeft gekozen voor omzetting
van een deel van het ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17.6.9a
wordt het partnerpensioen verhoogd.”
Bijlage A bij hoofdstuk 17
In de tabel wordt na artikel 17.6.5 toegevoegd “artikel 17.6.9a:
Ruilvoet omzetten OP naar PP per 1
januari 2007: PM.”
Onderdeel G
Artikel 2.5 Deelnemers
Overgangsbepaling A bij artikel 2.5
In de linkerkolom wordt onder b “tussen 31 december 2002 en 1 juli 2004”
gewijzigd in “na 31 december 2002 en
voor 1 juli 2004”.
Overgangsbepaling C bij artikel 2.5
In de linkerkolom wordt onder a “tussen 31 december 2002 en 1 januari
2007” gewijzigd in “na 31 december
2002 en voor 1 januari 2007”.

Artikel 7.3 Recht op ouderdomspensioen
In het derde lid wordt “en de deelnemer met recht op arbeidsongeschiktheidspensioen” toegevoegd.
Het derde lid komt te luiden als volgt:
“3. De deelnemer met recht op een
werkloosheidsuitkering die eindigt op
de eerste dag van de maand waarin hij
65 jaar wordt en de deelnemer met
arbeidsongeschiktheidspensioen, heeft
recht op ouderdomspensioen op de eerste dag van de maand waarin hij 65
jaar wordt.”
Overgangsbepaling A bij artikel 7.3
In de linkerkolom komt de tekst te luiden:
“Gewezen werknemer met recht op:
1. invaliditeitspensioen voor 1 januari
2003;
2. invaliditeitspensioen na 31 december
2002 en voor 1 juli 2004, die voor 1 juli
2004 62 jaar wordt;
3. invaliditeitspensioen na 31 december
2006.”
In de rechterkolom wordt de passage
“die op 1 april 1997 recht had” gewijzigd in “die recht heeft”.

Artikel 4.1 Premieplicht ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en Anwcompensatie
Overgangsbepaling B bij artikel 4.1
In de rechterkolom wordt “onderdeel
b” gewijzigd in “onderdeel c”.

Artikel 7.5 Opbouw aanspraak op
ouderdomspensioen
Overgangsbepaling D bij artikel 7.5
In lid 8 wordt voor “Inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen vangt
aan ..” toegevoegd:
“De toezegging tot inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen wordt
gedaan per 31 december 2007.” In de
passage “Affinanciering van inkoop
vindt plaats op 31 december 2022”
wordt “31 december 2022” gewijzigd in
“30 december 2022”.

Artikel 4.4 Pensioenpremie ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en Anwcompensatie voor deelnemer met recht
op een ontslaguitkering of een werkloosheidsuitkering
Overgangsbepaling B bij artikel 4.4
In de rechterkolom wordt “premie”
(tweemaal) gewijzigd in “pensioenpremie”.

Artikel 8.2 Recht op partnerpensioen
Het tweede lid wordt vernummerd tot
derde lid en een nieuw tweede lid
wordt ingevoegd luidende:
“2. Geen recht op partnerpensioen
heeft de partner van de gepensioneerde
waaraan als gewezen deelnemer met
toepassing van artikel 7.4 ouderdomspensioen is toegekend.”

Artikel 4.6 Premieplicht ABP
ArbeidsongeschiktheidsPensioen
Overgangsbepaling B bij artikel 4.6
In de rechterkolom wordt “onder a”
gewijzigd in “onder c”.

Overgangsbepaling D bij artikel 8.2
In de rechterkolom wordt in het eerste
lid en in het tweede lid onder c na
gewezen deelnemer “of” vervangen
door een komma en wordt na FPUgepensioneerde “of gepensioneerde”
toegevoegd.

Overgangsbepaling D bij artikel 2.5
In de rechterkolom wordt “onder c”
gewijzigd in “onder d”.
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Artikel 8.3 Berekening partnerpensioen
In het derde lid wordt na partnerpensioen ingevoegd “bij overlijden van de
deelnemer”.
Artikel 10.3 Berekening wezenpensioen
De leden 2 tot en met 5 worden vernummerd in leden 3 tot en met 6. Een
nieuw tweede lid wordt opgenomen luidende:
“2. Het wezenpensioen bedraagt een
zevende deel van het ouderdomspensioen, als de verzorger van de wees in
verband met overlijden van een gewezen deelnemer geen recht heeft op partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen.”
In het derde lid wordt “het vorige lid”
gewijzigd in “de vorige leden”.
Artikel 11.1 Begripsbepalingen
In onderdeel d wordt na “artikel 3.4”
toegevoegd:
“voor zover van toepassing, vermenigvuldigd met de deeltijdfactor”
Artikel 11.10 Hoogte ABP
ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij
gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid in aanvulling op loongerelateerde uitkering
Het bepaalde in het tweede lid onder c
komt te vervallen.
Artikel 11.11 Hoogte ABP
ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij
gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid in aanvulling op de loonaanvullingsuitkering
Eerste lid
In het eerste lid onder b wordt “(breuk
minus resterende verdiencapaciteit)”
gewijzigd in “(breuk maal resterende
verdiencapaciteit)”.
Het bepaalde in het eerste lid onder c
komt te vervallen.
Artikel 11.16 Inkomsten uit arbeid
Eerste lid
In het eerste lid wordt na “arbeidsongeschiktheidsuitkering” toegevoegd “,
de WGA-uitkering”.
Overgangsbepaling A bij hoofdstuk 11
In de linkerkolom wordt onder b “tussen 1 januari 2003 en 1 juli 2004”
gewijzigd in “na 31 december 2002 en
voor 1 juli 2004”.
In de rechterkolom wordt na “hoofdstuk 8,” toegevoegd “hoofdstuk 18,”.
Overgangsbepaling C bij hoofdstuk 11
In de rechterkolom wordt “de artikelen

13.3 en 13.4” gewijzigd in “de artikelen
13.2 en 13.3”.
Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 11
In de rechterkolom wordt “17” voor
“Het ouderdomspensioen ..franchise.”
geschrapt en wordt “17” toegevoegd
voor “Als de som van …… het invaliditeitspensioen.”
Overgangsbepaling A bij hoofdstuk 12
In de rechterkolom wordt “zijn” gewijzigd in “is”.
Artikel 13.3 Omrekening bij wisselend
deelnemerschap burger militair
Artikel 13.3 wordt vernummerd naar
artikel 13.2.
In het artikel wordt “hoofdstukken 7,
9, 16” gewijzigd in “hoofdstukken 6, 7,
8, 16” en “paragrafen 7 en 9” wordt
gewijzigd in “paragrafen 6 en 8”.
Artikel 13.4 Overname aanspraak
levensloopregeling
Artikel 13.4 wordt vernummerd naar
artikel 13.3.
Na “De deelnemer kan” wordt opgenomen “de dag voor ingang ouderdomspensioen”.
Artikel 16.2 Vrijwillige voortzetting van
de deelneming
Vierde lid
In het vierde lid wordt “werknemer”
gewijzigd in “gewezen deelnemer”.
Artikel 16.3 Vrijwillige aanvullende
voortzetting van de deelneming
Vierde lid
In het vierde lid wordt “werknemer”
gewijzigd in “deelnemer”.
Artikel 16.4 Bijsparen voor een aanvulling op ouderdomspensioen (ABP
ExtraPensioen)
Het vierde lid wordt gewijzigd en komt
te luiden als volgt:
“4. De som van inleg en rendement
wordt bij
a. pensionering omgezet in een periodieke uitkering;
b. einde deelneming niet gevolgd door
waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder omgezet in een aanspraken ouderdomspensioen en aanspraken partnerpensioen bij overlijden
na ingang ouderdomspensioen;
c. overlijden van de deelnemer of van
de gepensioneerde omgezet in een
periodieke uitkering in aanvulling op
het partnerpensioen.”
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Artikel 17.4.1 Premieplicht ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en Anwcompensatie
Onderdeel b komt te luiden als volgt:
“b. de gewezen beroepsmilitairen die
met recht op een ontslaguitkering of
werkloosheidsuitkering uit zijn dienst
zijn ontslagen.”
Een overgangsbepaling wordt opgenomen luidende:
Overgangsbepaling bij artikel 4.1
Gewezen
beroepsmilitair
met recht op
suppletie

Artikel 17.4.1,
onderdeel b is van
overeenkomstige
toepassing.

Artikel 17.5.7 Omrekening
Aan het tweede lid wordt de volgende
zin toegevoegd:
“Bij de omrekening wordt voldaan aan
het vereiste van collectieve actuariële
gelijkwaardigheid.”
Artikel 17.9.3 Berekening wezenpensioen
De leden 2 tot en met 5 worden vernummerd in leden 3 tot en met 6. Een
nieuw tweede lid wordt opgenomen luidende:
“2. Het wezenpensioen bedraagt een
zevende deel van het ouderdomspensioen, als de verzorger van de wees in
verband met overlijden van een gewezen deelnemer geen recht heeft op partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen.”
In het derde lid wordt “vorige lid”
gewijzigd in “vorige leden”.
Artikel 17.10.4 Overname aanspraak
levensloopregeling
Na “De deelnemer kan” wordt opgenomen “de dag voor ingang ouderdomspensioen”.
Artikel 17.13.3 Bijsparen voor een aanvulling op ouderdomspensioen (ABP
ExtraPensioen)
Het vierde lid wordt gewijzigd en komt
te luiden:
“4. De som van inleg en rendement
wordt bij
a. pensionering omgezet in een periodieke uitkering:
b. einde deelneming niet gevolgd door
waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder omgezet in aanspraken
op ouderdomspensioen en aanspraken
op partnerpensioen bij overlijden na
ingang ouderdomspensioen;
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c. overlijden van de deelnemer of van
de gepensioneerde omgezet in een
periodieke uitkering in aanvulling op
het partnerpensioen.”
Artikel 17.14.6 Inwerkingtreding/overgangsbepaling
In het artikel wordt “1 januari 2007”
gewijzigd in “1 juli 2007”.
Artikel 18.6 Inwerkingtreding/overgangsbepaling
In het artikel wordt “1 januari 2007”
gewijzigd in “1 juli 2007”.
Bijlage A bij het pensioenreglement
In de bijlage wordt bij artikel 7.14
“Ruilvoet omzetten OP naar NP”
gewijzigd in
“Ruilvoet omzetten OP naar PP”.
Aan de bijlage wordt toegevoegd:
Overgangbepaling B
bij hoofdstuk 16
Overgangsbepaling C
bij hoofdstuk 16
Overgangsbepaling D
bij hoofdstuk 16

0,226
0,226
0,21

Bijlage C bij het pensioenreglement van
ABP (overgangsbepaling artikel 2.6)
Overgangsbepaling B bij bijlage C
In het eerste lid wordt “bij toekenning
ouderdomspensioen” geschrapt. Het
tweede lid wordt gewijzigd en komt als
volgt te luiden:
“2. Bij de omzetting bedoeld in het eerste lid hanteert ABP een uniforme ruilvoet die voldoet aan het vereiste van
collectieve actuariële gelijkwaardigheid.
De ruilvoet is opgenomen in bijlage A
bij dit reglement.”
Inwerkingtreding
De wijzigingen treden in werking met
ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze
worden geplaatst.
De wijzigingen onder A werken terug
tot 1 juli 2007.
De wijzigingen onder B tot en met G
werken terug tot 1 januari 2007.
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de directeur Arbeidszaken Openbare
Sector,
C.J.A. Maas.
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