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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Reglementswijziging 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 9 december 2009, 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 1 Begripsbepalingen
In onderdeel k wordt na ‘overlijden’ de passage toegevoegd: ‘en aanspraak heeft op pensioen ten laste
van ABP’.
Onderdeel o komt te luiden:’PW: de Pensioenwet’.
In onderdeel t wordt ‘.’ vervangen door ‘;’.
Een nieuw onderdeel u wordt toegevoegd, luidende:
‘u. gehuwden AOW: de uitkering voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9,
eerste lid, onderdeel b en zesde lid van de Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de
vakantietoeslag.’

Artikel 2.5 Deelnemers
De huidige bepaling wordt omgenummerd tot eerste lid. Een nieuw tweede lid wordt toegevoegd
luidende:
‘2. De in het eerste lid, onderdeel d bedoelde leeftijdsgebonden beperking van de deelneming geldt
niet voor de toepassing van:
a. hoofdstuk 8, met uitzondering van artikel 8.3 derde lid;
b. artikel 16.3.’

Artikel 2.6 Premievrije aanspraken bij tussentijds eindigen deelneming
In het eerste lid wordt ‘flexibel pensioen of’ geschrapt.
In het derde lid wordt na ‘en 10’ verwijderd ‘en de bij dit reglement behorende bijlage K’.

Overgangsbepaling bij artikel 2.6
De ‘Overgangsbepaling bij artikel 2.6’ wordt ‘Overgangsbepaling B bij artikel 2.6’ en een nieuwe
overgangsbepaling A wordt toegevoegd luidende:
Overgangsbepaling A bij artikel 2.6
Premievrije aanspraken voor deelnemer geboren Artikel 2.6 is van overeenkomstige toepassing ingeval van beëindiging
voor 1 januari 1950, die recht heeft op een
deelneming anders dan door ingang van flexibel pensioen.
aanvullende uitkering, als bedoeld in artikel 4 van
het FPU reglement

Artikel 2.7 Berichtgeving
In het eerste lid wordt de tweede volzin vernummerd tot tweede lid. In het nieuwe tweede lid wordt na
wijzigingen ‘hierin’ toegevoegd. De leden twee tot en met zes worden vernummerd tot leden drie tot
en met zeven.

Artikel 3.2 Berekening pensioengevend inkomen
In het vierde lid wordt ‘22 februari 2002, nr. CPP2001/3047M’ gewijzigd in ‘8 september 2008,
nr. CPP2008/1727M’.
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Artikel 4.13 Premiebetaling
In het tweede lid wordt ‘het fonds’ gewijzigd in ‘ABP’.

Artikel 5.2 Pensioengeldige tijd bij arbeidsongeschiktheid
Overgangsbepaling A bij artikel 5.2
In de linkerkolom en in rechterkolom wordt ‘1 januari 2006’ gewijzigd in ‘1 januari 2004’.

Overgangsbepaling B bij artikel 5.2
De tekst in de linkerkolom wordt gewijzigd en komt te luiden:
‘Recht op:
a. Invaliditeitspensioen ontstaan op of na 1 januari 2004, maar vóór 1 januari 2007; of
b. Invaliditeitspensioen ontstaan op of na 1 januari 2007 en deelnemer geboren vóór 1 januari 1950
die onder overgangsrecht FPU valt; of
c. ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen en gewezen werknemer geboren vóór 1 januari 1950 die
onder overgangsrecht FPU valt’

Overgangsbepaling C bij artikel 5.2
In de linkerkolom wordt ‘1 januari 2006’ gewijzigd in ‘1 januari 2007’.

Artikel 7.3 Recht op ouderdomspensioen
In het eerste lid wordt ‘die de leeftijd van 65 jaar heeft’ gewijzigd in ‘heeft op de eerste dag van de
maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar’. Na ‘gedeeltelijk uittreedt’ wordt ‘heeft’ geschrapt.
Het tweede lid (oud) wordt opgesplitst in lid twee en lid drie en het derde lid (oud)wordt opgesplitst in
lid vier en lid vijf. Het vierde lid wordt vernummerd tot zesde lid. Het begrip ‘arbeidsongeschiktheidspensioen’ in het – na vernummering – vijfde lid wordt gewijzigd in ‘ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen’.
Het artikel komt te luiden als volgt:

‘Artikel 7.3 Recht op ouderdomspensioen
1. De deelnemer heeft op de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt en
geheel of gedeeltelijk uittreedt recht op ouderdomspensioen.
2. De gewezen deelnemer heeft recht op ouderdomspensioen op de eerste dag van de maand waarin
hij 65 jaar wordt.
3. De deelnemer met recht op een ontslaguitkering heeft recht op ouderdomspensioen op de eerste
dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt.
4. De deelnemer met recht op een werkloosheidsuitkering die eindigt op de eerste dag van de maand
waarin hij 65 jaar wordt heeft recht op ouderdomspensioen op de eerste dag van de maand waarin
hij 65 jaar wordt.
5. De deelnemer met recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen, heeft recht op ouderdomspensioen op de eerste dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt.
6. Het ouderdomspensioen gaat niet later in dan op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 70 jaar wordt.’

Artikel 7.4 Recht op ouderdomspensioen vóór 65 jaar
In het eerste lid wordt ‘deelnemer kan’ gewijzigd in ‘deelnemer en de in het tweede lid bedoelde
gewezen deelnemer kunnen’. In het eerste lid wordt ‘de dag waarop hij 60 jaar wordt’ gewijzigd in
‘eerste dag van de maand waarin de leeftijd van 60 jaar bereikt wordt’. Het eerste lid wordt artikel 7.4.
Het tweede lid komt te vervallen. Het artikel komt te luiden als volgt.

‘Artikel 7.4 Recht op ouderdomspensioen vóór 65 jaar
De in artikel 7.3, eerste lid bedoelde deelnemer en de in het tweede lid bedoelde gewezen deelnemer
kunnen het ouderdomspensioen eerder laten ingaan, maar niet eerder dan op de eerste dag van de
maand waarin de leeftijd van 60 jaar bereikt wordt.’
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Artikel 7.6 Berekening ouderdomspensioen
In het eerste lid wordt na ‘ouderdomspensioen’ toegevoegd ‘, op grond van dit hoofdstuk, hoofdstuk
13 en hoofdstuk 16’.

Overgangsbepaling A bij artikel 7.6
In de linkerkolom wordt ‘Toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’. In de rechterkolom wordt onder 1
‘toeslagen gewijzigd in ‘aanvullingen’ en onder 2 ‘toeslag’ in ‘aanvulling’.

Artikel 7.7 Toekenning ouderdomspensioen bij overschrijding inkomen
In het artikel wordt na ‘ Zodra het ouderdomspensioen’ toegevoegd ‘tezamen met de gehuwden
AOW’.

Artikel 7.10 Bijzonder ouderdomspensioen
In het derde lid, aanhef sub a, wordt ‘dag waarop’ gewijzigd in ‘eerste dag van de maand waarin’.

Artikel 7.13 Verhoging ouderdomspensioen door omzetting van partnerpensioen
In het eerste en tweede lid wordt na ‘aanspraak’ toegevoegd ‘of een gedeelte van de aanspraak’. In het
eerste lid wordt ‘Door deze omzetting wordt het ouderdomspensioen met 6% verhoogd’ geschrapt. In
het tweede lid wordt ‘Door deze omzetting wordt het ouderdomspensioen over de tijd van deelname
aan het PartnerPlusPensioen of PartnerPlusPensioen Politie met 6% verhoogd’ geschrapt.
Een nieuw zesde lid wordt toegevoegd luidende:’6. Bij de omzetting hanteert ABP een uniforme
ruilvoet. In bijlage A bij dit reglement is de ruilvoet opgenomen.’
Het artikel komt te luiden als volgt:

‘Artikel 7.13 Verhoging ouderdomspensioen door omzetting van partnerpensioen
1. De deelnemer of gewezen deelnemer kan bij ingang van het ouderdomspensioen de aanspraak of
een gedeelte van de aanspraak op partnerpensioen, bedoeld in hoofdstuk 9, omzetten in
ouderdomspensioen.
2. De deelnemer of gewezen deelnemer kan bij ingang van het ouderdomspensioen de aanspraak of
een gedeelte van de aanspraak op partnerpensioen, bedoeld in artikel 16.5 of artikel 1 van bijlage C
bij dit reglement, omzetten in ouderdomspensioen.
3. Bij gedeeltelijke uittreding van de deelnemer vindt de omzetting, bedoeld in het eerste en tweede
lid plaats naar rato van de mate van uittreden.
4. De omzetting is onherroepelijk.
5. De partner moet toestemming geven voor de omzetting.
6. Bij de omzetting hanteert ABP een uniforme ruilvoet. In bijlage A bij dit reglement is de ruilvoet
opgenomen.’

Overgangsbepaling C bij artikel 7.13
Overgangsbepaling C bij artikel 7.13 wordt geschrapt.

Artikel 7.15a Vermindering ouderdomspensioen bij ingang door omzetting in
partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Na artikel 7.15 wordt een nieuw artikel 7.15a toegevoegd, luidende:

‘Artikel 7.15a Vermindering ouderdomspensioen bij ingang door omzetting in
partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
1. De gewezen deelnemer kan bij ingang ouderdomspensioen voor het bereiken van de leeftijd van
65 jaar, de vanaf 1 juli 1999 opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen omzetten in een
aanspraak op partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar.
2. Het ouderdomspensioen in het eerste lid is indien van toepassing verminderd op grond van artikel
7.12.
3. Voor de omzetting van het ouderdomspensioen als bedoeld in het eerste lid, stelt ABP een
leeftijdsafhankelijke ruilvoet vast. In bijlage L bij dit reglement is de ruilvoet per leeftijd opgenomen.
4. Een gemaakte keuze voor omzetting is onherroepelijk.’
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Artikel 7.16 Afkoop klein ouderdomspensioen
Het eerste lid wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘1. Als het ouderdomspensioen op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het bedrag
bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, koopt ABP dit pensioen af mits betrokkene daarmee instemt.
Betrokkene ontvangt dan een uitkering ineens.’

Artikel 8.3 Berekening partnerpensioen
In het tweede lid wordt na ‘artikel 7.15’ toegevoegd ‘of artikel 7.15a’.

Overgangsbepaling B bij artikel 8.3
In de linkerkolom wordt ‘Toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’. In de rechterkolom wordt onder
1. ‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’ en onder 2 ‘toeslag’ in ‘aanvulling’.

Overgangsbepaling F bij artikel 8.3
In overgangsbepaling F bij artikel 8.3 wordt in de rechterkolom ‘overgangsbepaling D bij artikel 8.2’
gewijzigd in ‘de overgangsbepaling bij artikel 8.11’.

Artikel 8.4 Toeslag: compensatie premiebetaling AOW/Anw over pensioen
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie premiebetaling AOW/Anw over pensioen’
In de leden een tot en met drie wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling bij artikel 8.4
In de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 8.6 Berekening partnerpensioen: bijzondere bepalingen
In het eerste lid wordt de passage ‘volgens het eerste lid van artikel 8.3’ gewijzigd in ‘zonder toepassing van het derde lid van artikel 8.3’.
Het vierde lid van artikel 8.6 wordt geschrapt.

Artikel 8.8 Toeslag: compensatie indien geen recht op Anw
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie indien geen recht op Anw’
In de leden een tot en met zes wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling B bij artikel 8.8
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 8.9 Toeslag: compensatie bij verminderde Anw
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie bij verminderde Anw’.
In de leden een tot en met vijf wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling B bij artikel 8.9
In de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling C bij artikel 8.9
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling D bij artikel 8.9
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.
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Artikel 8.10 Afkoop klein partnerpensioen
Het eerste lid wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
1. ‘Als het partnerpensioen op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het bedrag
bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, koopt ABP dit pensioen af. De partner ontvangt dan een
uitkering ineens.’

Artikel 8.11 Recht op bijzonder partnerpensioen
Overgangsbepaling A bij artikel 8.11
In de koptekst wordt ‘A’ geschrapt.
In de rechterkolom wordt de passage onder 2 aangepast. Deze komt te luiden als volgt:
2. ‘De gewezen partner heeft geen recht op bijzonder partnerpensioen als:
a. de partners, bij huwelijkse voorwaarden, voorwaarden bij geregistreerd partnerschap of bij een
schriftelijk gesloten overeenkomst met het oog op het einde van het partnerschap dit overeenkomen en ABP daarmee instemt;
b. de pensioenaanspraken van de, overledene waarnaar het bijzonder partnerpensioen wordt
berekend geheel zijn opgebouwd vóór 1 januari 1996 en geen uitzicht op bijzonder partnerpensioen ingevolge de ABP-wet bestond omdat:
1. de echtscheiding is uitgesproken vóór 1 januari 1966;
2. de echtscheiding is uitgesproken na 1 januari 1966 en vóór 1 oktober 1971 op vordering van
de deelnemer, gewezen deelnemer, FPU-gepensioneerde of gepensioneerde;
3. de echtscheiding is uitgesproken na 1 oktober 1971 op vordering van de deelnemer,
gewezen deelnemer, FPU-gepensioneerde of gepensioneerde op grond van het vóór
1 oktober 1971 geldende echtscheidingsrecht;
c. het partnerschap is aangegaan na het ontslag van de gepensioneerde of
d. hij de deelnemer, gewezen deelnemer, FPU-gepensioneerde of gepensioneerde opzettelijk van
het leven heeft beroofd of daaraan medeplichtig is en hiervoor is veroordeeld.’

Artikel 8.13 Afkoop klein bijzonder partnerpensioen
Na artikel 8.12 wordt een nieuw artikel 8.13 toegevoegd, luidende:

‘Artikel 8.13 Afkoop klein bijzonder partnerpensioen
‘1. Als het bijzonder partnerpensioen op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het
bedrag bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, 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 9.3 Berekening partnerpensioen
Overgangsbepaling D bij artikel 9.3
In de linkerkolom wordt ‘Toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’. In de rechterkolom onder 1 wordt
‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’ en onder 2 wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’.

Artikel 9.4 Toeslag: compensatie premiebetaling AOW/Anw over pensioen
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie premiebetaling AOW/Anw over pensioen’
In de leden een tot en met drie wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.
Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd luidende:
‘4. Het recht op compensatie eindigt op de eerste dag van de maand waarin de partner weer een
partnerschap aangaat, als bedoeld in artikel 1.8, of de partner een gezamenlijke huishouding gaat
voeren als bedoeld in de Anw.’

Overgangsbepaling bij artikel 9.4
In de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.
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Artikel 9.5 Recht op bijzonder partnerpensioen
Overgangsbepaling bij artikel 9.5
De tekst in de rechterkolom wordt aangepast. Deze komt te luiden als volgt:
‘De gewezen partner heeft geen recht op bijzonder partnerpensioen als:
a. de pensioenaanspraken van de overledene, waarnaar het bijzonder partnerpensioen wordt
berekend geheel zijn opgebouwd vóór 1 januari 1996 en geen uitzicht op bijzonder partnerpensioen ingevolge de ABP-wet bestond omdat:
1. de echtscheiding is uitgesproken vóór 1 januari 1966;
2. de echtscheiding is uitgesproken na 1 januari 1966 en vóór 1 oktober 1971 op vordering van de
deelnemer, gewezen deelnemer, FPU-gepensioneerde of gepensioneerde;
3. de echtscheiding is uitgesproken na 1 oktober 1971 op vordering van de deelnemer, gewezen
deelnemer, FPU-gepensioneerde of gepensioneerde op grond van het vóór 1 oktober 1971
geldend echtscheidingsrecht of
b. het partnerschap is aangegaan na het ontslag van de gepensioneerde.’

Artikel 9.6 Berekening bijzonder partnerpensioen
Overgangsbepaling C bij artikel 9.6
In de linkerkolom wordt ‘Toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’. In de rechterkolom onder 1 wordt
‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’ en onder 2 wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’.

Artikel 9.8 Berekening (bijzonder) partnerpensioen: bijzondere bepalingen
Het tweede lid van artikel 9.8 wordt geschrapt. Het eerste lid wordt artikel 9.8.

Artikel 9.9 Toeslag: compensatie indien geen recht op Anw
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie indien geen recht op Anw’
In de leden een tot en met zes wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling bij artikel 9.9
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 9.10 Toeslag: compensatie bij verminderde Anw
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie bij verminderde Anw’
In de leden een tot en met vijf wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling A bij artikel 9.10
In de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling B bij artikel 9.10
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling C bij artikel 9.10
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 9.12 Afkoop klein partnerpensioen
Het eerste lid wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘1. Als het partnerpensioen op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het bedrag
bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, koopt ABP dit pensioen af. De partner ontvangt dan een
uitkering ineens.’

Artikel 9.13 Afkoop klein bijzonder partnerpensioen
Na artikel 9.12 wordt een nieuw artikel 9.13 toegevoegd, luidende:
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‘Artikel 9.13 Afkoop klein bijzonder partnerpensioen
1. ‘Als het bijzonder partnerpensioen op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het
bedrag bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, 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 10.3 Berekening wezen pensioen
Overgangsbepaling A bij artikel 10.3
In de linkerkolom wordt ‘Toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’. In de rechterkolom onder 1 wordt
‘toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’ en onder 2 wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’.

Artikel 10.5 Toeslag: compensatie premiebetaling AOW/Anw over wezenpensioen
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie premiebetaling AOW/Anw over wezenpensioen’
In de leden een en twee wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 10.6 Afkoop klein wezenpensioen
In artikel 10.6 eerste lid wordt ‘niet meer’ gewijzigd in ‘minder’ en wordt ‘van de Pensioenwet’
gewijzigd in ‘PW’.

Artikel 11.1 Begripsbepalingen
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 11.1 Begripsbepalingen
Dit hoofdstuk verstaat onder:
a. WGA-uitkering: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7
van de WIA;
b. loongerelateerde uitkering, loonaanvullingsuitkering en vervolguitkering: de loongerelateerde
uitkering, loonaanvullingsuitkering en vervolguitkering van de WGA-uitkering, bedoeld in
hoofdstuk 7 van de WIA;
c. resterende verdiencapaciteit: de resterende verdiencapaciteit, bedoeld in het Schattingsbesluit
arbeidsongeschiktheidswetten;
d. inkomen: het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.4, in het jaar voorafgaande aan hetjaar
waarin recht op ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen is ontstaan, geïndexeerd volgens artikel
14.1 en voor zover van toepassing, vermenigvuldigd met de deeltijdfactor;
e. AAOP-grondslag: inkomen als bedoeld in d. verminderd met 3%.
f. nieuw inkomen: het inkomen uit arbeid, bedoeld in het Inkomensbesluit Wet WIA;
g. maximum dagloon: het door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde
bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Wet financiering sociale verzekeringen; zoals dat op
1 januari van enig jaar geldt;
h. dagloon: het dagloon dat niet is gemaximeerd op grond van artikel 17, eerste lid van de Wet
financiering sociale verzekeringen.’

Artikel 11.4 Vaststellen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 11.4 Vaststellen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
1. Voor de vaststelling van het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen gaat ABP uit van de met
inachtneming van artikel 6 van de WIA vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid.
2. Wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering leiden tot overeenkomstige wijzigingen in het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.
3. Bij de vaststelling van het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen kunnen de verschillende
bedragen waaruit dit is samengesteld in de artikelen 11.8 tot en met 11.12 niet negatief zijn.’
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Artikel 11.6 Inkomen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 11.6 Inkomen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
1. Voor de vaststelling van het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen gaat ABP uit van de AAOPgrondslag.
2. Als sprake is van leeftijdskorting op het salaris, werkt die korting niet door in het inkomen
waarnaar het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen wordt berekend.
3. Bij de vaststelling van een herlevend ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen wordt uitgegaan van
het inkomen waarnaar het ingetrokken ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen was berekend.’

Artikel 11.7 WIA-franchise
Vervallen per 1-1-2010

Artikel 11.8 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij volledige en duurzame
arbeidsongeschiktheid
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 11.8 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij volledige en duurzame
arbeidsongeschiktheid
Voor de deelnemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, bedraagt het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen:
a. als het dagloon lager is dan het maximum dagloon of daaraan gelijk is:
75% van (AAOP-grondslag minus dagloon);
b. als het dagloon hoger is dan het maximum dagloon:
75% van (AAOP-grondslag minus maximum dagloon)
minus
70% van (nieuwe inkomen maal (1 minus maximum dagloon gedeeld door dagloon)).’

Artikel 11.9 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij volledige en niet duurzame
arbeidsongeschiktheid
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 11.9 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij volledige en niet duurzame
arbeidsongeschiktheid
1. Voor de deelnemer die volledig en niet duurzaam arbeidsongeschikt is, bedraagt het ABP
ArbeidsongeschiktheidsPensioen:
a. als het dagloon lager is dan het maximum dagloon of daaraan gelijk is:
70% van (AAOP-grondslag minus dagloon);
b. als het dagloon hoger is dan het maximum dagloon:
70% van (AAOP-grondslag minus maximum dagloon)
minus
70% van (nieuwe inkomen maal (1 minus maximum dagloon gedeeld door dagloon)).
2. Gedurende de eerste twee maanden dat de deelnemer recht heeft op een loongerelateerde
uitkering bedraagt het in het eerste en tweede lid genoemde percentage 75.’

Artikel 11.10 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij gedeeltelijke
arbeidsgeschiktheid in aanvulling op loongerelateerde uitkering
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 11.10 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij gedeeltelijke
arbeidsgeschiktheid in aanvulling op loongerelateerde uitkering
1. Voor de deelnemer die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en recht heeft op een loongerelateerde
uitkering bedraagt het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen:
a. als het dagloon lager is dan het maximum dagloon of daaraan gelijk is:
70% van (AAOP-grondslag minus dagloon);
b. als het dagloon hoger is dan het maximum dagloon:
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70% van (AAOP-grondslag minus maximum dagloon)
minus
70% van (nieuwe inkomen maal (1 minus maximum dagloon gedeeld door dagloon));
2. Bij volledig benutten van de resterende verdiencapaciteit bedraagt het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen voor de deelnemer die recht heeft op een loongerelateerde uitkering:
a. als het dagloon lager is dan het maximum dagloon of daaraan gelijk is:
70% van (AAOP-grondslag minus dagloon)
vermeerderd met
10% van (AAOP-grondslag minus nieuwe inkomen)
b. als het dagloon hoger is dan het maximum dagloon:
70% van (AAOP-grondslag minus maximum dagloon)
minus
70% van (nieuwe inkomen maal (1 minus maximum dagloon gedeeld door dagloon)).
De uitkomst wordt vermeerderd met
10% van (AAOP-grondslag minus nieuw inkomen)
3. Gedurende de eerste twee maanden dat de deelnemer recht heeft op een loongerelateerde
uitkering bedraagt het in het eerste en tweede lid genoemde percentage 75 in plaats van 70 en 5 in
plaats van 10.’

Artikel 11.11 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij gedeeltelijke
arbeidsgeschiktheid in aanvulling op de loonaanvullingsuitkering
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 11.11 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij gedeeltelijke
arbeidsgeschiktheid in aanvulling op de loonaanvullingsuitkering
1. Voor de deelnemer die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en recht heeft op een loonaanvullingsuitkering bedraagt het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen:
a. als het dagloon lager is dan het maximum dagloon of daaraan gelijk is:
70% van (AAOP-grondslag minus dagloon) vermeerderd met 10% van (AAOP-grondslag minus
resterende verdiencapaciteit)
b. als het dagloon hoger is dan het maximum dagloon:
70% van (AAOP-grondslag minus maximum dagloon)
minus
70% van (resterende verdiencapaciteit maal (1 minus maximum dagloon gedeeld door
dagloon)).
De uitkomst wordt vermeerderd met
10% van (AAOP-grondslag minus resterende verdiencapaciteit)
2. Als het nieuwe inkomen hoger is dan de resterende verdiencapaciteit wordt in de formules in het
eerste lid en tweede lid niet de resterende verdiencapaciteit maar het nieuwe inkomen
gehanteerd.’

Artikel 11.12 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij gedeeltelijke
arbeidsgeschiktheid in aanvulling op de vervolguitkering
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 11.12 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij gedeeltelijke
arbeidsgeschiktheid in aanvulling op de vervolguitkering
1. Voor de deelnemer die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en recht heeft op een vervolguitkering
bedraagt het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen:
(65% * arbeidsongeschiktheidspercentage * AAOP-grondslag) minus vervolguitkering.
2. De vervolguitkering wordt aangevuld gedurende een periode van maximaal 10 jaar. Onder 10 jaar
wordt verstaan de som van de tijdvakken gedurende welke een ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen in aanvulling op de vervolguitkering is genoten.’

Artikel 11.13 Eenmalige bonus
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 11.13 Eenmalige bonus
1. De deelnemer met recht op vervolguitkering die voor het verstrijken van de periode van 10 jaar,
bedoeld in artikel 11.12 de resterende verdiencapaciteit, gedurende een periode van tenminste 6
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maanden voor minimaal 50% benut ontvangt eenmalig een bonus.
2. De hoogte van de bonus wordt uitgedrukt in een percentage van het inkomen en wordt vastgesteld
met toepassing van de volgende tabel:’
Integratie in jaar

Percentage van inkomen

1

50

2

45

3

41

4

36

5

31

6

27

7

22

8

18

9

13

10

8

Artikel 11.14 Hoogte ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij hulpbehoevendheid
Vervallen per 1-1-2010
Toegevoegd wordt de overgangsbepaling luidende:
Overgangsbepaling bij artikel 11.14
ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bij
hulpbehoevendheid toegekend voor 1 januari
2010

Het bepaalde in artikel 11.14 zoals dat luidde op 31 december 2009 is van
toepassing.

Artikel 11.16 Inkomsten uit arbeid
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 11.16 Inkomsten uit arbeid
1. Als de som van het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen, de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de
WGA-uitkering en de inkomsten uit of in verband met arbeid meer bedragen dan 95% van het
inkomen, wordt het meerdere in mindering gebracht op het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de inkomsten: vóór intreden van de arbeidsongeschiktheid
werden genoten; en geen deel uitmaken van het inkomen en de omvang van de arbeid sindsdien
niet is toegenomen.’

Overgangsbepaling A bij hoofdstuk 11
De overgangsbepaling wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Overgangsbepaling A bij hoofdstuk 11
Recht op invaliditeitspensioen vóór 1 januari 2003 Het bepaalde in hoofdstuk 8, met uitzondering van artikel 8.4 derde tot en met
het vijfde lid, hoofdstuk 18, hoofdstuk 18d en de artikelen 13.2 en 13.3 van het
reglement zoals dat luidde op 31 december 2005 en overgangsbepaling F is van
toepassing.

Overgangsbepaling B bij hoofdstuk 11
De overgangsbepaling wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Overgangsbepaling B bij hoofdstuk 11
Recht op invaliditeitspensioen na 31 december
2002 en vóór 1 januari 2007

Het bepaalde in hoofdstuk 8, met uitzondering van artikel 8.4 derde tot en met
het vijfde lid, en de artikelen 13.2 en 13.3 van het reglement zoals dat luidde op
31 december 2005 en overgangsbepaling F is van toepassing.

Overgangsbepaling C bij hoofdstuk 11
De overgangsbepaling wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
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Overgangsbepaling C bij hoofdstuk 11
Recht op invaliditeitspensioen na 31 december
ABP kent invaliditeitspensioen toe aan de deelnemer met recht op een uitkering
2005 en vóór 1 januari 2007 als aanvulling op een ingevolge de WIA met analoge toepassing van hoofdstuk 8, met uitzondering
uitkering ingevolge de WIA
van artikel 8.4 derde tot en met het vijfde lid, en de artikelen 13.2 en 13.3 van het
reglement zoals dat luidde op 31 december 2005.

Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 11
De overgangsbepaling wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 11
Arbeidsongeschiktheid ingetreden voor
29 december 2005 en recht op een uitkering
ingevolge de WAO, zonder een lopend recht op
invaliditeitspensioen op 31 december 2006
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1. Het bepaalde in artikel 7.11, artikel 8.2 vijfde lid en artikel 8.7 van het
reglement zoals dat luidde op 31 december 2005 en het bepaalde in de
overgangsbepalingen F en G is van toepassing.
2. De deelnemer die arbeidsongeschikt is voor de dienstverhouding waarin hij
deelnemer is, heeft na de beëindiging van die dienstverhouding recht op
invaliditeitspensioen als hij recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
3. Het invaliditeitspensioen gaat niet eerder in dan met ingang van de dag
waarop de arbeidsongeschiktheidsuitkering ingaat..
4. De deelnemer die na ontslag is herplaatst in een functie waaruit hij vervolgens met FPU gaat heeft recht op invaliditeitspensioen.
5. De gewezen deelnemer heeft recht op invaliditeitspensioen als hij recht heeft
op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van:
a. artikel 17 WAO wegens arbeidsongeschiktheid ingetreden na het einde van
zijn verzekering in de zin van de WAO;
b. artikel 43a WAO wegens arbeidsongeschiktheid ingetreden binnen vijf jaar na
intrekking van zijn arbeidsongeschiktheiduitkering, dan wel na het einde van de
wachttijd bedoeld in artikel 19 WAO;
c. artikel 47 WAO wegens opnieuw ingetreden arbeidsongeschiktheid binnen
vier weken na intrekking van zijn arbeidsongeschiktheiduitkering.
6. Voor de vaststelling van het invaliditeitspensioen gaat ABP uit van het
inkomen in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het recht op invaliditeitspensioen is ontstaan.
7. Als sprake is van een leeftijdskorting op het salaris, werkt die niet door in het
inkomen waarnaar het invaliditeitspensioen wordt berekend.
8. Het invaliditeitspensioen bij volledige arbeidsongeschiktheid is het bedrag
dat nodig is om de arbeidsongeschiktheidsuitkering, voor zover deze is
gerelateerd aan inkomen als deelnemer, aan te vullen tot 70% van het inkomen,
bedoeld in lid zes.
9. Als de belanghebbende heeft afgezien van individuele bijverzekering tegen
de gevolgen van de verlaging van het invaliditeitspensioen tijdens de vervolguitkeringsfase, bedraagt het percentage in het achtste lid 65.
10. Voor de deelnemer die op de datum van ingang van het invaliditeitspensioen 60 jaar of ouder is, bedraagt het percentage in het achtste lid 75.
11. Het invaliditeitspensioen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is het
bedrag dat nodig is om de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zover deze is
gerelateerd aan inkomen als deelnemer, aan te vullen tot een percentage van
het inkomen bedoeld in het zesde lid.
12. Het in het elfde lid bedoeld percentage bedraagt bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
a. 65% tot 80%: 50,75%.
b. 55% tot 65%: 42%
c. 45% tot 55%: 35%
d. 35% tot 45%: 28%
e. 25% tot 35%: 21%
f. 15% tot 25%: 14%
13. Als de belanghebbende gekozen heeft voor het verlaagde niveau van het
invaliditeitspensioen, bedraagt het percentage, bedoeld in het elfde lid, bij een
mate van arbeidsongeschiktheid van:
a. 65% tot 80%: 47,25%.
b. 55% tot 65%: 39%
c. 45% tot 55%: 32,5%
d. 35% tot 45%: 26%
e. 25% tot 35%: 19,5%
f. 15% tot 25%: 13%
14. Het met toepassing van de voorgaande leden vastgestelde invaliditeitspensioen vult de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan tot het bedrag van het
ouderdomspensioen.
15. Bij toepassing van het veertiende lid wordt verondersteld dat het
ouderdomspensioen wordt toegekend op de datum waarop het recht op
invaliditeitspensioen is ingegaan. Het ouderdomspensioen wordt dan berekend
zonder rekening te houden met de franchise.

30 december 2009

Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 11
16. Als de som van het invaliditeitspensioen, de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de inkomsten uit of in verband met arbeid meer bedraagt dan 95%
van het inkomen waarnaar het invaliditeitspensioen is berekend, wordt het
meerdere in mindering gebracht op het invaliditeitspensioen.
17. Het zestiende lid is niet van toepassing als de inkomsten
– vóór intreden van de arbeidsongeschiktheid werden genoten;
– geen deel uitmaken van het inkomen waarnaar het invaliditeitspensioen is
berekend; en
– de omvang van de arbeid niet is toegenomen.
18. Het invaliditeitspensioen eindigt op de eerste dag van de maand van 65 jaar
worden of op de laatste dag van de maand waarin de rechthebbende overlijdt.

Overgangsbepaling E bij hoofdstuk 11
In de linkerkolom wordt ‘ontstaan voor 1 januari 2004’ vervangen door ‘ingetreden voor 29 december
2005 en recht op een uitkering ingevolge de WAO’. In de rechterkolom wordt in het eerste lid ‘18’
gewijzigd in ‘zeventien’ en het vierde lid wordt geschrapt.

Overgangsbepaling F bij hoofdstuk 11
In de rechterkolom wordt in het eerste lid na ‘bepaald met toepassing van’ toegevoegd ‘hoofdstuk 8
van het reglement zoals dat luidde op 31 december 2005 en’. In de rechterkolom in het tweede lid
wordt ‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’. In het vierde lid wordt na ‘bedrag’ toegevoegd
‘genoemd in het eerste lid verhoogd in verband met aanvullingen’.

Overgangsbepaling G bij hoofdstuk 11
In de rechterkolom in het derde wordt ‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’. In de rechterkolom
wordt in het vijfde lid na ‘bedrag’ toegevoegd ‘genoemd in het eerste lid verhoogd in verband met
aanvullingen’.

Overgangsbepalingen H en I bij hoofdstuk 11
Na overgangsbepaling G bij hoofdstuk 11 worden toegevoegd de overgangsbepalingen H en I bij
hoofdstuk 11 luidende:
Overgangsbepaling H bij hoofdstuk 11
Invaliditeitspensioen bij hulpbehoevendheid
toegekend voor 1 januari 2010

1. De hoogte van het invaliditeitspensioen is het bedrag dat met toepassing van
overgangsbepaling A, B, C, D of E is vastgesteld.
2. Voor de berekening van de hoogte van het invaliditeitspensioen, bedraagt het
bij volledige arbeidsongeschiktheid vermelde percentage ten hoogste 100.
3. Het artikel is niet van toepassing als betrokkene in een inrichting is opgenomen en de verblijfkosten ten laste komen van een verzekering inzake ziektekosten

Overgangsbepaling I bij hoofdstuk 11
Recht op ArbeidsongeschiktheidsPensioen op grond van
hoofdstuk 11 op 31 december 2009

Als het recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen is
ontstaan voor 1 januari 2010 blijft hoofdstuk 11 zoals dat luidde
op 31 december 2009, met uitzondering van artikel 11.14, van
toepassing, tenzij het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
volgens hoofdstuk 11 hoger is.

Overgangsbepaling A bij hoofdstuk 12
In de rechterkolom wordt na ‘artikel 13.1, toegevoegd ‘artikel 13.3,‘. Voor ‘de overgangsbepalingen;
wordt toegevoegd ‘het bepaalde in’.

Overgangsbepaling B bij hoofdstuk 12
In de linkerkolom wordt ‘ingetreden voor 1 januari 2004’ vervangen door ‘ingetreden vóór 29 december 2005 en recht op een uitkering ingevolge de WAO’. Toegevoegd wordt: ’Recht op WAO ontstaan
vóór 1 januari 2004 en recht op herplaatsingstoelage ontstaan vóór 1 januari 2009.’
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In de rechterkolom wordt het zesde lid aangepast. Voorts wordt toegevoegd: ’Het in het vierde lid
genoemde percentage bedraagt 100.’
Het zesde lid en de toevoeging in de linker en rechter kolom luiden als volgt:
Overgangsbepaling B bij hoofdstuk 12
Arbeidsongeschiktheid ingetreden vóór 29 december 2005 en
recht op een uitkering ingevolge de WAO, zonder lopend recht
op herplaatsingstoelage op 31 december 2006

...........
6. Het bepaalde in artikel 8.8, hoofdstuk 9, artikel 13.1, artikel
13.3, artikel 13.4 en hoofdstuk 18d van het reglement zoals dat
luidde op 31 december 2005 en de overgangsbepalingen D en E
is van toepassing.

Recht op WAO ontstaan vóór 1 januari 2004 en recht op
herplaatsingstoelage ontstaan vóór 1 januari 2009

Het in het vierde lid genoemde percentage bedraagt 100.

Overgangsbepaling C bij hoofdstuk 12
In de linkerkolom wordt ‘ingetreden voor 1 januari 2004’ vervangen door ‘ingetreden vóór 29 december 2005 en recht op een uitkering ingevolge de WAO’.
In de rechterkolom wordt in het eerste lid ‘een tot en met 4’ gewijzigd in ‘een tot en met vijf’. Het
derde lid wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ‘3. Het bepaalde in artikel 8.8, hoofdstuk 9, artikel
13.1, artikel 13.3, artikel 13.4 en hoofdstuk 18d van het reglement zoals dat luidde op 31 december
2005 en het bepaalde in de overgangsbepalingen D en E is van toepassing.’

Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 12
In de rechterkolom wordt in het eerste lid na ‘bepaald met toepassing van’ toegevoegd ‘artikel 9.2 van
het reglement zoals dat luidde op 31 december 2005 en’.
In het tweede lid wordt ‘neveninkomsten,’ verwijderd en wordt ‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’.
In het derde lid wordt ‘het in het eerste lid bedoelde bedrag aangepast’ vervangen door ‘de herplaatsingstoelage opnieuw vastgesteld. De herplaatsingstoelage wordt berekend aan de hand van de mate
van arbeidsgeschiktheid, de berekeningsgrondslag, als bedoeld in artikel 8.3 van het reglement zoals
dat luidde op 31 december 2005 en het inkomen uit de nieuwe dienstverhouding.’
In het vierde lid wordt ‘Het bedrag’ vervangen door ‘De berekeningsgrondslag genoemd in het derde
lid verhoogd in verband met aanvullingen’.

Overgangsbepaling E bij hoofdstuk 12
In de rechterkolom wordt in het tweede lid ‘neveninkomsten,’ verwijderd en wordt ‘toeslagen’
gewijzigd in ‘aanvullingen’. In het derde lid wordt ‘het in het eerste lid bedoelde bedrag aangepast’
vervangen door ‘de herplaatsingstoelage opnieuw vastgesteld. De herplaatsingstoelage wordt
berekend aan de hand van de mate van arbeidsgeschiktheid, de berekeningsgrondslag, als bedoeld in
artikel 8.3 van het reglement zoals dat luidde op 31 december 2005 en het inkomen uit de nieuwe
dienstbetrekking.’ In het vierde lid wordt ‘Het bedrag’ vervangen door ‘De berekeningsgrondslag
genoemd in het derde lid verhoogd in verband met aanvullingen’.

Artikel 13.1 Waardeoverdracht en waardeovername
Het huidige artikel wordt omgenummerd tot eerste lid.
In het eerste lid wordt ‘van de Pensioenwet’ gewijzigd in ‘PW’.
Een tweede lid wordt toegevoegd luidende:
‘2. De overgenomen waarde wordt aangewend ter verwerving van aanspraken op ouderdomspensioen, partnerpensioen bij overlijden op of na 65 jaar en wezenpensioen.’

Artikel 13.3 Overname aanspraak levensloopregeling
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘Artikel 13.3 Overname aanspraak levensloopregeling
De deelnemer kan de dag voor ingang ouderdomspensioen, doch uiterlijk de dag voor het bereiken
van de leeftijd van 65 jaar ABP schriftelijk verzoeken een aanspraak ingevolge een levensloopregeling
om te zetten in een aanspraak op ouderdomspensioen, voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op
de loonbelasting 1964.’
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Artikel 14.1 Voorwaardelijke indexatie
In het eerste lid wordt ‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’.

Artikel 16.3 Vrijwillige aanvullende voortzetting van de deelneming
In het eerste lid, aanhef, sub a wordt ‘een ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen ontvangt’ gewijzigd in
‘recht heeft op een ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen’.
In de leden twee, drie en vier wordt ‘deelnemer’ gewijzigd in ‘gewezen werknemer’.

Artikel 16.4 Bijsparen voor een aanvulling op ouderdomspensioen (ABP ExtraPensioen)
In het eerste lid wordt ‘van de Pensioenwet’ gewijzigd in ‘PW’. In het vierde lid, aanhef, sub b wordt ‘in
een aanspraken’ gewijzigd in ‘in aanspraken’.
Het zesde lid wordt vernummerd tot zevende lid en een nieuwe zesde lid wordt toegevoegd, luidende:
‘6. Bij aanwending ingeval van pensionering of overlijden van de deelnemer of van de gepensioneerde wordt toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 2, negende en tiende lid PW. ABP
kan hiervoor nadere regels stellen.’

Artikel 16.6 Aanvullende individuele regeling voor deelnemers
De huidige tekst wordt omgenummerd tot eerste lid. De tweede zin van het eerste lid wordt gewijzigd
en een tweede lid wordt toegevoegd. Het artikel komt te luiden als volgt:

‘Artikel 16.6 Aanvullende individuele regeling voor deelnemers
1. ABP kan met een deelnemer een overeenkomst sluiten ter verhoging van zijn aanspraak op
ouderdomspensioen volgens dit reglement. ABP neemt hierbij artikel 118 PW en de Wet op de
loonbelasting 1964 in acht.
2. ABP kan met een deelnemer een overeenkomst sluiten voor de continuering van de pensioenopbouw na het verstrijken van de periode genoemd in artikel 5.6, tweede lid.’

Overgangsbepaling A bij artikel 16.6
De tweede zin in de rechterkolom wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘ABP neemt hierbij artikel 118 PW en de Wet op de loonbelasting 1964 in acht.’

Overgangsbepaling B bij artikel 16.6
In de rechterkolom, eerste lid wordt de tweede zin als volgt gewijzigd:
‘ABP neemt hierbij artikel 118 PW en de Wet op de loonbelasting 1964 in acht.’

Artikel 17.1.1 Begripsbepalingen
In onderdeel k wordt na ‘overlijden’ de passage toegevoegd: ‘en aanspraak heeft op pensioen ten laste
van ABP’.
Onderdeel k komt te luiden als volgt:
‘k. gewezen deelnemer: degene van wie de deelneming is geëindigd, anders dan door ingang van
ouderdomspensioen of overlijden en die aanspraak heeft op pensioen ten laste van ABP;’
De onderdelen m tot en met q worden vernummerd tot onderdelen o tot en met s.
Een nieuw onderdeel m en een nieuw onderdeel n worden toegevoegd luidende:
‘m. levenslooploon: loon tijdens levensloopverlof als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de
Loonbelasting 1964;
n. levensloopverlof: verlof als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de Loonbelasting 1964;’
Onderdeel p (oud), r (nieuw) komt te luiden als volgt:
‘r. PW: de Pensioenwet’.

Artikel 17.2.4 Berichtgeving
De tweede volzin wordt vernummerd tot tweede lid. In het nieuwe tweede lid wordt na wijzigingen
‘hierin’ toegevoegd. De leden twee tot en met zes worden vernummerd tot leden drie tot en met
zeven.
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Artikel 17.3.4 Pensioengevend inkomen bij ziekte, verlof e.d.
De huidige bepaling wordt omgenummerd tot eerste lid.
Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd luidende:
‘2. Als de beroepsmilitair met levensloopverlof levenslooploon geniet dat lager is dan 70% van het
pensioengevendinkomen dat zou zijn genoten als deze omstandigheid zich niet zou hebben
voorgedaan, dan wordt de pensioenopbouw gebaseerd op dat lagere inkomen.’

Artikel 17.4.1 Premieplicht ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en
Anw-compensatie
De huidige bepaling wordt omgenummerd tot eerste lid.
Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd luidende:
‘2. Na het verstrijken van een aaneengesloten periode van levensloopverlof van één jaar is de
Minister van Defensie gedurende de resterende periode van levensloopverlof alleen de premie
voor Anw-compensatie verschuldigd.’

Overgangsbepaling bij artikel 17.4.1
In de koptekst wordt voor ‘4.1’ toegevoegd ‘17’.

Artikel 17.4.7 Premiebetaling
In lid twee wordt ‘het fonds’ gewijzigd in ‘ABP’.

Artikel 17.5.6 Verlof
De huidige bepaling wordt omgenummerd tot eerste lid.
Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd luidende:
‘2. Na het verstrijken van een aaneengesloten periode van levensloopverlof van een jaar telt de tijd
gedurende welke de beroepsmilitair de periode van levensloopverlof aansluitend continueert niet
mee voor de pensioenopbouw.’

Artikel 17.6.3 Berekening ouderdomspensioen
Het zevende lid wordt vernummerd tot achtste lid en een nieuw zevende lid wordt toegevoegd
luidende:
‘7. Bij het bepalen van de hoogte van het ouderdomspensioen wordt rekening gehouden met de
tijdens de opbouw van pensioenaanspraken met toepassing van artikel 17.11.1 toegepaste
indexatiebeperkingen.’

Overgangsbepaling A bij artikel 17.6.3
In de linkerkolom wordt ‘Toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’. In de rechterkolom onder 1 wordt
‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’ en onder 2 wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’.

Overgangsbepaling B bij artikel 17.6.3
In de linkerkolom wordt in de aanhef en onder A en B ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’.
In de rechterkolom wordt in lid een en lid twee behorende bij A – linkerkolom – ‘toeslag’ gewijzigd in
‘aanvulling’. In de rechterkolom wordt in lid 1 behorende bij B – linkerkolom – ‘een toeslag’ gewijzigd
in ‘een aanvulling’. In lid twee van de rechterkolom behorende bij B – linkerkolom – wordt ‘De toeslag’
gewijzigd in ‘De aanvulling’ en ‘pre’ wordt gewijzigd in ‘per’.

Overgangsbepaling C bij artikel 17.6.3
In de linkerkolom wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In de rechterkolom wordt ‘toeslag’
gewijzigd in ‘aanvulling’.

Overgangsbepaling D bij artikel 17.6.3
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt ‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’.

Artikel 17.6.4 Toekenning ouderdomspensioen bij overschrijden inkomen
Vervallen per 1-1-2010
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Artikel 17.6.9 Verhoging ouderdomspensioen door omzetting partnerpensioen
In het eerste en tweede lid wordt na ‘aanspraak’ toegevoegd ‘of een gedeelte van de aanspraak’. In het
eerste lid wordt ‘Door deze omzetting wordt het ouderdomspensioen met 6% verhoogd’ geschrapt. In
het tweede lid wordt ‘Door deze omzetting wordt het ouderdomspensioen over de tijd van deelname
aan het PartnerPlusPensioen met 6% verhoogd’ geschrapt.
Een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd luidende:
‘5. Bij de omzetting hanteert ABP een uniforme ruilvoet. In bijlage A bij dit hoofdstuk is de ruilvoet
opgenomen.’

Overgangsbepaling B bij artikel 17.6.9
Overgangsbepaling B bij artikel 17.6.9 wordt geschrapt.

Artikel 17.6.10 Afkoop klein ouderdomspensioen
Het eerste lid wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘1. Als het ouderdomspensioen op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het bedrag
bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, koopt ABP dit pensioen af mits betrokkene daarmee instemt.
Betrokkene ontvangt dan een uitkering ineens.’

Artikel 17.7.2 Recht op partnerpensioen
Overgangsbepaling E bij artikel 17.7.2
Overgangsbepaling E wordt vernummerd tot overgangsbepaling D bij artikel 17.7.2.

Artikel 17.7.3 Berekening partnerpensioen
Overgangsbepaling A bij artikel 17.7.3
In de linkerkolom wordt ‘Toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’. In de rechterkolom wordt onder 1
‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’ en onder 2 wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’.

Overgangsbepaling B bij artikel 17.7.3
In de linkerkolom wordt ‘ Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In de rechterkolom wordt ‘toeslag’
gewijzigd in ‘aanvulling’.

Overgangsbepaling D bij artikel 17.7.3
In overgangsbepaling D wordt in de rechterkolom ‘overgangsbepaling D bij artikel 17.7.2’ gewijzigd in
‘overgangsbepaling bij artikel 17.7.11’.

Overgangsbepaling E bij artikel 17.7.3
In overgangsbepaling E bij artikel 17.7.3 wordt in de linkerkolom ‘1 januari 1996’ gewijzigd in
‘8 november 1997’.
In de rechterkolom wordt ’31 december 1995’ gewijzigd in ‘7 november 1997’ en ‘1 januari 1996’ wordt
gewijzigd in ‘8 november 1997’. ‘voor het jaar 1995’ wordt gewijzigd in ‘op peil van 8 november 1997’.

Artikel 17.7.4 Toeslag: compensatie premiebetaling AOW/Anw over pensioen
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie premiebetaling AOW/Anw over pensioen’
In de leden een tot en met drie wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling bij artikel 17.7.4
In de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 17.7.6 Berekening partnerpensioen: bijzondere bepalingen
In het eerste lid wordt ‘tweede lid’ gewijzigd in ‘derde lid’.
Het vierde lid van artikel 17.7.6 wordt geschrapt.
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Artikel 17.7.8 Toeslag: compensatie indien geen recht op Anw
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie indien geen recht op Anw’
In de leden een tot en met zes wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling A bij artikel 17.7.8
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling B bij artikel 17.7.8
In de linkerkolom wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Compensatie’. In de rechterkolom wordt onder 1, onder
2 en onder 3 ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 17.7.9 Toeslag: compensatie bij verminderde Anw
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie bij verminderde Anw’.
In de leden een tot en met vijf wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.
Het derde lid wordt aangepast en komt te luiden als volgt:
‘3. De compensatie bedraagt per jaar waarover het pensioen wordt berekend 2,5% van het verschil
tussen 75% van de ingevolge de artikelen 14 en 30 van de Anw vastgestelde volledige nabestaandenuitkering en de ingevolge artikel 18 van de Anw vastgestelde verminderde nabestaandenuitkering.’

Overgangsbepaling A bij artikel 17.7.9
In de linkerkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.
In de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling B bij artikel 17.7.9
In de linkerkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’. In de rechterkolom wordt onder 1 tot en
met 5 ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’. Het derde lid in de rechterkolom wordt aangepast en komt
te luiden als volgt:
‘3. Deze compensatie bedraagt per jaar waarover het pensioen wordt berekend 2,5% van het verschil
tussen 75% van de ingevolge de artikelen 14 en 30 van de Anw vastgestelde volledige nabestaandenuitkering en de ingevolge artikel 18 van de Anw vastgestelde verminderde nabestaandenuitkering.’

Artikel 17.7.10 Afkoop klein partnerpensioen
In de eerste zin van het eerste lid wordt ‘niet meer’ gewijzigd in ‘minder’ en ‘Pensioenwet’ in ‘PW’.

Artikel 17.7.11 Recht op bijzonder partnerpensioen
Overgangsbepaling bij artikel 17.7.11
In de rechterkolom wordt de passage onder 2 aangepast. Deze komt te luiden als volgt:
‘2. De gewezen partner heeft geen recht op bijzonder partnerpensioen als:
a. de partners, bij huwelijkse voorwaarden, voorwaarden bij geregistreerd partnerschap of bij een
schriftelijk gesloten overeenkomst met het oog op het einde van het partnerschap dit overeenkomen en ABP daarmee instemt;
b. de pensioenaanspraken van de, overledene waarnaar het bijzonder partnerpensioen wordt
berekend geheel zijn opgebouwd vóór 1 januari 1996 en geen uitzicht op bijzonder partnerpensioen ingevolge de ABP-wet bestond omdat:
1. de echtscheiding is uitgesproken vóór 1 januari 1966;
2. de echtscheiding is uitgesproken na 1 januari 1966 en vóór 1 oktober 1971 op vordering van
de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde;
3. de echtscheiding is uitgesproken na 1 oktober 1971 op vordering van de deelnemer,
gewezen deelnemer of gepensioneerde op grond van het vóór 1 oktober 1971 geldende
echtscheidingsrecht;
c. het partnerschap is aangegaan na het ontslag van de gepensioneerde of
d. hij de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde opzettelijk van het leven heeft
beroofd of daaraan medeplichtig is en hiervoor is veroordeeld.’
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Artikel 17.7.13 Afkoop klein bijzonder partnerpensioen
Na artikel 17.7.12 wordt een nieuw artikel 17.7.13 toegevoegd luidende::

‘Artikel 17.7.13 Afkoop klein bijzonder partnerpensioen
1. Als het bijzonder partnerpensioen op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het
bedrag bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, 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 17.8.3 Berekening partnerpensioen
Overgangsbepaling A bij artikel 17.8.3
In de linkerkolom wordt ‘Toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’. In de rechterkolom wordt onder 1
‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’ en onder 2 wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’.
Het vijfde lid wordt geschrapt en de leden zes en zeven worden vernummerd tot leden vijf en zes.

Overgangsbepaling B bij artikel 17.8.3
In de linkerkolom wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In de rechterkolom wordt voor de eerste
zin ‘1.’ toegevoegd en onder 1 en onder 2 wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’.

Artikel 17.8.4 Toeslag: compensatie premiebetaling AOW/Anw over pensioen
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie premiebetaling AOW/Anw over pensioen’
In de leden een en twee wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling bij artikel 17.8.4
In de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 17.8.8 Berekening (bijzonder) partnerpensioen: bijzondere bepalingen
Het derde lid van artikel 17.8.8 wordt geschrapt.

Artikel 17.8.10 Toeslag: compensatie indien geen recht op Anw
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie indien geen recht op Anw’
In de leden een tot en met zes wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling A bij artikel 17.8.10
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling B bij artikel 17.8.10
In de rechterkolom wordt onder 1, onder 2 en onder 3 ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 17.8.11 Toeslag: compensatie bij verminderde Anw
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie bij verminderde Anw’.
In de leden een tot en met vijf wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Overgangsbepaling A bij artikel 17.8.11
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.
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Overgangsbepaling B bij artikel 17.8.11
In de linkerkolom en in de rechterkolom wordt in de onderdelen een tot en met zes ‘toeslag’ gewijzigd
in ‘compensatie’.

Artikel 17.8.13 Afkoop klein partnerpensioen
In de eerste zin van het eerste lid wordt ‘niet meer’ gewijzigd in ‘minder’ en ‘van de Pensioenwet’ in
‘PW’.

Artikel 17.8.14 Afkoop klein bijzonder partnerpensioen
Na artikel 17.8.13 wordt een nieuw artikel 17.8.14 toegevoegd luidende::

‘Artikel 17.8.14 Afkoop klein bijzonder partnerpensioen
1. Als het bijzonder partnerpensioen op de dag van ingang op jaarbasis minder bedraagt dan het
bedrag bedoeld in artikel 66, eerste lid PW, 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 17.9.3 Berekening wezenpensioen
Overgangsbepaling A bij artikel 17.9.3
In de linkerkolom wordt ‘Toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’.

Overgangsbepaling B bij artikel 17.9 3
In de rechterkolom wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’.

Artikel 17.9.4 Beperking gezamenlijk bedrag wezenpensioen
In het derde lid wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 17.9.5 Toeslag: compensatie premiebetaling AOW/Anw over wezenpensioen
Voorstel tot wijziging
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
‘Compensatie premiebetaling AOW/Anw over wezenpensioen’.
In de leden een en twee wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 17.9.6 Afkoop klein wezenpensioen
In de eerste zin van het eerste lid wordt ‘niet meer’ gewijzigd in ‘minder’ en ‘van de Pensioenwet’ in
‘PW’.

Artikel 17.10.1 Waardeoverdracht en waardeovername
Het huidige artikel wordt omgenummerd tot eerste lid.
In het eerste lid wordt ‘van de Pensioenwet’ gewijzigd in ‘PW’.
Een tweede lid wordt toegevoegd luidende:
‘2. De overgenomen waarde wordt aangewend ter verwerving van aanspraken op ouderdomspensioen, partnerpensioen bij overlijden op of na 65 jaar en wezenpensioen.’

Artikel 17.11.1 Voorwaardelijke indexatie
In het eerste lid wordt ‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’.

Artikel 17.13.3 Bijsparen voor een aanvulling op ouderdomspensioen (ABP ExtraPensioen)
In het eerste lid wordt ‘van de Pensioenwet’ gewijzigd in ‘PW’.
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Aan artikel 17.13.3 wordt een zevende lid toegevoegd, luidende:
‘7. Bij aanwending ingeval van pensionering of overlijden van de deelnemer of van de gepensioneerde wordt toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 2, negende en tiende lid PW. ABP
kan hiervoor nadere regels stellen.’

Artikel 17.13.4 Bijsparen voor een hoger partnerpensioen (PartnerPlusPensioen)
Een nieuw tweede lid wordt toegevoegd, luidende:
‘2. Het ouderdomspensioen bedoeld in het eerste lid is het ouderdomspensioen zonder rekening te
houden met het bepaalde in artikel 17.5.1 lid 3.’
De leden twee tot en met vijf worden vernummerd tot de leden drie tot en met zes.

Artikel 17.13.5 Aanvullende individuele regeling voor deelnemers
De bestaande tekst wordt omgenummerd tot eerste lid. In de eerste zin van het eerste lid wordt
‘reglement’ gewijzigd in ‘hoofdstuk’. De tweede zin van het eerste lid wordt gewijzigd en een tweede
lid wordt toegevoegd. Het artikel komt te luiden als volgt:
‘1. ABP kan met een deelnemer een overeenkomst sluiten ter verhoging van zijn aanspraak op
pensioen volgens dit hoofdstuk. ABP neemt hierbij artikel 118 PW en de Wet op de loonbelasting
1964 in acht.
2. ABP kan met een deelnemer een overeenkomst sluiten voor de continuering van de pensioenopbouw na het verstrijken van de periode genoemd in artikel 17.5.6, tweede lid.’

Artikel 17.14.4 Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten
Onder vernummering van artikel 17.14.4 en artikel 17.14.5 naar respectievelijk artikel 17.14.5 en artikel
17.14.6 wordt nieuw artikel 17.14.4 opgenomen luidende:

‘Artikel 17.14.4 Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten
1. ABP kan op grond van artikel 134 PW verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten
uitsluitend verminderen als:
a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door
waarden zijn gedekt;
b. ABP niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal
vereist eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever
onevenredig worden geschaad; en
c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn
ingezet zoals uitgewerkt in het kortetermijnherstelplan, bedoeld in artikel 140 PW.
2. ABP informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever
schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten.
3. De vermindering, bedoeld in het eerste lid, kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, Minister van Defensie en toezichthouder hierover
geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd.’

Artikel 17.14.6 Inwerkingtreding/overgangsbepaling
Artikel 17.14.6 wordt vernummerd naar artikel 17.14.7. In het eerste lid wordt ‘1 januari 2008”
gewijzigd in ‘1 januari 2010’.

BIJLAGE A BIJ HOOFDSTUK 17
Bedragen en percentages
Artikel

Datum
01-01-2008

01-01-2009

01-01-2010

17.4.2

Franchise premiegrondslag OP/NP/Anw

€ 16.600

€ 16.950

€ 17.250

17.4.3

Premie OP/NP

20,80%

22,60%

Premie Anw

0,60%

21,20%
01-07-2009
22,20%
0,50%

Bedrag bij omrekenen

€ 5525,18

€ 5.725,85

€ 5.870,14

17.5.7
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0,40%

Artikel

Omschrijving

Datum
01-01-2008

01-01-2009

01-01-2010

17.6.3

Franchise opbouw OP/NP

€ 16.600

€ 16.950

€ 17.250

17.6.5

Verhoging opbouw OP bij lage grondslag grensbedrag
bedrag aanvulling

€ 26.189,26
€ 38

€ 27.428,01
€ 39,50

€ 28.031,42
€ 40,50

17.6.9

Ruilvoet omzetten PP naar OP

–

–

0,168
Uitruil van
1 euro PP 65+
leidt tot
verhoging
van OP met
0,168 euro

17.6.9a

Ruilvoet omzetten OP naar PP per 1 januari 2007

9,00%

9,00%

0,2520
Inkoop van
1 euro PP65+
leidt tot
verlaging van
het OP met
0,2520 euro

17.7.4

€ 5.807,48

€ 6.082,18

€ 6.215,99

17.8.4

€ 5.807,48

€ 6.082,18

€ 6.215,99

17.9.5

€ 5.807,48

€ 6.082,18

€ 6.215,99

Premie vrijwillige voortzetting deelneming:
tot leeftijd 62 jaar
vanaf leeftijd 62 jaar

21,40%
27,40%

21,70%
28,00%

23,00%
30,75%

Premie vrijwillige aanvullende voortzetting deelneming:
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

21,40%
27,40%

21,70%
28,00%

23,00%
30,75%

Premie bijsparen hoger partnerpensioen
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

1,70%
2,20%

1,70%
1,70%

1,60%
1,60%

1,70%
2,10%

1,60%
2,15%

Maximum compensatie premiebetaling over nabestaandenpensioen

17.13.1

17.13.2

17.13.4

In combinatie
met 17.13.1
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

BIJLAGE C BIJ HOOFDSTUK 17 (ARTIKEL 17.11.1)
In het elfde lid wordt ‘artikel 17.11.5’ gewijzigd in ‘artikel 17.11.1, lid 5’.

BIJLAGE E BIJ HOOFDSTUK 17: UITRULFACTOREN OUDERDOMSPENSIOEN IN
PARTNERPENSIOEN VOOR 65 JAAR (ARTIKEL 17.6.9B)
De bijlage wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
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‘BIJLAGE E BIJ HOOFDSTUK 17: UITRULFACTOREN OUDERDOMSPENSIOEN IN
PARTNERPENSIOEN VOOR 65 JAAR (ARTIKEL 17.6.9B)

Werking tabel:
aanspraken OP worden verminderd met (in te kopen aanspraken PP 65- maal factor genoemd in tabel)’

Artikel 18.4 Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten
Onder vernummering van artikel 18.4 en artikel 18.5 naar respectievelijk artikel 18.5 en artikel 18.6
wordt een nieuw artikel 18.4 opgenomen luidende:

‘Artikel 18.4 Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten
1. ABP kan op grond van artikel 134 PW verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten
uitsluitend verminderen als:
a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door
waarden zijn gedekt;
b. ABP niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal
vereist eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever
onevenredig worden geschaad; en
c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn
ingezet zoals uitgewerkt in het kortetermijnherstelplan, bedoeld in artikel 140 PW.
2. ABP informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever
schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten.
3. De vermindering, bedoeld in het eerste lid, kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever en toezichthouder hierover geïnformeerd
zijn, worden gerealiseerd.’

Artikel 18.6 Inwerkingtreding/overgangsbepaling
Artikel 18.6 wordt vernummerd naar artikel 18.7. In het artikel wordt ‘1 september 2008’ gewijzigd in
‘1 januari 2010’.

22

Staatscourant 2009 nr. 20444

30 december 2009

BIJLAGE A BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP
Bedragen en percentages
Artikel

Datum
01-01-2008

01-01-2009

01-01-2010

4.2

Franchise premiegrondslag OP/NP/Anw

€ 10.100

€ 10.350

€ 10.500

4.3

Premie OP/NP

19,60%

20,30%

Premie Anw

0,40%

20,00%
01-07-2009
21,00%
0,40%

4.7

Franchise premiegrondslag AAOP

€ 17.300

€ 17,900

€ 18.200

4.8

Premie AAOP voor de sector:
Rijk;
Defensie;
Onderwijs;
Politie;
Rechterlijke Macht;
Gemeenten;
Provincies;
Waterschappen;
Academische Ziekenhuizen;
Hoger Beroepsonderwijs;
Wetenschappelijk Onderwijs;
Onderzoekinstellingen;
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie;
Energie- en Nutsbedrijven/Waterbedrijven;
Overig.

0,40%
0,40%
0,40%
0,80%
0,40%
0,60%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,60%
0,60%

0,40%
0,40%
0,40%
0,80%
0,40%
0,60%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,60%
0,60%

0,40%
0,40%
0,40%
0,80%
0,40%
0,60%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,60%
0,60%

0,210
0,210
0,210

0,210
0,210
0,210

0,30%

hoofdstuk 6
overgangsbepaling B
overgangsbepaling C
overgangsbepaling D
overgangsbepaling F
overgangsbepaling H

Ruilvoet omzetten aanspraken flexibel pensioen

7.5

Franchise opbouw OP

€ 10.100

€ 10.350

€ 10.500

7.5
overgangsbepaling B

Franchise opbouw OP

€ 16.400

€ 16.700

€ 17.000

7.5
overgangsbepaling C

Franchise opbouw OP
deelnemer geboren na 31 december 1963
deelnemer geboren na 31 december 1953 en vóór 1
januari 1964
deelnemer geboren vóór 1 januari 1954

€ 13.950
€ 15.300

€ 14.250
€ 15.650

€ 14.500
€ 15.900

€ 16.400

€ 16.700

€ 17.000

Maximaal inkomen bij inkoop

PM

PM

160.000

Ruilvoet omzetten FP naar OP
Ruilvoet omzetten FPU-componenten

0,225
Per
01-09-2008
0,210

0,225
0,210

0,225
0,210

€ 26.189,26
€38,00

€ 27.428,01
€ 39,50

€ 28.031
€ 40,50

7.5
overgangsbepaling D
7.6
overgangsbepaling D

7.8
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Omschrijving

Verhoging opbouw OP bij lage grondslag
a. grensbedrag
b. aanvulling

7.13

Ruilvoet omzetten PP naar OP

7.14

Ruilvoet omzetten OP naar PP

Staatscourant 2009 nr. 20444

30 december 2009

0,168
Uitruil van
1 euro PP65+
leidt tot
verhoging
van het OP
met 0,168
euro
9,00%

9,00%

0,2520
Inkoop van
1 euro PP65+
leidt tot
verlaging van
het OP met
0,2520 euro

Artikel

Omschrijving

Datum
01-01-2008

01-01-2009

01-01-2010

8.4

€ 5.807,48

€ 6.082,18

€ 6.215,99

9.4

€ 5.807,48

€ 6.082,18

€ 6.215,99

10.5

€ 5.807,48

€ 6.082,18

€ 6.215,99

€ 47.802,15

€ 48.715,65

Maximum compensatie premiebetaling AOW/Anw over
nabestaandenpensioen

11.7

Wia-franchise

16.1

Premie vrijwillige deelneming

31,05%

29,75%

31,20%

16.2

Premie vrijwillige voortzetting deelneming:
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

20,00%
31,05%

20,40%
29,75%

20,60%
31,10%

20,00%
31,05%
20,00%
20,00%
31,05%

20,40%
29,75%
20,40%
20,40%
29,75%

20,60%
31,10%
20,60%
20,60%
31,10%

16.3

overgangsbepaling A
overgangsbepaling B

Premie vrijwillige aanvullende voortzetting deelneming:
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

16.3
overgangsbepaling B

Franchise

16.5

Premie bijsparen hoger partnerpensioen
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

In combinatie met 16.2

–

1,60%
2,05%

a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

1,60%
1,60%

1,45%
1,45%

1,60%
2,00%

1,45%
2,00%

overgangsbepaling B
bij hoofdstuk 16

–

–

–

overgangsbepaling C
bij hoofdstuk 16

–

–

–

overgangsbepaling D
bij hoofdstuk 16

–

–

–

bijlage C
overgangsbepaling B

Ruilvoet omzetten aanspraken afup-pensioen
Afup algemeen:
Afup specifiek:

–

–

–

bijlage C artikel 1

Premie PPP Politie

1,40%

1,40%

1,20%

bijlage C artikel 1

Ruilvoet omzetten PPP naar OP

0,168
Uitruil van
1 euro PPP
leidt tot
verhoging
van het OP
met 0,168
euro

BIJLAGE C BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP (OVERGANGSBEPALING ARTIKEL
2.6)
Regeling sector Politie met ingang van 1 januari 2006

Artikel 1 PartnerPlusPensioen Politie
In het eerste lid wordt in sub b de passage ‘met 6% over de tijd van deelname aan PartnerPlusPensioen Politie’ geschrapt.
Een zesde lid wordt toegevoegd luidende:
’6. Bij de aanwending van de verhoging als vermeld in het eerste lid sub b hanteert ABP een uniforme
ruilvoet. In bijlage A bij dit reglement is de ruilvoet opgenomen.’
Een zevende lid wordt toegevoegd luidende: ‘7. De partner moet toestemming geven voor de
omzetting als bedoeld in het eerste lid sub b.’
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BIJLAGE G BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP (ARTIKEL 7.6)
Bijlage G wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘BIJLAGE G BIJ HET PENSIOENRELEMENT VAN ABP (ARTIKEL 7.6)
Factoren bij eerder of later ingaan ouderdomspensioen dan bij leeftijd 65 jaar (artikel 7.6,
tweede lid)

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

BIJLAGE H BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP (ARTIKEL 14.1)
In lid 11 wordt ‘artikel 18.5’ gewijzigd in ‘artikel 14.1, lid vijf’.

BIJLAGE K BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP (OVERGANGSBEPALINGEN BIJ DE
ARTIKELEN 7.6, 8.3, 9.3 EN 10.3)
Toeslagen en kortingen in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds
In de koptekst van bijlage K wordt ‘Toeslagen’ gewijzigd in ‘Aanvullingen’.

Artikel 2 Ingang toeslag of korting
In de koptekst en het artikel wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’.

Artikel 3 Einde toeslag of korting
In de koptekst en het artikel wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’.
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Artikel 4 Algemene bepalingen
In het eerste lid, aanhef, sub c wordt de passage ‘ op de voet van artikel 4.10 van dit reglement nader
is vastgesteld’ gewijzigd in ‘met inachtneming van hoofdstuk 14 van dit reglement nader is vastgesteld’. Voorts wordt sub c vernummerd tot sub d en wordt een nieuw sub c toegevoegd luidende:
‘c. voor-Oortse AOW-toeslag: de AOW-toeslag vastgesteld voor de inwerkingtreding van de Oortwetgeving per 1 januari 1990;’.
In het vierde lid wordt na ’31 december 2005’, ‘artikel’ toegevoegd en ‘toeslagen bedoeld in’ wordt
gewijzigd in ‘aanvullingen op grond van’.

Artikel 5 Maximum toeslagen
In de koptekst en het artikel wordt ‘toeslagen’ gewijzigd in ‘aanvullingen’.

Artikel 6 Toeslag niet-verzekerde AOW-tijd/vrijwillige premiebetaling
In de koptekst wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In het artikel wordt ‘toeslag’ gewijzigd in
‘aanvulling’.

Artikel 7 Toeslag inkomensafhankelijke AOW-toeslag
In de koptekst wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In het eerste lid wordt ‘een toeslag als’
gewijzigd in ‘een aanvulling als’. In het tweede lid wordt ‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’ en wordt
‘toegekende AOW-toeslag’ gewijzigd in ‘toegekende voor-Oortse AOW-toeslag’.

Artikel 8 Toeslag samenvallende diensttijd
In de koptekst wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In het artikel wordt ‘toeslag’ gewijzigd in
‘aanvulling’.

Artikel 9 Toeslag inbouw gehuwde vrouw
In de koptekst wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In het artikel wordt ‘toeslag’ gewijzigd in
‘aanvulling’.

Artikel 10 Toeslag partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen
In de koptekst wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In het eerste en tweede lid wordt ‘toeslag’
gewijzigd in ‘aanvulling’. In het vierde lid wordt ‘toeslag bedoeld‘ gewijzigd in ‘aanvulling bedoeld’ en
‘toeslag compensatie’ wordt gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 11 Toeslag wezenpensioen
In de koptekst wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In het artikel wordt ‘toeslag’ gewijzigd in
‘aanvulling’.

Artikel 12 Toeslag samenvallende diensttijd
In de koptekst wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In het artikel wordt ‘toeslag’ gewijzigd in
‘aanvulling’.

Artikel 13 Toeslag partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen
In de koptekst wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In het eerste, tweede en derde lid wordt
‘toeslag’ gewijzigd in ‘aanvulling’. In het vierde lid wordt ‘toeslag ‘ gewijzigd in ‘aanvulling ’ en
‘toeslag compensatie’ wordt gewijzigd in ‘compensatie’.

Artikel 14 Toeslag wezenpensioen
In de koptekst wordt ‘Toeslag’ gewijzigd in ‘Aanvulling’. In het artikel wordt ‘toeslag’ gewijzigd in
‘aanvulling’.

BIJLAGE L BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP: UITRUILFACTOREN
OUDERDOMSPENSIOEN IN PARTNERPENSIOEN VOOR 65 JAAR (ARTIKEL 7.15)
De bijlage wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
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‘BIJLAGE L BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP: UITRUILFACTOREN
OUDERDOMSPENSIOEN IN PARTNERPENSIOEN VOOR 65 JAAR (ARTIKELEN 7.15 EN
7.15A)

Werking tabel:
aanspraken OP worden verminderd met (in te kopen aanspraken PP 65- maal factor genoemd in tabel)’

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 2010.
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