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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 22 maart 2012, 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 7.2 

De koptekst wordt gewijzigd, waarbij ‘Uittreding’ wordt vervangen door ‘Gedeeltelijke ingang 
ouderdomspensioen’. De beide leden komen te vervallen en worden vervangen door ‘Een werknemer 
kan het ouderdomspensioen gedeeltelijk laten ingaan. Dit is mogelijk voor ten minste 10 procent van 
de opgebouwde aanspraak.’

Artikel 7.3 

De eerste vijf leden komen te vervallen worden vervangen door een nieuw eerste lid: ‘De deelnemer of 
gewezen deelnemer heeft recht op ouderdomspensioen op de eerste dag van de maand waarin hij de 
leeftijd van 65 jaar bereikt.’ Het zesde lid wordt omgenummerd tot het tweede lid.
In overgangsbepaling D bij artikel 7.3 wordt ‘derde lid’ vervangen door ‘eerste lid’.
In overgangsbepaling E bij artikel 7.3 wordt ‘conform artikel 7.3, lid 1 tot en met 5 en de overgangsbe-
palingen’ vervangen door ‘op de dag dat hij 65 jaar wordt’. De tweede volzin komt te vervallen.

Artikel 7.4 

In de eerste volzin wordt ‘De in artikel 7.3, eerste lid bedoelde deelnemer en de in het tweede lid 
bedoelde gewezen deelnemer’ vervangen door ‘De werknemer, de deelnemer die op grond van artikel 
16.2 de deelneming vrijwillig voortzet en de gewezen deelnemer zonder recht op een ontslaguitkering 
of werkloosheidsuitkering’.

Artikel 7.5 

In het veertiende lid van overgangsbepaling D bij artikel 7.5 wordt ‘uittreding met recht op’ gewijzigd 
in ‘ingang van het’.

Artikel 7.9 

In de aanhef wordt ‘uittreding’ gewijzigd in ‘ingang van het ouderdomspensioen’.
In de eerste volzin wordt ‘gedeeltelijk uittreedt met recht op ouderdomspensioen’ gewijzigd in ‘het 
ouderdomspensioen gedeeltelijk laat ingaan’.
De tweede volzin komt te vervallen.
In de derde volzin wordt ‘uittreding past ABP deze verhouding aan’ gewijzigd in ‘ingang van het 
ouderdomspensioen wordt deze verhouding aangepast’. In de vierde volzin wordt ‘uittreding’ 
gewijzigd in ‘pensioeningang’ en wordt ‘als de belanghebbende nog inkomen als deelnemer blijft 
genieten’ gewijzigd in ‘wanneer het ouderdomspensioen nog niet geheel ingaat’.
In de overgangsbepaling wordt ‘uitreding’ gewijzigd in ‘pensioeningang’.

Artikel 7.13 

In het derde lid wordt ‘uittreding’ wordt gewijzigd in ‘ingang van het ouderdomspensioen’ en 
‘uittreden’ vervangen door ‘ingang van het ouderdomspensioen’.

Artikel 7.14 

In het vierde lid wordt ‘uittreding’ wordt gewijzigd in ‘ingang van het ouderdomspensioen’ en 
‘uittreden’ vervangen door ‘ingang van het ouderdomspensioen’.
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Artikel 17.7.8 

In het derde lid van overgangsbepaling B komt ‘met ingang van de eerste dag van de maand waarin’ 
te vervallen. Bij sub a wordt voor ‘de’ toegevoegd ‘wanneer’. Aan sub b wordt voor ‘de partner’ 
toegevoegd ‘met ingang van de eerste dag van de maand waarin’.

Artikel 17.8.10 

In het derde lid van overgangsbepaling B komt ‘met ingang van de eerste dag van de maand waarin’ 
te vervallen. Bij sub a wordt voor ‘de’ toegevoegd ‘wanneer’. Aan sub b wordt voor ‘de partner’ 
toegevoegd ‘met ingang van de eerste dag van de maand waarin’.

BIJLAGE K ARTIKEL 13 

Het derde lid komt te vervallen. Het vierde lid wordt omgenummerd tot het derde lid. 

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 april 2012.
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