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Wijzigingen in het pensioenreglement ABP per 1 oktober 2015, Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A. Wijzigingen als gevolg van nFTK 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

Aan het artikel wordt een nieuw onderdeel b. toegevoegd, luidend:
“ABTN: de actuariële en bedrijfstechnische nota zoals bedoeld in artikel 145 Pensioenwet;”
De huidige onderdelen “b. t/m v.” worden verletterd naar “c. t/m w.”

Artikel 4.3 Pensioenpremie, ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en Anw-compensatie 

In lid 2 na “beschreven in de” wordt “actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 3, vierde 
lid van de statuten.” gewijzigd in “ABTN.”.

Artikel 4.8 Pensioenpremie ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 

In lid 2 na “beschreven in de” wordt “actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 3, vierde 
lid van de statuten.” gewijzigd in “ABTN.”.

Artikel 4.12 Premievaststelling 

In lid 1 na “omschreven in de” wordt “actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 3, 
vierde lid van de statuten.” gewijzigd in “ABTN.”
In lid 2 na “rekening wordt gehouden met” wordt “een inhaalpremie op basis van een herstelplan of 
een korting in verband met de financiering uit het vrije vermogen wanneer is voldaan aan het 
bepaalde in artikel 10 van bijlage H bij dit reglement.” gewijzigd in “een premieopslag of een 
premiekorting zoals nader bepaald in de ABTN.”

Artikel 14.1 Voorwaardelijke indexatie 

In lid 1 tweede volzin ”inhalen” wordt gewijzigd in “na-indexeren”.
In lid 1 tweede volzin wordt na “volledige indexatie” toegevoegd “en compenseren van in het 
verleden doorgevoerde verlaging van pensioenaanspraken en pensioenrechten”.
In lid 1 wordt na de tweede volzin toegevoegd “Met het compenseren van een reeds doorgevoerde 
verlaging op pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt geen nabetaling bedoeld.”
In lid 2 wordt “Onverminderd het bepaalde in het derde lid vindt de aanpassing bedoeld in het eerste 
lid in het geheel niet, dan wel slechts gedeeltelijk plaats, indien de verhouding tussen het vermogen 
en de verplichtingen van het fonds, uitgedrukt in de dekkingsgraad zich dwingend tegen volledige 
aanpassing verzet. Voor de toepassing van de vorige volzin stelt ABP nadere regels vast, waarin een 
jaarlijks vast te stellen ondergrens en bovengrens van de dekkingsgraad worden gedefinieerd, 
alsmede een beleidsstaffel, waarmee ook een gedeeltelijke aanpassing kan worden bepaald. Bevindt 
de dekkingsgraad zich op of onder de voor pensioenfondsen geldende minimale dekkingsgraad dan is 
de aanpassing nihil. Bevindt de dekkingsgraad zich boven de minimale dekkingsgraad en beneden de 
bovengrens dan vindt gedeeltelijke aanpassing plaats. Bevindt de dekkingsgraad zich op of boven de 
bovengrens dan is de aanpassing gelijk aan de algemene bezoldigingswijzigingen. De in dit lid 
bedoelde nadere regels zijn neergelegd in bijlage H bij dit reglement.” vervangen door “Indien de 
beleidsdekkingsgraad per 1 november van enig jaar (peildatum) lager is dan 110%, vindt de aanpas-
sing bedoeld in het eerste lid per 1 januari van het daarop volgend jaar in het geheel niet plaats. 
Indien de beleidsdekkingsgraad op de peildatum minimaal 110% bedraagt, wordt de aanpassing per 
1 januari van het daarop volgend jaar berekend, conform hetgeen dienaangaande is bepaald in artikel 
137 Pensioenwet juncto artikel 15 Besluit financieel toetsingskader. Incidentele indexatieverlening om 
in het verleden niet toegekende indexatie te na-indexeren (na-indexatie) of in het verleden doorge-
voerde verlaging van pensioenaanspraken en pensioenrechten te compenseren (compensatie 
doorgevoerde verlaging), kan worden verleend indien die indexatieverlening geen gevolgen heeft 
voor de indexatieverlening in de toekomst overeenkomstig artikel 137 onderdeel b PW, de beleidsdek-
kingsgraad het niveau van het vereist eigen vermogen, bedoeld in artikel 132 PW, behoudt en in enig 
jaar ten hoogste een vijfde van het vermogen dat voor deze indexatieverlening beschikbaar is, wordt 
aangewend. Het compenseren van een in het verleden doorgevoerde verlaging krijgt voorrang op het 
na-indexeren van de in het verleden niet verleende volledige indexatie.”
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In lid 3 komt “Bij het nemen van deze beslissing laat ABP zich behalve door de dekkingsgraad als 
beschreven in het tweede lid mede leiden door andere overwegingen welke bepalend zijn voor de 
beantwoording van de vraag of de financiële positie van het fonds zich dwingend tegen die aanpas-
sing verzet, zoals, doch niet uitsluitend, de algemene economische situatie en de ontwikkeling op de 
financiële markten.” te vervallen.
In lid 3 vierde volzin na “kennen aanpassingen” vervalt “en houdt geen beperking in van de beleids-
vrijheid die ABP ter zake heeft.”. Na “aanpassingen” wordt toegevoegd “.”.
In lid 3 vijfde volzin na “omschreven in de” wordt “actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in 
artikel 3, vierde lid van de statuten,” gewijzigd in “ABTN,”.
In lid 4 eerste volzin na “de artikelen” vervalt “7.4, derde lid, 7.8, tweede lid en de correctiebedragen, 
bedoeld in artikel 18c.3, tweede lid, alsmede ten aanzien van de bedragen, genoemd in de artikelen 
5a.4, eerste lid en 6.4, eerste lid van het pensioenreglement, zoals deze luidden op 31 december 2005 
en ten aanzien van de maximale bedragen bedoeld in de artikelen 8.4, 10.5 en 7.8,” en wordt 
vervangen door “7.8, 8.3a, 8.4, 9.3a, 9.4 en 10.5 van dit pensioenreglement alsmede de bedragen 
bedoeld in de artikelen 5a.4, eerste lid, 6.4, eerste lid, 7.4, derde lid, 7.8, tweede lid en de correctiebe-
dragen, bedoeld in artikel 18c.3, tweede lid, van het pensioenreglement zoals dat luidde op 31 decem-
ber 2005,”.
Lid 5 komt te vervallen en de huidige leden “ 6 t/m 12” worden vernummerd tot “5 t/m 11”.

Artikel 17.4.3 Pensioenpremie ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en Anw-compensatie 

In lid 2 na “beschreven in de” wordt “actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 3, vierde 
lid van de statuten.” gewijzigd in “ABTN.”.

Artikel 17.4.6 Premievaststelling 

In lid 1 na “omschreven in de” wordt “actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 3, 
vierde lid van de statuten.” gewijzigd in “ABTN.”
In lid 2 na “rekening wordt gehouden met” wordt “een inhaalpremie op basis van een herstelplan of 
een korting in verband met de financiering uit het vrije vermogen wanneer is voldaan aan het 
bepaalde in artikel 10 van bijlage C behorende bij artikel 17.11.1.” gewijzigd in “een premieopslag of 
premiekorting zoals nader bepaald in de ABTN.”.

Artikel 17.11.1 Voorwaardelijke indexatie 

In lid 1 tweede volzin ”inhalen” wordt gewijzigd in “na-indexeren”.
In lid 1 tweede volzin wordt na “volledige indexatie” toegevoegd “en compenseren van in het 
verleden doorgevoerde verlaging van pensioenaanspraken en pensioenrechten”.
In lid 1 wordt na de tweede volzin toegevoegd “Met het compenseren van een reeds doorgevoerde 
verlaging op pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt geen nabetaling bedoeld.”
In lid 2 wordt “Onverminderd het bepaalde in het derde lid vindt de aanpassing bedoeld in het eerste 
lid in het geheel niet, dan wel slechts gedeeltelijk plaats, indien de verhouding tussen het vermogen 
en de verplichtingen van het fonds, uitgedrukt in de dekkingsgraad zich dwingend tegen volledige 
aanpassing verzet. Voor de toepassing van de vorige volzin stelt ABP nadere regels vast, waarin een 
jaarlijks vast te stellen ondergrens en bovengrens van de dekkingsgraad worden gedefinieerd, 
alsmede een beleidsstaffel, waarmee ook een gedeeltelijke aanpassing kan worden bepaald. Bevindt 
de dekkingsgraad zich op of onder de voor pensioenfondsen geldende minimale dekkingsgraad dan is 
de aanpassing nihil. Bevindt de dekkingsgraad zich boven de minimale dekkingsgraad en beneden de 
bovengrens dan vindt gedeeltelijke aanpassing plaats. Bevindt de dekkingsgraad zich op of boven de 
bovengrens dan is de aanpassing gelijk aan de algemene bezoldigingswijzigingen. De in dit lid 
bedoelde nadere regels zijn neergelegd in Bijlage C bij dit hoofdstuk.” vervangen door “Indien de 
beleidsdekkingsgraad per 1 november van enig jaar (peildatum) lager is dan 110%, vindt de aanpas-
sing bedoeld in het eerste lid per 1 januari van het daarop volgend jaar in het geheel niet plaats. 
Indien de beleidsdekkingsgraad op de peildatum minimaal 110% bedraagt, wordt de aanpassing per 
1 januari van het daarop volgend jaar berekend, conform hetgeen dienaangaande is bepaald in artikel 
137 Pensioenwet juncto artikel 15 Besluit financieel toetsingskader. Incidentele indexatieverlening om 
in het verleden niet toegekende indexatie te na-indexeren (na-indexatie) of in het verleden doorge-
voerde verlaging van pensioenaanspraken en pensioenrechten te compenseren (compensatie 
doorgevoerde verlaging), kan worden verleend indien die indexatieverlening geen gevolgen heeft 
voor de indexatieverlening in de toekomst overeenkomstig artikel 137 onderdeel b PW, de beleidsdek-
kingsgraad het niveau van het vereist eigen vermogen, bedoeld in artikel 132 PW, behoudt en in enig 
jaar ten hoogste een vijfde van het vermogen dat voor deze indexatieverlening beschikbaar is, wordt 
aangewend. Het compenseren van een in het verleden doorgevoerde verlaging krijgt voorrang op het 
na-indexeren van de in het verleden niet verleende volledige indexatie.”
In lid 3 komt “Bij het nemen van deze beslissing laat ABP zich behalve door de dekkingsgraad als 
beschreven in het tweede lid mede leiden door andere overwegingen welke bepalend zijn voor de 
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beantwoording van de vraag of de financiële positie van het fonds zich dwingend tegen die aanpas-
sing verzet, zoals, doch niet uitsluitend, de algemene economische situatie en de ontwikkeling op de 
financiële markten.” te vervallen.
In lid 3 vierde volzin na “kennen aanpassingen” vervalt “en houdt geen beperking in van de beleids-
vrijheid die ABP ter zake heeft.”. Na “aanpassingen” wordt toegevoegd “.”.
In lid 3 vijfde volzin na “omschreven in de” wordt “actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in 
artikel 3, vierde lid van de statuten,” gewijzigd in “ABTN,”.
In lid 4 na “17.9.5.” wordt toegevoegd “ van dit pensioenreglement, alsmede het bedrag als bedoeld 
in artikel 6.4, eerste lid, bijlage L en de correctiebedragen, bedoeld in artikel 18c.3, tweede lid, van het 
pensioenreglement zoals dat luidde op 31 december 2005,”.
Lid 5 komt te vervallen en de huidige leden “ 6 t/m 12” worden vernummerd tot “5 t/m 11”.

Artikel 17.14.4 Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten 

Lid 1 sub a wordt gewijzigd in “ABP gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of 
krachtens artikel 131 PW gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de bij 
of krachtens artikel 132 PW gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen;”.
Lid 1 sub b wordt gewijzigd in “ABP niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 
131 PW of artikel 132 PW zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioenge-
rechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en”.
Lid 1 sub c wordt gewijzigd in “Alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het 
beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 PW of artikel 139 PW.”.
Er wordt een vierde lid toegevoegd luidende: “4. De vermindering, bedoeld in het eerste lid, wordt 
niet gecompenseerd door een aanspraak of recht op grond van dit reglement.”

Artikel 18.4 Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten 

Lid 1 sub a wordt gewijzigd in “ABP gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of 
krachtens artikel 131 PW gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de bij 
of krachtens artikel 132 PW gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen;”.
Lid 1 sub b wordt gewijzigd in “ABP niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 
131 PW of artikel 132 PW zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioenge-
rechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en”.
Lid 1 sub c wordt gewijzigd in “Alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het 
beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 PW of artikel 139 PW.”.

Bijlage C bij hoofdstuk 17 (Artikel 17.11.1) 

De huidige tekst (inclusief staffel) komt te vervallen. Onder de koptekst “Bijlage C bij hoofdstuk 17 
(Artikel 17.11.1)” wordt toegevoegd “Vervallen per 01-10-2015”.

Bijlage H bij het pensioenreglement van ABP (artikel 14.1) 

De huidige tekst (inclusief staffel) komt te vervallen. Onder de koptekst “BIJLAGE H BIJ HET PEN-
SIOENREGLEMENT VAN ABP (ARTIKEL 14.1)” wordt toegevoegd “Vervallen per 01-10-2015”.

B. Wijzigingen als gevolg van Nettopensioenregeling 

Artikel 16.7 Nettopensioenregeling 

Er wordt een nieuw artikel 16.7 toegevoegd dat luidt:

“Artikel 16.7 Nettopensioenregeling 

ABP biedt de deelnemer die daarvoor in aanmerking komt, de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
nettopensioenregeling, voor het deel van het pensioengevend inkomen dat voor de deelnemer geldt 
op de peildatum, op basis van een volledige dienstverhouding en dat als gevolg van artikel 18ga van 
de Wet op de Loonbelasting 1964 niet tot het pensioengevend inkomen behoort. De voorwaarden en 
condities van (deelname aan) deze nettopensioenregeling zijn opgenomen in bijlage M bij dit 
reglement (nettopensioenreglement).”

Artikel 17.13.6 Nettopensioenregeling 

Er wordt een nieuw artikel 17.13.6 toegevoegd dat luidt:
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“Artikel 17.13.6 Nettopensioenregeling 

ABP biedt de deelnemer die daarvoor in aanmerking komt, de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
nettopensioenregeling, voor het deel van het pensioengevend inkomen dat voor de deelnemer geldt 
op de peildatum, op basis van een volledige dienstverhouding en dat als gevolg van artikel 18ga van 
de Wet op de Loonbelasting 1964 niet tot het pensioengevend inkomen behoort. De voorwaarden en 
condities van (deelname aan) deze nettopensioenregeling zijn opgenomen in bijlage H bij dit 
hoofdstuk (nettopensioenreglement).”

Bijlage H bij hoofdstuk 17 van het pensioenreglement van ABP (Nettopensioenreglement 
artikel 17.13.6) 

Er wordt een nieuwe bijlage H bij hoofdstuk 17 toegevoegd dat luidt:

NETTOPENSIOENREGLEMENT 

Versie 01-10-2015

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1. ABP kent met ingang van 1 oktober 2015 een nettopensioenregeling. De nettopensioenregeling is 
een vrijwillige regeling en een aanvulling op de pensioenregeling zoals opgenomen in het 
pensioenreglement van ABP. De nettopensioenregeling voorziet in aanvullende pensioenopbouw, 
voor zover dit past binnen de artikelen 117a en 120 lid 2 onder b van de PW en is toegestaan 
binnen de fiscale wet- en regelgeving.

2. De nettopensioenregeling voorziet in ouderdomspensioen op basis van een pensioenleeftijd van 
67 jaar, direct ingaand partnerpensioen en/of wezenpensioen.

3. Anders dan de pensioenaanspraken en pensioenrechten uit het pensioenreglement van ABP geeft 
deelname aan de nettopensioenregeling, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, 
aanspraken en rechten op pensioen waarover geen loonheffing is verschuldigd en waarvan de 
premie, inclusief de risicopremies en opslag voor uitvoeringskosten, op het netto loon in minde-
ring wordt gebracht.

4. Het karakter van de nettopensioenregeling is een premieovereenkomst, zoals omschreven in 
artikel 10 van de PW, zonder rendementsgarantie.

5. a. De nettopensioenregeling is niet van toepassing indien en zolang sociale partners op sectoraal 
niveau afspraken hebben gemaakt over een vrijstelling van de verplichting tot deelname aan 
deze nettopensioenregeling, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.8 van het uitvoeringsre-
glement.

b. Indien sprake is van een overheidswerkgever die valt onder de sector overig dan wel een 
privaatrechtelijk lichaam dat op verzoek door ABP is toegelaten, kunnen in afwijking van sub a 
sociale partners op werkgeversniveau afspraken maken over een vrijstelling van de verplich-
ting tot deelname aan deze nettopensioenregeling, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.8 
van het uitvoeringsreglement.

6. Het bepaalde in dit reglement is onderdeel van de ABP regeling. Tenzij uit dit reglement anders 
blijkt, is het bepaalde in het pensioenreglement van ABP van toepassing op de nettopensioenrege-
ling.

7. In dit reglement wordt aangesloten bij de begripsbepalingen als bedoeld in het pensioenreglement 
van ABP.

8. Het fonds is niet aansprakelijk jegens de deelnemer aan de nettopensioenregeling, indien de 
pensioenaanspraken en/of pensioenrechten uit hoofde van de nettopensioenregeling tot gevolg 
hebben dat de fiscale faciliëring die de deelnemer heeft verkregen ingevolge de Wet inkomstenbe-
lasting 2001 voor het verkrijgen van aanspraken of rechten op periodieke uitkeringen/(netto-)
lijfrenten met terugwerkende kracht vervalt.

Artikel 2 Werkingssfeer, deelneming en aanspraken 

Artikel 2.1 Werkingssfeer 

Dit reglement is van toepassing op de aangesloten werkgevers, hun werknemers, gewezen werkne-

4 Staatscourant 2015 nr. 31817 30 september 2015



mers en gepensioneerden die in aanmerking komen voor de nettopensioenregeling alsmede op de 
nabestaanden.

Artikel 2.2 Deelneming 

Deelneming is mogelijk ter hoogte van het nettopensioenloon. Dit is het deel van het pensioengevend 
inkomen dat voor de deelnemer geldt op de peildatum, en dat als gevolg van artikel 18ga van de Wet 
op de Loonbelasting 1964 niet tot het pensioengevend inkomen als bedoeld in artikel 17.3.1 van het 
pensioenreglement van ABP behoort dan wel beperkt wordt middels de aanpassing van de deeltijdfac-
tor op grond van artikel 1.2 lid 4 of artikel 1.4 lid 2 van het pensioenreglement.

Artikel 2.3 Deelnemers 

De onderstaande (gewezen) werknemers kunnen op verzoek deelnemen in de regeling:
1. De werknemer die gedurende het dienstverband bij een aangesloten werkgever een nettopen-

sioenloon geniet.
2. De gewezen werknemer van wie de deelneming aan de nettopensioenregeling tijdens arbeidson-

geschiktheid premievrij wordt voortgezet.
3. De gewezen werknemer die op 30 september 2015 premievrije voortzetting van de deelneming bij 

arbeidsongeschiktheid geniet en bij wie op 1 oktober 2015 sprake is van een nettopensioenloon, 
indien en voor zover de premievrije deelneming zonder de invoering van artikel 18ga Wet op de 
Loonbelasting 1964 zou zijn gehandhaafd.

Het verzoek wordt ingediend op een door ABP voorgeschreven wijze.

Artikel 2.4 Premievrije voortzetting van de deelneming bij arbeidsongeschiktheid 

Indien de deelnemer bij aanvang van de deelneming aan de nettopensioenregeling niet is uitgesloten 
van de dekking van de premievrije voortzetting van de deelneming bij arbeidsongeschiktheid, dan 
heeft de deelnemer die arbeidsongeschikt wordt in de dienstverhouding waarin hij deelnemer is of 
was in de ABP regeling en recht heeft op een uitkering op grond van de WIA recht op premievrije 
voortzetting van de deelneming aan de nettopensioenregeling voor zover en zolang er recht op 
premievrije voortzetting van de deelneming aan de pensioenregeling bestaat als bedoeld in het 
pensioenreglement van ABP.

Artikel 2.5 Aanvang deelname 

1. De deelneming aan de nettopensioenregeling vangt aan op:
a. de eerste dag van de maand zoals opgegeven door de deelnemer, maar niet eerder dan
b. de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van het verzoek.
De deelneming aan de nettopensioenregeling begint niet eerder dan 1 oktober 2015.

2. ABP verbindt aan de deelneming aan de nettopensioenregeling de voorwaarde dat een gezond-
heidsverklaring wordt overlegd als het verzoek tot deelneming ingediend wordt na een periode 
van drie maanden nadat de deelneming op zijn vroegst had kunnen aanvangen.
Indien de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan aanvullend een geneeskundig 
onderzoek worden verlangd. De kosten van de gezondheidsverklaring of het geneeskundig 
onderzoek komen voor rekening van de deelnemer. De gezondheidsverklaring of het geneeskundig 
onderzoek kunnen ABP aanleiding geven tot verhoging van de risicopremies voor overlijden of 
arbeidsongeschiktheid dan wel tot gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de risicodekking.

Artikel 2.6 Einde deelname 

1. De deelneming aan de nettopensioenregeling eindigt uiterlijk vijf jaar na de dag waarop de 
deelnemer de 65-jarige leeftijd bereikt, dan wel eerder in de navolgende gevallen:
a. als de deelnemer een verzoek indient om de deelneming aan de netto pensioenregeling te 

beëindigen;
b. op de dag waarop het nettopensioenloon nihil is;
c. op de dag waarop de (gewezen) werknemer geen deelnemer meer is ingevolge artikel 2.3;
d. op de dag waarop gedurende twee achtereenvolgende kalendermaanden geen premie is 

ingelegd;
e. op de dag volgend op het overlijden van de deelnemer;
f. bij beëindiging van de nettopensioenregeling door ABP.

2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel wordt ingediend op een door ABP voorge-
schreven wijze. De deelneming aan de nettopensioenregeling eindigt op de eerste dag van de 
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maand zoals opgegeven door de deelnemer, maar niet eerder dan de eerste dag van de maand 
volgend op de ontvangst van het verzoek.

Artikel 2.7 Informatieverstrekking 

1. ABP verstrekt op verzoek van de deelnemer aan de nettopensioenregeling of gewezen partner van 
de deelnemer een opgave van het mogelijk te bereiken kapitaal op de eerste dag van de maand 
waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt alsmede de daarbij gehanteerde veronderstellingen. Ook 
verstrekt ABP op verzoek een indicatie van de hoogte van de pensioenaanspraken na omzetting 
van het mogelijk te bereiken kapitaal op de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd 
wordt bereikt. Voor deze indicatie worden de veronderstellingen gehanteerd zoals deze gelden bij 
ontvangst van het verzoek. Eén en ander overeenkomstig artikel 46 PW en de daarop gebaseerde 
lagere regelgeving.

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2.4 van het pensioenreglement van ABP geldt dat bij de 
jaarlijkse informatieverstrekking aan de deelnemer aan de nettopensioenregeling over de 
nettopensioenregeling een opgave van ten minste het verworven kapitaal wordt verstrekt.

Hoofdstuk 3 Premie en kosten 

Artikel 3.1 Pensioenpremie en premiegrondslag 

1. De premie bestaat uit:
a. de premie voor een te verwerven kapitaal dat wordt omgezet in ouderdomspensioen, 

partnerpensioen en wezenpensioen. Dit is de premie volgens de staffel zoals opgenomen in de 
bijlage bij dit reglement, met inachtneming van:

b. de eventuele risicopremie voor het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen. Deze 
premie wordt in mindering gebracht op de premie als bedoeld onder a. en is opgenomen in de 
bijlage bij dit reglement; en

c. het opslagpercentage van de risicopremie voor premievrije deelneming bij arbeidsongeschikt-
heid in de zin van de WIA. Deze premie is opgenomen in de bijlage bij dit reglement; en

d. een opslag voor de kosten ter uitvoering van de nettopensioenregeling. Deze opslag is 
opgenomen in de bijlage bij dit reglement.

2. De premiegrondslag is gelijk aan het nettopensioenloon als bedoeld in artikel 2.2.

3. De premie als bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel, die maximaal per maand kan worden 
ingelegd, is een percentage van de premiegrondslag. De hoogte van het percentage wordt 
vastgesteld volgens de staffel opgenomen in de bijlage bij dit reglement.

4. Deze premie wordt verminderd met de eventuele risicopremie voor het risicogedekt partnerpen-
sioen en wezenpensioen. De premie die resteert, is beschikbaar voor inleg.

5. De hoogte van de premie volgens de staffel, de risicopremie voor het risicogedekt partnerpensioen 
en wezenpensioen en de risicopremie voor premievrije deelneming bij arbeidsongeschiktheid 
worden maandelijks berekend, uitgaande van de leeftijd van de deelnemer aan de nettopensioen-
regeling op de eerste dag van de maand van inleg en, ten aanzien van de risicopremie voor het 
risicogedekte partnerpensioen en wezenpensioen uitgaand van het verworven kapitaal op de 
eerste dag van de maand van inleg.

Artikel 3.2 Afwijkende premie 

1. Voor de premie die wordt ingelegd wordt uitgegaan van de premie die maximaal per maand kan 
worden ingelegd volgens de staffel opgenomen in de bijlage bij dit reglement, tenzij de deelnemer 
een ander deelnamepercentage kiest. De deelnemer kan ervoor kiezen om 0%, 25%, 50% of 75% 
van deze maximale premie in te leggen. De deelnemer maakt de keuze voor het deelnamepercen-
tage bij aanvang van de deelneming aan de nettopensioenregeling.

2. Wanneer de deelnemer ervoor kiest om 0% van de maximaal beschikbare premie in te leggen en 
wel sprake is van een risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen, is de deelnemer de daarbij 
behorende risicopremie verschuldigd.

3. Na het eerste kalenderjaar van deelneming kan één keer per kalenderjaar worden verzocht om 
wijziging van het deelnamepercentage zoals bepaald in lid 2 van dit artikel. Het verzoek tot 
wijziging van het deelnamepercentage wordt ingediend op een voorgeschreven wijze. De wijziging 
van het deelnamepercentage gaat in op de eerste dag van de maand zoals opgegeven door de 
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deelnemer, maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van het 
verzoek tot wijziging.

4. ABP stelt voorwaarden aan de mate waarin het deelnamepercentage wordt gewijzigd als bedoeld 
in lid 3 van dit artikel. Onder deze voorwaarde wordt in ieder geval begrepen dat bij verhoging van 
het deelnamepercentage een gezondheidsverklaring wordt overgelegd. Indien de gezondheidsver-
klaring daartoe aanleiding geeft, kan aanvullend een geneeskundig onderzoek worden verlangd. 
Het overige bepaalde in artikel 2.5 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.3 Pensioenpremie risicogedekt partnerpensioen 

1. Tijdens de deelneming aan de nettopensioenregeling kan de deelnemer met een partner ervoor 
kiezen het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen als bedoeld in artikel 5.4 te verzekeren. 
De deelnemer maakt deze keuze bij aanvang van de deelneming aan de nettopensioenregeling dan 
wel bij aanvang van het partnerschap zoals bepaald in lid 3 van dit artikel. Als het verzoek tot 
deelname aan dit product geschiedt na 3 maanden na de in de vorige volzin bedoelde termijnen, 
dient een gezondheidsverklaring te worden overlegd. Het bepaalde in artikel 2.5 lid 2 is van 
overeenkomstige toepassing.

2. De keuze voor verzekering van het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen geldt voor de 
duur van de deelneming aan de nettopensioenregeling. De verzekering eindigt eerder bij einde van 
het partnerschap. De deelnemer kan de keuze voor verzekering gedurende het partnerschap 
intrekken zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.

3. Het verzoek tot verzekering van het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen bij aanvang 
van het partnerschap als bedoeld in lid 1 van dit artikel dan wel het verzoek tot intrekking van de 
keuze voor verzekering van het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen als bedoeld in lid 
2 van dit artikel wordt ingediend op een voorgeschreven wijze. De verzekering begint dan wel 
eindigt op de eerste dag van de maand zoals opgegeven door de deelnemer, maar niet eerder dan 
de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van het verzoek.

4. Tijdens de verzekering van het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen is de deelnemer de 
daarvoor vastgestelde risicopremie verschuldigd. Het deelnamepercentage is niet van toepassing 
op de hoogte van de risicopremie. Het al dan niet verschuldigd zijn van de risicopremie over een 
maand wordt vastgesteld op de eerste dag van die maand en is afhankelijk van de bekendheid van 
het fonds met de partner dan wel de gewezen partner of het overlijden van de partner.

Artikel 3.4 Pensioenpremie voor arbeidsongeschikte deelnemer die reeds voor 1 oktober 2015 

arbeidsongeschikt is 

1. Voor de deelnemer die direct vóór 1 oktober 2015 premievrije voortzetting van de deelneming bij 
arbeidsongeschiktheid genoot over de tot dan vastgestelde pensioengrondslag en met ingang van 
1 oktober 2015 voor het nettopensioenloon deelneemt aan de nettopensioenregeling kan de 
risicopremie voor het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen door het fonds verhoogd 
worden met een opslag.

2. Deze verhoogde opslag geldt voor de gehele deelneming aan de nettopensioenregeling. Voor het 
deel waarvoor de deelnemer op 1 oktober 2015 premievrije voortzetting van de deelneming geniet 
als bedoeld in hoofdstuk 17 van het pensioenreglement, is ten aanzien van de deelneming aan de 
nettopensioenregeling geen opslag voor premievrije voortzetting van de deelneming verschuldigd.

3. Bij wijziging van het recht op premievrije voortzetting van de deelneming kan ABP afwijken van 
het bepaalde in het vorige lid.

Artikel 3.5 Premiebetaling 

1. De aangesloten werkgever betaalt, tijdens de deelneming aan de nettopensioenregeling, de 
pensioenpremies in evenredige termijnen aan ABP, waarbij de minimale termijn vier weken 
bedraagt. De betaling moet gebeuren voor de laatste dag van de kalendermaand waarop de 
premie betrekking heeft (premievervaldag). Bij uitblijven van of niet tijdige premiebetaling is het 
bepaalde in het uitvoeringsreglement van ABP van overeenkomstige toepassing.
Bij de beëindiging van de deelname als bedoeld artikel 2.6 eerste lid onder d blijft de werkgever de 
premie vastgesteld volgens dit hoofdstuk over de twee aan de beëindiging voorafgaande maanden 
verschuldigd aan ABP.

2. Is sprake van deelneming aan de nettopensioenregeling op grond van artikel 2.3 lid 3 dan wordt de 

7 Staatscourant 2015 nr. 31817 30 september 2015



totale premie door het fonds ingehouden op het netto arbeidsongeschiktheidspensioen of 
-pensioenen als bedoeld in Hoofdstuk 11 van het pensioenreglement van ABP.

Artikel 3.6 Premievaststelling 

De staffel als opgenomen in de bijlage bij dit reglement wordt vastgesteld door de Belastingdienst en 
wordt bij iedere wijziging in de wetgeving aangepast. Het opslagpercentage van de risicopremie voor 
premievrije voortzetting van de deelneming bij arbeidsongeschiktheid en de risicopremie voor het 
risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen alsmede de kosten ter uitvoering van de nettopen-
sioenregeling worden vastgesteld door ABP en kunnen jaarlijks worden herzien.

Artikel 3.7 Premievrije voortzetting van de deelneming bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de 

WIA 

1. Indien sprake is van deelneming als bedoeld in artikel 2.4 is geen premie verschuldigd. De 
vrijgestelde premie wordt vastgesteld op basis van het percentage van de premievrijstelling zoals 
deze geldt op grond van hoofdstuk 17 van het pensioenreglement en de ingelegde premie zoals 
vastgesteld volgens artikel 3.1 tot en met 3.3. Voor de vaststelling van de premiegrondslag bij 
aanvang van de premievrije voortzetting van de deelneming aan de nettopensioenregeling wordt 
uitgegaan van het nettopensioenloon dat gold op 1 januari van het jaar waarin de eerste ziektedag 
zich heeft voorgedaan. De vrijgestelde premie wordt vervolgens aangepast aan de staffel 
opgenomen in de bijlage en aan de premiegrondslag die geïndexeerd wordt overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 17.11.1 van het pensioenreglement van ABP. Ten aanzien van de vrijgestelde 
premie vervalt de risicopremie voor premievrije voortzetting van de deelneming bij arbeidsonge-
schiktheid.

2. Er is geen recht op premievrije voortzetting als de arbeidsongeschiktheid op basis van de 
gezondheidstoestand van de deelnemer bij aanvang van de deelneming redelijkerwijs was te 
verwachten.

Hoofdstuk 4 Kapitaal 

Artikel 4.1 Te verwerven kapitaal 

1. Voor de deelnemer wordt een pensioenkapitaal verworven dat is samengesteld uit:
a. de ingelegde premies zoals vastgesteld volgens hoofdstuk 3; en
b. het volgens artikel 4.2 toegekende rendement.

2. Vanaf de eerste dag van de maand na de premievervaldag als bedoeld in artikel 3.5 wordt de 
ingelegde premie toegevoegd aan het tot dat moment verworven kapitaal. Het geheel wordt 
vervolgens belegd. De deelnemer loopt het beleggingsrisico.

3. Aan het verworven kapitaal wordt het behaalde rendement toegekend in de door ABP vast te 
stellen beleggingscategorieën overeenkomstig de beleggingsmix die gelet op de leeftijd van de 
deelnemer van toepassing is op basis van een namens het fonds vast te stellen Lifecycle. De 
Lifecycle en het Lifecycleverloop zijn opgenomen in de bijlage bij dit reglement.

Artikel 4.2 Rendement 

1. Bij de toekenning van het rendement als bedoeld in het derde lid van artikel 4.1 geldt dat:
a. het rendement maandelijks wordt bepaald;
b. het behaalde rendement maandelijks wordt toegevoegd c.q. wordt onttrokken aan het 

pensioenkapitaal van de deelnemer;
c. beleggingsgerelateerde kosten zoals entry en exit fees, bewaarloonkosten en andere kosten 

worden verrekend in het rendement van de beleggingscategorieën, overeenkomstig de 
voorwaarden van de beleggingsfondsen waarin ABP belegt. Toegekend wordt het rendement 
gecorrigeerd voor deze beleggingskosten;

d. correcties in het rendement dan wel eventuele overige nagekomen baten of lasten worden op 
een door het bestuur vast te stellen wijze verrekend met een daaropvolgende toekenning van 
rendement of, indien reeds omzetting in pensioenaanspraken en/of pensioenrechten zoals 
bedoeld in hoofdstuk 5 heeft plaatsgevonden, met deze pensioenaanspraken en/of pensioen-
rechten.

Artikel 4.3 Beheerkosten 

1. Op het pensioenkapitaal komen maandelijks de beheerkosten in verband met de belegging van het 
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kapitaal in mindering. De beheerkosten worden vastgesteld door ABP en kunnen jaarlijks worden 
herzien. De hoogte van de beheerkosten is opgenomen in de bijlage bij dit reglement.

2. De beheerkosten worden in mindering gebracht zolang het pensioenkapitaal belegd wordt en nog 
geen omzetting in pensioenaanspraken en/of pensioenrechten zoals bedoeld in hoofdstuk 5 heeft 
plaatsgevonden.

Hoofdstuk 5 Pensioenproducten 

Ouderdoms-, partner- en wezenpensioen 

Artikel 5.1 Opgebouwd kapitaal 

Het op grond van hoofdstuk 4 verworven kapitaal wordt omgezet in pensioenaanspraken en/of 
pensioenrechten op ouderdoms- en/of partner- en/of wezenpensioen.

Artikel 5.2 Moment van omzetting 

1. Bij ingang van het ouderdomspensioen wordt het verworven pensioenkapitaal omgezet in:
a. ouderdomspensioen; en
b. partnerpensioen en eventueel bijzonder partnerpensioen; en
c. wezenpensioen.
als bedoeld in hoofdstuk 17 van het pensioenreglement, uitgezonderd het bepaalde in lid 2 van dit 
artikel, en met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk.

2. In afwijking van het bepaalde als bedoeld in hoofdstuk 17 van het pensioenreglement is in dit 
reglement zowel het partnerpensioen als bedoeld in lid 1 onder b van dit artikel als het partnerpen-
sioen als bedoeld in artikel 5.4 een direct ingaand partnerpensioen.

3. De omzetting als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt eerder plaats dan bij ingang van het 
ouderdomspensioen:
a. bij beëindiging van de deelneming aan de ABP pensioenregeling: uiterlijk zes maanden na 

einde deelneming;
b. bij overlijden van de deelnemer: uiterlijk één maand na overlijden.
Het verworven pensioenkapitaal wordt bij einde van de deelneming dan wel bij overlijden 
vastgesteld en niet langer belegd. Omzetting vindt plaats bij het einde van de termijn als bedoeld 
onder a dan wel b, tenzij ABP een verzoek om waardeoverdracht als bedoeld in artikel 5.9 heeft 
ontvangen.

4. Is er bij overlijden van de deelnemer geen partner, maar wel een wees met recht op een wezen-
pensioen als bedoeld in hoofdstuk 17 van het pensioenreglement, dan vindt omzetting plaats in 
een wezenpensioen. Ontbreekt ook de wees of bedraagt het pensioen meer dan de in artikel 5.5 
genoemde maxima, dan vervalt het (resterende) kapitaal aan ABP.

5. Bij omzetting bij ingang van het ouderdomspensioen of bij overlijden van de deelnemer wordt 
toepassing gegeven aan de pensioenknip zoals bepaald in artikel 2 negende en tiende lid PW. ABP 
kan hiervoor nadere regels stellen.

Artikel 5.3 Berekening hoogte pensioenaanspraken en/of pensioenrechten 

De hoogte van de pensioenaanspraken en/of pensioenrechten na omzetting is afhankelijk van het tot 
dat moment verworven pensioenkapitaal en de factoren zoals opgenomen in de bijlage bij dit 
reglement alsmede het pensioenreglement van ABP. De factoren kunnen jaarlijks door ABP worden 
herzien. De pensioenaanspraken en/of pensioenrechten zijn gemaximeerd op een fiscaal maximaal 
geïndexeerd middelloonpensioen als bedoeld in artikel 5.5 lid 1. Het eventuele restantkapitaal vervalt 
aan ABP.

Risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen tijdens deelname aan de 
nettopensioenregeling 

Artikel 5.4 Recht op risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen tijdens deelname 

1. Bij overlijden tijdens deelneming aan de nettopensioenregeling en de verzekering van het 
risicogedekte partnerpensioen en wezenpensioen heeft de partner recht op een risicogedekt 
partnerpensioen. Het risicogedekte partnerpensioen vult het partnerpensioen na omzetting 
(inclusief eventueel bijzonder partnerpensioen) aan tot het fiscaal maximaal geïndexeerd 
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middelloonpensioen zoals bedoeld in artikel 5.5 lid 1 onder b. Daarbij wordt voor de jaren tussen 
het moment van overlijden en de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de pensioenricht-
leeftijd als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 zou hebben bereikt, uitgegaan van de laatst 
door de aangesloten werkgever aangeleverde premiegrondslag. Het voorgaande is van overeen-
komstige toepassing op het wezenpensioen, waarbij voor het fiscaal maximaal geïndexeerd 
middelloonpensioen wordt aangesloten bij artikel 5.5 lid 1 onder c.

2. Het recht op partnerpensioen vervalt bij einde van de verzekering van het risicogedekte partner-
pensioen en wezenpensioen zoals bepaald in artikel 3.3 lid 2. Indien het recht op partnerpensioen 
vervalt vanwege beëindiging van de deelneming aan de nettopensioenregeling, dan vervalt ook 
het recht op wezenpensioen.

3. Het recht op risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen tijdens deelname is bij keuze voor dit 
product volledig. Een lager deelnamepercentage dan 100% als bedoeld in artikel 3.2 heeft geen 
invloed op de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen als bedoeld in dit artikel.

4. Er is geen recht op risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen als het overlijden op basis van 
de gezondheidstoestand van de deelnemer bij aanvang van de verzekering redelijkerwijs was te 
verwachten.

Overige bepalingen 

Artikel 5.5 Fiscale begrenzingen 

1. Onder de bij omzetting fiscaal maximaal geïndexeerde middelloonpensioenaanspraken en/of 
pensioenrechten als bedoeld in de artikelen 5.3 en 5.4 wordt verstaan:
a. een ouderdomspensioen dat bij 40 jaar opbouw niet meer bedraagt dan 75% van het nettopen-

sioenloon als bedoeld in artikel 2.2., vermenigvuldigd met de bij omzetting geldende nettofac-
tor zoals opgenomen in de bijlage bij dit reglement;

b. een van dit ouderdomspensioen afgeleid partnerpensioen, waarbij het percentage vermeld 
onder a vervangen wordt door 52,5%;

c. een van dit ouderdomspensioen afgeleid wezenpensioen, waarbij het percentage vermeld 
onder a vervangen wordt door 10,5%.

De nettofactor in een jaar is afhankelijk van het dan geldende belastingtarief in de hoogste 
belastingschijf.

2. Toetsing aan het fiscale maximum als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt plaats bij de volgende 
momenten:
a. omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen en omgekeerd als bedoeld in hoofdstuk 

17 van het pensioenreglement van ABP;
b. beëindiging van het partnerschap anders dan door overlijden;
c. bij ingang van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en/of wezenpensioen;
d. bij een relevante wijziging van de fiscale regelgeving.

Artikel 5.6 Keuzemogelijkheden 

Wordt bij beëindiging van het deelnemerschap anders dan door overlijden en/of bij ingang van het 
ouderdomspensioen gebruik gemaakt van de keuzemogelijkheden als bedoeld in hoofdstuk 17 van het 
pensioenreglement van ABP, dan zijn de gemaakte keuzes en de factoren als bedoeld in dat hoofdstuk 
ook van toepassing op de pensioenaanspraken in dit reglement. ABP is bevoegd ten behoeve van de 
nettopensioenregeling specifieke factoren vast te stellen.

Artikel 5.7 Verdeling partnerpensioen na scheiding 

1. Bij beëindiging van het partnerschap anders dan door overlijden vóór omzetting van kapitaal in 
pensioenaanspraken wordt het verworven kapitaal verminderd met het deel ten behoeve van het 
te zijner tijd in te kopen bijzonder partnerpensioen.

2. Bij beëindiging van het partnerschap anders dan door overlijden na omzetting worden de 
aanspraak op partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen bepaald overeenkomstig het 
bepaalde in hoofdstuk 17 van het pensioenreglement van ABP.

Artikel 5.8 Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding 

Bij toepassing van artikel 17.6.6 of 17.6.8 van het pensioenreglement van ABP wordt het verworven 
pensioenkapitaal gesplitst indien de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partner-
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schap anders dan door overlijden plaatsvindt vóór omzetting in pensioenaanspraken en/of pensioen-
rechten. Bij echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door 
overlijden na omzetting worden de pensioenaanspraken en/of pensioenrechten verdeeld.

Artikel 5.9 Waardeoverdracht en waardeovername 

Waardeoverdracht als bedoeld in de artikelen 71 tot en met 92 PW is slechts mogelijk indien het wordt 
overgedragen naar een nettopensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder. Indien nog geen 
omzetting als bedoeld in artikel 5.2 lid 3 heeft plaatsgevonden, vindt overdracht van het verworven 
pensioenkapitaal plaats.

Artikel 5.10 Beperking voorwaardelijke indexatie 

ABP vermindert de voorwaardelijke indexatie zoals bedoeld in artikel 17.11.1 ten aanzien van de 
pensioenaanspraken en/of pensioenrechten als de levensverwachting van de deelnemers aan de 
nettopensioenregeling sneller toeneemt dan die van alle deelnemers aan de pensioenregeling van 
ABP. ABP vermindert de voorwaardelijke indexatie totdat de toename van de verplichtingen bij het 
nettopensioen is gecompenseerd.

Artikel 5.11 Fiscale behandeling 

Bij de uitbetaling houdt ABP geen loonheffing in op de pensioenuitkeringen uit de nettopensioenrege-
ling.

Invoering 2015 

Bij deelname in het jaar 2015 is het mogelijk gebruik te maken van de premie en staffel over het 
gehele jaar 2015 ten behoeve van te verwerven kapitaal dat kan worden omgezet in ouderdomspen-
sioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Bijlage bij nettopensioenreglement van ABP 

De cijfers en bedragen zoals hieronder weergegeven gelden met ingang van 1 oktober 2015. De cijfers 
en bedragen kunnen jaarlijks worden herzien.
1. Bij artikel 3.1 lid 1 onder a. en lid 3 en bij artikel 3.7 van dit reglement: premiestaffel op basis van 

3% rekenrente zoals vastgesteld bij Besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2132M voor de 
nettopensioenregeling.

 Leeftijdsklassen tot 67 jaar  Percentage van de premiegrondslag nettopensioenregeling

 15 tot en met 19 4,0

20 tot en met 24 4,6

 25 tot en met 29 5,3

30 tot en met 34 6,0

 35 tot en met 39 6,9

40 tot en met 44 8,0

 45 tot en met 49 9,2

50 tot en met 54 10,6

 55 tot en met 59 12,2

60 tot en met 64 14,0

 65 tot en met 66 15,3

2. Bij artikel 3.1 lid 1 onder b van dit reglement: de risicopremie voor het risicogedekt partnerpensi-
oen en wezenpensioen.
Toelichting: Om de premie voor het risicogedekt partnerpensioen vast te stellen wordt uitgegaan 
van de factor bij de leeftijd van de deelnemer in de kolom sterftekans. Deze wordt vermenigvul-
digd met het risicokapitaal maal (1+ factor bij leeftijd deelnemer in de kolom pvao risicodekking). 
Het risicokapitaal is het verschil tussen de factor bij leeftijd partner in kolom aanwending maal 
fiscaal maximaal partnerpensioen als bedoeld in artikel 5.5 en het reeds gespaarde kapitaal.

 sterftekans   aanwending   pvao risicodekking

 leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor

 21  0,0000   21  54,344   21  0,0%

22 0,0000 22 54,084 22 0,0%

 23  0,0000   23  53,814   23  0,0%

24 0,0000 24 53,535 24 0,0%
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sterftekans   aanwending   pvao risicodekking

 leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor

 25  0,0000   25  53,245   25  0,1%

26 0,0000 26 52,945 26 0,1%

 27  0,0000   27  52,634   27  0,2%

28 0,0000 28 52,313 28 0,3%

 29  0,0000   29  51,974   29  0,3%

30 0,0000 30 51,620 30 0,4%

 31  0,0000   31  51,252   31  0,4%

32 0,0000 32 50,872 32 0,5%

 33  0,0001   33  50,483   33  0,6%

34 0,0001 34 50,074 34 0,7%

 35  0,0001   35  49,648   35  0,8%

36 0,0001 36 49,207 36 0,8%

 37  0,0001   37  48,748   37  0,9%

38 0,0001 38 48,275 38 0,9%

 39  0,0001   39  47,780   39  0,8%

40 0,0001 40 47,266 40 0,8%

 41  0,0001   41  46,736   41  0,7%

42 0,0002 42 46,189 42 0,7%

 43  0,0002   43  45,624   43  0,6%

44 0,0003 44 45,033 44 0,5%

 45  0,0003   45  44,419   45  0,5%

46 0,0004 46 43,786 46 0,4%

 47  0,0005   47  43,128   47  0,4%

48 0,0006 48 42,449 48 0,4%

 49  0,0007   49  41,751   49  0,4%

50 0,0009 50 41,028 50 0,4%

 51  0,0010   51  40,288   51  0,4%

52 0,0012 52 39,524 52 0,4%

 53  0,0014   53  38,742   53  0,4%

54 0,0017 54 37,934 54 0,4%

 55  0,0020   55  37,103   55  0,4%

56 0,0023 56 36,254 56 0,4%

 57  0,0026   57  35,387   57  0,4%

58 0,0030 58 34,499 58 0,4%

 59  0,0034   59  33,577   59  0,3%

60 0,0038 60 32,630 60 0,3%

 61  0,0043   61  31,673   61  0,2%

62 0,0048 62 30,720 62 0,2%

 63  0,0055   63  29,743   63  0,1%

64 0,0062 64 28,738 64 0,1%

 65  0,0070   65  27,726   65  0,0%

66 0,0079 66 26,720 66 0,0%

 67  0,0089   67  25,725   67  0,0%

3. Bij artikel 3.1 lid 1 onder c van dit reglement: de risicopremie voor premievrije voortzetting van de 
deelneming bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA.

 pvao opbouw   pvao opbouw   pvao opbouw

 leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor

 21  0,0%   37  0,1%   53  0,3%

22 0,0% 38 0,2% 54 0,3%

 23  0,0%   39  0,2%   55  0,4%

24 0,0% 40 0,2% 56 0,4%

 25  0,0%   41  0,2%   57  0,4%

26 0,0% 42 0,2% 58 0,3%

 27  0,0%   43  0,2%   59  0,3%

28 0,1% 44 0,2% 60 0,3%

 29  0,1%   45  0,2%   61  0,2%

30 0,1% 46 0,2% 62 0,2%
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pvao opbouw   pvao opbouw   pvao opbouw

 leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor

 31  0,1%   47  0,2%   63  0,1%

32 0,1% 48 0,2% 64 0,1%

 33  0,1%   49  0,2%   65  0,0%

34 0,1% 50 0,3% 66 0,0%

 35  0,1%   51  0,3%   67  0,0%

36 0,1% 52 0,3%

4. Bij artikel 3.1 lid 1 onder d van dit reglement: de kosten ter uitvoering van de nettopensioenrege-
ling. Deze bedragen € 35,= op jaarbasis.

5. Bij artikel 4.1 lid 3 van dit reglement: Lifecycle en Lifecycleverloop.

6. Bij artikel 4.1 lid 3 van dit reglement: Asset allocatie op basis van horizon. En bij artikel 4.3 lid 1 van 
dit reglement: beheerkosten in verband met de belegging van het verworven pensioenkapitaal.

 Horizon 

(jaar)

 Aandelen 

Ontwik-

kelde 

Markten

 Aandelen 

Opkomende 

Markten

 Vastgoed  Grond-

stoffen

 Bedrijfs-

obligaties

 Staats-

obligaties

 Index-

leningen

 Beheer-

tarief 

(jaarbasis)

 0  18,00%  6,00%  4,50%  1,50%  10,00%  48,00%  12,00%  0,088%

1 21,00% 7,00% 5,25% 1,75% 10,00% 44,00% 11,00% 0,093%

 2  23,40%  7,80%  5,85%  1,95%  10,00%  40,80%  10,20%  0,098%

3 25,80% 8,60% 6,45% 2,15% 10,00% 37,60% 9,40% 0,102%

 4  28,20%  9,40%  7,05%  2,35%  10,00%  34,40%  8,60%  0,106%
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Horizon 

(jaar)

 Aandelen 

Ontwik-

kelde 

Markten

 Aandelen 

Opkomende 

Markten

 Vastgoed  Grond-

stoffen

 Bedrijfs-

obligaties

 Staats-

obligaties

 Index-

leningen

 Beheer-

tarief 

(jaarbasis)

5 30,00% 10,00% 7,50% 2,50% 10,00% 32,00% 8,00% 0,109%

 6  31,80%  10,60%  7,95%  2,65%  10,00%  29,60%  7,40%  0,112%

7 33,60% 11,20% 8,40% 2,80% 10,00% 27,20% 6,80% 0,115%

 8  34,80%  11,60%  8,70%  2,90%  10,00%  25,60%  6,40%  0,117%

9 36,00% 12,00% 9,00% 3,00% 10,00% 24,00% 6,00% 0,119%

 10  37,20%  12,40%  9,30%  3,10%  10,00%  22,40%  5,60%  0,121%

11 38,40% 12,80% 9,60% 3,20% 10,00% 20,80% 5,20% 0,124%

 12  39,60%  13,20%  9,90%  3,30%  10,00%  19,20%  4,80%  0,126%

13 40,20% 13,40% 10,05% 3,35% 10,00% 18,40% 4,60% 0,127%

 14  40,80%  13,60%  10,20%  3,40%  10,00%  17,60%  4,40%  0,128%

15 42,00% 14,00% 10,50% 3,50% 10,00% 16,00% 4,00% 0,130%

 16  42,60%  14,20%  10,65%  3,55%  10,00%  15,20%  3,80%  0,131%

17 43,20% 14,40% 10,80% 3,60% 10,00% 14,40% 3,60% 0,132%

 18  43,80%  14,60%  10,95%  3,65%  10,00%  13,60%  3,40%  0,133%

19 43,80% 14,60% 10,95% 3,65% 10,00% 13,60% 3,40% 0,133%

 20  44,40%  14,80%  11,10%  3,70%  10,00%  12,80%  3,20%  0,134%

21 45,00% 15,00% 11,25% 3,75% 10,00% 12,00% 3,00% 0,135%

 22  45,00%  15,00%  11,25%  3,75%  10,00%  12,00%  3,00%  0,135%

23 45,60% 15,20% 11,40% 3,80% 10,00% 11,20% 2,80% 0,136%

 24  45,60%  15,20%  11,40%  3,80%  10,00%  11,20%  2,80%  0,136%

25 46,20% 15,40% 11,55% 3,85% 10,00% 10,40% 2,60% 0,137%

 26  46,20%  15,40%  11,55%  3,85%  10,00%  10,40%  2,60%  0,137%

27 46,80% 15,60% 11,70% 3,90% 10,00% 9,60% 2,40% 0,138%

 28  46,80%  15,60%  11,70%  3,90%  10,00%  9,60%  2,40%  0,138%

29 46,80% 15,60% 11,70% 3,90% 10,00% 9,60% 2,40% 0,138%

 30  46,80%  15,60%  11,70%  3,90%  10,00%  9,60%  2,40%  0,138%

31 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0,139%

 32  47,40%  15,80%  11,85%  3,95%  10,00%  8,80%  2,20%  0,139%

33 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0,139%

 34  47,40%  15,80%  11,85%  3,95%  10,00%  8,80%  2,20%  0,139%

35 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0,139%

 36  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

37 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 38  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

39 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 40  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

41 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 42  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

43 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 44  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

45 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 46  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

47 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 48  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

49 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 50  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

7. Bij artikel 5.3 van dit reglement: factoren voor omzetting.

Factoren voor omzetting

 einde deelneming   einde deelneming   einde deelneming

 leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor

 21  7,852   37  12,785   53  19,050

22 8,104 38 13,152 54 19,472

 23  8,364   39  13,526   55  19,902

24 8,631 40 13,902 56 20,343

 25  8,905   41  14,284   57  20,791
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einde deelneming   einde deelneming   einde deelneming

 leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor

26 9,188 42 14,668 58 21,250

 27  9,477   43  15,055   59  21,718

28 9,774 44 15,443 60 22,196

 29  10,080   45  15,832   61  22,684

30 10,392 46 16,223 62 23,179

 31  10,712   47  16,615   63  23,680

32 11,040 48 17,011 64 24,187

 33  11,376   49  17,410   65  24,866

34 11,718 50 17,813 66 25,711

 35  12,067   51  18,219   67  26,593

36 12,424 52 18,632

8. Bij artikel 5.5 lid 1 onder a van dit reglement: nettofactor.
De nettofactor is 100% -/- belastingtarief hoogste belastingschijf.
De nettofactor is met ingang van 1 oktober 2015 vastgesteld op 48%.

Bijlage M bij het pensioenreglement van ABP (Nettopensioenreglement artikel 16.7) 

Er wordt een nieuwe bijlage M toegevoegd dat luidt:

NETTOPENSIOENREGLEMENT 

Versie 01-10-2015

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1. ABP kent met ingang van 1 oktober 2015 een nettopensioenregeling. De nettopensioenregeling is 
een vrijwillige regeling en een aanvulling op de pensioenregeling zoals opgenomen in het 
pensioenreglement van ABP. De nettopensioenregeling voorziet in aanvullende pensioenopbouw, 
voor zover dit past binnen de artikelen 117a en 120 lid 2 onder b van de PW en is toegestaan 
binnen de fiscale wet- en regelgeving.

2. De nettopensioenregeling voorziet in ouderdomspensioen op basis van een pensioenleeftijd van 
67 jaar, direct ingaand partnerpensioen en/of wezenpensioen.

3. Anders dan de pensioenaanspraken en pensioenrechten uit het pensioenreglement van ABP geeft 
deelname aan de nettopensioenregeling, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, 
aanspraken en rechten op pensioen waarover geen loonheffing is verschuldigd en waarvan de 
premie, inclusief de risicopremies en opslag voor uitvoeringskosten, op het netto loon in minde-
ring wordt gebracht.

4. Het karakter van de nettopensioenregeling is een premieovereenkomst, zoals omschreven in 
artikel 10 van de PW, zonder rendementsgarantie.

5. a. De nettopensioenregeling is niet van toepassing indien en zolang sociale partners op sectoraal 
niveau afspraken hebben gemaakt over een vrijstelling van de verplichting tot deelname aan 
deze nettopensioenregeling, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.8 van het uitvoeringsre-
glement.

b. Indien sprake is van een overheidswerkgever die valt onder de sector overig dan wel een 
privaatrechtelijk lichaam dat op verzoek door ABP is toegelaten, kunnen in afwijking van sub a 
sociale partners op werkgeversniveau afspraken maken over een vrijstelling van de verplich-
ting tot deelname aan deze nettopensioenregeling, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.8 
van het uitvoeringsreglement.

6. Het bepaalde in dit reglement is onderdeel van de ABP regeling. Tenzij uit dit reglement anders 
blijkt, is het bepaalde in het pensioenreglement van ABP van toepassing op de nettopensioenrege-
ling.

7. In dit reglement wordt aangesloten bij de begripsbepalingen als bedoeld in het pensioenreglement 
van ABP.

8. Het fonds is niet aansprakelijk jegens de deelnemer aan de nettopensioenregeling, indien de 
pensioenaanspraken en/of pensioenrechten uit hoofde van de nettopensioenregeling tot gevolg 
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hebben dat de fiscale faciliëring die de deelnemer heeft verkregen ingevolge de Wet inkomstenbe-
lasting 2001 voor het verkrijgen van aanspraken of rechten op periodieke uitkeringen/(netto-)-
lijfrenten met terugwerkende kracht vervalt.

Artikel 2 Werkingssfeer, deelneming en aanspraken 

Artikel 2.1 Werkingssfeer 

Dit reglement is van toepassing op de aangesloten werkgevers, hun werknemers, gewezen werkne-
mers en gepensioneerden die in aanmerking komen voor de nettopensioenregeling alsmede op de 
nabestaanden.

Artikel 2.2 Deelneming 

Deelneming is mogelijk ter hoogte van het nettopensioenloon. Dit is het deel van het pensioengevend 
inkomen dat voor de deelnemer geldt op de peildatum, en dat als gevolg van artikel 18ga van de Wet 
op de Loonbelasting 1964 niet tot het pensioengevend inkomen als bedoeld in artikel 3.1 van het 
pensioenreglement van ABP behoort dan wel beperkt wordt middels de aanpassing van de deeltijdfac-
tor op grond van artikel 1.2 lid 4 of artikel 1.4 lid 2 van het pensioenreglement.

Artikel 2.3 Deelnemers 

De onderstaande (gewezen) werknemers kunnen op verzoek deelnemen in de regeling:
1. De werknemer die gedurende het dienstverband bij een aangesloten werkgever een nettopen-

sioenloon geniet.
2. De gewezen werknemer van wie de deelneming aan de nettopensioenregeling tijdens arbeidson-

geschiktheid premievrij wordt voortgezet.
3. De gewezen werknemer die op 30 september 2015 premievrije voortzetting van de deelneming bij 

arbeidsongeschiktheid geniet en bij wie op 1 oktober 2015 sprake is van een nettopensioenloon, 
indien en voor zover de premievrije deelneming zonder de invoering van artikel 18ga Wet op de 
Loonbelasting 1964 zou zijn gehandhaafd.

Het verzoek wordt ingediend op een door ABP voorgeschreven wijze.

Artikel 2.4 Premievrije voortzetting van de deelneming bij arbeidsongeschiktheid 

Indien de deelnemer bij aanvang van de deelneming aan de nettopensioenregeling niet is uitgesloten 
van de dekking van de premievrije voortzetting van de deelneming bij arbeidsongeschiktheid, dan 
heeft de deelnemer die arbeidsongeschikt wordt in de dienstverhouding waarin hij deelnemer is of 
was in de ABP regeling en recht heeft op een uitkering op grond van de WIA recht op premievrije 
voortzetting van de deelneming aan de nettopensioenregeling voor zover en zolang er recht op 
premievrije voortzetting van de deelneming aan de pensioenregeling bestaat als bedoeld in het 
pensioenreglement van ABP.

Artikel 2.5 Aanvang deelname 

1. De deelneming aan de nettopensioenregeling vangt aan op:
a. de eerste dag van de maand zoals opgegeven door de deelnemer, maar niet eerder dan
b. de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van het verzoek.
De deelneming aan de nettopensioenregeling begint niet eerder dan 1 oktober 2015.

2. ABP verbindt aan de deelneming aan de nettopensioenregeling de voorwaarde dat een gezond-
heidsverklaring wordt overlegd als het verzoek tot deelneming ingediend wordt na een periode 
van drie maanden nadat de deelneming op zijn vroegst had kunnen aanvangen. Indien de 
gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan aanvullend een geneeskundig onderzoek 
worden verlangd. De kosten van de gezondheidsverklaring of het geneeskundig onderzoek komen 
voor rekening van de deelnemer. De gezondheidsverklaring of het geneeskundig onderzoek 
kunnen ABP aanleiding geven tot verhoging van de risicopremies voor overlijden of arbeidsonge-
schiktheid dan wel tot gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de risicodekking.

Artikel 2.6 Einde deelname 

1. De deelneming aan de nettopensioenregeling eindigt uiterlijk vijf jaar na de dag waarop de 
deelnemer de AOW-leeftijd bereikt, dan wel eerder in de navolgende gevallen:
a. als de deelnemer een verzoek indient om de deelneming aan de netto pensioenregeling te 

beëindigen;
b. op de dag waarop het nettopensioenloon nihil is;
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c. op de dag waarop de (gewezen) werknemer geen deelnemer meer is ingevolge artikel 2.3;
d. op de dag waarop gedurende twee achtereenvolgende kalendermaanden geen premie is 

ingelegd;
e. op de dag volgend op het overlijden van de deelnemer;
f. op de pensioeningangsdatum op grond van hoofdstuk 7 van het pensioenreglement van ABP;
g. bij beëindiging van de nettopensioenregeling door ABP.

2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel wordt ingediend op een door ABP voorge-
schreven wijze. De deelneming aan de nettopensioenregeling eindigt op de eerste dag van de 
maand zoals opgegeven door de deelnemer, maar niet eerder dan de eerste dag van de maand 
volgend op de ontvangst van het verzoek.

Artikel 2.7 Informatieverstrekking 

1. ABP verstrekt op verzoek van de deelnemer aan de nettopensioenregeling of gewezen partner van 
de deelnemer een opgave van het mogelijk te bereiken kapitaal op de eerste dag van de maand 
waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt alsmede de daarbij gehanteerde veronderstellingen. Ook 
verstrekt ABP op verzoek een indicatie van de hoogte van de pensioenaanspraken na omzetting 
van het mogelijk te bereiken kapitaal op de eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd 
wordt bereikt. Voor deze indicatie worden de veronderstellingen gehanteerd zoals deze gelden bij 
ontvangst van het verzoek. Eén en ander overeenkomstig artikel 46 PW en de daarop gebaseerde 
lagere regelgeving.

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.7 van het pensioenreglement van ABP geldt dat bij de 
jaarlijkse informatieverstrekking aan de deelnemer aan de nettopensioenregeling over de 
nettopensioenregeling een opgave van ten minste het verworven kapitaal wordt verstrekt.

Hoofdstuk 3 Premie en kosten 

Artikel 3.1 Pensioenpremie en premiegrondslag 

1. De premie bestaat uit:
a. de premie voor een te verwerven kapitaal dat wordt omgezet in ouderdomspensioen, 

partnerpensioen en wezenpensioen. Dit is de premie volgens de staffel zoals opgenomen in de 
bijlage bij dit reglement, met inachtneming van:

b. de eventuele risicopremie voor het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen. Deze 
premie wordt in mindering gebracht op de premie als bedoeld onder a. en is opgenomen in de 
bijlage bij dit reglement; en

c. het opslagpercentage van de risicopremie voor premievrije deelneming bij arbeidsongeschikt-
heid in de zin van de WIA. Deze premie is opgenomen in de bijlage bij dit reglement; en

d. een opslag voor de kosten ter uitvoering van de nettopensioenregeling. Deze opslag is 
opgenomen in de bijlage bij dit reglement.

2. De premiegrondslag is gelijk aan het nettopensioenloon als bedoeld in artikel 2.2.

3. De premie als bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel, die maximaal per maand kan worden 
ingelegd, is een percentage van de premiegrondslag. De hoogte van het percentage wordt 
vastgesteld volgens de staffel opgenomen in de bijlage bij dit reglement.

4. Deze premie wordt verminderd met de eventuele risicopremie voor het risicogedekt partnerpen-
sioen en wezenpensioen. De premie die resteert, is beschikbaar voor inleg.

5. De hoogte van de premie volgens de staffel, de risicopremie voor het risicogedekt partnerpensioen 
en wezenpensioen en de risicopremie voor premievrije deelneming bij arbeidsongeschiktheid 
worden maandelijks berekend, uitgaande van de leeftijd van de deelnemer aan de nettopensioen-
regeling op de eerste dag van de maand van inleg en, ten aanzien van de risicopremie voor het 
risicogedekte partnerpensioen en wezenpensioen uitgaand van het verworven kapitaal op de 
eerste dag van de maand van inleg.

Artikel 3.2 Afwijkende premie 

1. Voor de premie die wordt ingelegd wordt uitgegaan van de premie die maximaal per maand kan 
worden ingelegd volgens de staffel opgenomen in de bijlage bij dit reglement, tenzij de deelnemer 
een ander deelnamepercentage kiest. De deelnemer kan ervoor kiezen om 0%, 25%, 50% of 75% 
van deze maximale premie in te leggen. De deelnemer maakt de keuze voor het deelnamepercen-
tage bij aanvang van de deelneming aan de nettopensioenregeling.
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2. Wanneer de deelnemer ervoor kiest om 0% van de maximaal beschikbare premie in te leggen en 
wel sprake is van een risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen, is de deelnemer de daarbij 
behorende risicopremie verschuldigd.

3. Na het eerste kalenderjaar van deelneming kan één keer per kalenderjaar worden verzocht om 
wijziging van het deelnamepercentage zoals bepaald in lid 2 van dit artikel. Het verzoek tot 
wijziging van het deelnamepercentage wordt ingediend op een voorgeschreven wijze. De wijziging 
van het deelnamepercentage gaat in op de eerste dag van de maand zoals opgegeven door de 
deelnemer, maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van het 
verzoek tot wijziging.

4. ABP stelt voorwaarden aan de mate waarin het deelnamepercentage wordt gewijzigd als bedoeld 
in lid 3 van dit artikel. Onder deze voorwaarde wordt in ieder geval begrepen dat bij verhoging van 
het deelnamepercentage een gezondheidsverklaring wordt overgelegd. Indien de gezondheidsver-
klaring daartoe aanleiding geeft, kan aanvullend een geneeskundig onderzoek worden verlangd. 
Het overige bepaalde in artikel 2.5 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.3 Pensioenpremie risicogedekt partnerpensioen 

1. Tijdens de deelneming aan de nettopensioenregeling kan de deelnemer met een partner ervoor 
kiezen het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen als bedoeld in artikel 5.4 te verzekeren. 
De deelnemer maakt deze keuze bij aanvang van de deelneming aan de nettopensioenregeling dan 
wel bij aanvang van het partnerschap zoals bepaald in lid 3 van dit artikel. Als het verzoek tot 
deelname aan dit product geschiedt na 3 maanden na de in de vorige volzin bedoelde termijnen, 
dient een gezondheidsverklaring te worden overlegd. Het bepaalde in artikel 2.5 lid 2 is van 
overeenkomstige toepassing.

2. De keuze voor verzekering van het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen geldt voor de 
duur van de deelneming aan de nettopensioenregeling. De verzekering eindigt eerder bij einde van 
het partnerschap. De deelnemer kan de keuze voor verzekering gedurende het partnerschap 
intrekken zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.

3. Het verzoek tot verzekering van het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen bij aanvang 
van het partnerschap als bedoeld in lid 1 van dit artikel dan wel het verzoek tot intrekking van de 
keuze voor verzekering van het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen als bedoeld in lid 
2 van dit artikel wordt ingediend op een voorgeschreven wijze. De verzekering begint dan wel 
eindigt op de eerste dag van de maand zoals opgegeven door de deelnemer, maar niet eerder dan 
de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van het verzoek.

4. Tijdens de verzekering van het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen is de deelnemer de 
daarvoor vastgestelde risicopremie verschuldigd. Het deelnamepercentage is niet van toepassing 
op de hoogte van de risicopremie. Het al dan niet verschuldigd zijn van de risicopremie over een 
maand wordt vastgesteld op de eerste dag van die maand en is afhankelijk van de bekendheid van 
het fonds met de partner dan wel de gewezen partner of het overlijden van de partner.

Artikel 3.4 Pensioenpremie voor arbeidsongeschikte deelnemer die reeds voor 1 oktober 2015 

arbeidsongeschikt is 

1. Voor de deelnemer die direct vóór 1 oktober 2015 premievrije voortzetting van de deelneming bij 
arbeidsongeschiktheid genoot over de tot dan vastgestelde pensioengrondslag en met ingang van 
1 oktober 2015 voor het nettopensioenloon deelneemt aan de nettopensioenregeling kan de 
risicopremie voor het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen door het fonds verhoogd 
worden met een opslag.

2. Deze verhoogde opslag geldt voor de gehele deelneming aan de nettopensioenregeling. Voor het 
deel waarvoor de deelnemer op 1 oktober 2015 premievrije voortzetting van de deelneming geniet 
als bedoeld in het pensioenreglement van ABP, is ten aanzien van de deelneming aan de nettopen-
sioenregeling geen opslag voor premievrije voortzetting van de deelneming verschuldigd.

3. Bij wijziging van het recht op premievrije voortzetting van de deelneming kan ABP afwijken van 
het bepaalde in het vorige lid

Artikel 3.5 Premiebetaling 

1. De aangesloten werkgever betaalt, tijdens de deelneming aan de nettopensioenregeling, de 
pensioenpremies in evenredige termijnen aan ABP, waarbij de minimale termijn vier weken 
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bedraagt. De betaling moet gebeuren voor de laatste dag van de kalendermaand waarop de 
premie betrekking heeft (premievervaldag). Bij uitblijven van of niet tijdige premiebetaling is het 
bepaalde in het uitvoeringsreglement van ABP van overeenkomstige toepassing.
Bij de beëindiging van de deelname als bedoeld artikel 2.6 eerste lid onder d blijft de werkgever de 
premie vastgesteld volgens dit hoofdstuk over de twee aan de beëindiging voorafgaande maanden 
verschuldigd aan ABP.

2. Is sprake van deelneming aan de nettopensioenregeling op grond van artikel 2.3 lid 3 dan wordt de 
totale premie door het fonds ingehouden op het netto arbeidsongeschiktheidspensioen of 
-pensioenen als bedoeld in Hoofdstuk 11 van het pensioenreglement van ABP.

Artikel 3.6 Premievaststelling 

De staffel als opgenomen in de bijlage bij dit reglement wordt vastgesteld door de Belastingdienst en 
wordt bij iedere wijziging in de wetgeving aangepast. Het opslagpercentage van de risicopremie voor 
premievrije voortzetting van de deelneming bij arbeidsongeschiktheid en de risicopremie voor het 
risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen alsmede de kosten ter uitvoering van de nettopen-
sioenregeling worden vastgesteld door ABP en kunnen jaarlijks worden herzien.

Artikel 3.7 Premievrije voortzetting van de deelneming bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de 

WIA 

1. Indien sprake is van deelneming als bedoeld in artikel 2.4 is geen premie verschuldigd. De 
vrijgestelde premie wordt vastgesteld op basis van het percentage van de premievrijstelling zoals 
deze geldt op grond van het pensioenreglement van ABP en de ingelegde premie zoals vastgesteld 
volgens artikel 3.1 tot en met 3.3. Voor de vaststelling van de premiegrondslag bij aanvang van de 
premievrije voortzetting van de deelneming aan de nettopensioenregeling wordt uitgegaan van 
het nettopensioenloon dat gold op 1 januari van het jaar waarin de eerste ziektedag zich heeft 
voorgedaan. De vrijgestelde premie wordt vervolgens aangepast aan de staffel opgenomen in de 
bijlage en aan de premiegrondslag die geïndexeerd wordt overeenkomstig het bepaalde in 
hoofdstuk 14 van het pensioenreglement van ABP. Ten aanzien van de vrijgestelde premie vervalt 
de risicopremie voor premievrije voortzetting van de deelneming bij arbeidsongeschiktheid.

2. Er is geen recht op premievrije voortzetting als de arbeidsongeschiktheid op basis van de 
gezondheidstoestand van de deelnemer bij aanvang van de deelneming redelijkerwijs was te 
verwachten.

Hoofdstuk 4 Kapitaal 

Artikel 4.1 Te verwerven kapitaal 

1. Voor de deelnemer wordt een pensioenkapitaal verworven dat is samengesteld uit:
a. de ingelegde premies zoals vastgesteld volgens hoofdstuk 3; en
b. het volgens artikel 4.2 toegekende rendement.

2. Vanaf de eerste dag van de maand na de premievervaldag als bedoeld in artikel 3.5 wordt de 
ingelegde premie toegevoegd aan het tot dat moment verworven kapitaal. Het geheel wordt 
vervolgens belegd. De deelnemer loopt het beleggingsrisico.

3. Aan het verworven kapitaal wordt het behaalde rendement toegekend in de door ABP vast te 
stellen beleggingscategorieën overeenkomstig de beleggingsmix die gelet op de leeftijd van de 
deelnemer van toepassing is op basis van een namens het fonds vast te stellen Lifecycle. De 
Lifecycle en het Lifecycleverloop zijn opgenomen in de bijlage bij dit reglement.

Artikel 4.2 Rendement 

1. Bij de toekenning van het rendement als bedoeld in het derde lid van artikel 4.1 geldt dat:
a. het rendement maandelijks wordt bepaald;
b. het behaalde rendement maandelijks wordt toegevoegd c.q. wordt onttrokken aan het 

pensioenkapitaal van de deelnemer;
c. beleggingsgerelateerde kosten zoals entry en exit fees, bewaarloonkosten en andere kosten 

worden verrekend in het rendement van de beleggingscategorieën, overeenkomstig de 
voorwaarden van de beleggingsfondsen waarin ABP belegt. Toegekend wordt het rendement 
gecorrigeerd voor deze beleggingskosten;

d. correcties in het rendement dan wel eventuele overige nagekomen baten of lasten worden op 
een door het bestuur vast te stellen wijze verrekend met een daaropvolgende toekenning van 
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rendement of, indien reeds omzetting in pensioenaanspraken en/of pensioenrechten zoals 
bedoeld in hoofdstuk 5 heeft plaatsgevonden, met deze pensioenaanspraken en/of pensioen-
rechten.

Artikel 4.3 Beheerkosten 

1. Op het pensioenkapitaal komen maandelijks de beheerkosten in verband met de belegging van het 
kapitaal in mindering. De beheerkosten worden vastgesteld door ABP en kunnen jaarlijks worden 
herzien. De hoogte van de beheerkosten is opgenomen in de bijlage bij dit reglement.

2. De beheerkosten worden in mindering gebracht zolang het pensioenkapitaal belegd wordt en nog 
geen omzetting in pensioenaanspraken en/of pensioenrechten zoals bedoeld in hoofdstuk 5 heeft 
plaatsgevonden.

Hoofdstuk 5 Pensioenproducten 

Ouderdoms-, partner- en wezenpensioen 

Artikel 5.1 Opgebouwd kapitaal 

Het op grond van hoofdstuk 4 verworven kapitaal wordt omgezet in pensioenaanspraken en/of 
pensioenrechten op ouderdoms- en/of partner- en/of wezenpensioen.

Artikel 5.2 Moment van omzetting 

1. Bij ingang van het ouderdomspensioen wordt het verworven pensioenkapitaal omgezet in:
a. ouderdomspensioen; en
b. partnerpensioen en eventueel bijzonder partnerpensioen; en
c. wezenpensioen.
als bedoeld in het pensioenreglement van ABP, uitgezonderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, 
en met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk.

2. In afwijking van het bepaalde in het pensioenreglement van ABP is in dit reglement zowel het 
partnerpensioen als bedoeld in lid 1 onder b van dit artikel als het partnerpensioen als bedoeld in 
artikel 5.4 een direct ingaand partnerpensioen.

3. De omzetting als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt eerder plaats dan bij ingang van het 
ouderdomspensioen
a. bij beëindiging van de deelneming aan de ABP pensioenregeling: uiterlijk zes maanden na 

einde deelneming;
b. bij overlijden van de deelnemer: uiterlijk één maand na overlijden.
Het verworven pensioenkapitaal wordt bij einde van de deelneming dan wel bij overlijden 
vastgesteld en niet langer belegd. Omzetting vindt plaats bij het einde van de termijn als bedoeld 
onder a dan wel b, tenzij ABP een verzoek om waardeoverdracht als bedoeld in artikel 5.9 heeft 
ontvangen.

4. Is er bij overlijden van de deelnemer geen partner, maar wel een wees met recht op een wezen-
pensioen als bedoeld in hoofdstuk 10 van het pensioenreglement van ABP, dan vindt omzetting 
plaats in een wezenpensioen. Ontbreekt ook de wees of bedraagt het pensioen meer dan de in 
artikel 5.5 genoemde maxima, dan vervalt het (resterende) kapitaal aan ABP.

5. Bij omzetting bij ingang van het ouderdomspensioen of bij overlijden van de deelnemer wordt 
toepassing gegeven aan de pensioenknip zoals bepaald in artikel 2 negende en tiende lid PW. ABP 
kan hiervoor nadere regels stellen.

Artikel 5.3 Berekening hoogte pensioenaanspraken en/of pensioenrechten 

De hoogte van de pensioenaanspraken en/of pensioenrechten na omzetting is afhankelijk van het tot 
dat moment verworven pensioenkapitaal en de factoren zoals opgenomen in de bijlage bij dit 
reglement alsmede het pensioenreglement van ABP. De factoren kunnen jaarlijks door ABP worden 
herzien. De pensioenaanspraken en/of pensioenrechten zijn gemaximeerd op een fiscaal maximaal 
geïndexeerd middelloonpensioen als bedoeld in artikel 5.5 lid 1. Het eventuele restantkapitaal vervalt 
aan ABP.
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Risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen tijdens deelname aan de 
nettopensioenregeling 

Artikel 5.4 Recht op risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen tijdens deelname 

1. Bij overlijden tijdens deelneming aan de nettopensioenregeling en de verzekering van het 
risicogedekte partnerpensioen en wezenpensioen heeft de partner recht op een risicogedekt 
partnerpensioen. Het risicogedekte partnerpensioen vult het partnerpensioen na omzetting 
(inclusief eventueel bijzonder partnerpensioen) aan tot het fiscaal maximaal geïndexeerd 
middelloonpensioen zoals bedoeld in artikel 5.5 lid 1 onder b. Daarbij wordt voor de jaren tussen 
het moment van overlijden en de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de pensioenricht-
leeftijd als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 zou hebben bereikt, uitgegaan van de laatst 
door de aangesloten werkgever aangeleverde premiegrondslag. Het voorgaande is van overeen-
komstige toepassing op het wezenpensioen, waarbij voor het fiscaal maximaal geïndexeerd 
middelloonpensioen wordt aangesloten bij artikel 5.5 lid 1 onder c.

2. Het recht op partnerpensioen vervalt bij einde van de verzekering van het risicogedekte partner-
pensioen en wezenpensioen zoals bepaald in artikel 3.3 lid 2. Indien het recht op partnerpensioen 
vervalt vanwege beëindiging van de deelneming aan de nettopensioenregeling, dan vervalt ook 
het recht op wezenpensioen.

3. Het recht op risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen tijdens deelname is bij keuze voor dit 
product volledig. Een lager deelnamepercentage dan 100% als bedoeld in artikel 3.2 heeft geen 
invloed op de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen als bedoeld in dit artikel.

4. Er is geen recht op risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen als het overlijden op basis van 
de gezondheidstoestand van de deelnemer bij aanvang van de verzekering redelijkerwijs was te 
verwachten.

Overige bepalingen 

Artikel 5.5 Fiscale begrenzingen 

1. Onder de bij omzetting fiscaal maximaal geïndexeerde middelloonpensioenaanspraken en/of 
pensioenrechten als bedoeld in de artikelen 5.3 en 5.4 wordt verstaan:
a. een ouderdomspensioen dat bij 40 jaar opbouw niet meer bedraagt dan 75% van het nettopen-

sioenloon als bedoeld in artikel 2.2., vermenigvuldigd met de bij omzetting geldende nettofac-
tor zoals opgenomen in de bijlage bij dit reglement;

b. een van dit ouderdomspensioen afgeleid partnerpensioen, waarbij het percentage vermeld 
onder a vervangen wordt door 52,5%;

c. een van dit ouderdomspensioen afgeleid wezenpensioen, waarbij het percentage vermeld 
onder a vervangen wordt door 10,5%.

De nettofactor in een jaar is afhankelijk van het dan geldende belastingtarief in de hoogste 
belastingschijf.

2. Toetsing aan het fiscale maximum als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt plaats bij de volgende 
momenten:
a. omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen en omgekeerd als bedoeld in hoofd-

stuk 7 van het pensioenreglement van ABP;
b. beëindiging van het partnerschap anders dan door overlijden;
c. bij ingang van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en/of wezenpensioen;
d. bij een relevante wijziging van de fiscale regelgeving.

Artikel 5.6 Keuzemogelijkheden 

Wordt bij beëindiging van het deelnemerschap anders dan door overlijden en/of bij ingang van het 
ouderdomspensioen gebruik gemaakt van de keuzemogelijkheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van het 
pensioenreglement van ABP, dan zijn de gemaakte keuzes en de factoren als bedoeld in dat hoofdstuk 
ook van toepassing op de pensioenaanspraken in dit reglement. ABP is bevoegd ten behoeve van de 
nettopensioenregeling specifieke factoren vast te stellen.

Artikel 5.7 Verdeling partnerpensioen na scheiding 

1. Bij beëindiging van het partnerschap anders dan door overlijden vóór omzetting van kapitaal in 
pensioenaanspraken wordt het verworven kapitaal verminderd met het deel ten behoeve van het 
te zijner tijd in te kopen bijzonder partnerpensioen.
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2. Bij beëindiging van het partnerschap anders dan door overlijden na omzetting worden de 
aanspraak op partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen bepaald overeenkomstig het 
bepaalde in hoofdstuk 8 en 9 van het pensioenreglement van ABP.

Artikel 5.8 Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding 

Bij toepassing van artikel 7.10 of 7.12 van het pensioenreglement van ABP wordt het verworven 
pensioenkapitaal gesplitst indien de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partner-
schap anders dan door overlijden plaatsvindt vóór omzetting in pensioenaanspraken en/of pensioen-
rechten. Bij echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door 
overlijden na omzetting worden de pensioenaanspraken en/of pensioenrechten verdeeld.

Artikel 5.9 Waardeoverdracht en waardeovername 

Waardeoverdracht als bedoeld in de artikelen 71 tot en met 92 PW is slechts mogelijk indien het wordt 
overgedragen naar een nettopensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder. Indien nog geen 
omzetting als bedoeld in artikel 5.2 lid 3 heeft plaatsgevonden, vindt overdracht van het verworven 
pensioenkapitaal plaats.

Artikel 5.10 Beperking voorwaardelijke indexatie 

ABP vermindert de voorwaardelijke indexatie zoals bedoeld in hoofdstuk 14 van het pensioenregle-
ment van ABP ten aanzien van de pensioenaanspraken en/of pensioenrechten als de levensverwach-
ting van de deelnemers aan de nettopensioenregeling sneller toeneemt dan die van alle deelnemers 
aan de pensioenregeling van ABP. ABP vermindert de voorwaardelijke indexatie totdat de toename 
van de verplichtingen bij het nettopensioen is gecompenseerd.

Artikel 5.11 Fiscale behandeling 

Bij de uitbetaling houdt ABP geen loonheffing in op de pensioenuitkeringen uit de nettopensioenrege-
ling.

Invoering 2015 

Bij deelname in het jaar 2015 is het mogelijk gebruik te maken van de premie en staffel over het 
gehele jaar 2015 ten behoeve van te verwerven kapitaal dat kan worden omgezet in ouderdomspen-
sioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Bijlagebij nettopensioenreglement van ABP 

De cijfers en bedragen zoals hieronder weergegeven gelden met ingang van 1 oktober 2015. De cijfers 
en bedragen kunnen jaarlijks worden herzien.
1. Bij artikel 3.1 lid 1 onder a. en lid 3 en bij artikel 3.7 van dit reglement: premiestaffel op basis van 

3% rekenrente zoals vastgesteld bij Besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2132M voor de 
nettopensioenregeling.

 Leeftijdsklassen tot 67 jaar  Percentage van de premiegrondslag nettopensioenregeling

 15 tot en met 19 4,0

20 tot en met 24 4,6

 25 tot en met 29 5,3

30 tot en met 34 6,0

 35 tot en met 39 6,9

40 tot en met 44 8,0

 45 tot en met 49 9,2

50 tot en met 54 10,6

 55 tot en met 59 12,2

60 tot en met 64 14,0

 65 tot en met 66 15,3

2. Bij artikel 3.1 lid 1 onder b van dit reglement: de risicopremie voor het risicogedekt partnerpensi-
oen en wezenpensioen.
Toelichting: Om de premie voor het risicogedekt partnerpensioen vast te stellen wordt uitgegaan 
van de factor bij de leeftijd van de deelnemer in de kolom sterftekans. Deze wordt vermenigvul-
digd met het risicokapitaal maal (1+ factor bij leeftijd deelnemer in de kolom pvao risicodekking). 
Het risicokapitaal is het verschil tussen de factor bij leeftijd partner in kolom aanwending maal 
fiscaal maximaal partnerpensioen als bedoeld in artikel 5.5 en het reeds gespaarde kapitaal.
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sterftekans   aanwending   pvao risicodekking

 leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor

 21  0,0000   21  54,344   21  0,0%

22 0,0000 22 54,084 22 0,0%

 23  0,0000   23  53,814   23  0,0%

24 0,0000 24 53,535 24 0,0%

 25  0,0000   25  53,245   25  0,1%

26 0,0000 26 52,945 26 0,1%

 27  0,0000   27  52,634   27  0,2%

28 0,0000 28 52,313 28 0,3%

 29  0,0000   29  51,974   29  0,3%

30 0,0000 30 51,620 30 0,4%

 31  0,0000   31  51,252   31  0,4%

32 0,0000 32 50,872 32 0,5%

 33  0,0001   33  50,483   33  0,6%

34 0,0001 34 50,074 34 0,7%

 35  0,0001   35  49,648   35  0,8%

36 0,0001 36 49,207 36 0,8%

 37  0,0001   37  48,748   37  0,9%

38 0,0001 38 48,275 38 0,9%

 39  0,0001   39  47,780   39  0,8%

40 0,0001 40 47,266 40 0,8%

 41  0,0001   41  46,736   41  0,7%

42 0,0002 42 46,189 42 0,7%

 43  0,0002   43  45,624   43  0,6%

44 0,0003 44 45,033 44 0,5%

 45  0,0003   45  44,419   45  0,5%

46 0,0004 46 43,786 46 0,4%

 47  0,0005   47  43,128   47  0,4%

48 0,0006 48 42,449 48 0,4%

 49  0,0007   49  41,751   49  0,4%

50 0,0009 50 41,028 50 0,4%

 51  0,0010   51  40,288   51  0,4%

52 0,0012 52 39,524 52 0,4%

 53  0,0014   53  38,742   53  0,4%

54 0,0017 54 37,934 54 0,4%

 55  0,0020   55  37,103   55  0,4%

56 0,0023 56 36,254 56 0,4%

 57  0,0026   57  35,387   57  0,4%

58 0,0030 58 34,499 58 0,4%

 59  0,0034   59  33,577   59  0,3%

60 0,0038 60 32,630 60 0,3%

 61  0,0043   61  31,673   61  0,2%

62 0,0048 62 30,720 62 0,2%

 63  0,0055   63  29,743   63  0,1%

64 0,0062 64 28,738 64 0,1%

 65  0,0070   65  27,726   65  0,0%

66 0,0079 66 26,720 66 0,0%

 67  0,0089   67  25,725   67  0,0%

3. Bij artikel 3.1 lid 1 onder c van dit reglement: de risicopremie voor premievrije voortzetting van de 
deelneming bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA.

 pvao opbouw   pvao opbouw   pvao opbouw

 leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor

21 0,0% 37 0,1% 53 0,3%

 22  0,0%   38  0,2%   54  0,3%

23 0,0% 39 0,2% 55 0,4%

 24  0,0%   40  0,2%   56  0,4%

25 0,0% 41 0,2% 57 0,4%

 26  0,0%   42  0,2%   58  0,3%
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pvao opbouw   pvao opbouw   pvao opbouw

27 0,0% 43 0,2% 59 0,3%

 28  0,1%   44  0,2%   60  0,3%

29 0,1% 45 0,2% 61 0,2%

 30  0,1%   46  0,2%   62  0,2%

31 0,1% 47 0,2% 63 0,1%

 32  0,1%   48  0,2%   64  0,1%

33 0,1% 49 0,2% 65 0,0%

 34  0,1%   50  0,3%   66  0,0%

35 0,1% 51 0,3% 67 0,0%

 36  0,1%   52  0,3%    

4. Bij artikel 3.1 lid 1 onder d van dit reglement: de kosten ter uitvoering van de nettopensioenrege-
ling. Deze bedragen € 35,= op jaarbasis.

5. Bij artikel 4.1 lid 3 van dit reglement: Lifecycle en Lifecycleverloop.

6. Bij artikel 4.1 lid 3 van dit reglement: Asset allocatie op basis van horizon. En bij artikel 4.3 lid 1 van 
dit reglement: beheerkosten in verband met de belegging van het verworven pensioenkapitaal.

 Horizon 

(jaar)

 Aandelen 

Ontwik-

kelde 

Markten

 Aandelen 

Opkomende 

Markten

 Vastgoed  Grond-

stoffen

 Bedrijfs-

obligaties

 Staats--

obligaties

 Index--

leningen

 Beheer-

tarief 

(jaarbasis)

 0  18,00%  6,00%  4,50%  1,50%  10,00%  48,00%  12,00%  0,088%

1 21,00% 7,00% 5,25% 1,75% 10,00% 44,00% 11,00% 0,093%
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Horizon 

(jaar)

 Aandelen 

Ontwik-

kelde 

Markten

 Aandelen 

Opkomende 

Markten

 Vastgoed  Grond-

stoffen

 Bedrijfs-

obligaties

 Staats--

obligaties

 Index--

leningen

 Beheer-

tarief 

(jaarbasis)

 2  23,40%  7,80%  5,85%  1,95%  10,00%  40,80%  10,20%  0,098%

3 25,80% 8,60% 6,45% 2,15% 10,00% 37,60% 9,40% 0,102%

 4  28,20%  9,40%  7,05%  2,35%  10,00%  34,40%  8,60%  0,106%

5 30,00% 10,00% 7,50% 2,50% 10,00% 32,00% 8,00% 0,109%

 6  31,80%  10,60%  7,95%  2,65%  10,00%  29,60%  7,40%  0,112%

7 33,60% 11,20% 8,40% 2,80% 10,00% 27,20% 6,80% 0,115%

 8  34,80%  11,60%  8,70%  2,90%  10,00%  25,60%  6,40%  0,117%

9 36,00% 12,00% 9,00% 3,00% 10,00% 24,00% 6,00% 0,119%

 10  37,20%  12,40%  9,30%  3,10%  10,00%  22,40%  5,60%  0,121%

11 38,40% 12,80% 9,60% 3,20% 10,00% 20,80% 5,20% 0,124%

 12  39,60%  13,20%  9,90%  3,30%  10,00%  19,20%  4,80%  0,126%

13 40,20% 13,40% 10,05% 3,35% 10,00% 18,40% 4,60% 0,127%

 14  40,80%  13,60%  10,20%  3,40%  10,00%  17,60%  4,40%  0,128%

15 42,00% 14,00% 10,50% 3,50% 10,00% 16,00% 4,00% 0,130%

 16  42,60%  14,20%  10,65%  3,55%  10,00%  15,20%  3,80%  0,131%

17 43,20% 14,40% 10,80% 3,60% 10,00% 14,40% 3,60% 0,132%

 18  43,80%  14,60%  10,95%  3,65%  10,00%  13,60%  3,40%  0,133%

19 43,80% 14,60% 10,95% 3,65% 10,00% 13,60% 3,40% 0,133%

 20  44,40%  14,80%  11,10%  3,70%  10,00%  12,80%  3,20%  0,134%

21 45,00% 15,00% 11,25% 3,75% 10,00% 12,00% 3,00% 0,135%

 22  45,00%  15,00%  11,25%  3,75%  10,00%  12,00%  3,00%  0,135%

23 45,60% 15,20% 11,40% 3,80% 10,00% 11,20% 2,80% 0,136%

 24  45,60%  15,20%  11,40%  3,80%  10,00%  11,20%  2,80%  0,136%

25 46,20% 15,40% 11,55% 3,85% 10,00% 10,40% 2,60% 0,137%

 26  46,20%  15,40%  11,55%  3,85%  10,00%  10,40%  2,60%  0,137%

27 46,80% 15,60% 11,70% 3,90% 10,00% 9,60% 2,40% 0,138%

 28  46,80%  15,60%  11,70%  3,90%  10,00%  9,60%  2,40%  0,138%

29 46,80% 15,60% 11,70% 3,90% 10,00% 9,60% 2,40% 0,138%

 30  46,80%  15,60%  11,70%  3,90%  10,00%  9,60%  2,40%  0,138%

31 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0,139%

 32  47,40%  15,80%  11,85%  3,95%  10,00%  8,80%  2,20%  0,139%

33 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0,139%

 34  47,40%  15,80%  11,85%  3,95%  10,00%  8,80%  2,20%  0,139%

35 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0,139%

 36  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

37 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 38  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

39 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 40  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

41 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 42  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

43 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 44  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

45 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 46  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

47 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 48  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

49 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0,140%

 50  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0,140%

7. Bij artikel 5.3 van dit reglement: factoren voor omzetting.

Factoren voor omzetting

 einde deelneming   einde deelneming   einde deelneming

 leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor

 21  7,852   37  12,785   53  19,050

22 8,104 38 13,152 54 19,472
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einde deelneming   einde deelneming   einde deelneming

 leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor

 23  8,364   39  13,526   55  19,902

24 8,631 40 13,902 56 20,343

 25  8,905   41  14,284   57  20,791

26 9,188 42 14,668 58 21,250

 27  9,477   43  15,055   59  21,718

28 9,774 44 15,443 60 22,196

 29  10,080   45  15,832   61  22,684

30 10,392 46 16,223 62 23,179

 31  10,712   47  16,615   63  23,680

32 11,040 48 17,011 64 24,187

 33  11,376   49  17,410   65  24,866

34 11,718 50 17,813 66 25,711

 35  12,067   51  18,219   67  26,593

36 12,424 52 18,632

8. Bij artikel 5.5 lid 1 onder a van dit reglement: nettofactor.
De nettofactor is 100% -/- belastingtarief hoogste belastingschijf.
De nettofactor is met ingang van 1 oktober 2015 vastgesteld op 48%.
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