BZK

Wijziging pensioenreglement Stichting
Pensioenfonds ABP
19 december 2007/Nr. 2007-0000550234
DGMOS/DAOS/Afd. A&A
De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties,
gelet op artikel 4, zesde lid, van de Wet privatisering ABP,
gezien het verzoek van de Stichting Pensioenfonds ABP van 17 december 2007, gedaan namens
de sociale partners in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, tot plaatsing in de
Staatscourant;
Maakt bekend
De wijzigingen van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP die voortvloeien
uit:
– de nadere invulling van de inkoopbepaling;
– het aanpassen van de bepalingen inzake wezenpensioen;
– het omzetten van ouderdomspensioen in “partnerpensioen 65-“ bij einde deelneming;
– het aanpassen van de bovengrens bij voorwaardelijke indexatie.
Het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP wordt gewijzigd als volgt.
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
De onderdelen m tot en met r worden vernummerd tot onderdelen n tot en met s.
Een nieuw onderdeel m wordt opgenomen luidende:
“m. levenslooploon: loon tijdens levensloopverlof als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de
Loonbelasting 1964;”
Artikel 1.13 Afkoop, vervreemden, prijsgeven of bezwaren van pensioen in principe niet mogelijk
Het artikel wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
“Aanspraken of rechten op grond van dit reglement kunnen niet worden afgekocht, vervreemd
of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden. Afkoop van kleine
pensioenen is echter mogelijk onder de voorwaarden vermeld in de artikelen 7.16, 8.10, 9.12 en
10.6.”
Artikel 2.7 Berichtgeving
De laatste zin van het vijfde lid “ABP geeft ….. en nabestaandenpensioen.” wordt vernummerd
tot zesde lid.
Artikel 3.2 Berekening pensioengevend inkomen
Het vierde en vijfde lid worden vernummerd tot vijfde en zesde lid en een nieuw vierde lid
wordt toegevoegd luidende:
“4. Als omzetting van inkomensbestanddelen, bedoeld in artikel 3.1 in onbelaste beloningsbestanddelen ingevolge het Besluit van 22 februari 2002, nr.CPP2001/3047M leidt tot verlaging
van het pensioengevend inkomen, wordt het pensioengevend inkomen per 1 januari van het jaar
volgend op het jaar waarin de omzetting heeft plaatsgevonden verlaagd. Heeft de omzetting in
de maand januari van enig jaar plaatsgevonden, dan wordt het pensioengevend inkomen in dat
betreffende jaar verlaagd.”
Artikel 3.4 Pensioengevend inkomen bij ziekte, verlof e.d.
In het tweede lid wordt “een inkomen geniet” vervangen door “levenslooploon geniet”.
Artikel 4.12 Premievaststelling
In het tweede lid wordt “artikel 11” gewijzigd in “artikel 10”.
Artikel 4.13 Premiebetaling
Aan artikel 4.13 wordt een derde lid toegevoegd luidende:
“3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid betaalt de aangesloten werkgever de premie
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verschuldigd voor de inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen, bedoeld in overgangsbepaling D bij artikel 7.5 aan het Vut-fonds.”
Artikel 4.14 Premiebetaling en premieverhaal
In de koptekst wordt “Premiebetaling en” geschrapt. De koptekst komt te luiden als volgt;
“Premieverhaal”.
Artikel 5.2 Pensioengeldige tijd bij arbeidsongeschiktheid
Overgangsbepaling B bij artikel 5.2
De tekst in de rechterkolom wordt vernummerd tot eerste lid en een nieuw tweede lid wordt toegevoegd luidende:
“2. Het bepaalde in artikel 5.2, tweede lid is van toepassing.”
Overgangsbepaling C bij artikel 5.2
In de linkerkolom wordt na “valt” toegevoegd ”of deelnemer geboren op of na 1 januari 1950”.
In de rechterkolom wordt een derde lid toegevoegd luidende:
“3. Het bepaalde in artikel 5.2, tweede lid is van toepassing.”
Artikel 7.5 Opbouw aanspraak op ouderdomspensioen
Overgangsbepaling D bij artikel 7.5
Overgangsbepaling D bij artikel 7.5 wordt aangepast en komt als volgt te luiden:
Overgangsbepaling D bij artikel 7.5
Inkoop van aanspraken op
ouderdomspensioen voor:
a. de werknemer geboren op
of na 1 januari 1950;
b. de werknemer geboren vóór
1 januari 1950, die geen recht
heeft op een aanvullende
uitkering, als bedoeld in
artikel 4 van het FPUreglement.

1. Inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen is
mogelijk over perioden vóór 1 januari 2006 waarin
minder pensioenaanspraken zijn opgebouwd dan is
toegestaan op grond van de Wet op de loonbelasting
1964.
2. Recht op inkoop heeft de werknemer die én op
31 december 2005 werknemer én op 1 januari 2006
werknemer is en zonder onderbreking werknemer
blijft tot 1 januari 2023, dan wel tot datum
toekenning ouderdomspensioen als deze datum
is gelegen vóór 1 januari 2023.
3. Als onderbreking wordt niet aangemerkt:
a. een onderbreking van maximaal 2 maanden;
b. een onderbreking van maximaal 5 jaar gelegen
tussen het tijdstip van ontslag in verband met
arbeidsongeschiktheid en het tijdstip van het wederom
verwerven van de hoedanigheid van werknemer;
c. een onderbreking van maximaal 18 maanden gelegen
tussen het tijdstip van verkrijgen recht op wachtgelduitkering of werkloosheidsuitkering en het tijdstip van
het wederom verwerven van de hoedanigheid van
werknemer.
4. Voor de werknemer die op 1 april 1997 deelnemer
was en op die datum uitzicht heeft gekregen op een
minimaal in aanmerking te nemen aantal jaren van 30,
35 of 40 jaren bij toekenning van een aanvullende
uitkering, bedoeld in de artikelen 4 en 5a van het FPUreglement, zoals deze luidden op 31 december 2005
vindt inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen
plaats over de door de fiscale wetgever als diensttijd
aangemerkte tijd.
5. Voor de deelnemer geboren op of na 1 januari 1950
op wie artikel 5, lid 7.1.1 van het FPU-reglement, zoals
dat luidde op 31 december 2005 van toepassing zou zijn
geweest, wordt binnen de fiscale kaders via inkoop van
diensttijd een uitkeringsniveau nagestreefd dat zou hebben
gegolden bij ongewijzigde voortzetting van de FPUregeling met dien verstande dat dat niveau wordt bereikt
bij uittreden met 42 jaar en 6 maanden, 43 jaar en 6
maanden of 44 jaar en 6 maanden.
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6. De hoogte van de in te kopen aanspraken op ouderdomspensioen wordt bepaald op 31 december 2005.
7. Over de periode voor 1 januari 2004 worden de in te
kopen aanspraken berekend op basis van het pensioengevend inkomen op 1 januari 2004 en een opbouwpercentage
van 1,9% en een franchise van € 11.287.
8. Over het jaar 2004 worden de in te kopen aanspraken op
ouderdomspensioen berekend op basis van het pensioengevend inkomen op 1 januari 2004 en over het jaar 2005 op
basis van het pensioengevend inkomen op 1 januari 2005 en
op basis van de volgende opbouwpercentages en franchises.
Voor de deelnemer:
a. geboren na 31 december 1963 bedraagt het opbouwpercentage 2,05 en de franchise € 9.400;
b. geboren na 31 december 1953 en vóór 1 januari 1964,
bedraagt het opbouwpercentage 1,95 en de franchise
€ 10.300;
c. geboren vóór 1 januari 1954 bedraagt het opbouwpercentage
1,9 en de franchise € 11.000.
9. Het bij inkoop in aanmerking te nemen pensioengevend
inkomen bedraagt maximaal het in bijlage A bij dit reglement
opgenomen bedrag.
10. De met toepassing van de voorgaande leden berekende in
te kopen aanspraken op ouderdomspensioen worden verminderd
met
a. de aanspraken op ouderdomspensioen, bedoeld in hoofdstuk 7;
en
b. de aanspraken op flexibel pensioen, bedoeld in overgangsbepaling A van hoofdstuk 6, die zijn omgezet in aanspraken op
ouderdomspensioen op basis van de ruilvoet opgenomen in
bijlage A bij dit reglement.
11. De met toepassing van de voorgaande leden berekende
aanspraken op ouderdomspensioen worden geïndexeerd volgens
artikel 14.1.
12. De toezegging tot inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen wordt gedaan per 31 december 2007.
13. Affinanciering van inkoop vindt plaats op 30 december 2022
of op de dag voorafgaande aan de datum van toekenning
ouderdomspensioen, als deze datum is gelegen vóór 30 december
2022, of op de dag van overlijden van de werknemer na de leeftijd
van 65 jaar als deze datum is gelegen voor 30 december 2022.
14. Bij gedeeltelijke uittreding met recht op ouderdomspensioen
vindt inkoop naar rato plaats.
15. De in te kopen aanspraken op ouderdomspensioen zijn pas
opgebouwd op het moment dat deze zijn gefinancierd.
Artikel 7.6 Berekening ouderdomspensioen
Overgangsbepaling C bij artikel 7.6
In de rechterkolom, onder onderdeel b wordt “artikel 7.5” gewijzigd in “artikel 6.2”.
Artikel 7.14 Vermindering ouderdomspensioen door omzetting in partnerpensioen
De koptekst wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
“Vermindering ouderdomspensioen door omzetting in partnerpensioen bij overlijden op of na 65 jaar”
Artikel 7.15 wordt vernummerd tot artikel 7.16 en artikel 7.16 tot artikel 7.17.
Een nieuw artikel 7.15 wordt toegevoegd luidende:
“Artikel 7.15 Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen deelneming door omzetting in partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
1. De gewezen deelnemer kan op moment van beëindiging van het deelnemerschap anders dan
door het ingaan van het ouderdomspensioen, flexibel pensioen of overlijden, de vanaf 1-7-1999
opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen omzetten in een aanspraak op partnerpensioen
bij overlijden voor 65 jaar.
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2. Het ouderdomspensioen in het eerste lid is indien van toepassing verminderd op grond van artikel 7.12.
3. Voor de omzetting van het ouderdomspensioen als bedoeld in het eerste lid, stelt ABP een leeftijdsafhankelijke ruilvoet vast. In bijlage L bij dit reglement is de ruilvoet per leeftijd opgenomen.
4. ABP informeert de gewezen deelnemer binnen vier maanden na het einde van het deelnemerschap over de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid. De gewezen deelnemer dient zijn keuze
binnen een beslistermijn van zes weken na ontvangst van deze mededeling schriftelijk aan ABP
mee te delen. Tot het moment van het eindigen van de beslistermijn, verkrijgt de gewezen deelnemer een premievrije aanspraak op partnerpensioen overeenkomstig de tijd tot het einde van het
deelnemerschap.
5. Als omzetting als bedoeld in het eerste lid gevolgd wordt door waardeoverdracht als bedoeld
in artikel 13.1, wordt de vermindering van het ouderdomspensioen aangepast. De aanspraak op
partnerpensioen als bedoeld in het eerste lid, wordt omgezet in een aanspraak op ouderdomspensioen conform de ruilvoet uit bijlage L behorende bij de leeftijd van de gewezen deelnemer op het
moment van waardeoverdracht.
6. Als een gewezen deelnemer op enig moment opnieuw het deelnemerschap verkrijgt, wordt de
vermindering van het ouderdomspensioen als bedoeld in het eerste lid aangepast. De aanspraak
op partnerpensioen als bedoeld in het eerste lid, wordt omgezet in een aanspraak op ouderdomspensioen conform de ruilvoet uit bijlage L behorende bij de leeftijd van de deelnemer op het
moment dat hij opnieuw deelnemer wordt.
7. Deze bepaling is niet van toepassing op degene die de deelneming op grond van artikel 16.2
vrijwillig voortzet.
8. Het vijfde en zesde lid zijn niet van toepassing bij einde partnerschap na beëindiging van het
deelnemerschap en voor waardeoverdracht of voor het opnieuw verkrijgen van het deelnemerschap.”
Artikel 8.2 Recht op partnerpensioen
Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid en een nieuw derde lid wordt opgenomen luidende:
“3. Bij overlijden van de gewezen deelnemer voor 65 jaar, heeft de partner recht op partnerpensioen als de gewezen deelnemer een deel van het ouderdomspensioen, met toepassing van artikel
7.15, heeft omgezet in partnerpensioen.”
Overgangsbepaling D bij artikel 8.2
Overgangsbepaling D bij artikel 8.2 wordt overgangsbepaling A bij artikel 8.11.
Artikel 8.3 Berekening partnerpensioen
Het tweede lid wordt vernummerd tot vijfde lid. Een nieuw tweede lid wordt opgenomen. Het
vierde lid wordt vernummerd tot zesde lid. Een nieuw vierde lid wordt opgenomen. Artikel 8.3
komt te luiden als volgt:
“1. Het partnerpensioen bedraagt bij overlijden van de deelnemer of gepensioneerde vóór 65 jaar
vijf tiende gedeelte van het ouderdomspensioen.
2. Het eerste lid is eveneens van toepassing op het partnerpensioen van de partner van de gewezen
deelnemer, als de gewezen deelnemer zijn ouderdomspensioen heeft omgezet als bedoeld in artikel
7.15.
3. ABP berekent het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer ook over de tijd tot het
einde van de maand waarin de overledene 65 jaar zou zijn geworden.
4. Het in het eerste lid bedoelde ouderdomspensioen is bij overlijden van de gepensioneerde het
ouderdomspensioen voordat het pensioen is verlaagd of verhoogd met toepassing van artikel 7.6,
tweede lid en zonder rekening te houden met de variatie in hoogte, bedoeld in artikel 7.6, vierde
lid.
5. Het partnerpensioen gaat niet uit boven het fiscale maximum als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964.
6. ABP indexeert het partnerpensioen volgens artikel 14.1.”
Overgangsbepaling A wordt aangepast en komt te luiden:
Overgangsbepaling A bij artikel 8.3
Overlijden van
– FPU-gepensioneerde;
– deelnemer geboren vóór 1
januari 1950 die onder FPU
overgangsrecht valt

1. Het partnerpensioen bedraagt bij overlijden van de FPUgepensioneerde of deelnemer vóór 65 jaar vijf zevende
deel van het ouderdomspensioen.
2. Als de deelnemer overlijdt voor het einde van de maand
waarin hij 62 jaar is of zou zijn geworden, berekent ABP
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het partnerpensioen ook over de tijd na het overlijden tot
het einde van de maand waarin de overledene 62 jaar zou
zijn geworden.
3. Het in het eerste en tweede lid bedoelde ouderdomspensioen is het ouderdomspensioen zonder rekening te
houden met de aanspraken op flexibel pensioen, als bedoeld
in overgangsbepaling A bij hoofdstuk 6 en overgangsbepaling A bij hoofdstuk 16.
4. Artikel 8.3, vijfde en zesde lid zijn van toepassing.
Een nieuwe overgangsbepaling I wordt toegevoegd luidende:
Overgangsbepaling I bij artikel 8.3
Overlijden van gewezen
deelnemer met aanspraken
ouderdomspensioen vanaf
1-7-1999 tot 1-1-2006, die
gekozen heeft voor omzetting
van ouderdomspensioen in
partnerpensioen als bedoeld
in artikel 7.15

De hoogte van het partnerpensioen bij overlijden van de
gewezen deelnemer, bedraagt vijf zevende deel over
aanspraken op ouderdomspensioen opgebouwd vanaf
1-7-1999 tot 1-1-2006.

Een nieuwe overgangsbepaling J wordt toegevoegd luidende:
Overgangsbepaling J bij artikel 8.3
Overlijden van deelnemer of
gepensioneerde geboren op of
na 1 januari 1950 of van
deelnemer of gepensioneerde
geboren voor 1950, die geen recht
heeft op een aanvullende uitkering
als bedoeld in artikel 4 van het
FPU-reglement

Het ouderdomspensioen is het ouderdomspensioen
zonder rekening te houden met de omzetting van
aanspraken op flexibel pensioen, als bedoeld in
overgangsbepalingen B en C bij hoofdstuk 6 en
overgangsbepalingen B en C bij hoofdstuk 16.

Artikel 8.9 Toeslag: compensatie bij verminderde Anw
Het derde lid komt de luiden als volgt:
“3. De toeslag bedraagt per jaar waarover het pensioen wordt berekend 2,5% van het verschil tussen 75% van de ingevolge de artikelen 14 en 30 van de Anw vastgestelde volledige nabestaandenuitkering en de ingevolge artikel 18 van de Anw verminderde nabestaandenuitkering.”
Na artikel 8.10 worden een nieuw artikel 8.11, een nieuw artikel 8.12 en daarbij behorende overgangsbepaling A toegevoegd luidende:
“Artikel 8.11 Recht op bijzonder partnerpensioen
Bij overlijden van de gewezen deelnemer voor 65 jaar, heeft de gewezen partner recht op bijzonder
partnerpensioen voor zover de gewezen deelnemer een deel van zijn ouderdomspensioen heeft
omgezet in partnerpensioen als bedoeld in artikel 7.15.”
“Artikel 8.12 Berekening bijzonder partnerpensioen
1. Het bijzonder partnerpensioen bedraagt vijf tiende deel van het ouderdomspensioen berekend
tot datum einde partnerschap.
2. ABP indexeert het bijzonder partnerpensioen volgens artikel 14.1.”
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Overgangsbepaling A bij artikel 8.12
Berekening bijzonder
partnerpensioen voor gewezen
partner over pensioenaanspraken
vanaf 1-7-1999 tot 1-1-2006,
ontstaan wegens omzetting van
ouderdomspensioen in
partnerpensioen als bedoeld in
artikel 7.15

De hoogte van het bijzondere partnerpensioen bij overlijden
van de gewezen deelnemer, bedraagt vijf zevende deel
over aanspraken op ouderdomspensioen opgebouwd vanaf
1-7-1999 tot 1-1-2006.

Artikel 9.3 Berekening partnerpensioen
In het zesde lid wordt onderdeel b geschrapt. Het in onderdeel b bepaalde wordt geregeld in een
nieuwe overgangsbepaling G bij artikel 9.3.
Het zesde lid komt te luiden als volgt:
“6. Het in het eerste lid bedoelde ouderdomspensioen is het ouderdomspensioen voordat het pensioen is verlaagd of verhoogd met toepassing van artikel 7.6, tweede lid en zonder rekening te
houden met de toepassing van artikel 7.6, vierde lid.”
Overgangsbepaling G komt te luiden als volgt:
Overgangsbepaling G bij artikel 9.3
Aanspraken op flexibel pensioen

Bij de berekening van het partnerpensioen
wordt uitgegaan van het ouderdomspensioen zonder
rekening te houden met de omzetting van aanspraken
op flexibel pensioen, als bedoeld in overgangsbepalingen B en C bij hoofdstuk 6 en overgangsbepalingen B en C bij hoofdstuk 16.

Een nieuwe overgangsbepaling H wordt toegevoegd luidende:
Overgangsbepaling H bij artikel 9.3
Ingekochte aanspraken op
ouderdomspensioen

Bij de berekening van het partnerpensioen
wordt uitgegaan van het ouderdomspensioen
inclusief de aanspraken op ouderdomspensioen
op basis van overgangsbepaling D bij artikel 7.5.

Artikel 9.6 Berekening bijzonder partner pensioen
Een nieuwe overgangsbepaling F wordt toegevoegd luidende:
Overgangsbepaling F bij artikel 9.6
Ingekochte aanspraken op
ouderdomspensioen

Bij de berekening van het bijzonder partnerpensioen
worden betrokken de aanspraken op ouderdomspensioen op basis van overgangsbepaling D bij artikel
7.5 als het moment van einde partnerschap ligt na
moment van affinanciering bedoeld in lid 13 van
overgangsbepaling D bij artikel 7.5.

Artikel 10.3 Berekening wezenpensioen
In het eerste lid wordt “een zevende deel” gewijzigd in “een tiende deel”.
In het tweede lid wordt “een zevende deel” gewijzigd in “een tiende deel”.
In het derde lid wordt “twee zevende deel” gewijzigd in “twee tiende deel”.
Het vijfde en zesde lid worden vernummerd tot zevende en achtste lid.
Een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd luidende:
“5. Het in de voorgaande leden bedoelde ouderdomspensioen is het ouderdomspensioen:
a. voordat het pensioen is verlaagd of verhoogd met toepassing van artikel 7.6, tweede lid, artikel
7.13, 7.14 of 7.15;
b. zonder rekening te houden met de toepassing van artikel 7.6, vierde lid.”
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Een nieuw zesde lid wordt toegevoegd luidende:
“6. Als de deelnemer overlijdt voor 65 jaar berekent ABP het in de voorgaande leden bedoelde
ouderdomspensioen ook over de tijd na het overlijden tot het einde van de maand waarin de overledene 65 jaar zou zijn geworden.”
Overgangsbepalingen bij artikel 10.3
De overgangsbepaling bij artikel 10.3 wordt overgangsbepaling A bij artikel 10.3.
Een nieuwe overgangsbepaling B wordt toegevoegd luidende:
Overgangsbepaling B bij artikel 10.3
Wezenpensioen over diensttijd
voor 1 januari 2008

Het wezenpensioen bedraagt een zevende deel
van het ouderdomspensioen bij toepassing van
het eerste en tweede lid van artikel 10.3 en twee
zevende deel bij toepassing van het derde lid van
artikel 10.3.

Een nieuwe overgangsbepaling C wordt toegevoegd luidende:
Overgangsbepaling C bij artikel 10.3
Overlijden van:
a. de voor 1 januari 2006
gepensioneerde;
b. FPU-gepensioneerde;
c. deelnemer geboren voor
1 januari 1950, die recht heeft
op een aanvullende uitkering
als bedoeld in artikel 4 van
het FPU-reglement;
d. de gepensioneerde die
voorheen FPU-gepensioneerde
was of deelnemer als bedoeld
onder c.

1. Het wezenpensioen bedraagt bij overlijden
van de gepensioneerde, FPU-gepensioneerde
of deelnemer een zevende deel van het
ouderdomspensioen bij toepassing van het
eerste en tweede lid van artikel 10.3 en twee
zevende deel bij toepassing van het derde lid
van artikel 10.3.
2. Als de deelnemer overlijdt voor het einde van
de maand waarin hij 62 jaar is of zou zijn
geworden, berekent ABP het wezenpensioen
ook over de tijd na het overlijden tot het einde
van de maand waarin de overledene 62 jaar
zou zijn geworden.

Een nieuwe overgangsbepaling D wordt toegevoegd luidende:
Overgangsbepaling D bij artikel 10.3
Overlijden van deelnemer geboren op
of na 1 januari 1950 of van deelnemer
geboren voor 1 januari 1950, die geen
recht heeft op een aanvullende
uitkering als bedoeld in artikel 4 van
het FPU-reglement

Bij de berekening van het wezenpensioen wordt
uitgegaan van het ouderdomspensioen inclusief
de omzetting van de aanspraken op flexibel
pensioen, als bedoeld in overgangsbepalingen
B en C bij hoofdstuk 6 en overgangsbepalingen
B en C bij hoofdstuk 16.

Een nieuwe overgangsbepaling E wordt toegevoegd luidende:
Overgangsbepaling E bij artikel 10.3
Ingekochte aanspraken op
ouderdomspensioen

Bij de berekening van het wezenpensioen
wordt uitgegaan van het ouderdomspensioen
zonder rekening te houden met de aanspraken
op ouderdomspensioen op basis van
overgangsbepaling D bij artikel 7.5.

Artikel 10.4 Beperking gezamenlijk bedrag wezenpensioen
In het eerste lid wordt “vijf zevende deel” gewijzigd in “vijf tiende deel”.
In het tweede lid wordt “vijf zevende deel” gewijzigd in “vijf tiende deel”.
Een overgangsbepaling A wordt toegevoegd luidende:
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Overgangsbepaling A bij artikel 10.4
Wezenpensioen over diensttijd
voor 1 januari 2008

1. De gezamenlijke wezenpensioenen
bedragen niet meer dan vijf zevende deel
van het ouderdomspensioen;
2. Als de wezenpensioenen meer dan vijf
zevende deel van het ouderdomspensioen
bedragen, vermindert ABP de wezenpensioenen.

Een overgangsbepaling B wordt toegevoegd luidende:
Overgangsbepaling B bij artikel 10.4
Overlijden van:
a. de voor 1 januari 2006 gepensioneerde;
b. FPU-gepensioneerde;
c. deelnemer geboren voor 1 januari 1950,
die recht heeft op een aanvullende
uitkering als bedoeld in artikel 4 van
het FPU-reglement;
d. de gepensioneerde die voorheen
FPU-gepensioneerde was of
deelnemer als bedoeld onder c.

1. De gezamenlijke wezenpensioenen
bedragen niet meer dan vijf zevende deel
van het ouderdomspensioen;
2. Als de wezenpensioenen meer dan vijf
zevende deel van het ouderdomspensioen
bedragen, vermindert ABP de wezenpensioenen.

Hoofdstuk 12 Overgangsbepalingen herplaatsingstoelage
Overgangsbepaling A bij hoofdstuk 12
In de rechterkolom komt de passage “Het bepaalde in hoofdstuk 9,…. en artikel 13.1 van” te luiden:
Het bepaalde in artikel 8.8, hoofdstuk 9, artikel 13.1, artikel 13.4 en hoofdstuk 18d van”.
Overgangsbepaling B bij hoofdstuk 12
In de rechterkolom worden in het eerste lid de twee liggende streepjes gewijzigd in “a.” en “b.”.
In de rechterkolom wordt in het vierde lid “100%” gewijzigd in “80%”.
Artikel 16.2 Vrijwillig voortzetting deelneming
In het tweede lid wordt “binnen een jaar” gewijzigd in “binnen drie maanden”.
Artikel 16.3 Vrijwillige aanvullende voortzetting van de deelneming
In het tweede lid wordt “binnen een jaar” gewijzigd in “binnen drie maanden”.
Artikel 16.4 Bijsparen voor een aanvulling op ouderdomspensioen (ABP ExtraPensioen)
Het vijfde lid komt als volgt te luiden:
“5. Bij deze aanwending dan wel bij de afkoop, bedoeld in artikel 7.16 of waardeoverdracht als
bedoeld in hoofdstuk 13, is het totale saldo ten minste gelijk aan de som van de ingelegde bedragen.”
Artikel 17.2.4 Berichtgeving
De laatste zin van het vijfde lid “ABP geeft ….. en nabestaandenpensioen.” wordt vernummerd
tot zesde lid.
Artikel 17.4.6 Premievaststelling
In het tweede lid wordt “artikel 12” gewijzigd in “artikel 10”.
Artikel 17.6.9a Vermindering ouderdomspensioen door omzetting in partnerpensioen
De koptekst wordt als volgt gewijzigd:
“Artikel 17.6.9a Vermindering ouderdomspensioen door omzetting in partnerpensioen bij overlijden
op of na 65 jaar”
Na artikel 17.6.9a wordt een nieuw artikel toegevoegd luidende:
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“Artikel 17.6.9b Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen deelneming door omzetting in partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
1. De gewezen deelnemer kan op moment van beëindiging van het deelnemerschap anders dan
door het ingaan van het ouderdomspensioen of overlijden, de vanaf 1-7-1999 opgebouwde aanspraken ouderdomspensioen omzetten in een aanspraak op partnerpensioen bij overlijden voor 65
jaar.
2. Het ouderdomspensioen in het eerste lid is indien van toepassing verminderd op grond van artikel 17.6.8.
3. Voor de omzetting van het ouderdomspensioen als bedoeld in het eerste lid, stelt ABP een leeftijdsafhankelijke ruilvoet vast. In bijlage E bij hoofdstuk 17 is de ruilvoet per leeftijd opgenomen.
4. ABP informeert de gewezen deelnemer binnen vier maanden na het einde van het deelnemerschap over de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid. De gewezen deelnemer dient zijn keuze
binnen een beslistermijn van zes weken na ontvangst van deze mededeling schriftelijk aan ABP
mee te delen. Tot het moment van het eindigen van de beslistermijn, verkrijgt de gewezen deelnemer een premievrije aanspraak op partnerpensioen overeenkomstig de tijd tot het einde van het
deelnemerschap.
5. Als omzetting als bedoeld in het eerste lid gevolgd wordt door waardeoverdracht als bedoeld in
artikel 17.10.1, wordt de vermindering van het ouderdomspensioen aangepast. De aanspraak op
partnerpensioen als bedoeld in het eerste lid, wordt omgezet in een aanspraak op ouderdomspensioen conform de ruilvoet uit bijlage E behorende bij de leeftijd van de gewezen deelnemer op het
moment van waardeoverdracht.
6. Als een gewezen deelnemer op enig moment opnieuw het deelnemerschap verkrijgt, wordt de
vermindering van het ouderdomspensioen als bedoeld in het eerste lid aangepast. De aanspraak
op partnerpensioen als bedoeld in het eerste lid, wordt omgezet in een aanspraak op ouderdomspensioen conform de ruilvoet uit bijlage E behorende bij de leeftijd van de deelnemer op het
moment dat hij opnieuw deelnemer wordt.
7. Deze bepaling is niet van toepassing op degene die de deelneming op grond van artikel 17.13.1
vrijwillig voortzet.
8. Het vijfde en zesde lid zijn niet van toepassing bij einde partnerschap na beëindiging van het
deelnemerschap en voor waardeoverdracht of voor het opnieuw verkrijgen van het deelnemerschap.”
Artikel 17.7.2 Recht op partnerpensioen
De bestaande tekst wordt opgesplitst in een eerste en tweede lid en een derde lid wordt toegevoegd. Het artikel komt te luiden als volgt:
“1. Bij overlijden van de deelnemer voor 65 jaar, heeft de partner recht op partnerpensioen.
2. Bij overlijden van de gewezen deelnemer voor 65 jaar, heeft de partner recht op partnerpensioen als de gewezen deelnemer een deel van het ouderdomspensioen, met toepassing van artikel
17.6.9b, heeft omgezet in partnerpensioen.
3. Het pensioen gaat in op de dag volgende op de dag van overlijden.”
Overgangsbepaling D bij artikel 17.7.2
Overgangsbepaling D bij artikel 17.7.2 wordt overgangsbepaling A bij artikel 17.7.11,
Artikel 17.7.3 Berekening partnerpensioen
Het tweede lid wordt gewijzigd en vernummerd tot derde lid. De leden drie tot en vier worden
vernummerd in leden vier tot en met vijf. Een nieuw tweede lid wordt toegevoegd. Het artikel
komt te luiden als volgt:
“1. Het partnerpensioen bedraagt bij overlijden van de deelnemer voor 65 jaar vijf zevende deel
van het ouderdomspensioen.
2. Het eerste lid is eveneens van toepassing op het partnerpensioen van de partner van de gewezen
deelnemer, als de gewezen deelnemer zijn ouderdomspensioen heeft omgezet als bedoeld in artikel
17.6.9b.
3. ABP berekent het partnerpensioen ook over de tijd na het overlijden tot het einde van de
maand waarin de overledene 65 jaar zou zijn geworden. Bij de doortelling wordt rekening gehouden met de beperking van de pensioenopbouw die zou gelden wanneer de deelnemer met leeftijdsontslag zou zijn gegaan.
4. Het partnerpensioen gaat niet uit boven het fiscale maximum als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964.
5. ABP indexeert het partnerpensioen volgens artikel 17.11.1.”
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Na artikel 17.7.10 worden een nieuw artikel 17.7.11 en nieuw artikel 17.7.12 toegevoegd luidende:
“Artikel 17.7.11 Recht op bijzonder partnerpensioen
Bij overlijden van de gewezen deelnemer voor 65 jaar, heeft de gewezen partner recht op bijzonder
partnerpensioen voor zover de gewezen deelnemer een deel van zijn ouderdomspensioen heeft
omgezet in partnerpensioen als bedoeld in artikel 17.6.9b.”
“Artikel 17.7.12 Berekening bijzonder partnerpensioen
1. Het bijzonder partnerpensioen bedraagt vijf zevende deel van het ouderdomspensioen berekend
tot datum einde partnerschap.
2. ABP indexeert het bijzonder partnerpensioen volgens artikel 17.11.1.”
Artikel 17.8.11 Toeslag: compensatie bij verminderde Anw
Het derde lid komt de luiden als volgt:
“3. De toeslag bedraagt per jaar waarover het pensioen wordt berekend 2,5% van het verschil tussen 75% van de ingevolge de artikelen 14 en 30 van de Anw vastgestelde volledige nabestaandenuitkering en de ingevolge artikel 18 van de Anw verminderde nabestaandenuitkering.”
Artikel 17.9.3 Berekening wezenpensioen
Het vijfde en zesde lid worden vernummerd tot zevende en achtste lid.
Een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd luidende:
“5. Het in de voorgaande leden bedoelde ouderdomspensioen is het ouderdomspensioen voordat
het pensioen is verhoogd of verlaagd met toepassing van artikel 17.6.9, artikel 17.6.9a of artikel
17.6.9b.”
Een nieuw zesde lid wordt toegevoegd luidende:
“6. Als de deelnemer overlijdt voor 65 jaar berekent ABP het in de voorgaande leden bedoelde
ouderdomspensioen ook over de tijd na het overlijden tot het einde van de maand waarin de overledene 65 jaar zou zijn geworden. Bij de doortelling wordt rekening gehouden met de beperking
van de pensioenopbouw die zou gelden wanneer de deelnemer met leeftijdsontslag zou zijn
gegaan.”
Artikel 17.11.1 Voorwaardelijke indexatie
In het eerste lid wordt na “artikel 17.7.3“ en voor artikel “17.8.3” toegevoegd “17.7.12”.
Artikel 17.13.1 Vrijwillige voortzetting van de deelneming
In het tweede lid wordt “binnen een jaar” gewijzigd in “binnen drie maanden”.
Artikel 17.13.2 Vrijwillige aanvullende voortzetting van de deelneming
In het tweede lid wordt “binnen een jaar” gewijzigd in “binnen drie maanden”.
Artikel 17.14.6 Inwerkingtreding/overgangsbepaling
In het eerste lid wordt “1 juli 2007” gewijzigd in “1 januari 2008”.
Bijlage A bij hoofdstuk 17
Bijlage A bij hoofdstuk 17 komt als volgt de luiden:
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Bijlage A bij hoofdstuk 17
Bedragen en percentages

Bijlage C bij hoofdstuk 17 (Artikel 17.11.1)
In het vijfde en zevend lid wordt “140%” gewijzigd in “135%”.
In het tiende lid wordt tussen de eerste en tweede zin de volgende passage toegevoegd:
“ABP stelt iedere drie jaren de minimale dekkingsgraad vast waarboven de premiekorting verleend
kan worden. ABP heeft de bevoegdheid om van deze ondergrens af te wijken, mits aan de voorwaarden in de eerste volzin wordt voldaan en zoals nader gespecificeerd in de actuariële en
bedrijfstechnische nota.”
In de grafische weergave van de beleidstaffel indexatie wordt “140%’ gewijzigd in “135%”.
Bijlage E wordt toegevoegd aan hoofdstuk 17 luidende:
Bijlage E bij hoofdstuk 17 uitruilfactoren ouderdomspensioen in partnerpensioen voor 65 jaar (Artikel
17.6.9b)
Leeftijd

Uitruilfactor

Leeftijd

Uitruilfactor

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0,0952
0,0955
0,0957
0,0962
0,0961
0,0961
0,0959
0,0959
0,0960
0,0961

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

0,0841
0,0826
0,0809
0,0790
0,0770
0,0750
0,0727
0,0704
0,0679
0,0652
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Leeftijd

Uitruilfactor

Leeftijd

Uitruilfactor

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0,0959
0,0955
0,0951
0,0948
0,0945
0,0941
0,0935
0,0928
0,0919
0,0911
0,0902
0,0893
0,0881
0,0869
0,0855

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

0,0625
0,0595
0,0564
0,0532
0,0497
0,0462
0,0424
0,0383
0,0341
0,0295
0,0248
0,0201
0,0153
0,0103
0,0052

Artikel 18.6 Inwerkingtreding/overgangsbepaling
In het artikel wordt “1 juli 2007” gewijzigd in “1 januari 2008”.
Bijlage A bij het pensioenreglement van ABP
Bijlage A wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
Bijlage A bij het pensioenreglement van ABP
Bedragen en percentages
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Bijlage F bij het Pensioenreglement van ABP (Artikelen 7.15, 8.10 en 9.12)
De koptekst wordt aangepast en komt te luiden als volgt:
“Bijlage F bij het Pensioenreglement van ABP (Artikelen 7.16, 8.10 en 9.12)”
Bijlage L wordt toegevoegd aan het pensioenreglement luidende:
Bijlage L bij het pensioenreglement van ABP: uitruilfactoren ouderdomspensioen in partnerpensioen
voor 65 jaar (Artikel 7.15)
Leeftijd

Uitruilfactor

Leeftijd

Uitruilfactor

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0,0952
0,0955
0,0957
0,0962
0,0961
0,0961
0,0959
0,0959
0,0960
0,0961
0,0959
0,0955
0,0951
0,0948
0,0945
0,0941
0,0935
0,0928
0,0919
0,0911
0,0902
0,0893
0,0881
0,0869
0,0855

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

0,0841
0,0826
0,0809
0,0790
0,0770
0,0750
0,0727
0,0704
0,0679
0,0652
0,0625
0,0595
0,0564
0,0532
0,0497
0,0462
0,0424
0,0383
0,0341
0,0295
0,0248
0,0201
0,0153
0,0103
0,0052

Bijlage H bij het pensioenreglement van ABP (Artikel 14.1)
In het vijfde en zevend lid wordt “140%” gewijzigd in “135%”.
In het tiende lid wordt tussen de eerste en tweede zin de volgende passage toegevoegd:
“ABP stelt iedere drie jaren de minimale dekkingsgraad vast waarboven de premiekorting verleend
kan worden. ABP heeft de bevoegdheid om van deze ondergrens af te wijken, mits aan de voorwaarden in de eerste volzin wordt voldaan en zoals nader gespecificeerd in de actuariële en
bedrijfstechnische nota.”
In de grafische weergave van de beleidstaffel indexatie wordt “140%’ gewijzigd in “135%”.
Inwerkingtreding
De wijzigingen treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de
Staatscourant waarin deze worden geplaatst doch niet eerder dan met ingang van 1 januari 2008.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de directeur Arbeidszaken Openbare Sector,
C.J.A. Maas.
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