BZK

Wijziging pensioenreglement ABP en reglement FPU
22 december 2004/
Nr. DGMOS 04/85458
DGMOS/AP&IZ
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
gelet op artikel 4, zesde lid, van de
Wet privatisering ABP en artikel 2,
derde lid, van de Wet Kaderregeling
vut overheidspersoneel;
gezien het verzoek van de Stichting
Pensioenfonds ABP van 25 november
2004, gedaan mede namens sociale
partners in de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid, tot plaatsing in de Staatscourant;
Maakt het volgende bekend:
Wijziging van
– de pensioenaanspraken van overheidswerknemers, gewezen overheidswerknemers en hun nagelaten betrekkingen, alsmede hun daarmee
samenhangende verplichtingen;
– de aanspraken op grond van het
FPU-reglement basisuitkering en aanvullende uitkering;
Artikel I
Het pensioenreglement van de
Stichting Pensioenfonds ABP wordt
gewijzigd als volgt:
A
Pensioenberekening
Artikel 5a.3
Het zesde en achtste lid worden als
volgt gewijzigd:
6. Het flexibel pensioen van de FPUgepensioneerde wordt verminderd
indien en voor zover de toepassing
van artikel 9, leden 6.1. tot en met
6.3. en van artikel 10, leden 1.1.1. tot
en met 1.1.2. en leden 3.1. tot en met
3.3.2. van het FPU-reglement leidt
tot een vermindering daarvan.
8. Het bedrag waarmee het flexibel
pensioen krachtens het zesde en het
zevende lid wordt verminderd, wordt
aangemerkt als niet opgenomen aanspraken op flexibel pensioen, bedoeld
in artikel 5a.7, eerste lid.

B
Indexatie
Artikel 12.1
Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:
Alvorens tot vaststelling van de regels
bedoeld in het eerste lid over te gaan,
worden de externe actuaris, bedoeld
in artikel 20 van de statuten, de deelnemersraad, bedoeld in artikel 17 van
de statuten, de werkgeversraad,
bedoeld in artikel 17a van de statuten
en de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid in de gelegenheid gesteld binnen twee maanden
over die voorgenomen regels te adviseren. Bij de adviesaanvraag aan de
deelnemersraad, de werkgeversraad
en de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid wordt het
advies van de externe actuaris
gevoegd.
Vaststelling aanspraken
Artikel 18e.1
Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
2. In afwijking van het bepaalde in
het eerste lid worden de tot en met 31
december 2003 opgebouwde aanspraken vastgesteld op basis van het peildatuminkomen op 1 januari 2004 en
een franchise van € 15.450 en wordt
bij de toepassing van artikel 5.6,
tweede lid uitgegaan van de algemene
bezoldigingswijziging in de desbetreffende sector.
Slotbepalingen
Artikel 19.5
Artikel 19.5 komt te luiden als volgt:
Dit Reglement met bijlagen, in werking getreden op 1 januari 1996, is
laatstelijk gewijzigd met ingang van
1 januari 2005.
Artikel II
Het Reglement Flexibel Pensioen en
Uittreden (FPU) over de basis- en
aanvullende uitkering wordt als volgt
gewijzigd:

Uit: Staatscourant 29 december 2004, nr. 252 / pag. 12

Begripsbepalingen
Artikel 1
Onderdeel o wordt als volgt gewijzigd:
o. Inkomen: het inkomen, bedoeld in
artikel 3.1, eerste tot en met vijfde lid
van het Pensioenreglement, tenzij uit
een desbetreffende bepaling het tegendeel blijkt.
Vermindering van de uitkering in verband met samenloop met inkomsten
uit of in verband met arbeid of
bedrijf
Artikel 9
Na het vijfde lid wordt een zesde lid
toegevoegd luidende:
6.1. In afwijking van het bepaalde in
de leden 1.1., 1.3., 1.5. en 4.1., wordt
de uitkering van de belanghebbende
die na 31 december 2004 voor het
eerst recht op een uitkering verkrijgt,
met ingang van 1 januari 2005 dan
wel de daarna gelegen ingangsdatum
van de uitkering, verminderd
a. indien de belanghebbende inkomsten geniet of gaat genieten uit of in
verband met arbeid of bedrijf en
b. voor zover de tot een jaarbedrag
herleide som van die inkomsten, de
uitkering en de voor rekening van een
sector of werkgever verstrekte aanvulling op die uitkering, het in lid 1.2
bedoelde grensbedrag overschrijdt.
6.2. Het bedrag van de overschrijding, bedoeld in het vorige lid onder
b. wordt – met inachtneming van het
bepaalde in artikel 5a.3, lid 6 van het
Pensioenreglement – op de uitkering
in mindering gebracht, waarbij – totdat het bedrag van de overschrijding
geheel is verminderd – eerst de verhoging van de aanvullende uitkering,
bedoeld in artikel 5 van dit
Reglement, wordt verminderd en vervolgens de aanvullende uitkering, de
basisuitkering en het flexibel pensioen.
6.3. Een na toepassing van het vorige
lid resterend bedrag van de overschrijding wordt in mindering
gebracht op de voor rekening van een
sector of werkgever verstrekte aanvul-

1

ling, mits de desbetreffende overeenkomst, bedoeld in artikel 18, lid 1
van dit Reglement, daarin voorziet.
Vermindering van de uitkering in verband met samenloop met uitkering
ter zake van arbeidsongeschiktheid
Artikel 10
Na lid 1.1. worden toegevoegd de
leden 1.1.1., 1.1.2. en 1.1.3. luidende:
1.1.1. Indien de belanghebbende voor
het eerst na 31 december 2004 recht
op een uitkering verkrijgt, geldt het
bepaalde in het vorige lid met dien
verstande, dat de aanspraken uit
hoofde van ziekte met ingang van
1 januari 2005 dan wel de daarna
gelegen ingangsdatum van de uitkering op zowel de basisuitkering, de
aanvullende uitkering als – met
inachtneming van het bepaalde in
artikel 5a.3, lid 6 van het
Pensioenreglement – het flexibel pensioen in mindering worden gebracht.
1.1.2. Het bedrag van de aanspraken,
bedoeld in lid 1.1 wordt op de uitkering in mindering gebracht, waarbij –
totdat het bedrag van die aanspraken
geheel is verminderd – eerst de verhoging van de aanvullende uitkering,
bedoeld in artikel 5 van dit
Reglement, wordt verminderd en vervolgens van de aanvullende uitkering,
de basisuitkering en het flexibel pensioen.
1.1.3. Een na toepassing van het vorige lid resterend bedrag van bedoelde
aanspraken wordt in mindering
gebracht op de voor rekening van een
sector of werkgever verstrekte aanvulling, mits de desbetreffende overeenkomst, bedoeld in artikel 18, lid 1
van dit Reglement, daarin voorziet.
Lid 2.6 wordt als volgt gewijzigd:
Indien het inkomen, bedoeld in artikel 3.1, eerste tot en met vijfde lid
van het Pensioenreglement voorafgaande aan het tijdstip van vervroegde uittreding, nadat dit inkomen is
aangepast met overeenkomstige toepassing van artikel 12.1 van het

Pensioenreglement hoger is dan het
inkomen waarvan het invaliditeitspensioen is afgeleid, wordt voor de
toepassing van dit artikel uitgegaan
van het hoger inkomen.
In lid 3.2 worden in onder deel b de
woorden ‘de berekeningsgrondslag’
vervangen door ‘het inkomen’.

Slotbepalingen
Artikel 27
Artikel 27 komt te luiden als volgt:
Dit Reglement met bijlagen, in werking getreden op 1 april 1997, is
laatstelijk gewijzigd met ingang
van 1 januari 2005.
Artikel III

In lid 3.3 wordt de verwijzing naar
‘artikel 5a.3, lid 7’ gewijzigd in ‘artikel 5a.3, lid 6’.
Lid 3.3 wordt voorts vernummerd tot
lid 3.3.1.
Na lid 3.3.1. worden toegevoegd de
leden 3.3.2. en 3.3.3. luidende:
3.3.2. Indien de belanghebbende voor
het eerst na 31 december 2004 recht
op een uitkering verkrijgt, wordt het
bedrag van de overschrijding – in
afwijking van het bepaalde in het
vorige lid – met ingang van 1 januari
2005 dan wel de daarna gelegen
ingangsdatum van de uitkering, op de
uitkering in mindering gebracht,
waarbij – totdat het bedrag van de
overschrijding geheel is verminderd –
eerst de verhoging van de aanvullende uitkering, bedoeld in artikel 5 van
dit Reglement, wordt verminderd en
vervolgens de aanvullende uitkering,
de basisuitkering en het flexibel pensioen.
3.3.3. Een na toepassing van het vorige lid resterend bedrag van de overschrijding wordt in mindering
gebracht op de voor rekening van een
sector of werkgever verstrekte aanvulling, mits
a. de desbetreffende overeenkomst,
bedoeld in artikel 18, lid 1 van dit
Reglement, daarin voorziet en
b. sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid, bedoeld in de WAO.

A
De wijziging bedoeld in artikel I,
onderdeel A, treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin
zij worden geplaatst en werkt terug
tot en met 1 januari 2005.
B
De wijzigingen bedoeld in artikel I,
onderdeel B, treden in werking met
ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin
zij worden geplaatst en werken terug
tot en met 1 januari 2004.
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de plv. directeur Arbeidszaken
Openbare Sector,
J. Strieker.

Toekenningen in 2004
Artikel 25
Het tweede lid komt te vervallen en
in het eerste lid wordt ‘1.’ geschrapt.
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