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Wijziging Pensioenreglement ABP per 1 januari 2016, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

Aan het huidige onderdeel m. wordt na “en aanvullende uitkering” toegevoegd “zoals dat gold op 
31 december 2015”.
De onderdelen “k. en l.” worden geschrapt.
De huidige onderdelen “m. t/m s.” worden verletterd tot “k. t/m q”.
Onderdeel t. wordt geschrapt.
De huidige onderdelen “u. t/m w.” worden verletterd tot r. t/m t.”.

Artikel 1.2 Deeltijddienstverhouding en deeltijdfactor 

In lid 4 wordt in de tweede volzin na “Wet op de Loonbelasting” toegevoegd “1964”. In de derde 
volzin wordt na “Wet op de Loonbelasting” toegevoegd “1964.

Artikel 1.3 Deeltijdfactor bij ontslaguitkering of werkloosheidsuitkering 

In lid 2 wordt in de tweede volzin na “Wet op de Loonbelasting” toegevoegd “1964” en in de derde 
volzin wordt na “Wet op de Loonbelasting” toegevoegd “1964”.

Artikel 1.4 Deeltijdfactor bij ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen 

In lid 2 wordt in de tweede volzin na “Wet op de Loonbelasting” toegevoegd “1964” en in de derde 
volzin wordt na “Wet op de Loonbelasting” toegevoegd “1964”.

Artikel 1.5 Ontslaguitkering 

In onderdeel a. komt “of een vut-uitkering” te vervallen.

Artikel 1.8 Partner en partnerschap 

In lid 1, onderdeel a, vervalt “, FPU-gepensioneerde”.
In lid 1, onderdeel b, vervalt “, FPU-gepensioneerde”.
In lid 1, onderdeel c, vervalt “, FPU-gepensioneerde”.
In lid 3 wordt “Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens” vervangen door “Wet 
basisregistratie personen”.

Artikel 1.10 Sector en clusters 

Onderdeel c. komt te vervallen. De huidige onderdelen “d. t/m h.” worden verletterd tot “c. t/m g”.
Er wordt een nieuw onderdeel h. en i. toegevoegd luidende: “h. Primair Onderwijs; i. Voortgezet 
Onderwijs;”. De huidige onderdelen “i. t/m met o. worden verletterd tot “j. t/m p.” en worden in een 
andere volgorde opgenomen. Deze onderdelen komen te luiden:
“j. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
k. Hoger Beroepsonderwijs;
l. Wetenschappelijk Onderwijs;
m. Academische Ziekenhuizen;
n. Onderzoekinstellingen;
o. Energie- en Nutsbedrijven/Waterbedrijven;
p. de sector Overig.”

Artikel 2.1 Werkingssfeer 

Het woord “, FPU-gepensioneerden” komt tweemaal te vervallen.

Artikel 2.5 Deelnemers 

In lid 1, onderdeel d. wordt “die uit hoofde van een op 31 december 2014 bestaande regeling recht 
hebben” gewijzigd in “met recht”. Na “recht is toegekend” komt “, maar niet langer dan tot de eerste 
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dag van de maand volgend op die waarin zij 62 jaar worden” te vervallen.
Lid 2 wordt vervangen door: “In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, eindigt de deelneming voor 
de gewezen werknemers die uit hoofde van een op 31 december 2014 bestaande regeling recht 
hebben op een ontslaguitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of een uitkering uit hoofde 
van een bezwarende functie uiterlijk op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de leeftijd 
van 62 jaar wordt bereikt. Deze beperking geldt niet voor de toepassing van:
a. hoofdstuk 8, met uitzondering van artikel 8.3, derde lid en artikel 16.3; of
b. indien vóór 1 januari 2016, als gevolg van een collectieve arbeidsovereenkomst of andere 

collectieve regeling, afwijkende afspraken zijn gemaakt.”.
De inhoud van de linker kolom van overgangsbepaling A wordt vervangen door: “Gewezen werkne-
mer met recht op invaliditeitspensioen”.
Overgangsbepaling B en C komen te vervallen.
In de huidige overgangsbepaling D wordt in de rechter kolom “Artikel 2.5, eerste lid onder c is van 
overeenkomstige toepassing waarbij het” vervangen door “Het”. Na “deelnemerschap” wordt 
“eindigt” toegevoegd. Na “uiterlijk” komt “eindigt” te vervallen.
Overgangsbepaling D wordt verletterd tot B.

Artikel 2.6 Premievrije aanspraken bij tussentijds eindigen deelneming 

In lid 3 wordt “overgangsbepalingen B en C bij artikel 8.2” gewijzigd in “overgangsbepalingen A en B 
bij artikel 8.3”.
Overgangsbepaling A wordt geschrapt.
Overgangsbepaling B wordt verletterd tot A.

Artikel 4.1 Premieplicht ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en Anw-compensatie 

In de koptekst wordt na “nabestaandenpensioen” toegevoegd “,” en verwijderd “en”. Na “Anw-
compensatie wordt toegevoegd “en inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen”.
Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd: “De aangesloten werkgever is voor zijn werknemers 
premie verschuldigd voor de inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen als bedoeld in over-
gangsbepaling D bij artikel 7.5.”.
Het huidige lid 2 wordt vernummerd tot lid 3. In het vernummerde lid 3 wordt geschrapt “alleen de”. 
Na “premie voor Anw-compensatie” wordt toegevoegd “en de premie voor de inkoop van aanspraken 
op ouderdomspensioen als bedoeld in overgangsbepaling D bij artikel 7.5”.
In overgangsbepaling C wordt in de rechterkolom “tweede lid” gewijzigd in “derde lid”.

Artikel 4.2 Premiegrondslag, ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en 
Anw-compensatie 

In de koptekst wordt na “nabestaandenpensioen” toegevoegd “,” en verwijderd “en”. Na “Anw-
compensatie wordt toegevoegd “en inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen”.
In lid 1 wordt na “De premiegrondslag” toegevoegd “voor ouderdomspensioen, nabestaandenpen-
sioen en Anw-compensatie”.
Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd luidende: “3. De premiegrondslag voor de inkoop van 
aanspraken op ouderdomspensioen als bedoeld in overgangsbepaling D bij artikel 7.5 bedraagt het 
pensioengevend inkomen, zonder rekening te houden met artikel 3.1 lid 2 en artikel 3.2 lid 7.”.

Artikel 4.3 Pensioenpremie, ouderdomspensioen nabestaandenpensioen en 
Anw-compensatie 

In de koptekst wordt na “nabestaandenpensioen” toegevoegd “,” en verwijderd “en”. Na “Anw-
compensatie wordt toegevoegd “en inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen”.

Artikel 4.6 Premieplicht ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen 

In lid 2 komt “een vut-uitkering dan wel” te vervallen.
In overgangsbepaling A komt in de rechterkolom “of de FPU-uitkering” te vervallen.

Artikel 4.13 Premiebetaling 

Lid 3 komt te vervallen.

Artikel 5.1 Pensioengeldige tijd voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen 

Overgangsbepaling B komt te vervallen.
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Artikel 5.2 Pensioengeldige tijd bij arbeidsongeschiktheid 

In overgangsbepaling A wordt in lid 1 in de rechter kolom “1 januari 2004” vervangen door “1 april 
1997”.
In overgangsbepaling D wordt in de linker kolom “en deelnemer geboren vóór 1950 die niet onder 
overgangsrecht FPU valt of deelnemer geboren op of na 1 januari 1950” verwijderd.

Artikel 5.4 Pensioengeldige tijd bij werkloosheidsuitkering 

Lid 3 komt te vervallen.
Overgangsbepaling A komt te vervallen.
Overgangsbepaling B wordt verletterd naar A”.
Er wordt een nieuwe overgangsbepaling B bij artikel 5.4 toegevoegd luidende:

 Overgangsbepaling B bij artikel 5.4

 Bijdrage Stichting FVP Aanvullende voortzetting van de deelneming heeft plaatsgevonden onder nader 
door ABP gestelde regels

Artikel 5.5 Pensioengeldige tijd bij suppletie 

Onder de koptekst komt “Vervallen per 01-01-2007” te vervallen.

Overgangsbepaling A bij hoofdstuk 6 

In overgangsbepaling A bij hoofdstuk 6 wordt in de rechter kolom voor “ABP stelt de” de aanduiding 
van een nieuw lid 1 opgenomen. De huidige onderdelen “a. t/m c.” worden onder dit nieuwe lid 1 
opgenomen. Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd luidende: “2. ABP zet de aanspraken op flexibel 
pensioen als bedoeld in het eerste lid om in aanspraken op ouderdomspensioen;”. Er wordt een 
nieuw lid 3 toegevoegd luidende: “3. Bij de omzetting bedoeld in het tweede lid hanteert ABP een 
uniforme ruilvoet die voldoet aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. De ruilvoet 
is opgenomen in bijlage A bij dit reglement.

Overgangsbepaling B, C en D bij hoofdstuk 6 

Overgangsbepaling B, C en D komen te vervallen.

Overgangsbepaling E bij hoofdstuk 6 

Overgangsbepaling E wordt verletterd tot overgangsbepaling B.

Overgangsbepaling F, G en H bij hoofdstuk 6 

Deze overgangsbepalingen komen te vervallen.

Artikel 7.1 Toekenning, betaling en einde ouderdomspensioen 

Lid 2 komt te vervallen.
Lid 3 t/m 5 worden vernummerd tot 2 t/m 4.
De overgangsbepaling bij artikel 7.1 komt te vervallen.

Artikel 7.3 Recht op ouderdomspensioen 

Overgangsbepaling A en B bij komen te vervallen.
Overgangsbepaling C en D bij worden verletterd tot A en B.

Artikel 7.5 Opbouw aanspraak op ouderdomspensioen 

In overgangsbepaling B komt in de linker kolom“recht heeft op een aanvullende uitkering als bedoeld 
in artikel 4 van het FPU-reglement” te vervallen. Na “geboren vóór 1 januari 1950” wordt een 
onderdeel a. en b. toegevoegd: “a. recht heeft gehad op een bijzondere uitkering als bedoeld in 
artikel 3 lid 9.1 van het FPU-reglement of b. recht heeft gehad op de aanvullende uitkering als bedoeld 
in artikel 4 van het FPU-reglement.”.
In overgangsbepaling D wordt in de linker kolom in onderdeel b. na “vóór 1 januari 1950, die” 
toegevoegd “op 1 januari 2006”. Na “geen recht heeft” wordt toegevoegd “gehad”.
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In overgangsbepaling G wordt in de linker kolom in onderdeel b. na “die geen recht heeft” toege-
voegd “gehad”.

Artikel 7.6 Berekening ouderdomspensioen 

In overgangsbepaling D wordt in lid 1 een nieuw onderdeel c. opgenomen luidende: “c. de bijzondere 
uitkering op grond van artikel 3 lid 9.1 van het FPU-reglement, voor zover hier recht op bestaat.”.
Overgangsbepaling E komt te vervallen.
In de huidige overgangsbepaling G wordt in onderdeel a. “die recht heeft op een aanvullende 
uitkering als bedoeld in artikel 4 van het FPU-reglement” vervangen door “die recht heeft gehad op 
een bijzondere uitkering als bedoeld in artikel 3 van het FPU-reglement”. In onderdeel b wordt “die in 
aanmerking zou zijn gekomen voor een uitkering als bedoeld in artikel 4 van het FPU-reglement en 
recht heeft op invaliditeitspensioen of ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen” vervangen door “die 
recht heeft gehad op de aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 4 van het FPU-reglement”.
In de huidige overgangsbepaling F wordt in de rechter kolom in de tweede volzin na “Wet op de 
Loonbelasting” toegevoegd “1964”.
De overgangsbepalingen F en G bij artikel 7.6 worden verletterd tot E en F.

Artikel 7.8 Verhoging opbouw aanspraak op ouderdomspensioen bij lage grondslag 

Onder de koptekst komt “Vervallen per 01-01-2015” te vervallen.

Artikel 7.9 Berekening ouderdomspensioen en voortzetting meerdere dienstverhoudingen 
bij gedeeltelijke ingang van het ouderdomspensioen 

De overgangsbepaling bij artikel 7.9 komt te vervallen.

Artikel 7.10 Bijzonder ouderdomspensioen 

De overgangsbepaling bij artikel 7.10 komt te vervallen.

Artikel 7.12 Vermindering ouderdomspensioen bij scheiding 

De overgangsbepaling bij artikel 7.12 komt te vervallen.

Artikel 7.13 Verhoging ouderdomspensioen door omzetting van partnerpensioen 

Het huidige lid 2 komt te vervallen.
In het huidige lid 3 komt na “in het eerste lid” “en tweede” te vervallen.
Lid 3 t/m 6 wordt vernummerd tot 2 t/m5.
Overgangsbepaling A komt te vervallen.
In de huidige overgangsbepaling B bij artikel 7.13 komt in de linker kolom na deelnemer “,” te 
vervallen en wordt “en” toegevoegd. De zinsnede “of FPU-gepensioneerde” komt te vervallen.
Overgangsbepaling B wordt verletterd tot A.
Er wordt een nieuwe overgangsbepaling B toegevoegd:

 Overgangsbepaling B bij artikel 7.13

 Deelnemer of gewezen deelnemer met 
aanspraak op PartnerPlusPensioen op basis 
van de overgangsbepaling bij artikel 16.5

De deelnemer of gewezen deelnemer kan, met inachtneming van artikel 7.13, bij 
ingang van het ouderdomspensioen de aanspraak of een gedeelte van de aanspraak 
op partnerpensioen, bedoeld in de overgangsbepaling bij artikel 16.5, omzetten in 
ouderdomspensioen.

Artikel 7.14 Vermindering ouderdomspensioen door omzetting in partnerpensioen bij 
overlijden op of na 67 jaar 

Overgangsbepaling A komt te vervallen.
In de koptekst van de huidige overgangsbepaling B komt “B” te vervallen.

Artikel 7.17 Overlijdensuitkering 

De overgangsbepaling komt te vervallen.

Artikel 8.2 Recht op partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.3. In de kop van dit artikel wordt ‘8,2’ gewijzigd in ‘8.3’. In de 
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kop van de Overgangsbepalingen A, B, C en D wordt ‘8.2’ gewijzigd in‘8.3’. Overgangsbepaling A bij 
artikel 8.3 komt te vervallen. Overgangsbepaling B, C en D bij artikel 8.3 worden verletterd naar A,B en 
C.

Na artikel 8.2 wordt een subkopje ingevoegd luidend: ‘Rechthebbende partnerpensioen’.

Artikel 8.3 Berekening partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.5. In de kop van dit artikel wordt ‘8,3’ gewijzigd in ‘8.5’.
In de kop van de Overgangsbepalingen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J en K wordt ‘8.3’ gewijzigd in ‘8.5’.
In de linker kolom van Overgangsbepaling A bij artikel 8.5 vervalt de huidige tekst en wordt vervangen 
door: ‘Overlijden van de deelnemer geboren vóór 1 januari 1950: a. die recht heeft gehad op een 
bijzondere uitkering als bedoeld in artikel 3 van het FPU-reglement, of b. die recht heeft gehad op de 
aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 4 van het FPU-reglement.’ In de rechterkolom van 
Overgangsbepaling A bij artikel 8.5 vervalt in lid 1 de zinsnede ‘FPU gepensioneerde of’. De tekst van 
lid 2 komt te vervallen. De huidige leden 3 en 4 worden vernummerd naar 2 en 3. In lid 2 vervalt de 
zinsnede ‘en tweede’.
In de linker kolom van Overgangsbepaling I bij artikel 8.5 vervalt de zinsnede ‘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’. In de rechterkolom van 
Overgangsbepaling I bij artikel 8.5 wordt 2 keer ‘overgangsbepalingen’ gewijzigd in ‘overgangsbepa-
ling’ en wordt 2 keer ‘B en C’ gewijzigd in ‘A’.

Artikel 8.3a Verhoging partnerpensioen bij lage grondslag 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.6. In de kop van dit artikel wordt ‘8.3a’ gewijzigd in ‘8.6’.

Artikel 8.4 Compensatie loonheffing voor AOW-leeftijd 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.8. In de kop van dit artikel wordt ‘8.4’ gewijzigd in ‘8.8’.
In de kop van de Overgangsbepaling wordt ‘8.4’ gewijzigd in ‘8.8’.
Het subkopje na artikel 8.4 luidende ‘Bijzondere bepalingen’ wordt gewijzigd in ‘Berekening partner-
pensioen’.

Artikel 8.5 Geen recht op partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.4. In de kop van dit artikel wordt ‘8.5’ gewijzigd in ‘8.4’.

Artikel 8.6 Berekening partnerpensioen: bijzondere bepalingen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.7. In de kop van dit artikel wordt ‘8.6’ gewijzigd in ‘8.7’.
In lid 2 tweede volzin wordt ‘Deze vermindering’ gewijzigd in ‘Vermindering van het partnerpensioen’.
Het huidige lid 3 wordt vernummerd tot lid 4. Lid 3 komt te luiden: ‘Indien een aanspraak op bijzonder 
partnerpensioen vervalt, zoals bedoeld in artikel 8.12, wordt deze aanspraak toegevoegd aan het 
partnerpensioen van de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde. Indien vervolgens door 
een beëindiging van het partnerschap dit partnerpensioen wordt omgezet in een bijzonder partnerpen-
sioen, wordt dit bijzonder partnerpensioen vastgesteld met inbegrip van de in de vorige volzin 
genoemde toegevoegde aanspraak.’

Artikel 8.7 Mededelingsplicht 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.2. In de kop van dit artikel wordt ‘8.7’ gewijzigd in ‘8.2’.
In de kop van de Overgangsbepaling wordt ‘8.7’ gewijzigd in ‘8.2’.

Artikel 8.8 Compensatie indien geen recht op Anw 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.9. In de kop van dit artikel wordt ‘8.8’ gewijzigd in ‘8.9’.
In de leden 4 en 5 wordt ‘derde’ gewijzigd in ‘tweede’.
In de kop van de Overgangsbepalingen A en B wordt ‘8.8’ gewijzigd in ‘8.9’.
Overgangsbepaling A bij artikel 8.9 komt te vervallen.
In de kop van Overgangsbepaling B komt ‘B’ te vervallen.
In de rechterkolom van Overgangsbepaling B wordt ‘8.8’ gewijzigd in ‘8.9’.

Artikel 8.9 Compensatie bij verminderde Anw 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.10. In de kop van dit artikel wordt ‘8.9’ gewijzigd in ‘8.10’.
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In de leden 3 en 4 wordt ‘derde’ gewijzigde in ‘tweede’.
In de kop van de Overgangsbepalingen A, B en C wordt ‘8.9’ gewijzigd in ‘8.10’.
Overgangsbepaling A bij artikel 8.10 komt te vervallen.
Overgangsbepaling B en C worden verletterd naar A en B.
In de rechterkolom van Overgangsbepaling A bij artikel 8.10 wordt in lid 1 ‘8.9’ gewijzigd in ‘8.10’.
In de rechterkolom van Overgangsbepaling A bij artikel 8.10 wordt in lid 2 ‘8.9’ gewijzigd in ‘8.10’.
In de rechterkolom van Overgangsbepaling B bij artikel 8.10 wordt ‘8.9’ gewijzigd in ‘8.10’.

Artikel 8.10 Afkoop klein partnerpensioen 

Dit artikel vervalt per 1 januari 2016.

Na artikel 8.10 wordt een subkopje ingevoegd luidend: ‘Rechthebbende bijzonder partnerpensioen’.

Artikel 8.11 Recht op bijzonder partnerpensioen 

In de rechterkolom van overgangsbepaling A bij artikel 8.11 wordt de tekst van lid 2 sub c vernum-
merd tot lid 4 van lid 2 sub b. In de tekst van het nieuwe lid 2 sub b sublid 4 wordt ‘of’ vervangen door 
‘.’. De tekst van het huidige sub d van lid 2 wordt verletterd tot sub c.
In lid 1 van Overgangsbepaling A bij artikel 8.11 vervalt de zinsnede ‘, FPU-gepensioneerde’.
In lid 2 sub b lid 2, 3 en 4 vervalt ‘, FPU-gepensioneerde’.
In lid 2 sub c vervalt ‘, FPU-gepensioneerde’.

In de linkerkolom van overgangsbepaling B bij artikel 8.11 wordt toegevoegd ‘over pensioenaanspra-
ken opgebouwd vóór 1 januari 2015’. In de rechterkolom van overgangsbepaling B bij artikel 8.11 
vervalt in lid 4 de indeling in sub a en sub b waarbij in de eerste volzin na ‘als’ ‘:’ vervalt. De tekst van 
het huidige sub b van lid 4 wordt vernummerd tot lid 4 van lid 2 sub b.
In lid 4 sublid 2 en 3 vervalt ‘, FPU-gepensioneerde’.

Na artikel 8.11 wordt een subkopje ingevoegd luidend: ‘Berekening bijzonder partnerpensioen’.

Artikel 8.12 Berekening bijzonder partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.13. In de kop van dit artikel wordt ‘8.12’ gewijzigd in ‘8.13’. 
De tekst van het huidige lid 2 wordt vernummerd tot lid 3. Lid 2 komt te luiden: ’Bij de vaststelling van 
het bijzonder partnerpensioen wordt rekening gehouden met een eerder op grond van het derde lid 
van artikel 8.7 aan het partnerpensioen toegevoegde aanspraak.’
In de koptekst van de Overgangsbepalingen A en B wordt ‘8.12’ gewijzigd in ‘8.13’.
In de rechter kolom van Overgangsbepaling B bij artikel 8.13 wordt ‘9.6’ gewijzigd in ‘9.12’.

Er wordt een nieuw artikel 8.12 ingevoegd, luidend:

‘Artikel 8.12 Verval van recht op bijzonder partnerpensioen 

Het recht op bijzonder partnerpensioen vervalt:
a. bij overlijden van de rechthebbende gewezen partner vóór het overlijden van de deelnemer, 

gewezen deelnemer of gepensioneerde;
b. indien dit schriftelijk door de (gewezen) partners wordt overeengekomen en ABP daarmee instemt.

 Overgangsbepaling I bij artikel 8.12

 Verval van bijzonder partnerpensioen Artikel 8.12 is niet van toepassing bij een overlijden of afstandsverklaring vóór 
1 januari 2016.

Artikel 8.13 Afkoop klein bijzonder partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8.14. In de kop van dit artikel wordt ‘8.13’ gewijzigd in ‘8.14’, In 
de kop wordt ‘bijzonder’ gewijzigd in ‘(bijzonder)’. In lid 1 eerste volzin wordt ‘bijzonder’ gewijzigd in 
‘(bijzonder)’.

Na artikel 8.13 wordt een subkopje ingevoegd luidend: ‘Afkoop’.

Na artikel 9.1 wordt een subkopje ingevoegd luidend: ‘Rechthebbende partnerpensioen’.

6 Staatscourant 2015 nr. 46191 28 december 2015



Artikel 9.3 Berekening partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.4. In de kop van dit artikel wordt ‘9.3’ gewijzigd in ‘9.4’.
In lid 1 wordt ‘vijf tiende deel’ gewijzigd in ‘70%’.
Lid 2 komt te vervallen. De huidige leden 3 t/m 7 worden vernummerd tot 2 t/m 6.
In lid 2 komt de zinsnede ‘en tweede’ te vervallen.
In de kop van de Overgangsbepalingen A, B, C, D, E, F, G, H en I wordt ‘9.3’ gewijzigd in ‘9.4’.
Overgangsbepaling A komt te vervallen.
Overgangsbepalingen B t/m I worden vernummerd tot A t/m H.
In de rechterkolom van Overgangsbepaling F bij artikel 9.4 wordt 2 keer ‘overgangsbepalingen’ 
gewijzigd in ‘overgangsbepaling’ en wordt 2 keer ‘B en C’ gewijzigd in ‘A’.
In de rechterkolom van Overgangsbepaling H bij artikel 9.4 wordt de huidige tekst vernummerd tot 
lid 1. Er wordt een nieuw lid 2 ingevoegd luidend: ‘Als de overledene heeft gekozen voor PartnerPlus-
Pensioen als bedoeld in de overgangsbepaling bij artikel 16.5 wordt het partnerpensioen, met 
inachtneming van artikel 9.3 lid 2, verhoogd met vijf veertiende deel van het ouderdomspensioen dat 
is opgebouwd in de periode van deelname aan PartnerPlusPensioen, voor zover dit is toegestaan 
binnen de Wet op de Loonbelasting 1964.’
Er wordt een nieuwe Overgangsbepaling I bij artikel 9.4 ingevoegd:

 Overgangsbepaling I bij artikel 9.4

 Deelnemer en gepensioneerde met pensioen-
aanspraken opgebouwd tussen 1 januari 2004 
en 1 januari 2015

1. Als de overledene pensioenaanspraken heeft opgebouwd tussen 1 januari 2004 
en 1 januari 2015 bedraagt het partnerpensioen over deze pensioenaanspraken vijf 
veertiende deel van het ouderdomspensioen.
2. Als de overledene heeft gekozen voor PartnerPlusPensioen als bedoeld in de 
overgangsbepaling bij artikel 16.5 wordt het partnerpensioen, met inachtneming 
van artikel 9.3 lid 2, verhoogd met twee tiende deel van het ouderdomspensioen 
dat is opgebouwd in de periode van deelname aan PartnerPlusPensioen, voor zover 
dit is toegestaan binnen de Wet op de Loonbelasting 1964.

Na artikel 9.3 wordt een subkopje ingevoegd luidend: ‘Berekening partnerpensioen’.

Artikel 9.3a Verhoging partnerpensioen bij lage grondslag 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.5. In de kop van dit artikel wordt ‘9.3a’ gewijzigd in ‘9.5’.
De huidige tekst van dit artikel komt te vervallen en wordt vervangen door een Overgangsbepaling bij 
artikel 9.5 waarbij de tekst van de linkerkolom als volgt luidt: ‘Deelnemer en gepensioneerde met 
pensioenaanspraken opgebouwd tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016’. De tekst van de rechterko-
lom bestaat uit twee leden waarbij het eerste lid als volgt luidt: ‘Als de overledene pensioenaanspra-
ken heeft opgebouwd tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 en het pensioengevend inkomen was in 
2015 gelijk aan of minder dan grensbedrag I vermeld in bijlage A bij dit reglement, wordt het 
partnerpensioen opgebouwd in 2015 aangevuld met twee tiende deel van het ouderdomspensioen.’ 
De tekst van het tweede lid luidt: ‘De hoogte van de aanvulling op het partnerpensioen wordt tot 
grensbedrag II, zoals vermeld in bijlage A, lineair afgebouwd tot nihil.’.

Artikel 9.4 Compensatie loonheffing voor AOW-leeftijd 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.7. In de kop van dit artikel wordt ‘9.4’ gewijzigd in ‘9.7’.
In de kop van de Overgangsbepaling wordt ‘9.4’ gewijzigd in ‘9.7’.

Artikel 9.5 Recht op bijzonder partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.10. In de kop van dit artikel wordt ‘9.5’ gewijzigd in ‘9.10’.
In de kop van de Overgangsbepaling wordt ‘9.5’ gewijzigd in ‘9.10’.
In de rechterkolom van de overgangsbepaling bij artikel 9.10 vervalt de indeling in sub a en sub b 
waarbij de huidige tekst van sub b wordt vernummerd tot een nieuw lid 4.
In onderdeel a, sub2 en 3 van de Overgangsbepaling bij artikel 9.10 vervalt de zinsnede ‘, FPU-
gepensioneerde’.

Artikel 9.6 Berekening bijzonder partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.12. In de kop van dit artikel wordt ‘9.6’ gewijzigd in ‘9.12’.
In lid 1 wordt ‘vijf tiende deel’ gewijzigd in ‘70%’.
Lid 2 komt te vervallen.
Lid 3 wordt vernummerd tot lid 2. In het vernummerde lid 2 komt de zinsnede ‘en tweede’ te vervallen.
Er wordt een nieuw lid 3 ingevoegd luidende: “3. Bij de vaststelling van het bijzonder partnerpensioen 
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wordt rekening gehouden met een eerder op grond van het tweede lid van artikel 9.6 aan het 
partnerpensioen toegevoegde aanspraak.’.
In de kop van de Overgangsbepalingen A, B, C, D, E, F en G wordt ‘9.6’ gewijzigd in ‘9.12’.
In de rechterkolom van Overgangsbepaling G bij artikel 9.12 wordt de huidige tekst vernummerd tot 
lid 1. Er wordt een nieuw lid 2 ingevoegd luidend: ‘Als de overledene heeft gekozen voor PartnerPlus-
Pensioen als bedoeld in de overgangsbepaling bij artikel 16.5 wordt het bijzonder partnerpensioen, 
met inachtneming van artikel 9.6 lid 2, verhoogd met vijf veertiende deel van het ouderdomspensioen 
dat is opgebouwd in de periode van deelname aan PartnerPlusPensioen, voor zover dit is toegestaan 
binnen de Wet op de Loonbelasting 1964.’.
Er wordt een nieuwe Overgangsbepaling H bij artikel 9.12 ingevoegd, waarbij de tekst van de linker 
kolom als volgt luidt: ‘Pensioenaanspraken opgebouwd tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016’. De 
tekst van de rechterkolom bestaat uit twee leden waarbij het eerste lid als volgt luidt: ‘Als de overle-
dene pensioenaanspraken heeft opgebouwd tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 bedraagt het 
bijzonder partnerpensioen over deze pensioenaanspraken vijf tiende deel van het ouderdomspen-
sioen.’ De tekst van het tweede lid luidt: ‘Als de overledene heeft gekozen voor PartnerPlusPensioen 
als bedoeld in de overgangsbepaling bij artikel 16.5 wordt het bijzonder partnerpensioen, met 
inachtneming van artikel 9.6 lid 2, verhoogd met twee tiende deel van het ouderdomspensioen dat is 
opgebouwd in de periode van deelname aan PartnerPlusPensioen, voor zover dit is toegestaan binnen 
de Wet op de Loonbelasting 1964.’

Het subkopje na artikel 9.6 luidende ‘Bijzondere bepalingen’ komt te vervallen.

Artikel 9.7 Geen recht op (bijzonder) partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.3. In de kop van dit artikel wordt ‘9.7’ gewijzigd in ‘9.3’.

Artikel 9.8 Berekening (bijzonder) partnerpensioen: bijzondere bepalingen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.6. In de kop van dit artikel wordt ‘9.8’ gewijzigd in ‘9.6’.
De huidige tekst wordt vernummerd naar lid 1 waarbij in de tweede volzin ‘Deze vermindering’ 
gewijzigd wordt in ‘Vermindering van het partnerpensioen’.
Lid 2 komt te luiden: ‘Indien een aanspraak op bijzonder partnerpensioen vervalt, zoals bedoeld in 
artikel 9.11, wordt deze aanspraak toegevoegd aan het partnerpensioen van de deelnemer, gewezen 
deelnemer of gepensioneerde. Indien vervolgens door een beëindiging van het partnerschap dit 
partnerpensioen wordt omgezet in een bijzonder partnerpensioen, wordt dit bijzonder partnerpen-
sioen vastgesteld met inbegrip van de in de vorige volzin genoemde toegevoegde aanspraak.’

Artikel 9.9 Compensatie indien geen recht op Anw 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.8. In de kop van dit artikel wordt ‘9.9’ gewijzigd in ‘9.8’.
In het vierde en vijfde lid wordt ‘derde’ gewijzigd in ‘tweede’.
In de kop van de Overgangsbepaling wordt ‘9.9’ gewijzigd in ‘9.8’.
In de rechterkolom van de Overgangsbepaling wordt ‘9.9’ gewijzigd in ‘9.8’.

Na artikel 9.9 wordt een subkopje ingevoegd luidend: ‘Rechthebbende bijzonder partnerpensioen’.

Artikel 9.10 Compensatie bij verminderde Anw 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.9. In de kop van dit artikel wordt ‘9.10’ gewijzigd in ‘9.9’.
In de leden 3 en 4 wordt ‘derde’ gewijzigd in ‘tweede’.
In de kop van de Overgangsbepalingen A en B wordt ‘9.10’ gewijzigd in ‘9.9’.
In de rechterkolom van Overgangsbepaling A bij artikel 9.9 wordt ‘9.10’ twee maal gewijzigd in ‘9.9’.
In de rechterkolom van Overgangsbapling B bij artikel 9.9 wordt ‘9.10’ gewijzigd in ‘9.9’.

Na artikel 9.10 wordt een subkopje ingevoegd luidend: ‘Berekening bijzonder partnerpensioen’.

Artikel 9.11 Premievrije aanspraken op bijzonder partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.13. In de kop van dit artikel wordt ‘9.11’ gewijzigd in ‘9.13’.
In het tweede lid wordt ‘9.6’ gewijzigd in ‘9.12’.
In de kop van de Overgangsbepaling bij artikel 9.11 wordt ‘9.11’ gewijzigd in ‘9.13’.
In de rechterkolom van de Overgangsbepaling bij artikel 9.13 vervalt in de eerste volzin na ‘deelnemer’ 
‘,’ en wordt toegevoegd ‘ of’ en vervalt de zinsnede ‘of FPU-gepensioneerde’.
In de derde volzin van de Overgangsbepaling bij artikel 9.13 vervalt na ‘deelnemer’ ‘,’ en wordt 
toegevoegd ‘ of’ en vervalt de zinsnede ‘of FPU-gepensioneerde’.
In de rechterkolom wordt ‘9.6’ gewijzigd in ‘9.12’.
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Er wordt een nieuw artikel 9.11 ingevoegd, luidend:

‘Artikel 9.11 Verval van recht op bijzonder partnerpensioen 

Het recht op bijzonder partnerpensioen vervalt:
a. bij overlijden van de rechthebbende gewezen partner vóór het overlijden van de deelnemer, 

gewezen deelnemer of gepensioneerde;
b. indien dit schriftelijk door de (gewezen) partners wordt overeengekomen en ABP daarmee instemt.

 Overgangsbepaling bij artikel 9.11

 Verval van bijzonder partnerpensioen Artikel 9.11 is niet van toepassing bij een overlijden of afstandsverklaring vóór 
1 januari 2016.

Artikel 9.12 Afkoop klein partnerpensioen 

Dit artikel vervalt per 1 januari 2016.

Artikel 9.13 Afkoop klein bijzonder partnerpensioen 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 9.14. In de kop van dit artikel wordt ‘9.13’ gewijzigd in ‘9.14’, In 
de kop wordt ‘bijzonder’ gewijzigd in ‘(bijzonder)’. In lid 1 eerste volzin wordt ‘bijzonder’ gewijzigd in 
‘(bijzonder)’.

Na artikel 9.13 wordt een subkopje ingevoegd luidend: ‘Afkoop’.

Artikel 10.2 Recht op wezenpensioen 

De overgangsbepaling komt te vervallen.

Artikel 10.3 Berekening wezenpensioen 

In overgangsbepaling C bij artikel 10.3 komt in de linker kolom onderdeel b. te vervallen. In het 
huidige onderdeel c. in de linker kolom wordt “die recht heeft op een aanvullende uitkering als 
bedoeld in artikel 4 van het FPU-reglement” vervangen door “ die recht heeft gehad op een bijzondere 
uitkering als bedoeld in artikel 3 van het FPU-reglement”. In het huidige onderdeel d. in de linker 
kolom wordt voor “gepensioneerde die ” toegevoegd “werknemer of” en na “FPU-gepensioneerde 
was” wordt “of deelnemer als bedoeld onder c.” geschrapt. De huidige onderdelen “c. en d.” worden 
verletterd tot “b. en c.”. In de rechter kolom komt in het huidige eerste lid na “van de gepensio-
neerde” “, FPU-gepensioneerde” te vervallen. De aanduiding van het eerste lid komt te vervallen en 
het tweede lid wordt geschrapt.
Overgangsbepaling D komt te vervallen.
Overgangsbepaling E wordt verletterd tot D.

Artikel 10.4 Beperking gezamenlijk bedrag wezenpensioen 

In overgangsbepaling B komt in de linker kolom onderdeel b. te vervallen. In het huidige onderdeel c. 
in de linker kolom wordt “die recht heeft op een aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 4 van het 
FPU-reglement” vervangen door “ die recht heeft gehad op een bijzondere uitkering als bedoeld in 
artikel 3 van het FPU-reglement”. In het huidige onderdeel d. in de linker kolom wordt tussen “de” en 
“gepensioneerde die” toegevoegd “werknemer of”. Na “voorheen FPU-gepensioneerde was” komt 
“of deelnemer als bedoeld onder c.” te vervallen. De huidige onderdelen “c. en d.” worden verletterd 
tot “b. en c.”.

Artikel 11.9 Hoogte ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen bij volledige en niet duurzame 
arbeidsongeschiktheid 

In lid 2 wordt “en tweede lid” vervangen door “lid onderdeel a en b”.

Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 11 

In overgangsbepaling D bij hoofdstuk 11 komt in de rechter kolom lid 4 te vervallen. In het huidige lid 
acht wordt “bedoeld in lid 6” gewijzigd in “bedoeld in het vijfde lid”. In het huidige lid 9 wordt 
“achtste” gewijzigd in “zevende”. In het huidige lid 10 wordt “achtste” gewijzigd in “zevende”. In het 
huidige lid 11 wordt “zesde’ gewijzigd in “vijfde”. In het huidige lid 12 wordt “elfde” gewijzigd in 
“tiende”. In het huidige lid 13 wordt “elfde” gewijzigd in “tiende”. In het huidige lid 15 wordt 
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“veertiende” gewijzigd in dertiende. Lid 5 t/m 18 wordt vernummerd tot 4 t/m 17.

Artikel 14.1 Voorwaardelijke indexatie 

In lid 1 derde volzin wordt “Met het compenseren” gewijzigd in: “De compensatie” en “geen betaling 
bedoeld” gewijzigd in: “niet met terugwerkende kracht verleend”.
De vierde volzin van lid 1 wordt gewijzigd in: “Bestendig en volledig indexeren betekent dat de 
jaarlijkse pensioenaanspraak en het pensioenrecht, berekend op grond van de hoofdstukken 6, 7, 8, 9, 
10, en 11 en Bijlage M bij het pensioenreglement (nettopensioenreglement) met inbegrip van de bij 
dat pensioen behorende aanvullingen voor zover daarop recht bestaat, wordt aangepast overeenkom-
stig de prijsontwikkeling, tenzij de financiële positie van het fonds zich dwingend tegen die aanpassing 
verzet. Voor pensioenaanspraken en -rechten opgebouwd vóór 1 januari 2016 vindt de aanpassing 
overeenkomstig de prijsontwikkeling plaats per ingang van de wijziging van artikel 10 van de Wet 
Privatisering ABP. Tot dat moment vindt aanpassing plaats met toepassing van artikel 14.1 zoals dat 
luidde tot 1 januari 2016.”. Na “Wet Privatisering ABP.” in de gewijzigde vierde volzin wordt een 
voetnoot toegevoegd luidende “Voorstel tot aanpassing van de wet is opgenomen in Kamerstuk 
34 321, vergaderjaar 2015–2016, nr. 2”.
Aan lid 1 wordt een zesde volzin toegevoegd luidende: “De aanpassing als bedoeld in dit lid vindt in 
beginsel met ingang van 1 januari plaats.”.
In lid 2 wordt “per 1 november” vervangen door: “per 31 oktober”.
De tekst van lid 5 wordt vervangen door: “De prijsontwikkeling, als bedoeld in het eerste lid, is gelijk 
aan de ontwikkeling van de Consumentenprijsindex, alle huishoudens, niet afgeleid, zoals gepubli-
ceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (in de maand september), gemeten over de periode 
van 1 september van het voorafgaande jaar tot 1 september van het lopende jaar.”
De tekst van lid 6 wordt vervangen door: “ABP stelt de prijsontwikkeling, bedoeld in het vijfde lid, vast 
(het percentage wordt op twee decimalen nauwkeurig vastgesteld).”
De tekst van lid 7 wordt vervangen door: “ABP stelt regels voor de toepassing van het eerste lid en het 
vierde lid.”
De leden 8, 9, 10 en 11 komen te vervallen.

Artikel 15.6 Ontbreken van suppletieregelingen bij gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werknemer 

Onder de koptekst komt de zinsnede “Vervallen per 01-01-2007” te vervallen.

Artikel 16.1 Vrijwillige deelneming 

In lid 2 wordt “het deelnemerschap” vervangen door “de dienstverhouding”.

Artikel 16.3 Vrijwillige aanvullende voortzetting van de deelneming 

Overgangsbepaling A bij artikel 16.3 komt te vervallen.
In de koptekst van overgangsbepaling B bij artikel 16.3 komt “B” te vervallen.

Artikel 16.4 Bijsparen voor een aanvulling op ouderdomspensioen (ABP ExtraPensioen) 

De overgangsbepalingen A en B komen te vervallen.

Artikel 16.5 Bijsparen voor een hoger partnerpensioen (PartnerPlusPensioen) 

De hoofdbepaling en de huidige overgangsbepaling komen te vervallen.
Er wordt een nieuwe overgangsbepaling toegevoegd:

 Overgangsbepaling bij artikel 16.5

 Opgebouwde aanspraken op PartnerPlusPen-
sioen tussen 1 juli 2004 en 1 januari 2016

Het partnerpensioen op grond van hoofdstuk 9 wordt verhoogd met de opge-
bouwde aanspraken PartnerPlusPensioen.

Artikel 16.6 Aanvullende individuele regeling voor deelnemers 

De overgangsbepalingen A en B komen te vervallen.

Overgangsbepaling A bij hoofdstuk 16 

In de koptekst van overgangsbepaling A bij hoofdstuk 16 komt “A” te vervallen. In de rechter kolom 
wordt de huidige tekst onder een nieuw lid 1 opgenomen. De aanduiding van lid 1 wordt toegevoegd 
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voor “ABP stelt de”. Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd luidende “2. ABP zet de aanspraken op 
flexibel pensioen als bedoeld in het eerste lid, om in aanspraken op ouderdomspensioen.”. Er wordt 
een nieuw lid 3 toegevoegd luidende “3. Bij de omzetting bedoeld in het tweede lid hanteert ABP een 
uniforme ruilvoet, die voldoet aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. De ruilvoet 
is opgenomen in bijlage A bij dit reglement.”.

Overgangsbepalingen B, C en D bij hoofdstuk 16 

De overgangsbepalingen B, C en D komen te vervallen.

Artikel 17.1.7 Partner en partnerschap 

In lid 3, sub b., wordt “Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens” gewijzigd in “Wet 
basisregistratie personen”.

Artikel 17.3.1 Pensioengevend inkomen 

Lid 3 komt te vervallen.
Lid 2 wordt vernummerd naar lid 3.
Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd luidende: ″Tot het pensioengevend inkomen behoort niet de 
verhoging van het inkomen ingevolge artikel 3 van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen 
1993.″
De overgangsbepaling bij artikel 17.3.1 krijgt de benaming ″ De overgangsbepaling A bij artikel 17.3.1″.
Aan het artikel wordt een overgangsbepaling B toegevoegd luidende:

 Overgangsbepaling B bij artikel 17.3.1

 Pensioengevend inkomen in 2015 Het tweede lid van artikel 17.3.1 is niet van toepassing.
Tot het pensioengevend inkomen, na toepassing van het derde lid behoort niet de 
verhoging van het inkomen ingevolge artikel 3 van de Wet brutering overheve-
lingstoeslag lonen 1993.

Artikel 17.3.3 Pensioengevend inkomen bij werkloosheidsuitkering of ontslaguitkering 

In lid 3 wordt ″lid 2″ vervangen door ″lid 3″ en “overgangsbepaling” door “overgangsbepalingen”.

Artikel 17.3.4 Pensioengevend inkomen bij ziekte, verlof e.d. 

In lid 3 wordt ″lid 2″ vervangen door ″lid 3″ en “overgangsbepaling” door “overgangsbepalingen”.

Artikel 17.5.4 Pensioengeldige tijd bij werkloosheidsuitkering 

Lid 4 komt te vervallen.
Aan het artikel wordt een overgangsbepaling C toegevoegd luidende:

 Overgangsbepaling C bij artikel 17.5.4

 Bijdrage Stichting FVP Aanvullende voortzetting van de deelneming heeft plaatsgevonden onder 
nader door ABP gestelde regels.

Artikel 17.5.5 Pensioengeldige tijd bij suppletie 

De zinsnede “Vervallen per 01-01-2007” komt te vervallen.

Artikel 17.6.3 Berekening ouderdomspensioen 

In lid 1 wordt ″1,75%″ gewijzigd in ″1,657%″.
De huidige leden “7 t/m 10” worden vernummerd tot “8 t/m 11” en vervolgens wordt in het nieuwe lid 
8 “Bij” vervangen door “Voor”.
Een nieuw lid 7 wordt toegevoegd luidende: “Voor het bepalen van de hoogte van het ouderdomspen-
sioen wordt tijdens de opbouw van pensioenaanspraken, indien van toepassing, rekening gehouden 
met een aanpassing van de backservice in relatie tot de in artikel 17.11.1 bedoelde prijsontwikkeling. 
De toepassing van dit lid mag niet leiden tot een overschrijding van het fiscale kader op grond van de 
Wet op de loonbelasting 1964.”
Aan het artikel wordt een overgangsbepaling G toegevoegd luidende:
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Overgangsbepaling G bij artikel 17.6.3

 Pensioenaanspraken opgebouwd voor 1 januari 2016 1. Het opbouwpercentage bedraagt voor de deelnemer 1,75%.
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het opbouwpercentage 1,657%, 
indien de berekening van het ouderdomspensioen op grond van het eerste 
lid in 2015 leidt tot een overschrijding van het fiscale kader op grond van de 
Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 17.6.9 Verhoging ouderdomspensioen door omzetting partnerpensioen 

In lid 1 na ″De deelnemer″ ″en″ gewijzigd in ″of″. Na ″gewezen deelnemer″ wordt ″kunnen″ gewijzigd 
in ″kan″.
Lid 2 komt te vervallen.
De leden 3 tot en met 5 worden vernummerd naar 2 tot en met 4.
Aan het artikel wordt een overgangsbepaling B toegevoegd luidende:

 Overgangsbepaling B bij artikel 17.6.9

 Deelnemer of gewezen deelnemer met 
aanspraak op PartnerPlusPensioen op basis van 
de overgangsbepaling bij artikel 17.13.4

De deelnemer of gewezen deelnemer kan, met inachtneming van artikel 17.6.9, bij 
ingang van het ouderdomspensioen de aanspraak of een gedeelte van de 
aanspraak op partnerpensioen, bedoeld in de overgangsbepaling bij artikel 
17.13.4, omzetten in ouderdomspensioen.

Artikel 17.7.4 Compensatie loonheffing voor 65 jaar 

In lid 3 wordt na ″en tweede lid geldt in 2015″ toegevoegd ″en in 2016″.

Artikel 17.7.6 Berekening partnerpensioen: bijzondere bepalingen 

In lid 2 wordt “Deze vermindering” gewijzigd in “Vermindering van het partnerpensioen”.
Na lid 2 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd luidende: “3. Indien een aanspraak op bijzonder partner-
pensioen vervalt, zoals bedoeld in artikel 17.7.12 wordt deze aanspraak toegevoegd aan het partner-
pensioen van de deelnemer, de gewezen deelnemer of gepensioneerde. Indien vervolgens door een 
beëindiging van het partnerschap dit partnerpensioen omgezet in een bijzonder partnerpensioen, 
wordt dit bijzonder partnerpensioen vastgesteld met inbegrip van de in de vorige volzin genoemde 
toegevoegde aanspraak.
Het huidige lid 3 wordt vernummerd tot lid 4.

Artikel 17.7.8 Compensatie indien geen recht op Anw 

In lid 4 wordt “ingevolge de artikelen 14, 17, eerste en derde lid” gewijzigd in “ingevolge de artikelen 
14, 17, eerste en tweede lid,”.
In lid 5 wordt “in artikel 17, eerste en derde lid van de Anw” gewijzigd in “in artikel 17, eerste en 
tweede lid van de Anw”.
In lid 7 wordt na ″geldt in 2015″ toegevoegd ″en in 2016″.
In overgangsbepaling B in de rechter kolom in lid 2 sub a, wordt “krachtens de artikelen 14, 17, eerste 
en derde lid” gewijzigd in “krachtens de artikelen 14, 17, eerste en tweede lid”.

Artikel 17.7.9 Compensatie bij verminderde Anw 

In lid 3 wordt “op grond van artikel 17, eerste en derde lid” gewijzigd in “op grond van artikel 17, 
eerste en tweede lid,”.
In lid 4 wordt “in artikel 17, eerste en derde lid” gewijzigd in “in artikel 17, eerste en tweede lid”.
In lid 6 wordt na ″geldt in 2015″ toegevoegd ″ en in 2016″.

Artikel 17.7.11 Recht op bijzonder partnerpensioen 

Na lid 2, sub b., onder 3., wordt een nieuw onderdeel 4., en sub c., toegevoegd luidende: “4. het 
partnerschap is aangegaan na het ontslag van de gepensioneerde;
c. hij de deelnemer, de gewezen deelnemer of de gepensioneerde opzettelijk van het leven heeft 

beroofd of daaraan medeplichtig is en hiervoor is veroordeeld”.

Artikel 17.7.12 Verval van recht op bijzonder partnerpensioen 

Er wordt een nieuw artikel 17.7.12 en een nieuwe Overgangsbepaling bij artikel 17.7.12 toegevoegd 
die luiden:
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“Artikel 17.7.12 Verval van recht op bijzonder partnerpensioen 

Het recht op bijzonder partnerpensioen vervalt:
a. bij overlijden van de rechthebbende gewezen partner vóór het overlijden van de deelnemer, 

gewezen deelnemer of gepensioneerde;
b. indien dit schriftelijk door de (gewezen) partners wordt overeengekomen en ABP daarmee instemt

 Overgangsbepaling bij artikel 17.7.12

 Verval van bijzonder partnerpensioen Artikel 17.7.12 is niet van toepassing bij een overlijden of afstandsverklaring vóór 
1 januari 2016”.

De huidige artikelen “17.7.12 en 17.7.13“ worden vernummerd tot “17.7.13 en 17.7.14”.

Artikel 17.7.13 Berekening bijzonder partnerpensioen 

Na lid 1 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd luidende: “2. Bij de vaststelling van het bijzonder partner-
pensioen wordt rekening gehouden met een eerder op grond van het derde lid van artikel 17.7.6 aan 
het partnerpensioen toegevoegde aanspraak”.
Het huidige lid 2 wordt vernummerd tot lid 3.

Artikel 17.8.3 Berekening partnerpensioen 

In lid 1 wordt ″vijf veertiende deel″ gewijzigd in ″70%″.
Lid 2 komt te vervallen.
De leden 3 tot en met 6 worden vernummerd naar 2 tot en met 5.
In het tweede lid na vernummering vervalt ″en tweede″.
Aan het artikel wordt een overgangsbepaling F toegevoegd luidende:

 Overgangsbepaling F bij artikel 17.8.3

 Gepensioneerde met pensioenaanspraken 
opgebouwd tussen 1 januari 2004 en 1 januari 
2016

1. Als de overledene pensioenaanspraken heeft opgebouwd tussen 1 januari 
2004 en 1 januari 2016 bedraagt het partnerpensioen over deze pensioenaan-
spraken vijf veertiende deel van het ouderdomspensioen.
2. Als de deelnemer heeft gekozen voor PartnerPlusPensioen als bedoeld in de 
overgangsbepaling bij artikel 17.13.4, dan wordt het partnerpensioen, met 
inachtneming van het tweede lid van artikel 17.8.3, verhoogd met vijf veertiende 
deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd in de periode van deelname 
aan PartnerPlusPensioen, voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op de 
Loonbelasting 1964.

Artikel 17.8.4 Compensatie loonheffing voor 65 jaar 

In lid 3 wordt na ″geldt in 2015″ toegevoegd″ en in 2016″.

Artikel 17.8.6 Berekening bijzonder partnerpensioen 

In lid 1 wordt ″vijf veertiende deel″ gewijzigd in ″70%″.
Lid 2 komt te vervallen.
Lid 3 wordt vernummerd tot lid 2. In het vernummerde lid 2 komt “en tweede” te vervallen en wordt 
na ″ABP indexeert het″ toegevoegd ″bijzonder″.
Na het vernummerde lid 2 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd luidende: “3. Bij de vaststelling van het 
bijzonder partnerpensioen wordt rekening gehouden met een eerder op grond van het tweede lid van 
artikel 17.8.8 aan het partnerpensioen toegevoegde aanspraak”.
Aan het artikel wordt een overgangsbepaling D toegevoegd luidende:

 Overgangsbepaling D bij artikel 17.8.6

 Deelnemer of gewezen deelnemer met 
aanspraak op PartnerPlusPensioen op basis 
van de overgangsbepaling bij artikel 
17.13.4

Het bijzonder partnerpensioen wordt, met inachtneming van artikel 17.8.6, tweede lid, 
verhoogd met vijf veertiende deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd in 
de periode van deelname aan het PartnerPlusPensioen, voor zover dit is toegestaan 
binnen de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 17.8.8 Berekening (bijzonder) partnerpensioen: bijzondere bepalingen 

In lid 1 wordt “Deze vermindering” gewijzigd in “Vermindering van het partnerpensioen”.
Na lid 1 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd luidende: “2. Indien een aanspraak op bijzonder partner-
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pensioen vervalt, zoals bedoeld in artikel 17.8.9 wordt deze aanspraak toegevoegd aan het partnerpen-
sioen van de gepensioneerde. Indien vervolgens door een beëindiging van het partnerschap dit 
partnerpensioen omgezet in een bijzonder partnerpensioen, wordt dit bijzonder partnerpensioen 
vastgesteld met inbegrip van de in de vorige volzin genoemde toegevoegde aanspraak.
Het huidige lid 2 wordt vernummerd tot lid 3.

Artikel 17.8.9 Verval van recht op bijzonder partnerpensioen 

Er wordt een nieuw artikel 17.8.9 en een nieuwe Overgangsbepaling bij artikel 17.8.9 toegevoegd die 
luiden:

Artikel 17.8.9 Verval van recht op bijzonder partnerpensioen 

Het recht op bijzonder partnerpensioen vervalt:
a. bij overlijden van de rechthebbende gewezen partner vóór het overlijden van de gepensioneerde;
b. indien dit schriftelijk door de (gewezen) partners wordt overeengekomen en ABP daarmee instemt.

 Overgangsbepaling bij artikel 17.8.9

 Verval van bijzonder partnerpensioen Artikel 17.7.12 is niet van toepassing bij een overlijden of afstandsverklaring vóór 
1 januari 2016.

De huidige artikelen “17.8.9 tot en met 17.8.14“ worden vernummerd tot “17.8.10 tot en met 17.8.15”.

Artikel 17.8.10 Compensatie indien geen recht op Anw 

In lid 4 wordt “17, eerste en derde lid” gewijzigd in “17, eerste en tweede lid,”.
In lid 7 wordt na ″geldt in 2015″ toegevoegd ″ en in 2016″.
In overgangsbepaling B in de rechterkolom in lid 2 sub a, wordt “17, eerste en derde lid” gewijzigd in 
“17, eerste en tweede lid”. In lid 2 sub b, wordt “17, eerste en derde lid” gewijzigd in “17, eerste en 
tweede lid”.

Artikel 17.8.11 Compensatie bij verminderde Anw 

In lid 3 wordt “artikel 17, eerste en derde lid” gewijzigd in “artikel 17, eerste en tweede lid,”.
In lid 4 wordt “artikel 17, eerste en derde lid” gewijzigd in “artikel 17, eerste en tweede lid”.
In lid 6 wordt na ″geldt in 2015″ toegevoegd ″ en in 2016″.

Artikel 17.9.3 Berekening wezenpensioen 

In Overgangsbepaling B komt in de rechter kolom in lid 1 “of indien de verzorger van de wees geen 
recht heeft op een Amw nabestaandenuitkering krachtens artikel 17, tweede lid Anw” te vervallen. In 
lid 2, sub a, wordt “krachtens de artikelen 14, 17, eerste en derde lid” gewijzigd in “krachtens de 
artikelen 14, 17, eerste en tweede lid”. In lid 2, sub b, wordt “krachtens de artikelen 14, 17, eerste en 
derde lid” gewijzigd in “krachtens de artikelen 14, 17, eerste en tweede lid”.

Artikel 17.11.1 Voorwaardelijke indexatie 

In lid 1 derde volzin wordt “Met het compenseren” vervangen door: “De compensatie” en “geen 
betaling bedoeld” vervangen door: “niet met terugwerkende kracht verleend”.
De vierde volzin van lid 1 wordt vervangen door: “Bestendig en volledig indexeren betekent dat het 
jaarlijks pensioenrecht berekend op grond van de artikelen 17.6.3, 17.7.3, 17.7.12, 17.8.3, 17.8.6, 17.9.3 
en Bijlage H bij hoofdstuk 17 van het pensioenreglement (nettopensioenreglement) met inbegrip van 
de bij dat pensioen behorende aanvullingen, voor zover daarop recht bestaat, wordt aangepast 
overeenkomstig de prijsontwikkeling, tenzij de financiële positie van het fonds zich dwingend tegen 
die aanpassing verzet. Voor pensioenaanspraken en -rechten opgebouwd vóór 1 januari 2016 vindt de 
aanpassing overeenkomstig de prijsontwikkeling plaats per ingang van de wijziging van artikel 10 van 
de Wet Privatisering ABP. Tot dat moment vindt aanpassing plaats met toepassing van artikel 17.11.1 
zoals dat luidde tot 1 januari 2016.”. Na “Wet Privatisering ABP” in de gewijzigde vierde volzin wordt 
een voetnoot toegevoegd luidende “Voorstel tot aanpassing van de wet is opgenomen in Kamerstuk 
34 321, vergaderjaar 2015–2016, nr. 2”.
In lid 1 wordt een zesde volzin toegevoegd luidende: “De aanpassing als bedoeld in dit lid vindt in 
beginsel met ingang van 1 januari plaats.”.
In lid 2 wordt “per 1 november” vervangen door: “per 31 oktober”.
De tekst van lid 5 wordt vervangen door: “De prijsontwikkeling, als bedoeld in het eerste lid, is gelijk 
aan de ontwikkeling van de Consumentenprijsindex, alle huishoudens, niet afgeleid, zoals gepubli-
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ceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (in de maand september), gemeten over de periode 
van 1 september van het voorafgaande jaar tot 1 september van het lopende jaar.”
De tekst van lid 6 wordt vervangen door: “ABP stelt de prijsontwikkeling, bedoeld in het vijfde lid, vast 
(het percentage wordt op twee decimalen nauwkeurig vastgesteld).”
De tekst van lid 7 wordt vervangen door: “ABP stelt regels voor de toepassing van het eerste lid en het 
vierde lid.”
De leden 8, 9, 10 en 11 komen te vervallen.

Artikel 17.13.1 Vrijwillige voorzetting van de deelneming 

In lid 1 wordt “ten hoogste drie jaren” gewijzigd in “ten hoogste vijf jaren”.

Artikel 17.13.4 Bijsparen voor een hoger partnerpensioen (PartnerPlusPensioen) 

De hoofdbepaling komt te vervallen.
Aan het artikel wordt een overgangsbepaling toegevoegd luidende:

 Overgangsbepaling bij artikel 17.13.4

 Opgebouwde aanspraken op PartnerPlusPen-
sioen tussen 1 juli 2004 en 1 januari 2016

Het partnerpensioen bij overlijden op of na 65 jaar wordt verhoogd met de tot 
1 januari 2016 opgebouwde aanspraken PartnerPlusPensioen.

Artikel 17.14.7 Inwerkingtreding/overgangsbepaling 

In lid 1 wordt “1 januari 2015” gewijzigd in “1 januari 2016”.

Bijlage A bij hoofdstuk 17 

Bijlage A bij hoofdstuk 17 komt als volgt te luiden:

 Artikel  Omschrijving
 Datum

 01-01-2014  01-01-2015  01-01-2016

 17.3.1 Aftoppingsgrens pensioengevend inkomen   € 100.000  € 101.519

17.4.2 Franchise premiegrondslag OP/NP/Anw € 18.300 € 18.400 € 18.850

 17.4.3 Premie OP/NP
Premie Anw

 26,90%
0,50%

 20,50%
0,40%

 17,50%
0,40%

17.5.7 Bedrag bij omrekenen € 6.000,18 € 6.000,18 € 6.307,39

 17.6.3 Franchise opbouw OP/NP  € 18.300  € 18.400  € 18.850

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

€ 28.689,44
€ 41,50

€ 28.870,18
€ 41,50

€ 29.334,99
€ 42,50

 17.6.9 Ruilvoet omzetten PP65+ naar OP67  0,185
Uitruil van 1 euro PP 

65+ leidt tot 
verhoging van OP 

met 0,185 euro

 0,207
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot een 
verhoging van het 
OP vanaf 67 jaar 
met 0,207 euro

 0,201
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot een 
verhoging van het 
OP vanaf 67 jaar 
met 0,201 euro

17.6.9a Ruilvoet omzetten OP67 naar PP65+ 0,2770
Inkoop van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verlaging van het 

OP met 0,2.770 euro

0,311
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verlaging van het 
OP vanaf 67 jaar 
met 0,311 euro

0,243
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verlaging van het 
OP vanaf 67 jaar 
met 0,243 euro

 17.7.4
17.8.4
17.9.5

Maximum compensatie premiebetaling over 
nabestaandenpensioen

 € 6.361,92
€ 6.361,92
€ 6.361,92

 € 6.402,00
€ 6.402,00
€ 6.402,00

 € 6.505,07
€ 6.505,07
€ 6.505,07

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

27,40%
33,15%

20,90%
20,90%

17,90%
17,90%

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

 27,40%
33,15%

 20,90%
20,90%

 17,90%
17,90%

17.13.3 Vast rendement
Kosteninhouding

0,5% per maand
0,06% per maand

0,5% per maand
0,06% per maand

0,5% per maand
0,06% per maand
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Artikel  Omschrijving
 Datum

 01-01-2014  01-01-2015  01-01-2016

 17.13.4
In combinatie 
met 17.13.1 
en 17.13.2

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

 2,20%
3,10%
2,20%
3,10%

 2,40%
2,40%
2,40%
2,40%

 ---
---
---
---

Bijlage D bij hoofdstuk 17 (Artikelen 17.6.10, 17.7.10, 17. 7.13, 17.8.13, 17.8.14 en 17.9.6) 

Bijlage D bij hoofdstuk 17 komt als volgt te luiden:

 Leeftijd  OP  OOP  PP

tot 1-7-‘99

 TPP

tot 1-7-’99

 PP

van 1-7-’99 

tot 1-1-‘15

 TPP

van 1-7-’99 

tot 1-1-‘15

 PP

vanaf 1-1-‘15

 TPP

vanaf 1-1-‘15

 65  15,103  6,656  1,820  0,060  2,640  0,093  2,478  0,067

 Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

 20  25,559  23,658  23,658

21 25,475 23,499 23,499

 22  25,387  23,332  23,332

23 25,296 23,160 23,160

 24  25,201  22,980  22,980

25 25,101 22,793 22,793

 26  24,997  22,598  22,598

27 24,889 22,378 22,378

 28  24,776  22,142  22,142

29 24,657 21,889 21,889

 30  24,534  21,633  21,633

31 24,405 21,385 21,385

 32  24,270  21,104  21,104

33 24,129 20,805 20,805

 34  23,982  20,500  20,500

35 23,828 20,173 20,173

 36  23,667  19,841  19,841

37 23,499 19,485 19,485

 38  23,323  19,115  19,115

39 23,140 18,737 18,737

 40  22,948  18,355  18,355

41 22,748 17,967 17,967

 42  22,540  17,542  17,542

43 22,322 17,089 17,089

 44  22,095  16,630  16,630

45 21,859 16,139 16,139

 46  21,613  15,630  15,630

47 21,357 15,112 15,112

 48  21,091  14,561  14,561

49 20,815 14,004 14,004

 50  20,530  13,410  13,410

51 20,234 12,811 12,811

 52  19,928  12,172  12,172

53 19,611 11,508 11,508

 54  19,284  10,833  10,833

55 18,945 10,153 10,153

 56  18,595  9,465  9,465

57 18,234 8,711 8,711

 58  17,862  7,905  7,905

59 17,482 7,091 7,091

 60  17,094  6,315  6,315
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Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

61 16,699 5,390 5,390

 62  16,298  4,245  4,245

63 15,892 2,979 2,979

 64  15,479  1,708  1,708

65 15,059 0,549 0,549

 66  14,632  0,000  0,000

67 14,197 0,000 0,000

 68  13,753  0,000  0,000

69 13,302 0,000 0,000

 70  12,843  0,000  0,000

71 12,376 0,000 0,000

 72  11,901  0,000  0,000

73 11,420 0,000 0,000

 74  10,932  0,000  0,000

75 10,439 0,000 0,000

 76  9,941  0,000  0,000

77 9,442 0,000 0,000

 78  8,942  0,000  0,000

79 8,447 0,000 0,000

 80  7,958  0,000  0,000

81 7,478 0,000 0,000

 82  7,008  0,000  0,000

83 6,551 0,000 0,000

 84  6,108  0,000  0,000

85 5,680 0,000 0,000

 86  5,269  0,000  0,000

87 4,876 0,000 0,000

 88  4,502  0,000  0,000

89 4,149 0,000 0,000

 90  3,818  0,000  0,000

91 3,510 0,000 0,000

 92  3,224  0,000  0,000

93 2,961 0,000 0,000

 94  2,720  0,000  0,000

95 2,501 0,000 0,000

 96  2,306  0,000  0,000

97 2,137 0,000 0,000

 98  1,988  0,000  0,000

99 1,849 0,000 0,000

 100  1,719  0,000  0,000

101 1,602 0,000 0,000

 102  1,496  0,000  0,000

103 1,399 0,000 0,000

 104  1,311  0,000  0,000

105 1,230 0,000 0,000

 106  1,156  0,000  0,000

107 1,088 0,000 0,000

 108  1,025  0,000  0,000

109 0,966 0,000 0,000

 110  0,912  0,000  0,000

111 0,861 0,000 0,000

 112  0,814  0,000  0,000

113 0,770 0,000 0,000

 114  0,729  0,000  0,000

115 0,690 0,000 0,000

 116  0,654  0,000  0,000

117 0,620 0,000 0,000

 118  0,587  0,000  0,000

119 0,556 0,000 0,000
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Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

 120  0,520  0,000  0,000

 Leeftijd  WzP

 0  14,310

1 13,862

 2  13,397

3 12,912

 4  12,409

5 11,885

 6  11,341

7 10,774

 8  10,185

9 9,573

 10  8,936

11 8,273

 12  7,584

13 6,867

 14  6,122

15 5,347

 16  4,541

17 3,702

 18  2,831

19 1,924

 20  0,981

21 0,000

Bijlage E bij hoofdstuk 17: Uitruilfactoren ouderdomspensioen in kapitaalgedekt 
partnerpensioen PP65- / PP67- (artikel 17.6.9.b) 

Bijlage E bij hoofdstuk 17 komt als volgt te luiden:

 Leeftijd  OP67  PP67-  OP67  PP65-

 16  0,0920  0,0859

17 0,0931 0,0869

 18  0,0941  0,0879

19 0,0946 0,0885

 20  0,0944  0,0883

21 0,0943 0,0882

 22  0,0942  0,0880

23 0,0942 0,0878

 24  0,0941  0,0876

25 0,0941 0,0875

 26  0,0941  0,0873

27 0,0941 0,0871

 28  0,0942  0,0871

29 0,0943 0,0870

 30  0,0944  0,0869

31 0,0945 0,0869

 32  0,0946  0,0868

33 0,0948 0,0868

 34  0,0949  0,0867

35 0,0950 0,0866

 36  0,0951  0,0866

37 0,0952 0,0865

 38  0,0952  0,0863

39 0,0952 0,0860

 40  0,0951  0,0857

41 0,0948 0,0853
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Leeftijd  OP67  PP67-  OP67  PP65-

 42  0,0945  0,0847

43 0,0941 0,0841

 44  0,0936  0,0833

45 0,0929 0,0824

 46  0,0921  0,0813

47 0,0911 0,0801

 48  0,0899  0,0786

49 0,0884 0,0769

 50  0,0866  0,0748

51 0,0846 0,0725

 52  0,0822  0,0698

53 0,0795 0,0668

 54  0,0764  0,0634

55 0,0731 0,0597

 56  0,0694  0,0557

57 0,0653 0,0512

 58  0,0608  0,0463

59 0,0558 0,0410

 60  0,0504  0,0352

61 0,0444 0,0289

 62  0,0381  0,0222

63 0,0313 0,0151

 64  0,0240  0,0076

65 0,0164 0,0000

 66  0,0082  0,0000

67 0,0000 0,0000

Bijlage F bij hoofdstuk 17: aanwendingsfactoren ABP ExtraPensioen (artikel 17.13.3) 

Bijlage F bij hoofdstuk 17 komt als volgt te luiden:

AEP-aanwendingsfactoren bij pensionering (artikel 17.13.3 lid 5) 

 leeftijd  factor

 65 17,213

AEP-aanwendingsfactoren einde deelneming (artikel 17.13.3 lid 5) 

 leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor

 20  2,887  30  4,257  40  6,211  50  8,891  60  12,680

21 3,002 31 4,423 41 6,443 51 9,210 61 13,149

 22  3,121  32  4,596  42  6,684  52  9,539  62  13,639

23 3,247 33 4,774 43 6,933 53 9,880 63 14,152

 24  3,375  34  4,959  44  7,187  54  10,234  64  14,695

25 3,507 35 5,151 45 7,450 55 10,602 65 15,261

 26  3,647  36  5,349  46  7,720  56  10,986   

27 3,791 37 5,554 47 7,999 57 11,383

 28  3,940  38  5,767  48  8,287  58  11,798   

29 4,096 39 5,985 49 8,585 59 12,229

AEP-aanwendingsfactoren bij omzetting in partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer 
(artikel 17.13.3 lid 5) 

17,479

Bijlage G bij hoofdstuk 17 (artikel 17.6.3) 

Bijlage G bij hoofdstuk 17 komt als volgt te luiden:

19 Staatscourant 2015 nr. 46191 28 december 2015



Factoren bij later ingaan ouderdomspensioen dan bij leeftijd 65 jaar (artikel 17.6.3, eerste lid)

 Leeftijd  65  66  67

 Factor  1,000  1,071  1,150

Factoren bij eerder ingaan ouderdomspensioen dan bij leeftijd 67 jaar (artikel 17.6.3, eerste lid)

 Leeftijd  65  66  67

 Factor  0,870  0,931  1,000

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

Artikel 2.3 Deelnemers 

Na lid 1 wordt een nieuw tweede lid toegevoegd: “De gewezen werknemer die recht heeft op een 
ontslaguitkering of een werkloosheidsuitkering en bij wie sprake is van een nettopensioenloon.”. de 
huidige leden “2” en 3 worden omgenummerd tot “3” en “4”.

Artikel 2.5 Aanvang deelname 

In lid 1 wordt het huidige onderdeel a toegevoegd aan de aanhef. Het huidige onderdeel b wordt 
omgenummerd naar onderdeel a waarbij na “verzoek” wordt toegevoegd “, tenzij lid 2 van dit artikel 
toepassing vindt;”. Er wordt een onderdeel b ingevoegd dat luidt: “b. de eerste dag van de maand 
volgend op de ontvangst door ABP van de uitkomsten van de beoordeling van de gezondheidsverkla-
ring of het geneeskundig onderzoek”. “De deelneming aan de nettopensioenregeling begint niet 
eerder dan 1 oktober 2015.” wordt vervangen door “Bij deelname in het jaar 2015 kan op verzoek de 
periode van op zijn vroegst 1 januari 2015 tot aanvang deelneming meetellen als deelnemings-
periode.”

In lid 2 wordt in de eerste volzin “drie” vervangen door “zes”. In de tweede volzin wordt “kan” 
vervangen door “wordt” en komt “worden” na “onderzoek” te vervallen. In de derde volzin wordt “of 
het” vervangen door “en het eventuele”.
Aan lid 2 wordt de volgende volzin toegevoegd: “Het bepaalde in artikel 5.11 is gedurende de periode 
van het geneeskundig onderzoek van toepassing.”

Artikel 3.1 Pensioenpremie en premiegrondslag 

In lid 5 wordt in de eerste volzin na “staffel” toegevoegd “wordt berekend uitgaande van de leeftijd 
van de deelnemer aan de nettopensioenregeling op de eerste dag van de maand van inleg”. De “, de” 
na “staffel” komt te vervallen en wordt vervangen door “. De”. In de eerste volzin wordt “maande-
lijks” vervangen door “op jaarbasis” en na “berekend” komt “,uitgaande van de leeftijd van de 
deelnemer aan de nettopensioenregeling op de eerste dag van de maand van inleg en, ten aanzien 
van” te vervallen en wordt vervangen door “. Voor”. Tevens wordt “uitgaand” vervangen door “wordt 
daarbij uitgegaan” en wordt “op de eerste dag van de maand van inleg” vervangen door “per 
1 januari van het jaar”

Artikel 3.2 Afwijkende premie 

In lid 4 komt de derde de volzin te vervallen en wordt aan de tweede volzin toegevoegd “en eventueel 
medewerking wordt verleend aan een geneeskundig onderzoek”. Aan lid 4 wordt tevens de volgende 
volzin toegevoegd “Tot de ingangsdatum van het verhoogde deelnamepercentage is het bepaalde in 
artikel 2.5 lid 1 onder b van overeenkomstige toepassing.”

Artikel 3.3 Pensioenpremie risicogedekt partnerpensioen 

In lid 1 wordt in de derde volzin “3” vervangen door “zes” en wordt na “overlegd” toegevoegd “en 
eventueel medewerking te worden verleend aan een geneeskundig onderzoek”. In de vierde volzin 
wordt “overige” toegevoegd na “Het”.
Aan lid 3 wordt de volgende volzin toegevoegd: “Als het verzoek tot verzekering wordt ingediend na 
zes maanden na de in lid 1, eerste twee volzinnen van dit artikel bedoelde termijnen, dan is voor de 
ingangsdatum van de verzekering het bepaalde in artikel 2.5 lid 1 onder b van overeenkomstige 
toepassing.”
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Artikel 3.5 Premiebetaling 

Er wordt een lid 2 toegevoegd dat luidende: “2. Is sprake van deelneming aan de nettopensioenrege-
ling op grond van artikel 2.3 lid 2, dan is de betalingsverplichting als bedoeld in lid 1 van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing op de deelnemer.” Het huidige tweede lid wordt vernummerd tot derde 
lid.

Artikel 5.2 Moment van omzetting 

In lid 3 wordt in de tweede volzin na onderdelen a en b na “ABP” toegevoegd: “binnen zes maanden 
na beëindiging van de deelneming” en wordt “om waardeoverdracht als bedoeld in artikel 5.9 heeft 
ontvangen” gewijzigd in “heeft ontvangen om een opgave in het kader van waardeoverdracht als 
bedoeld in artikel 5.9”.

Artikel 5.4 Recht op risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen tijdens deelname 

In de derde volzin van lid 1 wordt “eerste dag van de maand waarin de deelnemer de pensioenricht-
leeftijd als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 zou hebben bereikt” vervangen door “65-jarige 
leeftijd”.

Artikel 5.11 Tijdelijke dekking tijdens medisch traject 

Er wordt een nieuw artikel 5.11 ingevoegd:
“Gedurende de periode van het verkrijgen van de gezondheidsverklaring en het eventuele geneeskun-
dig onderzoek vindt dekking van het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen plaats voor 
overlijden als gevolg van een onvoorziene omstandigheid onder de voorwaarden en op de wijze 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 en 5. Ook de opslag voor de kosten ter uitvoering van de 
nettopensioenregeling, opgenomen in de bijlage bij dit reglement, is van overeenkomstige toepassing 
op deze tijdelijke dekking. De tijdelijke dekking eindigt uiterlijk op de dag waarop de deelneming aan 
de nettopensioenregeling aanvangt of eerder per het einde van de maand waarin ABP de intrekking 
ontvangt van het verzoek om deel te nemen aan de nettopensioenregeling.”
Het huidige artikel 5.11 wordt omgenummerd tot 5.12.

Na artikel 5.11 komt te vervallen: “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.”

In de bijlage bij bijlage H bij hoofdstuk 17 wordt “1 oktober 2015” gewijzigd in “1 januari 2016” en 
wordt in het vierde lid na “onder d” toegevoegd “en artikel 5.11”.

De tabel in lid 6 wordt vervangen en komt te luiden:

 Hori-

zon

 Aandelen 

Ontwikkel-

de markten

 Aandelen 

Opko-

mende 

Markten

 Vastgoed  Grond-

stoffen

 Bedrijfs-

obligaties

 Staats-

obligaties

 Index-

leningen

 Beheer-

tarief 

bruto

(jaar-

basis)

 Kortings-

percentage*

 beheer-

tarief 

netto

(jaarbasis)

 0  18,00%  6,00%  4,50%  1,50%  10,00%  48,00%  12,00%  0.263%  71,9%  0,074%

1 21,00% 7,00% 5,25% 1,75% 10,00% 44,00% 11,00% 0.279% 71,9% 0,078%

 2  23,40%  7,80%  5,85%  1,95%  10,00%  40,80%  10,20%  0.291%  71,9%  0,082%

3 25,80% 8,60% 6,45% 2,15% 10,00% 37,60% 9,40% 0.303% 71,9% 0,085%

 4  28,20%  9,40%  7,05%  2,35%  10,00%  34,40%  8,60%  0.316%  71,9%  0,089%

5 30,00% 10,00% 7,50% 2,50% 10,00% 32,00% 8,00% 0.325% 71,9% 0,091%

 6  31,80%  10,60%  7,95%  2,65%  10,00%  29,60%  7,40%  0.334%  71,9%  0,094%

7 33,60% 11,20% 8,40% 2,80% 10,00% 27,20% 6,80% 0.344% 71,9% 0,097%

 8  34,80%  11,60%  8,70%  2,90%  10,00%  25,60%  6,40%  0.350%  71,9%  0,098%

9 36,00% 12,00% 9,00% 3,00% 10,00% 24,00% 6,00% 0.356% 71,9% 0,100%

 10  37,20%  12,40%  9,30%  3,10%  10,00%  22,40%  5,60%  0.362%  71,9%  0,102%

11 38,40% 12,80% 9,60% 3,20% 10,00% 20,80% 5,20% 0.368% 71,9% 0,104%

 12  39,60%  13,20%  9,90%  3,30%  10,00%  19,20%  4,80%  0.375%  71,9%  0,105%

13 40,20% 13,40% 10,05% 3,35% 10,00% 18,40% 4,60% 0.378% 71,9% 0,106%

 14  40,80%  13,60%  10,20%  3,40%  10,00%  17,60%  4,40%  0.381%  71,9%  0,107%

15 42,00% 14,00% 10,50% 3,50% 10,00% 16,00% 4,00% 0.387% 71,9% 0,109%
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Hori-

zon

 Aandelen 

Ontwikkel-

de markten

 Aandelen 

Opko-

mende 

Markten

 Vastgoed  Grond-

stoffen

 Bedrijfs-

obligaties

 Staats-

obligaties

 Index-

leningen

 Beheer-

tarief 

bruto

(jaar-

basis)

 Kortings-

percentage*

 beheer-

tarief 

netto

(jaarbasis)

 16  42,60%  14,20%  10,65%  3,55%  10,00%  15,20%  3,80%  0.390%  71,9%  0,110%

17 43,20% 14,40% 10,80% 3,60% 10,00% 14,40% 3,60% 0.393% 71,9% 0,110%

 18  43,80%  14,60%  10,95%  3,65%  10,00%  13,60%  3,40%  0.396%  71,9%  0,111%

19 43,80% 14,60% 10,95% 3,65% 10,00% 13,60% 3,40% 0.396% 71,9% 0,111%

 20  44,40%  14,80%  11,10%  3,70%  10,00%  12,80%  3,20%  0.399%  71,9%  0,112%

21 45,00% 15,00% 11,25% 3,75% 10,00% 12,00% 3,00% 0.403% 71,9% 0,113%

 22  45,00%  15,00%  11,25%  3,75%  10,00%  12,00%  3,00%  0.403%  71,9%  0,113%

23 45,60% 15,20% 11,40% 3,80% 10,00% 11,20% 2,80% 0.406% 71,9% 0,114%

 24  45,60%  15,20%  11,40%  3,80%  10,00%  11,20%  2,80%  0.406%  71,9%  0,114%

25 46,20% 15,40% 11,55% 3,85% 10,00% 10,40% 2,60% 0.409% 71,9% 0,115%

 26  46,20%  15,40%  11,55%  3,85%  10,00%  10,40%  2,60%  0.409%  71,9%  0,115%

27 46,80% 15,60% 11,70% 3,90% 10,00% 9,60% 2,40% 0.412% 71,9% 0,116%

 28  46,80%  15,60%  11,70%  3,90%  10,00%  9,60%  2,40%  0.412%  71,9%  0,116%

29 46,80% 15,60% 11,70% 3,90% 10,00% 9,60% 2,40% 0.412% 71,9% 0,116%

 30  46,80%  15,60%  11,70%  3,90%  10,00%  9,60%  2,40%  0.412%  71,9%  0,116%

31 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0.415% 71,9% 0,117%

 32  47,40%  15,80%  11,85%  3,95%  10,00%  8,80%  2,20%  0.415%  71,9%  0,117%

33 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0.415% 71,9% 0,117%

 34  47,40%  15,80%  11,85%  3,95%  10,00%  8,80%  2,20%  0.415%  71,9%  0,117%

35 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0.415% 71,9% 0,117%

 36  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

37 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 38  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

39 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 40  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

41 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 42  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

43 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 44  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

45 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 46  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

47 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 48  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

49 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 50  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

*ABP ontvangt een korting op de beheertarieven afhankelijk van onder meer de ontwikkeling van het belegd vermogen. De korting 
over een maand wordt na afloop van die maand vastgesteld. Op de beheerkosten voor de belegging van het nettopensioenkapitaal 
wordt dezelfde korting toegepast (netto beheertarief). In bovenstaand schema is een verwacht kortingspercentage voor 2016 
opgenomen, dat berekend is op basis van de beleggingsmix van oktober 2015 en het daarbij horend belegd vermogen van € 358 
miljard. Bij de daadwerkelijke aftrek van de netto beheertarieven op het pensioenkapitaal in een maand wordt rekening gehouden 
met het kortingspercentage over die maand.

Artikel 18.5 Bezwaar en beroep 

De overgangsbepaling komt te vervallen.

Artikel 18.7 Inwerkingtreding/overgangsbepaling 

In het artikel wordt “1 januari 2015” gewijzigd in “1 januari 2016”.

Bijlage A bij het pensioenreglement van ABP 

Bijlage A komt als volgt te luiden:
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Artikel

Omschrijving

Datum

01-01-2014 01-01-2015 01-01-2016

3.1 Aftoppingsgrens pensioengevend inkomen € 100.000 € 101.519

4.2 Franchise premiegrondslag OP/NP/Anw € 11.150 € 12.650 € 13.000

4.3 Premie OP/NP
Premie Anw
Premie inkoop aanspraken op ouderdomspensioen

21,60%
0,30%

19,60%
0,30%

17,8%
0,30%
2,30%

4.7 Franchise premiegrondslag AAOP € 19.250 € 19.450 € 19.750

4.8 Premie AAOP voor de sector:
a. Rijk;
b. Defensie;
c. Primair onderwijs

0,30%
0,30%
0,40%

0,30%
0,40%
0,50%

0,40%
0,40%
0,50%

d. Voortgezet onderwijs;
e. Politie;
f. Rechterlijke Macht;
g. Gemeenten;
h. Provincies;
i. Waterschappen;
j. Academische Ziekenhuizen;
k. Hoger Beroepsonderwijs;
l. Wetenschappelijk Onderwijs;
m. Onderzoekinstellingen;
n. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie;
o. Energie- en Nutsbedrijven / Waterbedrijven;
p. Overig.

0,30%
0,40%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,20%
0,20%
0,20%
0,40%
0,30%
0,60%

0,50%
0,30%
0,40%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,20%
0,20%
0,50%
0,40%
0,50%

0,50%
0,50%
0,40%
0,50%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,50%
0,40%
0,50%

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

Ruilvoet omzetten aanspraken flexibel pensioen 0,194
0,194
0,194

Uitruil van 1 euro 
FP vanaf 62-jarige 

leeftijd leidt tot een 
verhoging van het 
OP vanaf 65 jarige 
leeftijd met 0,194 

euro en een 
meeverzekerd PP 

ter grootte van 
5/14e van de 

verhoging van het 
OP

0,187
0,187
0,187

Uitruil van 1 euro FP 
vanaf 62-jarige 

leeftijd leidt tot een 
verhoging van het 
OP vanaf 65 jarige 
leeftijd met 0,187 

euro en een 
meeverzekerd PP67+ 
ter grootte van 5/10e 

van de verhoging 
van het OP

0,186
Uitruil van 1 euro FP 

leidt tot een verhoging 
van het OP vanaf 65 

jarige leeftijd met 
0,186 euro en een 

meeverzekerd PP67+ 
ter grootte van 70% 

van de verhoging van 
het OP

7.5 Franchise opbouw OP € 11.150 € 12.650 (bij 
opbouwpercentage 
1,875%; inkomen 

vanaf € 37.578,01)
€ 10.100 (bij 

opbouwpercentage 
1,701%; inkomen tot 

en met € 37.578)

€ 13.000 (bij opbouw-
percentage 1,875%; 

inkomen vanaf 
€ 38.906,04)

€ 10.350 (bij opbouw-
percentage 1,701%; 
inkomen tot en met 

€ 38.906,03)

7.5
overgangsbepaling B

Franchise opbouw OP € 18.050 € 18.150 € 18.600

7.5 Franchise opbouw OP
overgangsbepaling C a. deelnemer geboren na 31 december 1963 € 15.400 € 15.300 € 15.700

b. deelnemer geboren na 31 december 1953 en vóór 
1 januari 1964

€ 16.850 € 17.000 € 17.400

c. deelnemer geboren vóór 1 januari 1954 € 18.050 € 18.150 € 18.600

7.5
overgangsbepaling D

Ruilvoet omzetten FP naar OP 0,225 0,225 0,225

7.5 Franchise opbouw OP
a. deelnemer geboren na 31 december 1963 € 15.400 € 15.700
b. deelnemer geboren na 31 december 1953 en vóór 
1 januari 1964

€ 16.850 € 17.400

c. deelnemer geboren vóór 1 januari 1954 € 18.050 € 18.600
overgangsbepaling H
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Artikel

Omschrijving

Datum

01-01-2014 01-01-2015 01-01-2016

7.6
overgangsbepaling D

Ruilvoet omzetten FPU-componenten 0,194
Uitruil van 1 euro 
FP vanaf 62-jarige 

leeftijd leidt tot een 
verhoging van het 
OP vanaf 65 jarige 
leeftijd met 0,194 

euro en een 
meeverzekerd PP 

ter grootte van 
5/14e van de 

verhoging van het 
OP

0,187
Uitruil van 1 euro FP 

vanaf 62-jarige 
leeftijd leidt tot een 
verhoging van het 
OP vanaf 65 jarige 
leeftijd met 0,187 

euro en een 
meeverzekerd PP67+ 
ter grootte van 5/10e 

van de verhoging 
van het OP

0,186
Uitruil van 1 euro FP 

leidt tot een verhoging 
van het OP vanaf 65 

jarige leeftijd met 
0,186 euro en een 

meeverzekerd PP67+ 
ter grootte van 70% 

van de verhoging van 
het OP

7.8 Verhoging opbouw OP bij lage grondslag
a. grensbedrag € 28.689,44 --- ---
b. aanvulling € 41,50

7.13 Ruilvoet omzetten PP65+ naar OP op 65 jaar 0,185
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verhoging van het 
OP met 0,185 euro

0,180
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot een 
verhoging van het 
OP op 65 jaar met 

0,180 euro

---

Ruilvoet omzetten PP65+ naar OP op 67 jaar 0,212
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verhoging van het 
OP met 0,212 euro

0,207
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot een 
verhoging van het 
OP op 67 jaar met 

0,207 euro

---

Ruilvoet omzetten PP67+ naar OP op 65 jaar 0,179
Uitruil van 1 euro 

PP67+ leidt tot een 
verhoging van het 
OP op 65 jaar met 

0,179 euro

0,163
Uitruil van 1 euro 

PP67+ leidt tot een 
verhoging van het OP 
op 65 jaar met 0,163 

euro

Ruilvoet omzetten PP67+ naar OP op 67 jaar. 0,206
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verhoging van het 
OP op 67 jaar met 

0,206 euro

0,187
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verhoging van het OP 
op 67 jaar met 0,187 

euro

7.14 Ruilvoet omzetten OP op 65 jaar naar PP 65+ 0,2770
Inkoop van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verlaging van het 

OP met 0,2.520 euro

--- ---

Ruilvoet omzetten OP op 67 jaar naar PP65+ 0,318
Inkoop van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verlaging van het 
OP met 0,318 euro

0,311
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot een 
verlaging van het OP 
op 67 jaar met 0,311 

euro

---

Ruilvoet omzetten OP op 65 jaar naar PP 67+ 0,269
Uitruil van 1 euro 

PP67+ leidt tot een 
verlaging van het OP 
op 65 jaar met 0,269 

euro

0,200
Uitruil van 1 euro 

PP67+ leidt tot een 
verlaging van het OP 
op 65 jaar met 0,200 

euro

Ruilvoet omzetten OP op 67 jaar naar PP67+ 0,309
Uitruil van 1 euro 

PP67+ leidt tot een 
verlaging van het OP 
op 67 jaar met 0,309 

euro

0,230
Uitruil van 1 euro 

PP67+ leidt tot een 
verlaging van het OP 
op 67 jaar met 0,230 

euro

8.3a
9.3a

Verhoging partnerpensioen bij lage grondslag
a. grensbedrag I
b. grensbedrag II

€ 29.418,72
€ 31.560,33

€ 29.418,72
€ 31.560,33
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Artikel

Omschrijving

Datum

01-01-2014 01-01-2015 01-01-2016

8.4
9.4

10.5

Maximum compensatie premiebetaling AOW/Anw over 
nabestaandenpensioen

€ 6.361,92
€ 6.361,92
€ 6.361,92

€ 6.402,00
€ 6.402,00
€ 6.402,00

€ 6.505,07
€ 6.505,07
€ 6.505,07

11.7 Wia-franchise € 51.417,00 € 51.978,15 € 52.766,37

16.1 Premie vrijwillige deelneming 31,90% 19,90% 18,1%

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

21,90%
31,90%

19,90%
19,90%

18,1%
18,1%

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

21,90%
31,90%

19,90%
19,90%

18,1%
18,1%

overgangsbepaling A
overgangsbepaling B

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

21,90%
31,90%

19,90%
19,90%

18,1%
18,1%

16.4
Overgangsbepaling B 

bij artikel 16.4

Vast rendement
Kosten
Depositorendement

0,5% per maand
0,06% per maand
1 maands euribor

0,5% per maand
0,06% per maand
1 maands euribor

0,5% per maand
0,06% per maand
1 maands euribor

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

1,60%
1,60%

0,85%
0,85%

---
---

In combinatie met 
16.1 tot en met 16.3

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

1,60%
2,25%

0,85%
0,85%

---
---

overgangsbepaling A 
bij hoofdstuk 16

--- --- ---

bijlage C
overgangsbepaling B

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

--- --- ---

Bijlage C artikel 1 Grensbedrag € 31.560,33 ---

Premie PPP Politie 1,30% 0,70% ---

Ruilvoet omzetten PPP65+ naar OP op 65 jaar 0,185
Uitruil van 1 euro 

PPP leidt tot 
verhoging van het 

OP met
0,185 euro

0,180
Uitruil van 1 euro 

PPP65+ leidt tot een 
verhoging van het 
OP op 65 jaar met 

0,180 euro

---

Ruilvoet omzetten PPP65+ naar OP op 67 jaar 0,212
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verhoging van het 
OP met 0,212 euro

0,207
Uitruil van 1 euro 

PPP65+ leidt tot een 
verhoging van het 
OP op 67 jaar met 

0,207 euro

---

Ruilvoet omzetten PPP67+ naar OP op 67 jaar. 0,206
Uitruil van 1 euro 
PPP67+ leidt tot 

verhoging van het 
OP op 67 jaar met 

0,206 euro

---

 
Bijlage B bij het pensioenreglement van ABP (Artikel 2.4) 

Lid 1 onderdeel c. komt te vervallen. De onderdelen “d. en e.” worden verletterd tot “c. en d.”. Na 
onderdeel d. wordt een nieuw onderdeel e. ingevoegd luidende: “ e. in dienst van een samenwer-
kingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en in dienst is van een 
samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;’.
Het huidige lid 3, onderdeel b. en c. wordt vervangen door:
“b. een privaatrechtelijk lichaam dat tussen 31 december 1995 en het tijdstip van inwerkingtreding van 

de Wet tot wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de aanwijzings-
voorwaarden voor deelneming in het ABP (Stb. 2001, 537) door Onze Minister op grond van de 
doelstelling en financiële verhouding tot een of meer publiekrechtelijke lichamen is aangewezen 
als lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP of dat daartoe 
vóór het genoemde tijdstip van inwerkingtreding het verzoek had gedaan;
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c. een privaatrechtelijk lichaam, waarvan de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van dat 
lichaam overeenkomen met de arbeidsvoorwaarden van het personeel dat werkzaam is in een van 
de sectoren genoemd in artikel 1, onder q, onderdeel 1 tot en met 8, dat tussen 16 november 2001 
en het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet privatisering ABP in 
verband met het schrappen van de aanwijzingsbevoegdheid om een privaatrechtelijk lichaam als 
lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP (Stb. 2014, 143), 
door Onze Minister is aangewezen als lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting 
Pensioenfonds ABP.”.

Lid 4 komt te vervallen.
Lid 5 en 6 worden vernummerd tot 4 en 5.

Bijlage C bij het pensioenreglement van ABP (Overgangsbepaling artikel 2.6, 7.5 en 16.5) 

In de koptekst van bijlage C wordt na “Overgangsbepaling” toegevoegd “A” en wordt na “2.6” 
toegevoegd “, en”. Na “artikel 7.5” komt “en 16.5” te vervallen.
De hoofdbepaling komt te vervallen.
Er wordt een nieuwe overgangsbepaling D toegevoegd:

 Overgangsbepaling D bij artikel 16.5

 Opgebouwde aanspraken op PartnerPlusPen-
sioen Politie tussen 1 juli 2004 en 1 januari 
2016

Het partnerpensioen op grond van hoofdstuk 9 wordt verhoogd met de opge-
bouwde aanspraken PartnerPlusPensioen Politie

Bijlage E bij het pensioenreglement van ABP (Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 6) 

In de koptekst komt “(Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 6)” te vervallen.
Onder de koptekst wordt de zinsnede “Vervallen per 01-01-2016” toegevoegd.
De tabel en toelichting komen te vervallen.

Bijlage F bij het Pensioenreglement van ABP (Artikelen 7.16, 8.10, 8.13, 9.12, 9.13 en 10.6) 

In de koptekst komen de artikel 8.10 en 9.12 te vervallen. Artikel 8.13 wijzigt in 8.14 en artikel 9.13 
wijzigt in 9.14.
Bijlage F bij het pensioenreglement komt als volgt te luiden:

 Leeftijd  OP  OOP  PP

tot 1-7-‘99

 TPP

tot 1-7-’99

 PP

van 1-7-’99 

tot 1-1-‘15

 TPP

van 1-7-’99 

tot 1-1-‘15

 PP

vanaf 1-1-‘15

 TPP

vanaf 1-1-‘15

 65  15,103  6,656  1,820  0,060  2,640  0,093  2,478  0,067

66 14,674 6,626 1,832 0,033 2,678 0,040 2,589 0,040

 67  14,238  6,590  1,841  0,013  2,687  0,027  2,686  0,013

 Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

 20  25,559  23,658  23,658

21 25,475 23,499 23,499

 22  25,387  23,332  23,332

23 25,296 23,160 23,160

 24  25,201  22,980  22,980

25 25,101 22,793 22,793

 26  24,997  22,598  22,598

27 24,889 22,378 22,378

 28  24,776  22,142  22,142

29 24,657 21,889 21,889

 30  24,534  21,633  21,633

31 24,405 21,385 21,385

 32  24,270  21,104  21,104

33 24,129 20,805 20,805

 34  23,982  20,500  20,500

35 23,828 20,173 20,173

 36  23,667  19,841  19,841

37 23,499 19,485 19,485
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Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

 38  23,323  19,115  19,115

39 23,140 18,737 18,737

 40  22,948  18,355  18,355

41 22,748 17,967 17,967

 42  22,540  17,542  17,542

43 22,322 17,089 17,089

 44  22,095  16,630  16,630

45 21,859 16,139 16,139

 46  21,613  15,630  15,630

47 21,357 15,112 15,112

 48  21,091  14,561  14,561

49 20,815 14,004 14,004

 50  20,530  13,410  13,410

51 20,234 12,811 12,811

 52  19,928  12,172  12,172

53 19,611 11,508 11,508

 54  19,284  10,833  10,833

55 18,945 10,153 10,153

 56  18,595  9,465  9,465

57 18,234 8,711 8,711

 58  17,862  7,905  7,905

59 17,482 7,091 7,091

 60  17,094  6,315  6,315

61 16,699 5,390 5,390

 62  16,298  4,245  4,245

63 15,892 2,979 2,979

 64  15,479  1,708  1,708

65 15,059 0,549 0,549

 66  14,632  0,000  0,000

67 14,197 0,000 0,000

 68  13,753  0,000  0,000

69 13,302 0,000 0,000

 70  12,843  0,000  0,000

71 12,376 0,000 0,000

 72  11,901  0,000  0,000

73 11,420 0,000 0,000

 74  10,932  0,000  0,000

75 10,439 0,000 0,000

 76  9,941  0,000  0,000

77 9,442 0,000 0,000

 78  8,942  0,000  0,000

79 8,447 0,000 0,000

 80  7,958  0,000  0,000

81 7,478 0,000 0,000

 82  7,008  0,000  0,000

83 6,551 0,000 0,000

 84  6,108  0,000  0,000

85 5,680 0,000 0,000

 86  5,269  0,000  0,000

87 4,876 0,000 0,000

 88  4,502  0,000  0,000

89 4,149 0,000 0,000

 90  3,818  0,000  0,000

91 3,510 0,000 0,000

 92  3,224  0,000  0,000

93 2,961 0,000 0,000

 94  2,720  0,000  0,000

95 2,501 0,000 0,000

 96  2,306  0,000  0,000
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Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

97 2,137 0,000 0,000

 98  1,988  0,000  0,000

99 1,849 0,000 0,000

 100  1,719  0,000  0,000

101 1,602 0,000 0,000

 102  1,496  0,000  0,000

103 1,399 0,000 0,000

 104  1,311  0,000  0,000

105 1,230 0,000 0,000

 106  1,156  0,000  0,000

107 1,088 0,000 0,000

 108  1,025  0,000  0,000

109 0,966 0,000 0,000

 110  0,912  0,000  0,000

111 0,861 0,000 0,000

 112  0,814  0,000  0,000

113 0,770 0,000 0,000

 114  0,729  0,000  0,000

115 0,690 0,000 0,000

 116  0,654  0,000  0,000

117 0,620 0,000 0,000

 118  0,587  0,000  0,000

119 0,556 0,000 0,000

 120  0,520  0,000  0,000

 Leeftijd  WzP

 0  14,310

1 13,862

 2  13,397

3 12,912

 4  12,409

5 11,885

 6  11,341

7 10,774

 8  10,185

9 9,573

 10  8,936

11 8,273

 12  7,584

13 6,867

 14  6,122

15 5,347

 16  4,541

17 3,702

 18  2,831

19 1,924

 20  0,981

21 0,000

Bijlage G bij het pensioenreglement van ABP (Artikel 7.6) 

In de toelichting wordt “(overgangsbepaling F en G)” gewijzigd in “(overgangsbepaling E en F)”.
Factoren bij eerder of later ingaan ouderdomspensioen dan bij leeftijd 65 jaar (artikel 7.6, tweede lid)

 Leeftijd  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

 Factor  0,730  0,775  0,824  0,877  0,935  1,000  1,071  1,150  1,236  1,333  1,441  1,562  1,699

Factoren bij eerder of later ingaan ouderdomspensioen dan bij leeftijd 67 jaar (artikel 7.6, tweede lid)
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Leeftijd  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

 Factor  0,636  0,674  0,717  0,763  0,814  0,870  0,931  1,000  1,076  1,161  1,255  1,361  1,480

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

 

 leeftijd waarop uitkering wijzigt van laag naar hoog of van hoog naar laag

  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

 p
en

si
o

en
le

ef
ti

jd

 59  0,060  0,126  0,197  0,274  0,359  0,452  0,555  0,668  0,793  0,931  1,085  1,257  1,450  1,668  1,914  2,195

60 0,062 0,129 0,202 0,282 0,370 0,467 0,574 0,692 0,823 0,969 1,132 1,316 1,522 1,756 2,023

 61    0,064  0,133  0,208  0,291  0,382  0,483  0,594  0,718  0,856  1,011  1,185  1,381  1,603  1,856

62 0,065 0,136 0,214 0,300 0,395 0,500 0,617 0,747 0,893 1,058 1,243 1,453 1,693

 63      0,067  0,140  0,221  0,310  0,409  0,519  0,642  0,779  0,934  1,109  1,308  1,535

64 0,069 0,145 0,228 0,321 0,424 0,540 0,669 0,815 0,980 1,167 1,381

 65        0,071  0,150  0,236  0,333  0,441  0,562  0,699  0,854  1,030  1,232

66 0,074 0,155 0,245 0,346 0,460 0,588 0,733 0,898 1,087

 67          0,076  0,161  0,255  0,361  0,480  0,616  0,770  0,947

68 0,079 0,167 0,265 0,377 0,503 0,622 0,812

 69            0,082  0,174  0,277  0,394  0,528  0,682

70 0,085 0,181 0,290 0,414 0,557

  71              0,089  0,190  0,304  0,436

Bijlage I bij het pensioenreglement van ABP: aanwendingsfactoren ABP ExtraPensioen 
(artikel 16.4) 

Bijlage I komt te luiden:

AEP-aanwendingsfactoren bij pensionering (artikel 16.4 lid 5) 

 leeftijd  factor

 67 16,375

68 15,957

 69 15,503

70 15,037

 71 14,558

AEP-aanwendingsfactoren einde deelneming (artikel 16.4 lid 5) 

 leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor

 20  2,879  30  4,242  40  6,183  50  8,838  60  12,578

21 2,994 31 4,408 41 6,414 51 9,153 61 13,040

 22  3,113  32  4,580  42  6,652  52  9,478  62  13,523

23 3,237 33 4,757 43 6,900 53 9,815 63 14,032

 24  3,365  34  4,941  44  7,152  54  10,165  64  14,566

25 3,498 35 5,132 45 7,413 55 10,529 65 15,137

 26  3,636  36  5,327  46  7,680  56  10,905  66  15,752

27 3,780 37 5,531 47 7,956 57 11,298 67 16,375

 28  3,928  38  5,742  48  8,241  58  11,709   

29 4,083 39 5,959 49 8,534 59 12,135

AEP-aanwendingsfactoren bij omzetting in partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer 
(artikel 16.4 lid 5) 

17,585

Bijlage K bij het pensioenreglement van ABP (Overgangsbepaling bij de artikelen 7.6, 8.3, 
9.3, 9.6 en 10.3) 

In de koptekst wijzigt “8.3, 9.3, 9.6” in “8.5, 9.4 en 9.12”).
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Artikel 10 Aanvulling partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen 

In lid 3 komt in de eerste rij van de tabel “en een halfwezenuitkering krachtens artikel 22 Anw” te 
vervallen.

Artikel 11 Aanvulling wezenpensioen 

In lid 2 wordt in de eerste rij van de tabel boven “0,500758%” toegevoegd “0,250379 (half)” en wordt 
na “0,500758%” toegevoegd “(vol)”. De tweede rij van de tabel komt te vervallen. In de derde rij van 
de tabel komt na “wezenuitkering” te vervallen “krachtens artikel”.

Artikel 14 Aanvulling wezenpensioen 

In lid 1 wordt “derde lid” gewijzigd in “tweede lid”.

Bijlage L bij het pensioenreglement van ABP: uitruilfactoren ouderdomspensioen in 
kapitaalgedekt partnerpensioen PP65- / PP67- (Artikel 7.15 en artikel 7.15a) 

Bijlage L komt te luiden:

 Leeftijd  OP67 → PP67-  OP67 → PP65-

 16  0,0920  0,0859

17 0,0931 0,0869

 18  0,0941  0,0879

19 0,0946 0,0885

 20  0,0944  0,0883

21 0,0943 0,0882

 22  0,0942  0,0880

23 0,0942 0,0878

 24  0,0941  0,0876

25 0,0941 0,0875

 26  0,0941  0,0873

27 0,0941 0,0871

 28  0,0942  0,0871

29 0,0943 0,0870

 30  0,0944  0,0869

31 0,0945 0,0869

 32  0,0946  0,0868

33 0,0948 0,0868

 34  0,0949  0,0867

35 0,0950 0,0866

 36  0,0951  0,0866

37 0,0952 0,0865

 38  0,0952  0,0863

39 0,0952 0,0860

 40  0,0951  0,0857

41 0,0948 0,0853

 42  0,0945  0,0847

43 0,0941 0,0841

 44  0,0936  0,0833

45 0,0929 0,0824

 46  0,0921  0,0813

47 0,0911 0,0801

 48  0,0899  0,0786

49 0,0884 0,0769

 50  0,0866  0,0748

51 0,0846 0,0725

 52  0,0822  0,0698

53 0,0795 0,0668

 54  0,0764  0,0634

55 0,0731 0,0597

 56  0,0694  0,0557
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Leeftijd  OP67 → PP67-  OP67 → PP65-

57 0,0653 0,0512

 58  0,0608  0,0463

59 0,0558 0,0410

 60  0,0504  0,0352

61 0,0444 0,0289

 62  0,0381  0,0222

63 0,0313 0,0151

 64  0,0240  0,0076

65 0,0164 0,0000

 66  0,0082  0,0000

67 0,0000 0,0000

Bijlage M 

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

Artikel 2.3 Deelnemers 

Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid toegevoegd: “De gewezen werknemer die recht heeft op 
een ontslaguitkering of een werkloosheidsuitkering en bij wie sprake is van een nettopensioenloon.”. 
de huidige leden “2” en 3 worden omgenummerd tot “3” en “4”.

Artikel 2.5 Aanvang deelname 

In lid 1 wordt het huidige onderdeel a toegevoegd aan de aanhef. Het huidige onderdeel b wordt 
omgenummerd naar onderdeel a waarbij na “verzoek” wordt toegevoegd “, tenzij lid 2 van dit artikel 
toepassing vindt;”. Er wordt een onderdeel b ingevoegd dat luidt: “b. de eerste dag van de maand 
volgend op de ontvangst door ABP van de uitkomsten van de beoordeling van de gezondheidsverkla-
ring of het geneeskundig onderzoek”. “De deelneming aan de nettopensioenregeling begint niet 
eerder dan 1 oktober 2015.” wordt vervangen door “Bij deelname in het jaar 2015 kan op verzoek de 
periode van op zijn vroegst 1 januari 2015 tot aanvang deelneming meetellen als deelnemings-
periode.”

In lid 2 wordt in de eerste volzin “drie” vervangen door “zes”. In de tweede volzin wordt “kan” 
vervangen door “wordt” en komt “worden” na “onderzoek” te vervallen. In de derde volzin wordt “of 
het” vervangen door “en het eventuele”.
Aan het tweede lid wordt de volgende volzin toegevoegd: “Het bepaalde in artikel 5.11 is gedurende 
de periode van het geneeskundig onderzoek van toepassing.”

Artikel 3.1 Pensioenpremie en premiegrondslag 

In lid 5 wordt in de eerste volzin na “staffel” toegevoegd “wordt berekend uitgaande van de leeftijd 
van de deelnemer aan de nettopensioenregeling op de eerste dag van de maand van inleg”. De “, de” 
na “staffel” komt te vervallen en wordt vervangen door “. De”. In de eerste volzin wordt “maande-
lijks” vervangen door “op jaarbasis” en na “berekend” komt “,uitgaande van de leeftijd van de 
deelnemer aan de nettopensioenregeling op de eerste dag van de maand van inleg en, ten aanzien 
van” te vervallen en wordt vervangen door “. Voor”. Tevens wordt “uitgaand” vervangen door “wordt 
daarbij uitgegaan” en wordt “op de eerste dag van de maand van inleg” vervangen door “per 
1 januari van het jaar”

Artikel 3.2 Afwijkende premie 

In lid 4 komt de derde volzin te vervallen en wordt aan de tweede volzin toegevoegd “en eventueel 
medewerking wordt verleend aan een geneeskundig onderzoek”. Aan lid 4 wordt tevens de volgende 
volzin toegevoegd “Tot de ingangsdatum van het verhoogde deelnamepercentage is het bepaalde in 
artikel 2.5 lid 1 onder b van overeenkomstige toepassing.”

Artikel 3.3 Pensioenpremie risicogedekt partnerpensioen 

In lid 1 wordt in de derde volzin “3” vervangen door “zes” en wordt na “overlegd” toegevoegd “en 
eventueel medewerking te worden verleend aan een geneeskundig onderzoek”. In de vierde volzin 
wordt “overige” toegevoegd na “Het”.
Aan lid 3 wordt de volgende volzin toegevoegd: “Als het verzoek tot verzekering wordt ingediend na 
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zes maanden na de in lid 1, eerste twee volzinnen van dit artikel bedoelde termijnen, dan is voor de 
ingangsdatum van de verzekering het bepaalde in artikel 2.5 lid 1 onder b van overeenkomstige 
toepassing.”

Artikel 3.5 Premiebetaling 

Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd dat luidende: “2. Is sprake van deelneming aan de nettopensi-
oenregeling op grond van artikel 2.3 lid 2, dan is de betalingsverplichting als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel van overeenkomstige toepassing op de deelnemer.” Het huidige tweede lid wordt vernummerd 
tot derde lid.

Artikel 5.2 Moment van omzetting 

In lid 3 wordt in de tweede volzin na onderdelen a en b na “ABP” toegevoegd: “binnen zes maanden 
na beëindiging van de deelneming” en wordt “om waardeoverdracht als bedoeld in artikel 5.9 heeft 
ontvangen” gewijzigd in “heeft ontvangen om een opgave in het kader van waardeoverdracht als 
bedoeld in artikel 5.9”.

Artikel 5.11 Tijdelijke dekking tijdens medisch traject 

Er wordt een nieuw artikel 5.11 ingevoegd:
“Gedurende de periode van het verkrijgen van de gezondheidsverklaring en het eventuele geneeskun-
dig onderzoek vindt dekking van het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen plaats voor 
overlijden als gevolg van een onvoorziene omstandigheid onder de voorwaarden en op de wijze 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 en 5. Ook de opslag voor de kosten ter uitvoering van de 
nettopensioenregeling, opgenomen in de bijlage bij dit reglement, is van overeenkomstige toepassing 
op deze tijdelijke dekking. De tijdelijke dekking eindigt uiterlijk op de dag waarop de deelneming aan 
de nettopensioenregeling aanvangt of eerder per het einde van de maand waarin ABP de intrekking 
ontvangt van het verzoek om deel te nemen aan de nettopensioenregeling.”
Het huidige artikel 5.11 wordt omgenummerd tot 5.12.

Na artikel 5.11 komt te vervallen: “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.”

In de bijlage bij bijlage M wordt “1 oktober 2015” gewijzigd in “1 januari 2016” en wordt in het vierde 
lid na “onder d” toegevoegd “en artikel 5.11”.

De tabel in het zesde lid wordt vervangen en komt te luiden:

 Hori-

zon

 Aandelen 

Ontwikkel 

de markten

 Aandelen 

Opko-

mende 

Markten

 Vastgoed  Grond-

stoffen

 Bedrijfs-

obligaties

 Staats-

obligaties

 Index-

leningen

 Beheer-

tarief 

bruto

(jaar-

basis)

 Kortings-

percentage*

 beheer-

tarief 

netto

(jaarbasis)

 0  18,00%  6,00%  4,50%  1,50%  10,00%  48,00%  12,00%  0.263%  71,9%  0,074%

1 21,00% 7,00% 5,25% 1,75% 10,00% 44,00% 11,00% 0.279% 71,9% 0,078%

 2  23,40%  7,80%  5,85%  1,95%  10,00%  40,80%  10,20%  0.291%  71,9%  0,082%

3 25,80% 8,60% 6,45% 2,15% 10,00% 37,60% 9,40% 0.303% 71,9% 0,085%

 4  28,20%  9,40%  7,05%  2,35%  10,00%  34,40%  8,60%  0.316%  71,9%  0,089%

5 30,00% 10,00% 7,50% 2,50% 10,00% 32,00% 8,00% 0.325% 71,9% 0,091%

 6  31,80%  10,60%  7,95%  2,65%  10,00%  29,60%  7,40%  0.334%  71,9%  0,094%

7 33,60% 11,20% 8,40% 2,80% 10,00% 27,20% 6,80% 0.344% 71,9% 0,097%

 8  34,80%  11,60%  8,70%  2,90%  10,00%  25,60%  6,40%  0.350%  71,9%  0,098%

9 36,00% 12,00% 9,00% 3,00% 10,00% 24,00% 6,00% 0.356% 71,9% 0,100%

 10  37,20%  12,40%  9,30%  3,10%  10,00%  22,40%  5,60%  0.362%  71,9%  0,102%

11 38,40% 12,80% 9,60% 3,20% 10,00% 20,80% 5,20% 0.368% 71,9% 0,104%

 12  39,60%  13,20%  9,90%  3,30%  10,00%  19,20%  4,80%  0.375%  71,9%  0,105%

13 40,20% 13,40% 10,05% 3,35% 10,00% 18,40% 4,60% 0.378% 71,9% 0,106%

 14  40,80%  13,60%  10,20%  3,40%  10,00%  17,60%  4,40%  0.381%  71,9%  0,107%

15 42,00% 14,00% 10,50% 3,50% 10,00% 16,00% 4,00% 0.387% 71,9% 0,109%

 16  42,60%  14,20%  10,65%  3,55%  10,00%  15,20%  3,80%  0.390%  71,9%  0,110%

17 43,20% 14,40% 10,80% 3,60% 10,00% 14,40% 3,60% 0.393% 71,9% 0,110%
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 18  43,80%  14,60%  10,95%  3,65%  10,00%  13,60%  3,40%  0.396%  71,9%  0,111%

19 43,80% 14,60% 10,95% 3,65% 10,00% 13,60% 3,40% 0.396% 71,9% 0,111%

 20  44,40%  14,80%  11,10%  3,70%  10,00%  12,80%  3,20%  0.399%  71,9%  0,112%

21 45,00% 15,00% 11,25% 3,75% 10,00% 12,00% 3,00% 0.403% 71,9% 0,113%

 22  45,00%  15,00%  11,25%  3,75%  10,00%  12,00%  3,00%  0.403%  71,9%  0,113%

23 45,60% 15,20% 11,40% 3,80% 10,00% 11,20% 2,80% 0.406% 71,9% 0,114%

 24  45,60%  15,20%  11,40%  3,80%  10,00%  11,20%  2,80%  0.406%  71,9%  0,114%

25 46,20% 15,40% 11,55% 3,85% 10,00% 10,40% 2,60% 0.409% 71,9% 0,115%

 26  46,20%  15,40%  11,55%  3,85%  10,00%  10,40%  2,60%  0.409%  71,9%  0,115%

27 46,80% 15,60% 11,70% 3,90% 10,00% 9,60% 2,40% 0.412% 71,9% 0,116%

 28  46,80%  15,60%  11,70%  3,90%  10,00%  9,60%  2,40%  0.412%  71,9%  0,116%

29 46,80% 15,60% 11,70% 3,90% 10,00% 9,60% 2,40% 0.412% 71,9% 0,116%

 30  46,80%  15,60%  11,70%  3,90%  10,00%  9,60%  2,40%  0.412%  71,9%  0,116%

31 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0.415% 71,9% 0,117%

 32  47,40%  15,80%  11,85%  3,95%  10,00%  8,80%  2,20%  0.415%  71,9%  0,117%

33 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0.415% 71,9% 0,117%

 34  47,40%  15,80%  11,85%  3,95%  10,00%  8,80%  2,20%  0.415%  71,9%  0,117%

35 47,40% 15,80% 11,85% 3,95% 10,00% 8,80% 2,20% 0.415% 71,9% 0,117%

 36  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

37 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 38  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

39 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 40  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

41 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 42  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

43 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 44  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

45 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 46  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

47 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 48  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

49 48,00% 16,00% 12,00% 4,00% 10,00% 8,00% 2,00% 0.418% 71,9% 0,117%

 50  48,00%  16,00%  12,00%  4,00%  10,00%  8,00%  2,00%  0.418%  71,9%  0,117%

*ABP ontvangt een korting op de beheertarieven afhankelijk van onder meer de ontwikkeling van het belegd vermogen. De korting 
over een maand wordt na afloop van die maand vastgesteld. Op de beheerkosten voor de belegging van het nettopensioenkapitaal 
wordt dezelfde korting toegepast (netto beheertarief). In bovenstaand schema is een verwacht kortingspercentage voor 2016 
opgenomen, dat berekend is op basis van de beleggingsmix van oktober 2015 en het daarbij horend belegd vermogen van € 358 
miljard. Bij de daadwerkelijke aftrek van de netto beheertarieven op het pensioenkapitaal in een maand wordt rekening gehouden 
met het kortingspercentage over die maand.
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