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Ondergetekenden
1. De overheidswerkgevers
verenigdin de Stichting
VerbondSectorwerkgevers
Overheid(VSO),te
wetende werkgeversvan het personeelin de sectorenRijk,Defensie,Primaironderwijs,Voortgezet
ondenrijs,Politie,Rechterlijke
macht,Gemeenten,
Waterschappen,
ProvÍncies,
Academische
Ziekenhuizen,
HogerBeroepsondennrÍjs,
Wetenschappelijk
onderwijs,Ondezoekinstellingen,
Beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie,(híerna
te noemende sectorwerkgevers),
te dezengezamenlijk
en in overeenstemming
handelend
met:
De AÍgemeneCentralevan OverheÍdspersoneel
(ACOPFNV),de Christelijke
Centralevan
Overheids-en Ondenruijspersoneel
(CCOOP),het Ambtenarencentrum
(AC),de Centralevan
Middelbare
en HogereFunctionarissen
bij Overheíd
en Onderwijs,
Bedrijven
(CHMF),
en InstellÍngen
(hiernate noemende centrales);
de sectorwerkgevers
en de centraleshiernagezamentijk
te noemen:socÍale paÉners
en
2. StichtingPensioenfonds
ABP,gevestigd
te Heerlen,(hiernate noemenABP),en
ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd
doorde voorzitter,1 plaatsvervangend
vmrzitteren
secretaris;
socialepartnersen ABP híernagezamenlijk
te noemen:paÉijen
oven rêgende:
A. In de pensÍoenovereenkomst
pensioenreglement
en het daaropgebaseerde
hebbensocialepartners
de omvangvan het voorwaardelijk
pensioenvastgelegd,
evenalshet momentwaaropen de
voonvaarden
waaronderdit doorABP aan de rechthebbenden
als pensioenaanspraak
wordt
toegekend.Zutksmet inbegripvan de bevoegdheid
vanABP om via vaststelling
en heffingvan premie
te voorzienin de Ín hetjaar van toekenning
benodigde
financiering.
B. Partijenbeogenvia dezeovereenkomst
te komentot egalisatie
vande overde jaren2016tot en met
2022jaarlijksbenodigdepremieter financiering
pensioen.
van hetvoonryaardelijk
C. De bÍj aanvangvan dezeovereenkomst
bÍjABP bestaandebestemmingsreserve
voor de overgangsregelÍngvoorwaardelijke
inkoopOP/NPwordtin ingezetter dernpingvan de voorwaardelijke
inkooppremie,
waarnade voorwaardelijke
inkooppremie
overde resterendeperiodevan financiering
van de voorwaardelijk
inkoop,zijndede periodevan 1 januari2016tot 1 januan2023,wordt
geëgaliseerd.
D. Socialepartnerszijnop '10september
2015overeengekomen
dat er op de balansvan ABP een
bestemmingsreserve
wordtgevormddie als doel heeÍtzorgte dragenvoor premiestabilisatíe.
E. Dezereservewordtenerzijdsgevoedmet een ruimtedie in enigjaar bestaatals gevolgvan een
positiefverschiltussende feitelijkgehevenpremieen de benodigde
premíeen hieraanworden
gedaanwanneerdit verschilnegatiefis.
anderzijds
onttrekkingen
F. ABP beheertde reserveen int de geldendie hieraanwordentoegevoegd.
De reservewordtop de
balansvan ABP afs een schufdaan socialepartnersverantwoord
en rnaaktgeenonderdeeluit van
het eigenvermogenvanABP.
G. Partijenwênsenin dezeovereenkomst
aanvuÍlende
afspraken
te makenoverde uitvoering
en overde
voedingvan en onttrekking
aande bestemmingsreserve,
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komen als volgt overeen:
AÉikel I
Opdrachten aanvaarding
de uitvoering
van de
welkeopdrachtABP heeftaanvaard,
SocialepartnershebbenaanABP opgedragen,
D bijartikel7.5 Pensioeninkoop,zoalsbeschreven
in Overgangsbepaling
Regelingvoorwaardelijke
reglement.ABP heeftde opdrachtaanvaardonderde voorwaardedat socialepartnerszichverplichtente
van de Regelingvooruaardel'tjke
bewerkstelligen
dat aan ABP de benodigdebijdragenter financiering
overeengekomen.
inkoopter beschikking
wordengesteld,eenen anderzoalshíernaaanvullend
pensioen
Financieringvan voorvvaardelUk
Artikel 2
pensioenbenodigdepremie
van hetvoorwaardelijk
1. Partijenkomenovereende voorde financiering
voor de jaren2016 tlm 2QZ2jaarl[kste baserenop de te verwachtenlastenen verwachte
premÍegrondslagen,
nog niettoegekende
aanspraken
met inbegripvan de inkoopvan de resterende
Op deze
ultimo2022en rekeninghoudendmet de in het tweedelid bedoeldebestemmingsreserve.
wijze beogenpartijenegalÍsatievan de premieoverde periodetot2023te bewerkstelligen.
pensioenhoudtABP een bestemmingsreserve
aan.De
2. Terfinanciering
van vooruaardelijk
pensioenvermogen
geen
van
ABP.
ABP
houdtde
van
het
bestemmingsreserve
is
onderdeel
gescheiden
bestemmingsreserve
strikt
van zijn overigereservesen voorzieningen.
van het bepaaldein het eerstelid en conformde
3. ABP steltjaarlijksde prernievast,met inachtnerning
vermeldÍn de actuariëleen bedrijfstechnische
nota.Socialepartners
methodenen grondslagen,
premieter beschikking
dat de vastgesteÍde
wordtgesteldaan
verplichten
zichte bewerkstelligen
van de
striktgescheiden
ABP.ABP houdtde premieten behoevevan de regulierepensioenregeling
premieten behoevevan de voorwaardelijke
inkoopregeÍing.
van de lastenin het
4. Voorzoverde ontvangenpremiehogeris dan benodigdvoorde financiering
jaar,
bestemmingsreserve
als
bedoeld
in lid 2.
betretfende
wordtdezetoegevoegdaan de
pensioenaanspraken,
van
wordtopgebracht
uit de
5. De inkoopsom
ter financiering
van de toekenning
nota.lndien
voorwaardelijke
inkooppremie,
zoalsbeschrevenin de actuariêleen bedrijfstechnische
inkooppremie
hiertoein enigjaar ontoereikend
is, wordtde
en voorzoverde voorwaardelijke
inkoopsomonttrokkenaan de bestemmingsreserve.
beleggingsmix
die volledigbestaat
6. De bestemmingsreserve
wordtdoorABP belegdin een risicovrije
uit staatsleningen.
Artikel 3
Toekenningpensioenaanspraken
zijnde voonryaarden
waaronderABP
In Overgangsbepaling
D bijaftikel7.5 van het pensioenreglement
pensioenaanspraken,
pensioenomzetin onvoorwaardelijke
opgenomen.
hetvoorwaardelijk
Wijzevan betalenvan de verschuldigdevoorwaardelijkeÍnkooppremie
AÉikel4
van ABP Ís van overeenkomstige
toepassing
ten aanzienvan
Hoofdstuk
3 van het uitvoeringsreglement
de betalingvan de VPL-premie.
Informatieplicht
Artikel 5
jaar
1. IndienABP op enigmomentvaststeltdat de conformartikel2, derdelid voorhet betreffende
niettoereikendzal
vastgestelde
voonruaardelijke
inkooppremie
tezamenmet de bestemmingsreserve
inkoopin dat jaar uítte
zijn om de doorsocialepartnerstoegezegdeRegelingvoorwaardelijke
voeren,brengtABP socialepartnershiervanonverwijldop de hoogte.
verhoging
van de
2. ABP steltsocialepartnersdaarbijop de hoogtevande doorABP voorgenomen
voonryaardelijke
inkooppremie
voor het restantvan hetjaar,
Algemenebepalingen
Artikel 6
1. Dezeovereenkomst
treedtin werkingmetingangvan 1 januari2016en eindigtuiterlijkop ''l juli 2A23.
opmaken.In gevalvan een
2. Na heteindigenvan dezeovereenkomst
zal ABP een eindafrekening
positiefsaldozalABP de resterende
VPl-bestemmingsreserve
stortenin een bestemmingsreserve
onderdeel
van de pensioenregeling.
bijABP ten behoevevan een doorsocialepartnerste formuleren
3. Op dezeovereenkomst
is Nedertands
rechtvan toepassing.
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Aldusdoorpartijenovereengekomen
te DenHaag,op 10 september
2015

Sectorwerkgevers
verenigdin de
StichtingVerbond
SectorwerkgeversOverheid

Centralesvan
overheidspersoneel

BestuurStichting
pensioenfondsABP
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