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Ondergetekenden

1. De overheidswerkgevers verenigd in de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), te
weten de werkgevers van het personeel in de sectoren Rijk, Defensie, Primair onderwijs, Voortgezet
ondenrijs, Politie, Rechterlijke macht, Gemeenten, Waterschappen, ProvÍncies, Academische
Ziekenhuizen, Hoger BeroepsondennrÍjs, Wetenschappelijk onderwijs, Ondezoekinstellingen,
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie,(híerna te noemen de sectorwerkgevers),

te dezen gezamenlijk en in overeenstemming handelend met:

De AÍgemene Centrale van OverheÍdspersoneel (ACOP FNV), de Christelijke Centrale van
Overheids- en Ondenruijspersoneel (CCOOP), het Ambtenarencentrum (AC), de Centrale van
Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheíd en Onderwijs, Bedrijven en InstellÍngen (CHMF),
(hierna te noemen de centrales);

de sectorwerkgevers en de centrales hierna gezamentijk te noemen: socÍale paÉners

en

2. Stichting Pensioenfonds ABP, gevestigd te Heerlen, (hierna te noemen ABP), en
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, 1 plaatsvervangend vmrzitter en
secretaris;

sociale partners en ABP híerna gezamenlijk te noemen: paÉijen

oven rêgende:

A. In de pensÍoenovereenkomst en het daarop gebaseerde pensioenreglement hebben sociale partners
de omvang van het voorwaardelijk pensioen vastgelegd, evenals het moment waarop en de
voonvaarden waaronder dit door ABP aan de rechthebbenden als pensioenaanspraak wordt
toegekend. Zutks met inbegrip van de bevoegdheid van ABP om via vaststelling en heffing van premie
te voorzien in de Ín het jaar van toekenning benodigde financiering.

B. Partijen beogen via deze overeenkomst te komen tot egalisatie van de over de jaren 2016 tot en met
2022 jaarlijks benodigde premie ter financiering van het voonryaardelijk pensioen.

C. De bÍj aanvang van deze overeenkomst bÍj ABP bestaande bestemmingsreserve voor de overgangs-
regelÍng voorwaardelijke inkoop OP/NP wordt in ingezet ter dernping van de voorwaardelijke
inkooppremie, waarna de voorwaardelijke inkooppremie over de resterende periode van financiering
van de voorwaardelijk inkoop, zijnde de periode van 1 januari 2016 tot 1 januan2023, wordt
geëgaliseerd.

D. Sociale partners zijn op '10 september 2015 overeengekomen dat er op de balans van ABP een
bestemmingsreserve wordt gevormd die als doel heeÍt zorg te dragen voor premiestabilisatíe.

E. Deze reserve wordt enerzijds gevoed met een ruimte die in enig jaar bestaat als gevolg van een
positief verschil tussen de feitelijk geheven premie en de benodigde premíe en hieraan worden
anderzijds onttrekkingen gedaan wanneer dit verschil negatief is.

F. ABP beheert de reserve en int de gelden die hieraan worden toegevoegd. De reserve wordt op de
balans van ABP afs een schufd aan sociale partners verantwoord en rnaakt geen onderdeel uit van
het eigen vermogen van ABP.

G. Partijen wênsen in deze overeenkomst aanvuÍlende afspraken te maken over de uitvoering en over de
voeding van en onttrekking aan de bestemmingsreserve,
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komen als volgt overeen:

AÉikel I Opdracht en aanvaarding
Sociale partners hebben aan ABP opgedragen, welke opdracht ABP heeft aanvaard, de uitvoering van de
Regeling voorwaardelijke inkoop, zoals beschreven in Overgangsbepaling D bij artikel 7.5 Pensioen-
reglement. ABP heeft de opdracht aanvaard onder de voorwaarde dat sociale partners zich verplichten te
bewerkstelligen dat aan ABP de benodigde bijdragen ter financiering van de Regeling vooruaardel'tjke
inkoop ter beschikking worden gesteld, een en ander zoals híerna aanvullend overeengekomen.

Artikel 2 Financiering van voorvvaardelUk pensioen
1. Partijen komen overeen de voor de financiering van het voorwaardelijk pensioen benodigde premie

voor de jaren 2016 tlm 2QZ2jaarl[ks te baseren op de te verwachten lasten en verwachte
premÍegrondslagen, met inbegrip van de inkoop van de resterende nog niet toegekende aanspraken
ultimo 2022 en rekening houdend met de in het tweede lid bedoelde bestemmingsreserve. Op deze
wijze beogen partijen egalÍsatie van de premie over de periode tot2023 te bewerkstelligen.

2. Ter financiering van vooruaardelijk pensioen houdt ABP een bestemmingsreserve aan. De
bestemmingsreserve is geen onderdeel van het pensioenvermogen van ABP. ABP houdt de
bestemmingsreserve strikt gescheiden van zijn overige reserves en voorzieningen.

3. ABP stelt jaarlijks de prernie vast, met inachtnerning van het bepaalde in het eerste lid en conform de
methoden en grondslagen, vermeld Ín de actuariële en bedrijfstechnische nota. Sociale partners
verplichten zich te bewerkstelligen dat de vastgesteÍde premie ter beschikking wordt gesteld aan
ABP. ABP houdt de premie ten behoeve van de reguliere pensioenregeling strikt gescheiden van de
premie ten behoeve van de voorwaardelijke inkoopregeÍing.

4. Voor zover de ontvangen premie hoger is dan benodigd voor de financiering van de lasten in het
betretfende jaar, wordt deze toegevoegd aan de bestemmingsreserve als bedoeld in lid 2.

5. De inkoopsom ter financiering van de toekenning van pensioenaanspraken, wordt opgebracht uit de
voorwaardelijke inkooppremie, zoals beschreven in de actuariêle en bedrijfstechnische nota. lndien
en voor zover de voorwaardelijke inkooppremie hiertoe in enig jaar ontoereikend is, wordt de
inkoopsom onttrokken aan de bestemmingsreserve.

6. De bestemmingsreserve wordt door ABP belegd in een risicovrije beleggingsmix die volledig bestaat
uit staatsleningen.

Artikel 3 Toekenning pensioenaanspraken
In Overgangsbepaling D bij aftikel 7.5 van het pensioenreglement zijn de voonryaarden waaronder ABP
het voorwaardelijk pensioen omzet in onvoorwaardelijke pensioenaanspraken, opgenomen.

AÉikel 4 Wijze van betalen van de verschuldigde voorwaardelijke Ínkooppremie
Hoofdstuk 3 van het uitvoeringsreglement van ABP Ís van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
de betaling van de VPL-premie.

Artikel 5 Informatieplicht
1. Indien ABP op enig moment vaststelt dat de conform artikel 2, derde lid voor het betreffende jaar

vastgestelde voonruaardelijke inkooppremie tezamen met de bestemmingsreserve niet toereikend zal
zijn om de door sociale partners toegezegde Regeling voorwaardelijke inkoop in dat jaar uít te
voeren, brengt ABP sociale partners hiervan onverwijld op de hoogte.

2. ABP stelt sociale partners daarbij op de hoogte van de door ABP voorgenomen verhoging van de
voonryaardelijke inkooppremie voor het restant van het jaar,

Artikel 6 Algemene bepalingen
1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en eindigt uiterlijk op '' l juli 2A23.
2. Na het eindigen van deze overeenkomst zal ABP een eindafrekening opmaken. In geval van een

positief saldo zalABP de resterende VPl-bestemmingsreserve storten in een bestemmingsreserve
bij ABP ten behoeve van een door sociale partners te formuleren onderdeel van de pensioenregeling.

3. Op deze overeenkomst is Nedertands recht van toepassing.
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Aldus door partijen overeengekomen te Den Haag, op 10 september 2015
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