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Directie Politie

op afup-pensioen. Dit afup-opbouwreglement is neergelegd in bijlage h
bij dit reglement.

De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties;
gelet op artikel 4, zesde lid, van de
Wet privatisering ABP;
gezien het verzoek van de Stichting
Pensioenfonds ABP van 21 december
2000, kenmerk PRO/afup, gedaan
namens de Raad voor het
Overheidspersoneel tot plaatsing in de
Staatscourant;

B
Aan het pensioenreglement van de
Stichting pensioenfonds ABP wordt
toegevoegd het afup-opbouwreglement overeenkomstig de tekst en toelichting die is opgenomen in artikel
III.

Maakt het volgende bekend:

Artikel III
Bijlage h behorende bij artikel 2.4b
van het pensioenreglement van de
Stichting Pensioenfonds ABP

Wijziging van de pensioenovereenkomst en het pensioenreglement voortkomend uit het invoeren van de
Aanvullende flexibele uittredingsregeling politie

Afup-opbouwreglement

Artikel I
Artikel 3 van de pensioenovereenkomst wordt als volgt gewijzigd:
Toegevoegd wordt een nieuw lid 10,
luidende:
10. In het kader van de afup-regeling
vindt premieverhaal van de werkgever
op de werknemer plaats volgens het
door sociale partners in de sector
politie bepaalde in de sectorale
rechtspositieregeling.

Artikel A.1
1. In dit reglement wordt voor wat
betreft de algemene bepalingen aangesloten bij de omschrijvingen in het
pensioenreglement tenzij in dit reglement anders is bepaald.
2. In aanvulling op het bepaalde in
het eerste lid wordt in dit reglement
verstaan onder:
a. afup-garantieregeling: de regeling
waarin de aanvulling op de uitkeringen krachtens de fpu-regeling en het
afup-opbouwreglement wordt geregeld.
b. afup-gepensioneerde: degene die
recht heeft op afup-pensioen;
c. afup-pensioen: het ingevolge de
afup-regeling op verplichte basis
opgebouwde pensioen;
d. afup-regeling: de regeling, bedoeld
in artikel A.3;
e. algemeen deel: het algemeen deel,
bedoeld in artikel A.3, tweede lid;
f. ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld
in artikel 1, eerste lid, onderdeel h
van het Barp;
g. Barp: Besluit algemene rechtspositie politie;
h. basis algemeen:de basis algemeen,
bedoeld in artikel E.3, tweede lid,
onderdeel b;
i. basis specifiek: de basis specifiek,

Artikel II
A
Na artikel 2.4a van het pensioenreglement van de Stichting pensioenfonds
ABP wordt een nieuw artikel 2.4b
opgenomen luidende:
Aanspraken
Artikel 2.4b
1. De deelnemer, bedoeld in artikel
2.4 heeft met inachtneming van de
bepalingen van dit reglement aanspraak op ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, flexibel pensioen,
invaliditeitspensioen en herplaatsingstoelage.
2. De deelnemer, bedoeld in artikel
B.3 van het afup-opbouwreglement,
heeft met inachtneming van de bepalingen van dat reglement aanspraak

A. Algemene bepalingen
Begripsbepalingen
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bedoeld in artikel E.3, derde lid,
onderdeel b;
j. Bbp: Besluit bezoldiging politie;
k. berekeningsgrondslag: het in artikel 3.1, eerste tot en met vijfde lid,
van het pensioenreglement
bedoelde inkomen uit de politiefunctie;
l. bevoegd gezag: het bevoegd gezag,
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k van het Barp;
m. deelnemer: de deelnemer, bedoeld
in artikel B.3 eerste en tweede lid;
n. FLO-regeling: Regeling uitkering
wegens functioneel leeftijdsontslag,
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van
24 juni 1966, Stb. 286, zoals de regeling luidde op 1 januari 1998;
o. fpu-reglement: reglement flexibel
pensioen en uittreden ter zake van
basis-uitkering en aanvullende uitkering;
p. garantiejaren: de jaren, bedoeld in
de artikelen 7 en 8 van de afupgarantieregeling;
q. garantie algemeen: de garantie
algemeen, bedoeld in artikel 7 van de
afup-garantieregeling;
r. garantie specifiek: de garantie specifiek, bedoeld in artikel 8 van de
afup-garantieregeling;
s. LSOP: het Landelijk selectie- en
opleidingsinstituut politie, bedoeld in
artikel 2 van de LSOP-wet;
t. opbouw algemeen: de opbouw algemeen, bedoeld in artikel E.3, tweede
lid, onderdeel a;
u. opbouw specifiek: de opbouw specifiek, bedoeld in artikel E.3, derde
lid, onderdeel a;
v. pensioengrondslag: de berekeningsgrondslag verminderd met de franchise;
w. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting
Pensioenfonds ABP;
x. politiefunctie: een functie bij een
werkgever, bedoeld in artikel B.2;
y. specifiek deel: het specifiek deel,
bedoeld in artikel A.3, derde lid;
z. sectorale commissie politie: de sectorale commissie politie, bedoeld in
artikel 3a van het Besluit overleg en
medezeggenschap politie 1994.
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Artikel A.2
De bepalingen van het pensioenreglement die van overeenkomstige toepassing zijn op de afup-regeling zijn
neergelegd in bijlage a van het onderhavige reglement.
Toelichting artikel A.2
In algemeenheid geldt het bepaalde in
artikel A.2. Voor bepaalde bijzondere
situaties is voor de duidelijkheid en
de leesbaarheid expliciet verwezen
naar de relevante bepalingen uit het
pensioenreglement
Afup-regeling
Artikel A.3
1. Onder afup-regeling wordt verstaan de aanvullende flexibele uittredingsregeling politie in aanvulling op
de fpu-regeling, bedoeld in artikel 1.5
van het pensioenreglement en ter vervanging van de FLO-regeling, zoals
die door sociale partners in de sector
politie op 12 maart 1999 in het
Akkoord arbeidsvoorwaarden sector
politie 1999-2000, is overeengekomen
en zoals in het onderhavige reglement
nader uitgewerkt.
2. Het afup-pensioen bestaat uit een
algemeen deel dat door de deelnemer,
bedoeld in artikel B.3, eerste lid in
een deelnemingsperiode van 35 jaren
wordt opgebouwd teneinde bij het
bereiken van de leeftijd van 61 jaar
een uitkeringsniveau te bereiken van
70% van de voorlaatste berekeningsgrondslag.
3. Het algemeen deel, bedoeld in het
tweede lid, bestaat uit een opbouw
algemeen en een basis algemeen.
4. Het afup-pensioen bestaat naast
het algemeen deel, bedoeld in het
tweede lid dat wordt opgebouwd in
een deelnemingsperiode van 35 jaren
uit een specifiek deel, dat door de
deelnemer, bedoeld in artikel B.3,
tweede lid, in een deelnemingsperiode
van 25 jaren wordt opgebouwd.
Algemeen deel en specifiek deel
samen stellen de deelnemer in staat
bij het bereiken van de leeftijd van 60
jaar een uitkeringsniveau te bereiken
van 80% van de voorlaatste berekeningsgrondslag.
5. Het specifiek deel, bedoeld in het
vierde lid, bestaat uit een opbouw
specifiek en een basis specifiek.
6. Het uitkeringsniveau, bedoeld in
het tweede en vierde lid, wordt
gevormd door het krachtens het pensioenreglement toe te kennen flexibel

pensioen, het krachtens dit reglement
toe te kennen aanvullend flexibel pensioen, een uitkering krachtens het
fpu-reglement en een uitkering krachtens de afup-garantieregeling.
7. De afup-regeling maakt het voor
de deelnemers mogelijk de in het
tweede, respectievelijk vierde lid
bedoelde uitkering vanaf de leeftijd
van 55 jaar tot het bereiken van de
leeftijd van 65 jaar volledig dan wel
gedeeltelijk – afhankelijk van de mate
van uittreding – op te nemen.
8. Een variatie in de hoogte van het
uitkeringsniveau van het afup-pensioen kan slechts plaatsvinden indien
en voorzover de verhouding van
100:75 tussen het hoogste en het laagste uitkeringsniveau niet wordt overschreden.
9. De hoogte van het uitkeringsniveau van het afup-pensioen bedraagt
niet meer dan 100% van de voorlaatste berekeningsgrondslag. Indien het
uitkeringsniveau meer zou bedragen
dan 100% van de voorlaatste berekeningsgrondslag wordt het meerdere
omgezet in aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
10. Bij beëindiging van de deelneming, bedoeld in artikel B.3, eerste
lid en voortzetting van de deelneming
in het pensioenreglement worden de
aanspraken op afup-pensioen direct
omgezet in aanspraak op flexibel pensioen.
Toelichting artikel A.3
eerste lid
Met ingang van 1 januari 2001 komt
de flo-regeling voor de sector politie
te vervallen. Daarvoor in de plaats
komt de afup-regeling. De afup-regeling is een aanvulling op de reguliere
fpu en bestaat uit een algemeen en
specifiek deel. Algemeen uitgangspunt
is dat voor de afup-regeling waar
mogelijk wordt aangesloten bij de
bepalingen inzake de reguliere fpu.
tweede lid
Het algemeen deel is gericht op een
uittredingsleeftijd van de deelnemer
van 61 jaar en voorziet in een
opbouw van 5 extra fpu-jaren op te
bouwen in 35 jaren. Deze 5 jaren
leveren samen met de reguliere fpu
een uitkering van 70% gedurende de
periode van 61 tot 62 jaar op. Het
volledige algemeen deel wordt opgebouwd in 35 jaren, dat wil zeggen dat
de deelnemer naast 35 politiejaren
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ook 35 fpu-jaren moet opbouwen.
Iemand die 35 afup-jaren en 35 fpujaren heeft opgebouwd ontvangt een
uitkering van 70% (som van fpu en
afup-pensioen) gedurende de periode
van 61 tot 65 jaar.
derde lid
Het algemeen deel bestaat uit een
opbouw algemeen, een basis algemeen
en eventueel een garantie algemeen.
Opbouw algemeen en basis algemeen
worden geregeld in onderhavig reglement. De garantie algemeen is terug
te vinden in de afup-garantieregeling.
vierde lid
Het specifiek deel van het afup-pensioen is een aanvulling op het algemeen deel. Het algemeen deel en het
specifiek deel tezamen voorzien bij
een opbouw van 35 politiejaren - en
derhalve ook 35 fpu-jaren - en 25
jaren doorgebracht in een ‘executieve’
politiefunctie in een uitkering van
80% ingaande op 60 jarige leeftijd tot
ingangsdatum ouderdomspensioen.
Nadat door de deelnemer 25 jaren in
een ‘executieve’ politiefunctie zijn
doorgebracht stopt de opbouw voor
het specifiek deel.
vijfde lid
Het specifiek deel bestaat uit een
opbouw specifiek, een basis specifiek
en eventueel een garantie specifiek. In
onderhavig reglement worden
opbouw specifiek en basis specifiek
geregeld. De garantie specifiek is
opgenomen in de afup-garantieregeling.
zesde lid
Het uitkeringsniveau is de som van :
a. het fpu-pensioen, gebaseerd op
een (verplichte) collectieve pensioenopbouw, een (vrijwillige) individuele
pensioenopbouw en een uitkering ten
laste van het Vut-fonds;
b. het algemeen deel van het afuppensioen, bestaande uit een opbouw
algemeen, basis algemeen en een
garantie algemeen;
c. het specifiek deel van het afup-pensioen, bestaande uit een opbouw specifiek, een basis specifiek en een
garantie specifiek.
Met dien verstande dat de garantie
algemeen en het specifiek deel niet
voor iedereen van toepassing is.
zevende lid
De deelnemer heeft binnen bepaalde
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marges keuzevrijheid voor wat betreft
het tijdstip en de mate – volledig dan
wel gedeeltelijk – van vervroegde uittreding. Gelet op het uitgangspunt
dat afup-ontslag en fpu-ontslag
samenvallen, volgt de afup-regeling
ook de fpu-regeling voor wat betreft
de periode waarin het ontslag kan
plaatsvinden. Evenals onder de fpuregeling is dit de periode van 55
(vroegst mogelijke datum) tot 65 jaar
(ingangsdatum ouderdomspensioen).
achtste lid
Variatie in hoogte van het uitkeringsniveau is mogelijk. Op grond van fiscale wetgeving geldt een grens van
100:75.
negende lid
Het uitkeringsniveau, bedoeld in het
zesde lid is begrensd op 100% van de
voorlaatste berekeningsgrondslag.
Alles boven deze grens wordt omgezet in OP/NP aanspraken.
tiende lid
Bij vertrek uit de sector politie en het
voortzetten van de deelneming in het
pensioenreglement worden de krachtens onderhavig reglement opgebouwde aanspraken op afup-pensioen
omgezet in aanspraak op flexibel pensioen.
B. Werkingssfeer en deelneming
Werkingssfeer
Artikel B.1
Dit reglement is van toepassing op de
werkgevers in de sector politie, hun
werknemers en de nabestaanden van
die werknemers.
Toelichting artikel B.1
In dit artikel is de doelgroep bepaald
van de afup-regeling. De krachtens
onderhavig reglement opgebouwde
afup-aanspraken worden (analoog
aan de fpu-aanspraken) ook betrokken bij het bepalen van de aanspraken van de nabestaanden van de
werknemers. De relevante bepalingen
uit het pensioenreglement zijn van
overeenkomstige toepassing. (Zie
hiervoor ook bijlage a bij artikel
A.2).
Werkgevers
Artikel B.2
Werkgevers in de sector politie zijn:

a. de korpsbeheerder, bedoeld in artikel 23, van de Politiewet 1993, voor
zover het betreft de aspirant, de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering
van de politietaak en de ambtenaar,
aangesteld voor de uitvoering van
technische, administratieve en andere
taken ten dienste van de politie, die
werkzaam is bij een regionaal politiekorps;
b. de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, voor
zover het betreft de aspirant, de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering
van de politietaak, de ambtenaar,
aangesteld voor de uitvoering van
technische, administratieve en andere
taken ten dienste van de politie, die
werkzaam is bij het Korps landelijke
politiediensten en de ambtenaar werkzaam bij de Organisatie Informatieen communicatietechnologie OOV;
c. de Minister van Justitie, voor zover
het betreft de bijzondere ambtenaar
van politie;
d. de bestuursraad van het LSOP,
voor zover het betreft de ambtenaar,
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b van de LSOP-wet;
e. de directie van het LSOP, voor
zover het betreft de ambtenaar,
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c van de LSOP-wet;
f. de werkgevers die op verzoek door
de sectorale commissie politie tot de
afup-regeling zijn toegelaten.
Toelichting artikel B.2
In dit artikel wordt een limitatieve
opsomming gegeven van de werkgevers die op datum inwerkingtreding
onder de werkingssfeer van onderhavig reglement vallen. De mogelijkheid
wordt gelaten aan de sectorale commissie politie om werkgevers die niet
rechtstreeks hieronder vallen alsnog
onder deze werkingssfeer te brengen.
Dit laatste alleen indien de betreffende werkgevers daarom hebben verzocht.

2. Deelnemers in het specifiek deel
zijn:
a. de werknemers, bedoeld in het eerste lid, die behoren tot de in artikel 1,
eerste lid, onder c en e van het Barp
genoemde ambtenaren, bezoldigd volgens de salarisschalen tot en met 11
van het Bbp voor zolang de periode
van deelneming niet meer dan 25
jaren bedraagt en uiterlijk tot de eerste dag van de maand volgend op die
waarin zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt;
b. de werknemers, bedoeld in het eerste lid, die een functie vervullen die
door het bevoegd gezag op grond van
de Regeling aanwijzing administratief-technische functies (Stcrt. XX,
2000) is aangewezen als functie waaraan het deelnemerschap in het specifiek deel is verbonden, voor zolang de
periode van deelneming niet meer dan
25 jaren bedraagt en uiterlijk tot de
eerste dag van de maand volgend op
die waarin zij de leeftijd van 65 jaar
hebben bereikt.
3. De totale periode van deelneming,
bedoeld in het tweede lid kan ook
ingeval van onderbreking of herintreden in de politiefunctie niet meer
bedragen dan 25 jaren.
4. Bij het bepalen van de 25 jaren,
bedoeld in het tweede en het derde
lid, worden eerst de garantiejaren,
bedoeld in de artikelen 7 en 8, van de
afup-garantieregeling in beschouwing
genomen.
5. In afwijking van het eerste en het
tweede lid worden niet als deelnemers
aangemerkt de werknemers die behoren tot de in artikel 88, eerste lid van
het Barp genoemde ambtenaren.
Toelichting artikel B.3

eerste lid
Deelname in het algemeen deel van
de afup-regeling is verplicht voor alle
werknemers werkzaam bij een werkgever in de sector politie waarop de
afup-regeling van toepassing is.
Deelneming
Aangezien de afup-regeling een aanvulling is op de reguliere fpu-regeling,
Artikel B.3
is deelname in de afup-regeling alleen
1. Deelnemers in het algemeen deel
mogelijk indien sprake is van deelnazijn de werknemers, bedoeld in artikel me in de fpu-regeling. Voor wat
2.3 van het pensioenreglement voor
betreft de omschrijving van het begrip
zover werkzaam bij een werkgever,
werknemer wordt dan ook verwezen
bedoeld in artikel B.2 en wel uiterlijk naar artikel 2.3 van het pensioenretot de eerste dag van de maand volglement. In dit artikel is bepaald dat
gend op die waarin zij de leeftijd van als werknemer worden aangemerkt
65 jaar hebben bereikt.
a. de overheidswerknemers, bedoeld
in artikel 2 van de WPA;
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(dit zijn de werknemers die in dienst
zijn van ‘B1, B2, en B3-instellingen’)
b. de werknemers die bij een vrijwillig
tot ABP toegetreden privaatrechtelijk
rechtspersoon arbeid in een dienstverhouding verrichten, met uitzondering
van de personen of groepen van personen die door het bestuur zijn uitgezonderd.

van het afup-pensioen. Premie kan
slechts verschuldigd zijn voor tijd
vanaf 1 januari 2001. Er dient premie
te worden betaald voor de deelnemers
in de afup-regeling over opbouw en
basis algemeen en opbouw en basis
specifiek.

sief voor de sector politie vandaar dat
het bestuur niet eerder overgaat tot
het vaststellen van het premiepercentage dan nadat de sectorale commissie politie is gehoord.

Premiegrondslag afup-pensioen

tweede lid
Alleen de werknemers die een ‘executieve’ functie vervullen bouwen op
voor het specifiek deel van het afuppensioen. Voor de exacte omschrijving van de categorieën van werknemers die in aanmerking komen voor
opbouw van het specifiek deel is verwezen naar de relevante bepalingen in
het Barp en de Regeling aanwijzing
administratief-technische functies.

Artikel C.2
De premiegrondslag voor het algemeen deel en het specifiek deel is het
in artikel 3.1 van het pensioenreglement bedoelde inkomen in de politiefunctie.

Artikel C.4
De werkgever kan een deel van de
voor het algemeen deel verschuldigde
pensioenpremie, bedoeld in artikel
C.3, eerste lid verhalen op de deelnemer.

derde lid
De periode vóór onderbreking en de
periode vóór uittreden worden niet
afzonderlijk getoetst aan de 25 jaren
termijn. Bij voortzetting en bij herintreden vindt doortelling plaats van
het aantal jaren dat daarvoor al in
een ‘executieve’ functie was doorgebracht.
vierde lid
Bij het bepalen van de 25 jaren in
‘executieve’ dienst doorgebracht
wordt uitgegaan van de garantiejaren
en worden vervolgens de opbouwjaren betrokken.
vijfde lid
De werknemers die behoren tot de in
artikel 88, het eerste lid van het Barp
genoemde ambtenaren vallen niet
onder de werkingssfeer van de afupregeling. Op deze categorie is de
Regeling bijzondere ontslaguitkering
politie van toepassing.
C. Pensioenpremies
Premieplicht afup-pensioen
Artikel C.1
De werkgever is pensioenpremie voor
het algemeen deel en het specifiek
deel verschuldigd voor iedere in zijn
dienst zijnde deelnemer, bedoeld in
artikel B.3.
Toelichting artikel C.1
Volgens dit artikel is sprake van premieplicht van de werkgever voor het
algemeen deel en het specifiek deel

Toelichting artikel C.2
Voor wat betreft de te hanteren premiegrondslag is aansluiting gezocht
bij de fpu-regeling. Uitgegaan wordt
van het jaarinkomen uit de politiefunctie dat op grond van artikel 3.1
van het pensioenreglement wordt
vastgesteld.

Verhaal van pensioenpremie

Toelichting artikel C.4
De premieverdeling tussen werkgever
en werknemer is onderdeel van de
door sociale partners in de sector
politie op 12 maart 1999 gemaakte
afspraken. De verhaalsmogelijkheid
van de werkgever op de werknemer is
beperkt tot het algemeen deel.
Verdere uitwerking vindt plaats in het
Besluit bezoldiging politie en niet in
onderhavig reglement.

Pensioenpremies afup-pensioen
D. Pensioengeldige tijd afup-pensioen
Artikel C.3
1. De pensioenpremie voor het algemeen deel en het specifiek deel
bedraagt het in het volgende lid
bedoelde percentage van de premiegrondslag, bedoeld in artikel C.2.
2. De hoogte van het pensioenpremiepercentage voor het algemeen deel en
het specifiek deel wordt door het
bestuur, gehoord de sectorale commissie politie en gehoord de actuarieel adviseur, vastgesteld, volgens
de methodiek, beschreven in de door
het bestuur vastgestelde actuariële en
bedrijfstechnische nota, bedoeld in
artikel 3, vierde lid van de statuten.
3. De pensioenpremie voor een deelnemer in een deeltijddienstverhouding
bedraagt, gedurende een periode
waarvoor een deeltijdfactor is vastgesteld, de in het eerste lid bedoelde
pensioenpremie vermenigvuldigd met
die deeltijdfactor.

Pensioengeldige tijd
Artikel D.1
1. Als pensioengeldige tijd komt in
aanmerking de tijd vanaf 1 januari
2001 doorgebracht als deelnemer.
2. De pensioengeldige tijd doorgebracht in een deeltijddienstverhouding
telt mee voor het gedeelte dat wordt
uitgedrukt door de deeltijdfactor die
betrekking heeft op die tijd.
Toelichting artikel D.1
eerste lid
Voor afup-pensioen kan slechts in
aanmerking worden genomen tijd
vanaf 1 januari 2001 als deelnemer in
deze regeling doorgebracht doch
uiterlijk tot de eerste dag van de
maand volgende op die waarin de
deelnemer de leeftijd van 65 jaar
bereikt.

Toelichting artikel C.3
eerste lid
Het vast te stellen premiepercentage
betreft de premie die voor opbouw en
basis algemeen en voor opbouw en
basis specifiek door de werkgever aan
ABP is verschuldigd.
tweede lid
De afup-regeling is een regeling exclu-
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tweede lid
Is afup-pensioen in deeltijd opgebouwd dan telt die tijd mee naar rato
van de omvang van de betrekking.
Pensioengeldige tijd is derhalve kalendertijd x deeltijdfactor. Waarbij
wordt opgemerkt dat kalendertijd niet
alleen een volledig kalenderjaar
(van 1-1 tot 1-1) betreft.
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E. Afup-pensioen

van de artikelen 5.5 en 5.6 van het
pensioenreglement.
Recht op afup-pensioen
2. Het algemeen deel bedraagt jaarlijks de som van opbouw algemeen en
Artikel E.1
basis algemeen waarbij:
De deelnemer die recht heeft op flexi- a. opbouw algemeen het bedrag is dat
bel pensioen heeft recht op afup-pen- resulteert uit de vermenigvuldiging
sioen met ingang van het tijdstip van van 0,714 procent van de pensioeningang van het flexibel pensioen.
grondslag met de pensioengeldige tijd,
doorgebracht als deelnemer, bedoeld
Toelichting artikel E.1
in artikel B.3, eerste lid; en
De afup-regeling is een aanvulling op b. basis algemeen het bedrag is dat
de fpu-regeling. Om in aanmerking te resulteert uit de vermenigvuldiging
komen voor een afup-pensioen moet
van 0,500 procent van de franchise
er daarom recht bestaan op een flexi- met de pensioengeldige tijd, doorgebel pensioen. Afup-pensioen moet op bracht als deelnemer, bedoeld in artidezelfde dag ingaan als flexibel penkel B.3, eerste lid.
sioen.
3. Het specifiek deel bedraagt jaarlijks de som van opbouw specifiek en
Berekeningsgrondslag
basis specifiek waarbij:
a. opbouw specifiek het bedrag is dat
Artikel E.2
resulteert uit de vermenigvuldiging
1.Voor de vaststelling van het afupvan 1,006 procent van de pensioenpensioen geldt als berekeningsgrondgrondslag met de pensioengeldige tijd
slag, de berekeningsgrondslag die is
doorgebracht als deelnemer, bedoeld
vastgesteld voor het jaar voorafgaan- in artikel B3, tweede lid; en
de aan het jaar waarin de vervroegde b. basis specifiek het bedrag is dat
uittreding uit de politiefunctie heeft
resulteert uit de vermenigvuldiging
plaatsgevonden.
van 0,971 procent van de franchise
2. Voor de deelnemer die meerdere
met de pensioengeldige tijd doorgefuncties in de sector politie vervult en bracht als deelnemer, bedoeld in artibij het bereiken van de leeftijd van 55 kel B.3, tweede lid.
jaar of daarna geheel of gedeeltelijk
4. Indien het volgens het eerste en het
vervroegd uittreedt uit één of meer
tweede lid berekende algemeen deel
functies wordt voor het berekenen
wordt toegekend met ingang van een
van het afup-pensioen uitgegaan van
datum, die is gelegen vóór of na het
de met inachtneming van het bepaal- tijdstip waarop de deelnemer de leefde in het eerste lid vastgestelde beretijd van 61 jaar bereikt, dan wordt
keningsgrondslag in de geheel of
het afup-pensioen actuarieel verlaagd
gedeeltelijk beëindigde politiefunctie.
of verhoogd met toepassing van de in
bijlage b van het onderhavige regleToelichting artikel E.2
ment weergegeven tabel.
5. Indien het volgens het eerste en het
eerste lid
derde lid berekende specifiek deel
In dit artikel wordt geregeld welke
wordt toegekend met ingang van een
berekeningsgrondslag voor de vastdatum, die is gelegen vóór of na het
stelling van het afup-pensioen in aan- tijdstip waarop de deelnemer de leefmerking wordt genomen.
tijd van 60 jaar heeft bereikt, dan
wordt het afup-pensioen actuarieel
tweede lid
verlaagd of verhoogd met toepassing
Indien een deelnemer meerdere funcvan de in bijlage c van het onderhavities in de sector politie vervult en uit
ge reglement weergegeven tabel.
een of meer van die functies geheel of 6. In geval van gedeeltelijke vervroeggedeeltelijk vervroegd uittreedt wordt de uittreding wordt het met toepasde berekeningsgrondslag gehanteerd
sing van de voorgaande leden bereuit de dienstverhouding van uittreden. kende afup-pensioen evenredig aan de
mate van uittreding aangepast.
Pensioenberekening
Toelichting artikel E.3
Artikel E.3
1. Het afup-pensioen wordt berekend eerste lid
over de pensioengeldige tijd, bedoeld
Het afup-pensioen wordt berekend
in artikel D.1 en met inachtneming
aan de hand van de pensioengeldige
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tijd ingevolge artikel D.1, daarbij
rekening houdend met het bepaalde
in het pensioenreglement inzake verlof en omrekening van pensioengeldige tijd in geval van onderbreking van
deelneming en omrekening bij een
25% of 5% knip.
tweede lid
Het algemeen deel is samengesteld uit
opbouw algemeen en basis algemeen.
De in dit artikellid vermelde componenten en factoren maken het mogelijk invulling te geven aan het bepaalde in artikel A.3, tweede lid .
derde lid
Het specifiek deel is samengesteld uit
opbouw specifiek en basis specifiek .
Op basis van de componenten en factoren in dit artikellid genoemd wordt
invulling gegeven aan het bepaalde in
artikel A.3, vierde lid.
vierde en vijfde lid
De omrekening bij eerder of later uittreden dan op de eerste van de
maand volgend op de 61-jarige,
respectievelijk de 60-jarige leeftijd
vindt plaats aan de hand van de tabel
neergelegd in bijlage g van het pensioenreglement.
F. Indexatie
Artikel F.1
1. De berekeningsgrondslag van een
ingegaan afup-pensioen wordt aangepast conform het percentage dat
resulteert uit de toepassing van het
bepaalde in artikel 12.1 van het pensioenreglement tenzij de financiële
positie van het fonds zich dwingend
tegen die aanpassing verzet.
2. Alvorens tot het achterwege laten
van de in het eerste lid bedoelde aanpassing te besluiten stelt het bestuur,
gehoord de sectorale commissie politie, de externe actuaris in de gelegenheid over het voornemen daartoe binnen twee maanden te adviseren.
G. Slotbepaling
Artikel G.1
Dit reglement treedt in werking op 1
januari 2001.
Bijlage a, behorende bij artikel A.2
van het Afup-opbouwreglement.
Bepalingen van het pensioenreglement
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die van overeenkomstige toepassing
zijn op de afup-regeling:
1. hoofdstuk 2. Werkingssfeer, deelneming en aanspraken:
artikel 2.5 vermindering en beperking
van aanspraken.
Vermindering van aanspraken op
afup-pensioen vindt plaats om reden
als genoemd in het eerste en derde lid
van dit artikel.
2. hoofdstuk 4. Pensioenpremie:
artikel 4.7 premiebetaling;
3. hoofdstuk 5a. Flexibel pensioen:
artikel 5a.5: samenvoegen in geval
van meerdere flexibele pensioenen is
van overeenkomstige toepassing in
geval sprake is van meerdere politiefuncties.
artikel 5a.6: vermindering flexibel
pensioen bij pensioenverevening;
artikel 5a.7: uitruil flexibel pensioen
met ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

artikel 13.4 betaling, eerste lid.
8. hoofdstuk 14. Berichtgeving en
inlichtingen:
artikel 14.1 berichtgeving;
artikel 14.2 inlichtingen en mededelingen.
9. hoofdstuk 15. Sanctiebepalingen:
artikelen 15.4 en 15.5.
10. hoofdstuk 17. Vrijstelling van verplichte deelneming wegens gemoedsbezwaren:
artikel 17.1 en de daarbij behorende
bijlage.
11. hoofdstuk 19. Slotbepalingen:
artikel 19.1: bijzondere gevallen;
artikel 19.2: bestuursvoorschriften;
artikel 19.3: bestuursvoorschriften;
artikel 19.4: beroep en bezwaar.

4. hoofdstuk 7.
Nabestaandenpensioen:
artikel 7.12: overlijdensuitkering bij
flexibel pensioen.
5. hoofdstuk 10. Premievrije aanspraken:
artikel 10.1 premievrije aanspraken
bij tussentijds eindigen van de deelneming. Met inachtneming van het
bepaalde in dit artikel wordt ook een
premievrije aanspraak op afup-pensioen bepaald.
6. hoofdstuk 11. Waarde-overdracht/overname en uitkering ineens:
artikelen 11.1 en 11.2: waarde-overdracht;
artikel 11.5: afkoop van pensioen is
met uitzondering van het vijfde lid
van overeenkomstige toepassing. Met
dien verstande dat voor toetsing aan
het grensbedrag, bedoeld in het eerste
lid van artikel 11.5, wordt uitgegaan
van de som van de uitkering ingevolge fpu en de uitkering ingevolge afup.
7. hoofdstuk 13. Toekenning, einde
en betaling pensioen:
artikel 13.1: toekenning pensioen;
artikel 13.3: einde pensioen en herplaatsingstoelage eerste, tweede en
derde lid is van overeenkomstige toepassing nu flexibel pensioen en afuppensioen onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden.
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Bijlage b, behorende bij artikel A.2 van het Afup-opbouwreglement.
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Bijlage c, behorende bij artikel A.2 van het Afup-opbouwreglement.

Artikel IV
Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries.
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