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Status: Informafe

Ondergetekenden

1. De overheidswerkgevers verenigd in de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), te
weten de werkgevers van hat personeel in de sectoren Rijk, Defensie, Primair onderwijs, Voortgezet
ondenwijs, Politie, Rechterlijke macht, Gemeenten, Waterschappen, Provlncies, Academische

Ziekenhuizen, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk onderwijs, Onderzoekinstellingen,
Beroepsonderwijs en voiwasseneneducatie (hierna te noemen de sectorwerkgevers),
te dezen gezamenlijk en in overeenstemming handeiend met:

De Algemene Centrale van Overheidspersoneel(ACOP FNV), de Gtiristelijke Centrale van
Overheids- en Onderwijspersoneel(CCOOP), het Ambtenarencentrum (AC), de Centrale van
Middeibare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CHMF),
(hierna te noemen de centrales);

de sectorwerkgevers en de centrales hierna gezamenlijk te noemen: sociale partners
en

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

sociale partners en ABP hierna gezamenlijk te noemen: partijen
overwegende:

A. In de pensioenovereenkomst en het daarop gebaseerde pensioenreglement hebben sociale partners
de omvang van het voorwaardelijk pensioen vastgelegd, evenals het moment waarop en de
voorwaarden waaronder dit door ABP aan de rechthebbenden als pensioenaanspraak wordt
toegekend. Zulks met inbegrip van de bevoegdheid van ABP om via vaststelling en heffing van premie
te voorzien in de in 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 voorwaardelijk pensioen.
C. De bij aanvang van deze overeenkomst bij ABP bestaande bestemmingsreserve voor de overgangsregeling voorwaardelijke inkoop OP/NP wordt in ingezet ter damping van de voonvaardelijke
inkooppremie, waarna de voorwaardelijke inkooppremie over de resterende perlode van financiering
van de voorwaardelijk inkoop, zijnde de periods van 1 januari 2016 tot 1 januari 2023, wordt
geSgaliseerd.
D. Sociale partners zijn op 10 September 2015 overeengekomen dat er op de balans van ABP een
bestemmingsreserve wordt gevormd die als doel heeft zorg te dragen voor premiestabilisatie.
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 premie en hieraan worden
anderzijds onttrekklngen 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 als een schuld aan sociale partners verantwoord en maakt geen onderdeel uit van
het eigen vermogen van ABP.
G. Partijen wensen in deze overeenkomst aanvullende afspraken te maken over de uitvoering en over de
voeding van en onttrekking aan de bestemmingsreserve.
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komen als volgt overeen:
Artikel 1

Opdracht en aanvaarding

Sociale partners hebben aan ABP opgedragen, weike opdracht ABP heeft aanvaard, de uitvoering van de
Regaling voorwaardelijke inkoop, zeals beschreven in Overgangsbepaling D bij artikel 7.5 Pensioenreglement. ABP heeft de opdracht aanvaard onder de vooiwaarde dat sociale partners zich verplichten te
bewerkstelligen dat aan ABP de benodigde bijdragen ter financiering van de Regeling voorwaardelijke
inkoop ter beschikking worden gesteld, een en ander zoals hierna aanvullend overeengekomen.
Artikel 2
Financiering van voorwaardelljk pensloen
1. Partijen komen overeen de voor de financiering van het voorwaardelijk pensioen benodigde premie
voor de jaren 2016 t/m 2022 jaarlijks te baseren op de te verwachten lasten en verwachte
premiegrondsiagen, 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 egalisatle van de premie over de periode tot 2023 te bewerkstelligen.
2. Ter financiering van voon/vaardelijk pensloen 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 premie vast, met Inachtneming van het bepaalde In het eerste lid en conform de
methoden en grondslagen, vermeid In de actuarifile en bedrijfstechnische nota. Sociale partners
verplichten zich te bewerkstelligen dat de vastgestelde premie ter tieschikking wordt gesteld aan
ABP. ABP houdt de premie ten behoeve van de reguliere pensioenregeling strikt gescheiden van de
premie ten behoeve van de voonwaardelijke inkoopregeling.
4. Voor zover de ontvangen premie hoger is dan benodigd voor de financiering van de lasten in het
betreffende 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 actuarifele en bedrijfstechnische nota. Indien
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 beieggingsmix die volledig bestaat
uit staatsleningen.
Artikel 3
Toekenning pensioenaanspraken
In Overgangsbepaling D bij artikel 7.5 van het pensioenreglement zijn de voorwaarden waaronder ABP
het voorwaardelijk pensioen omzet in onvoorwaardelijke pensioenaanspraken, opgenomen.
Artikel 4
Wijze van betaien van de verschuldigde voorwaardelijke Inkooppremie
Hoofdstuk 3 van het uitvoeringsreglement van ABP Is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
de betaling van de VPL-premle.
Artikel 5

Informatlepllcht

1.

Indien ABP op enig moment vaststelt dat de conform artikel 2, derde lid voor het betreffende jaar
vastgestelde voorwaardelijke inkooppremie tezamen met de bestemmingsreserve niet toereikend zai
zijn om de door sociale partners toegezegde Regeling voorwaardelijke inkoop in dat jaar uit te
voeren, brengt ABP sociale partners hiervan onverwijid op de hoogte.

2.

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

Artikel 6
Algemene bepalingen
1. Deze overeenkomst treedt in working met ingang van 1 januari 2016 en eindigt uiterlijk op =1 juli 2023.
2. Na het eindigen van deze overeenkomst zaI ABP een eindafrekening opmaken. In geval van een
positief saldo zai ABP de resterende VPL-bestemmlngsreserve storten In een bestemmingsreserve
bij ABP ten behoeve van een door sociale partners te formuleren onderdeel van de pensioenregeling.

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

Sectorwerkgevers verenigd in de
Stichting Verbond
Sectorwerkgevers Overheid

Namens sector gemeenten
mw. mr. S. Rjpstra——

Centrales van

overheidspersoneel

OP
Di'j

Bestuur Stichting
pensioenfonds ABP

voor
mw. drs

ortmann-Kool

Namens sectoren Politie, Defensie,

Namens CCOOP

1® vice-voorzitter

Rechterlijke mactit

J. de Bruin

C.J. W. de Veer

'pJLiJUifjU^

<C\
/

Namens dector Rijk
drs. C.A. van Ogtrop

Namens CMHF

Secretaris

O. hioole

W.J. Berg
r

Namens sectoren Hoger

Namens AC

Beroepsondenvijs, Universiteiten,
Onderzoeksinsteilingen en UMC's

mr. J.J.H. van Hujsen

drs. A. Jonkman

Namens sector Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatle

W.G.G. van Dalen

Namens sectpre<[i Primair Onderwijs
derwijs
en Voqrtgi
E.J.B

NamdRs!s£iBtdren Waterschappen
en Provincles

drs. R.G.W^JB-aTTaSF^^Mast
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