Overgangsbepalingen
Was u in dienst voor januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels:
Nr. 123 Berekening wezenpensioen
Aanvullingen en kortingen in
verband met pensioenaanspraken
opgebouwd vóór 1 januari 1996

Nr. 124 Berekening wezenpensioen
Wezenpensioen over diensttijd voor
1 januari 2008

Nr. 125 Berekening wezenpensioen
Overlijden van:
a. de voor 1 januari 2006
gepensioneerde;
b. deelnemer geboren voor
1 januari 1950, die recht heeft
gehad op een bijzondere
uitkering als bedoeld in artikel 3
van het FPU-reglement;
c. de werknemer of
gepensioneerde die voorheen
FPU-gepensioneerde was.
Nr. 126 Berekening wezenpensioen
Ingekochte aanspraken op
ouderdomspensioen

Nr. 127 Berekening wezenpensioen
Berekening wezenpensioen over
diensttijd tussen 1 januari 2008 en
op of voor 1 januari 2018

1. ABP betrekt bij de berekening van het wezenpensioen
dat mede wordt ontleend aan pensioenaanspraken
opgebouwd vóór 1 januari 1996, de aanvullingen en
kortingen in verband de omrekening van de tot die
datum opgebouwde aanspraak volgens hoofdstuk 18
van het pensioenreglement, zoals dat luidde op
31 december 2005.
2. Bijlage K bij dit reglement geeft aan in welke gevallen
en tot welke bedragen een aanvulling wordt verleend
of een korting wordt toegepast.

Het wezenpensioen is een gedeelte van het
ouderdomspensioen bij toepassing van het onderdeel
“Partnerpensioen en wezenpensioen” van het
pensioenreglement:
• als er een partner of verzorger is: een zevende deel;
• als er geen partner of verzorger is; twee zevende
deel.

Het wezenpensioen bedraagt bij overlijden van de
gepensioneerde of deelnemer bij toepassing van het
onderdeel ”Partnerpensioen en wezenpensioen” van het
pensioenreglement:
• als er een partner of verzorger is: een zevende deel;
• als er geen partner of verzorger is; twee zevende
deel.

Bij de berekening van het wezenpensioen wordt
uitgegaan van het ouderdomspensioen zonder rekening
te houden met de aanspraken op ouderdomspensioen op
basis van overgangsbepaling 44.

Het wezenpensioen bedraagt een tiende deel van het
ouderdomspensioen als de verzorger van het kind in
verband met hetzelfde overlijden recht heeft op
partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen.
Het wezenpensioen bedraagt twee tiende deel van het
ouderdomspensioen, als er geen verzorger is.

Overgangsbepalingen
Tevens blijft artikel 10.3 van het pensioenreglement zoals
dat luidde op 31 december 2017 van overeenkomstige
toepassing voor zover sprake is van een overlijden voor
1 januari 2018.
Nr. 128 Berekening wezenpensioen
Wezenpensioen over diensttijd
tussen 1 januari 2008 en
1 januari 2018.

1. De gezamenlijke wezenpensioenen bedragen niet
meer dan 50% van het ouderdomspensioen;
2. Als de wezenpensioenen meer dan 50% van het
ouderdomspensioen bedragen, vermindert ABP de
wezenpensioenen.

Nr. 129 Berkening wezenpensioenr. 120b Berekening wezenpensioen
1. Wezenpensioen over diensttijd
1. De gezamenlijke wezenpensioenen bedragen niet
voor 1 januari 2008, of
meer dan vijf zevende deel van het
2. Bij overlijden van:
ouderdomspensioen.
a. de voor 1 januari 2006
2. Als de wezenpensioenen meer dan vijf zevende deel
gepensioneerde;
van het ouderdomspensioen bedragen, vermindert
b. deelnemer geboren voor
ABP de wezenpensioenen.
1 januari 1950, die recht
heeft gehad op een
bijzondere uitkering als
bedoeld in artikel 3 van het
FPU-reglement;
c. de werknemer of
gepensioneerde die
voorheen FPUgepensioneerde was.
Nr. 130 Berekening wezenpensioen
Recht op wezenpensioen over
diensttijd tot 1 januari 2018

De wees met recht op wezenpensioen heeft recht op een
compensatie van 15% van het wezenpensioen
opgebouwd over diensttijd voor 1 januari 2018. De
compensatie gaat niet uit boven het fiscale maximum als
bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 en bedraagt
niet meer dan het bedrag vermeld in bijlage 4 bij dit
reglement.

