Overgangsbepalingen
Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels:
Nr. 57 Berekening ouderdomspensioen
Deelnemer of gewezen deelnemer
Omzetting van de aanspraak op partnerpensioen in
met opbouw vóór 1 juli 1999
ouderdomspensioen is niet mogelijk voor de aanspraak
die is opgebouwd vóór 1 juli 1999.
Nr. 58 Berekening ouderdomspensioen
Deelnemer of gewezen deelnemer
De deelnemer of gewezen deelnemer kan, met
met aanspraak op
inachtneming ruilmogelijkheden met partnerpensioen en
PartnerPlusPensioen op basis van de opgebouwd PartnerPlusPensioen, bij ingang van het
overgangsbepaling bij hoofdstuk 14 ouderdomspensioen de aanspraak of een gedeelte van de
aanspraak op partnerpensioen, omzetten in
ouderdomspensioen.
Nr. 58 a Berekening ouderdomspensioen
Vermindering ouderdomspensioen
1.
door omzetting in partnerpensioen
voor diensttijd opgebouwd vanaf
1 juli 1999 en voor
1 januari 2018.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

De deelnemer of gewezen deelnemer kan bij ingang
van het ouderdomspensioen een deel van dat
pensioen omzetten in een verhoging van de aanspraak
op partnerpensioen. Het verhoogde partnerpensioen
bedraagt niet meer dan 70% van het pensioengevend
inkomen als bedoeld in hoofdstuk 7.1.1.
Het ouderdomspensioen in het eerste lid is, indien van
toepassing verminderd op grond van hoofdstuk 3.5.
De omzetting is onherroepelijk.
Bij gedeeltelijke ingang van het ouderdomspensioen
van de deelnemer vindt omzetting plaats naar rato van
de mate van ingang van het ouderdomspensioen.
Bij de omzetting naar een partnerpensioen bij
overlijden op of na 65 jaar hanteert ABP een uniforme
ruilvoet. Deze ruilvoet wordt vastgesteld met
inachtneming van collectieve actuariële
gelijkwaardigheid en waarbij voor mannen en vrouwen
van dezelfde leeftijd bij gelijke rechten op pensioen
gelijke bedragen worden uitgekeerd. In bijlage 1 bij dit
reglement is de ruilvoet opgenomen.
Bij de omzetting van het ouderdomspensioen naar een
partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar, stelt ABP
een leeftijdsafhankelijke ruilvoet vast. In bijlage 1 bij dit
reglement is de ruilvoet per leeftijd opgenomen.
Bij de gepensioneerde die in de periode van 1 januari
2015 tot 1 januari 2018 gekozen heeft voor deze
omzetting wordt het ouderdomspensioen omgezet in
partnerpensioen bij overlijden op of na 65 jaar.

Nr. 59 Berekening ouderdomspensioen
Aanvullingen en kortingen in verband Overgangsbepaling 58 a is niet van toepassing.
met pensioenaanspraken
opgebouwd vóór 1 januari 1996, met
uitzondering van artikel 9 bijlage K
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Nr. 61 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 62 Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen deelneming door omzetting in
partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Vermindering ouderdomspensioen
1. De gewezen deelnemer kan op moment van
bij eindigen deelneming door
beëindiging van het deelnemerschap anders dan door
omzetting in partnerpensioen voor
het ingaan van het ouderdomspensioen of overlijden,
diensttijd vanaf 1 juli 1999 en voor 1
de vanaf
januari 2018
1 juli 1999 tot 1 januari 2018 opgebouwde
aanspraken op ouderdomspensioen omzetten in een
aanspraak op partnerpensioen bij overlijden voor 65
jaar. Het partnerpensioen na omzetting bedraagt niet
meer dan 70% van het pensioengevend inkomen als
bedoeld in hoofdstuk 7.1.1.
2. Het ouderdomspensioen in het eerste lid is indien van
toepassing verminderd op grond van hoofdstuk 3.5.
3. Voor de omzetting van het ouderdomspensioen als
bedoeld in het eerste lid, stelt ABP een
leeftijdsafhankelijke ruilvoet vast. In bijlage 4 bij dit
reglement is de ruilvoet per leeftijd opgenomen.
4. ABP informeert de gewezen deelnemer binnen vier
maanden na het einde van het deelnemerschap over
de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid. De
gewezen deelnemer dient zijn keuze binnen een
beslistermijn van zes weken na ontvangst van deze
mededeling schriftelijk aan ABP mee te delen. Tot het
moment van het eindigen van de beslistermijn,
verkrijgt de gewezen deelnemer een premievrije
aanspraak op partnerpensioen overeenkomstig de tijd
tot het einde van het deelnemerschap.
5. Als omzetting als bedoeld in het eerste lid gevolgd
wordt door waardeoverdracht als bedoeld in
hoofdstuk 9 wordt de vermindering van het
ouderdomspensioen aangepast. De aanspraak op
partnerpensioen, wordt omgezet in een aanspraak op
ouderdomspensioen conform de ruilvoet uit bijlage 1
behorende bij de leeftijd van de gewezen deelnemer
op het moment van waardeoverdracht.
6. Als een gewezen deelnemer op enig moment
opnieuw het deelnemerschap verkrijgt, wordt de
vermindering van het ouderdomspensioen als
bedoeld in het eerste lid aangepast. De aanspraak op
partnerpensioen als bedoeld in het eerste lid, wordt
omgezet in een aanspraak op ouderdomspensioen
conform de ruilvoet uit bijlage 4 behorende bij de
leeftijd van de deelnemer op het moment dat hij
opnieuw deelnemer wordt.
7. Deze bepaling is niet van toepassing op degene die de
deelneming op grond van hoofdstuk 3.8 vrijwillig
voortzet.
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8. Het vijfde en zesde lid zijn niet van toepassing bij
einde partnerschap na beëindiging van het
deelnemerschap en voor waardeoverdracht of voor
het opnieuw verkrijgen van het deelnemerschap.
9. Bij de gewezen deelnemer die in de periode 1 januari
2015 tot 1 januari 2018 bij eindigen deelneming
gekozen heeft voor deze omzetting wordt het
ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen bij
overlijden voor 65 jaar.
Nr. 63 Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen deelneming door omzetting in
partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Aanvullingen en kortingen in verband Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen
met pensioenaanspraken
deelneming door omzetting in partnerpensioen bij
opgebouwd vóór 1 januari 1996, met overlijden voor 65 jaar is niet mogelijk.
uitzondering van artikel 9 bijlage K
Nr. 64 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 67 Partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Aanspraken bij overlijden deelnemer 1. Het partnerpensioen bedraagt bij overlijden van de
of gepensioneerde voor 65 jaar over
deelnemer of gepensioneerde vóór 65 jaar vijf tiende
diensttijd tussen 1 januari 2006 en
gedeelte van het ouderdomspensioen.
1 januari 2018
2. Het eerste lid is eveneens van toepassing op het
partnerpensioen van de partner van de gewezen
deelnemer, als de gewezen deelnemer zijn
ouderdomspensioen heeft omgezet als bedoeld in de
overgangsbepalingen bij overgangsbepalingen
58a, 59, 62 en 63.
3. Bij overlijden van de deelnemer voor 65 jaar
berekent ABP het partnerpensioen ook over de tijd
tot de overledene de AOW-leeftijd zou hebben
bereikt.
Nr. 68 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 69 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 70 Partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Aanspraken opgebouwd vóór
1. Het partnerpensioen van de deelnemer of
1 januari 2006
gepensioneerde bedraagt over aanspraken
opgebouwd vóór 1 januari 2006 vijf zevende deel
van het ouderdomspensioen.
2. Als de overledene een gewezen deelnemer was of
een gepensioneerde die als gewezen deelnemer
met pensioen is gegaan, dan berekent ABP het
partnerpensioen alleen over de tijd tot 1 juli
1999.
3. Als de gewezen deelnemer gekozen heeft voor
omzetting van ouderdomspensioen in
partnerpensioen als bedoeld in
overgangsbepaling 62, berekent ABP het
partnerpensioen ook over het
ouderdomspensioen opgebouwd vanaf 1 juli 1999
tot 1 januari 2006.
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4. Het ouderdomspensioen is het
ouderdomspensioen zonder rekening te houden
met de omzetting van aanspraken op flexibel
pensioen, als bedoeld in overgangsbepalingen 36
en 149.
Nr. 71 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 72 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 73 Partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Aanspraken bij overlijden van de
1. Het partnerpensioen bedraagt bij overlijden van de
deelnemer geboren vóór
deelnemer vóór 65 jaar vijf zevende deel van het
1 januari 1950:
ouderdomspensioen.
a. die recht heeft gehad op een
2. Het in het eerste lid bedoelde ouderdomspensioen is
bijzondere uitkering als bedoeld
het ouderdomspensioen zonder rekening te houden
in artikel 3 van het FPUmet de aanspraken op flexibel pensioen, als bedoeld in
reglement, of
overgangsbepalingen 36 en 151.
b. die recht heeft gehad op de
aanvullende uitkering als
bedoeld in artikel 4 van het FPUreglement.
Nr. 74 Partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Aanvullingen en kortingen in verband 1. ABP betrekt bij de berekening van het
met pensioenaanspraken
partnerpensioen dat mede wordt ontleend aan
opgebouwd vóór 1 januari 1996
pensioenaanspraken opgebouwd voor 1 januari 1996,
de aanvullingen en kortingen in verband met 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.
Nr. 75 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 77 Partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Verhoging partnerpensioen bij lage
1. Als het pensioengevend inkomen in een jaar gelijk is
grondslag voor diensttijd tussen
aan of minder bedraagt dan grensbedrag I vermeld in
1 januari 2015 en 1 januari 2018
bijlage 3 bij dit reglement, wordt het
partnerpensioen berekend over dat jaar verhoogd
tot zeven tiende deel van het ouderdomspensioen.
2. De hoogte van de aanspraak als bedoeld in het
eerste lid wordt tot grensbedrag II zoals vermeld in
bijlage 3 lineair afgebouwd tot vijf tiende deel van
het ouderdomspensioen.
3. Bijlage 3 bij dit reglement vermeldt de
grensbedragen en de periode waarvoor die bedragen
gelden. ABP wijzigt de bijlage na iedere indexatie.
Nr. 78 Partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
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Partnerpensioen bij overlijden voor
de AOW-leeftijd ingegaan voor 1
januari 2018

Als er voor 1 januari 2018 sprake is van een nieuw
partnerschap of als de partner een gezamenlijke
huishouding gaat voeren als bedoeld in de Anw, stelt
ABP het partnerpensioen blijvend opnieuw vast. Het
partnerpensioen wordt dan vastgesteld zonder
rekening te houden met de tijd tot de overledene de
AOW-leeftijd zou bereiken. Dit opnieuw vastgestelde
pensioen gaat in met ingang van de maand nadat de
partner een nieuw partnerschap is aangegaan of een
gezamenlijke huishouding is gaan voeren als bedoeld
in de Anw.

Nr. 79 Partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Vermindering Partnerpensioen met Vermindering van het partnerpensioen vindt ook plaats
bijzonder partnerpensioen bij
over de pensioengeldige tijd tot datum einde
overlijden voor 65 jaar over
partnerschap als er geen recht bestaat op bijzonder
diensttijd tot 1 januari 2018
partnerpensioen over diensttijd tussen 1 juli 1999 en
1 januari 2018.
Nr. 80 Compensatie loonheffing
Compensatie loonheffing voor AOW- 1. De partner met recht op partnerpensioen die de AOWleeftijd bij recht op partnerpensioen
leeftijd nog niet bereikt heeft, heeft recht op een
compensatie van 15% van het partnerpensioen voor
zover de aanspraak op partnerpensioen is opgebouwd
voor 1 juli 1999.
2. De partner met recht op partnerpensioen die de AOW
leeftijd nog niet bereikt heeft, heeft recht op een
compensatie van 7,5% van het partnerpensioen voor
zover de aanspraak op partnerpensioen is opgebouwd
over diensttijd vanaf 1 juli 1999 tot 1 januari 2018 en
de deelnemer is overleden voor 1 januari 2018.
3. De compensatie bedraagt niet meer dan het bedrag
vermeld in bijlage 3 bij dit reglement.
4. De compensatie eindigt op de dag waarop de partner
de AOW-leeftijd bereikt.
5. Het recht op compensatie eindigt op de eerste dag van
de maand waarin de partner voor 1 januari 2018 weer
een partnerschap is aangegaan als bedoeld in het
onderdeel “U heeft een partner”, of de partner een
gezamenlijke huishouding gaat voeren als bedoeld in
de Anw.
Nr. 81 Compensatie Anw
Compensatie indien geen recht op
Anw bij recht op partnerpensioen in
verband met een overlijden voor
1 januari 2018

1.

2.

De partner van een deelnemer of gepensioneerde
met recht op partnerpensioen toegekend in verband
met een overlijden voor 1 januari 2018, heeft recht
op een compensatie als hij geen of niet langer recht
heeft op een Anw-nabestaandenuitkering.
De compensatie gaat in met ingang van de maand
waarin de partner voldoet aan de voorwaarden.
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3.

4.

5.

6.

7.

Nr. 82 Compensatie Anw
Compensatie bij verminderde Anw
bij recht op partnerpensioen in
verband met een overlijden voor 1
januari 2018

Indien de partner bij de toekenning van het
partnerpensioen geen recht heeft op een Anwuitkering en jonger is dan 40 jaar wordt de
compensatie uit het eerste lid toegekend voor een
periode van 12 maanden.
De compensatie bedraagt per jaar waarover pensioen
wordt berekend 2,5% van 75% van de ingevolge de
artikelen 14, 17, eerste en tweede lid, 30 en 31,
eerste lid van de Anw vastgestelde
nabestaandenuitkering.
De maximale compensatie bedraagt niet meer dan
75% van de Anw-nabestaandenuitkering als bedoeld
in artikel 17, eerste en tweede lid en 31, eerste lid
van de Anw.
Het recht op de compensatie vervalt:
a. op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd
bereikt;
b. op de eerste dag van de maand volgende op die
waarin de partner voor 1 januari 2018 weer een
partnerschap aangaat of de partner een
gezamenlijke huishouding gaat voeren als
bedoeld in de Anw.
c. op de dag waarop de Anwnabestaandenuitkering beëindigd wordt omdat
de partner wordt aangemerkt als uitreiziger in de
zin van de Anw.
Als het recht op de compensatie is ontstaan tussen
1 januari 1996 en 1 juli 1999 handhaaft ABP deze
compensatie op het laatstelijk voor 1 juli 1999
vastgestelde niveau, tenzij de compensatie volgens
lid 4 en lid 5 van deze overgangsbepaling hoger is.

1. De partner van een deelnemer of gepensioneerde
met recht op partnerpensioen in verband met een
overlijden voor 1 januari 2018 heeft recht op een
compensatie als hij recht heeft op een verminderde
Anw nabestaandenuitkering door inkomen uit of in
verband met arbeid.
2. De compensatie gaat in met ingang van de maand
waarin de partner voldoet aan de voorwaarden.
3. De compensatie bedraagt per jaar waarover het
pensioen wordt berekend 2,5% van het verschil
tussen 75% van de ingevolge de artikelen 14 en 30
van de Anw vastgestelde nabestaandenuitkering en
de ingevolge artikel 18 van de Anw verminderde
nabestaandenuitkering, waarbij de hoogte van de
Anw nabestaandenuitkering alsmede de verminderde
nabestaandenuitkering wordt vastgesteld op grond
van artikel 17, eerste en tweede lid en artikel 31,
eerste lid.
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Compensatie voor voormalig
AWW-ers

Recht op compensatie is ontstaan
tussen 1 juli 1996 en 1 juli 1999

4. Bij de vaststelling van de compensatie per jaar wordt
rekening gehouden met artikel 17 lid 3 Anw voor
zover dit artikellid voor de vaststelling van de
verminderde Anw van de partner van toepassing is op
31 december 2017 en voor zolang het zonder
onderbreking van toepassing blijft na die datum.
5. De maximale compensatie bedraagt niet meer dan
75% van de Anw nabestaandenuitkering als bedoeld
in artikel 17,eerste en tweede lid en 31 eerste lid van
de Anw. ABP stelt de compensatie opnieuw vast als
de verminderde Anw is gewijzigd.
6. Het recht op de compensatie vervalt
a. op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd
bereikt;
b. op de eerste dag van de maand volgende op die
waarin de partner voor 1 januari 2018 weer een
partnerschap aangaat of de partner een gezamenlijke
huishouding gaat voeren als bedoeld in de Anw.
7. a. Als het recht op de compensatie is ontstaan tussen
1 januari 1996 en 1 juli 1999 volgens artikel 7.4b zoals
dat artikel vóór 1 juli 1999 luidde, vervangt ABP per 1
januari 1998 deze compensatie door de compensatie
bedoeld in de leden 1 tot en met 5 van deze
overgangsbepaling.
b. Deze vervanging vindt niet plaats zolang de reeds
toegekende compensatie hoger is dan de
compensatie bedoeld in de leden 1 tot en met 5 van
deze overgangsbepaling.
c. Is het partnerpensioen ingegaan tussen 1 juli 1996
en 1 juli 1999 en heeft de partner recht op een
verminderde Anw-nabestaandenuitkering dan heeft
hij over deze periode recht op de compensatie
bedoeld in lid 1. De vermindering moet het gevolg zijn
van inkomen uit of in verband met arbeid.

Nr. 95 Vervallen per 1 januari
Nr. 96 Partnerpensioen bij overlijden na 65 jaar
Partnerpensioen over
1. Als de overledene pensioenaanspraken heeft
pensioenaanspraken opgebouwd
opgebouwd tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016
tussen 1 januari 2015 en
bedraagt het partnerpensioen over deze
1 januari 2016
pensioenaanspraken vijf tiende deel van het
ouderdomspensioen.
2. Als de overledene heeft gekozen voor
PartnerPlusPensioen wordt het partnerpensioen,
verhoogd met twee tiende deel van het
ouderdomspensioen dat is opgebouwd in de periode
van deelname aan PartnerPlusPensioen, voor zover
dit is toegestaan binnen de Wet op de Loonbelasting
1964.

Overgangsbepalingen
3. Als u heeft gekozen voor eerst hoger of lager, of voor
uitstellen van uw pensioen laten we dat buiten de
berekening.
Heeft u partnerpensioen geruild voor meer
ouderdomspensioen? Dan halen we dat eerst van het
ouderdomspensioen af;
Heeft u ouderdomspensioen geruild voor meer
partnerpensioen? Dan tellen we dat bij het
partnerpensioen op.
4. Het in het eerste lid bedoelde ouderdomspensioen is
het ouderdomspensioen voordat het pensioen is
verlaagd of verhoogd.
5. ABP indexeert het partnerpensioen volgens het
onderdeel “Verhogen van uw pensioen (Indexeren)”.
Nr. 97 Partnerpensioen bij overlijden na 65 jaar
Verhoging partnerpensioen bij lage
1. Als de overledene pensioenaanspraken heeft
grondslag voor deelnemer en
opgebouwd tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016
gepensioneerde met
en het pensioengevend inkomen was in 2015 gelijk
pensioenaanspraken opgebouwd
aan of minder dan grensbedrag I vermeld in bijlage 4
tussen 1 januari 2015 en 1 januari
bij dit reglement, wordt het partnerpensioen
2016
opgebouwd in 2015 aangevuld met twee tiende deel
van het ouderdomspensioen.
2. De hoogte van de aanvulling op het partnerpensioen
wordt tot grensbedrag II, zoals vermeld in bijlage 3,
lineair afgebouwd tot nihil.
Nr. 98 Partnerpensioen bij overlijden na 65 jaar
Partnerpensioen over
1. Als de overledene pensioenaanspraken heeft
pensioenaanspraken opgebouwd
opgebouwd tussen 1 januari 2004 en 1 januari 2015
tussen 1 januari 2004 en
bedraagt het partnerpensioen over deze
1 januari 2015
pensioenaanspraken vijf veertiende deel van het
ouderdomspensioen.
2. Als de overledene heeft gekozen voor
PartnerPlusPensioen wordt het partnerpensioen,
verhoogd met vijf veertiende deel van het
ouderdomspensioen dat is opgebouwd in de periode
van deelname aan PartnerPlusPensioen, voor zover
dit is toegestaan binnen de Wet op de Loonbelasting
1964.
3. Als u heeft gekozen voor eerst hoger of lager, of voor
uitstellen van uw pensioen laten we dat buiten de
berekening.
Heeft u partnerpensioen geruild voor meer
ouderdomspensioen? Dan halen we dat eerst van
het ouderdomspensioen af;
Heeft u ouderdomspensioen geruild voor meer
partnerpensioen? Dan tellen we dat bij het
partnerpensioen op.
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4.

5.

6.

Het in het eerste lid bedoelde ouderdomspensioen is
het ouderdomspensioen voordat het pensioen is
verlaagd of verhoogd.
ABP indexeert het partnerpensioen volgens
hoofdstuk 7.6 Verhogen van uw pensioen
(Indexeren).
Bij de berekening van het partnerpensioen wordt
uitgegaan van het ouderdomspensioen zonder
rekening te houden met de omzetting van
aanspraken op flexibel pensioen, als bedoeld in
overgangsbepalingen 36 en 151.

Nr. 99 Partnerpensioen bij overlijden na 65 jaar
Partnerpensioen over
1. Als de overledene pensioenaanspraken heeft
pensioenaanspraken opgebouwd
opgebouwd vóór 1 januari 2004 bedraagt het
vóór 1 januari 2004
partnerpensioen over deze pensioenaanspraken
vijf zevende deel van het ouderdomspensioen.
2. Als u heeft gekozen voor eerst hoger of lager, of
voor uitstellen van uw pensioen laten we dat
buiten de berekening. Heeft u partnerpensioen
geruild voor meer ouderdomspensioen? Dan
halen we dat eerst van het ouderdomspensioen
af; Heeft u ouderdomspensioen geruild voor
meer partnerpensioen? Dan tellen we dat bij het
partnerpensioen op.
3. Het in het eerste lid bedoelde
ouderdomspensioen is het ouderdomspensioen
voordat het pensioen is verlaagd of verhoogd.
4. ABP indexeert het partnerpensioen volgens
hoofdstuk 7.6 Verhogen van uw pensioen
(indexeren).
5. Bij de berekening van het partnerpensioen wordt
uitgegaan van het ouderdomspensioen zonder
rekening te houden met de omzetting van
aanspraken op flexibel pensioen, als bedoeld in
overgangsbepalingen 36 en 151.
Nr. 100 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 101 Partnerpensioen bij overlijden na 67 jaar
Aanvullingen en kortingen in verband 1. ABP betrekt bij de berekening van het
met pensioenaanspraken
partnerpensioen dat mede wordt ontleend aan
opgebouwd vóór 1 januari 1996
pensioenaanspraken opgebouwd voor 1 januari 1996,
de aanvullingen en kortingen in verband met de
omrekening van de tot die datum opgebouwde
aanspraak volgens hoofdstuk 18 van het
pensioenreglement, zoals dat luidde op 30 juni 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.
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Nr. 103 Partnerpensioen bij overlijden na 65 jaar
Ouderdomspensioen toegekend
Bij overlijden van de gepensioneerde wordt het
tussen 1 januari 2003 en
partnerpensioen afgeleid van de hoogte van het
1 januari 2007 en gepensioneerde op ouderdomspensioen op het moment van pensioneren.
moment van toekenning ouder dan
65 jaar
Nr. 104 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 105 Partnerpensioen bij overlijden na 65 jaar
Ingekochte aanspraken op
Bij de berekening van het partnerpensioen wordt
ouderdomspensioen
uitgegaan van het ouderdomspensioen inclusief de
aanspraken op ouderdomspensioen op basis van
overgangsbepaling 44.
Nr. 106 Compensatie loonheffing
Compensatie loonheffing voor AOW- 1. De partner met recht op partnerpensioen, die de
leeftijd bij recht op partnerpensioen
AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft, heeft recht op
over diensttijd voor 1 januari 2018.
een compensatie van 15% van het partnerpensioen
voor zover de aanspraak op partnerpensioen is
opgebouwd voor 1 juli 1999.
2. De partner met recht op partnerpensioen die de AOW
leeftijd nog niet bereikt heeft, heeft recht op een
compensatie van 7,5% van het partnerpensioen voor
zover de aanspraak op partnerpensioen is opgebouwd
over diensttijd vanaf 1 juli 1999 tot 1 januari 2018.
3. De compensatie bedraagt niet meer dan het bedrag
vermeld in bijlage 3 bij dit reglement.
4. De compensatie eindigt op de dag waarop de partner
de AOW-leeftijd bereikt.
5. Het recht op compensatie eindigt op de eerste dag van
de maand waarin de partner voor 1 januari 2018 weer
een partnerschap is aangegaan als bedoeld in
hoofdstuk 3.2, of de partner een gezamenlijke
huishouding gaat voeren als bedoeld in de Anw.
Nr. 107 Compensatie Anw
Compensatie indien geen recht op
Anw bij recht op partnerpensioen in
verband met een overlijden voor
1 januari 2018

1.

2.
3.

4.

De partner van een deelnemer of gepensioneerde
met recht op partnerpensioen toegekend in verband
met een overlijden voor 1 januari 2018, heeft recht
op een compensatie als hij geen of niet langer recht
heeft op een Anw-nabestaandenuitkering.
De compensatie gaat in met ingang van de maand
waarin de partner voldoet aan de voorwaarden.
Indien de partner bij de toekenning van het
partnerpensioen geen recht heeft op een Anwuitkering en jonger is dan 40 jaar wordt de
compensatie uit het eerste lid toegekend voor een
periode van 12 maanden.
De compensatie bedraagt per jaar waarover
pensioen wordt berekend 2,5% van 75% van de
ingevolge de artikelen 14, 17, eerste en tweede lid,
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5.

6.

7.

Nr. 108 Compensatie Anw
Compensatie bij verminderde Anw
bij recht op partnerpensioen in
verband met een overlijden voor
1 januari 2018

30 en 31, eerste lid van de Anw vastgestelde
nabestaandenuitkering.
De maximale compensatie bedraagt niet meer dan
75% van de Anw-nabestaandenuitkering als bedoeld
in artikel 17, eerste en tweede lid en 31, eerste lid
van de Anw.
Het recht op de compensatie vervalt:
a. op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd
bereikt;
b. op de eerste dag van de maand waarin de partner
voor 1 januari 2018 weer een partnerschap is
aangegaan als bedoeld in hoofdstuk 3.2, of de
partner een gezamenlijke huishouding gaat
voeren als bedoeld in de Anw.
c. op de dag waarop de Anw-nabestaandenuitkering
beëindigd wordt omdat de partner wordt
aangemerkt als uitreiziger in de zin van de Anw.
Als het recht op de compensatie is ontstaan tussen
1 januari 1996 en 1 juli 1999 handhaaft ABP deze
compensatie op het laatstelijk voor 1 juli 1999
vastgestelde niveau, tenzij de compensatie volgens
lid 4 en lid 5 van deze overgangsbepaling hoger is.

1. De partner van een deelnemer of gepensioneerde
met recht op partnerpensioen in verband met een
overlijden voor 1 januari 2018 heeft recht op een
compensatie als hij recht heeft op een verminderde
Anw-nabestaandenuitkering door inkomen uit of in
verband met arbeid.
2. De compensatie gaat in met ingang van de maand
waarin de partner voldoet aan de voorwaarden.
3. De compensatie bedraagt per jaar waarover het
pensioen wordt berekend 2,5% van het verschil
tussen 75% van de ingevolge de artikelen 14 en 30
van de Anw vastgestelde nabestaandenuitkering en
de ingevolge artikel 18 van de Anw verminderde
nabestaandenuitkering, waarbij de hoogte van de
Anw-nabestaandenuitkering alsmede de verminderde
nabestaandenuitkering wordt vastgesteld op grond
van artikel 17, eerste en tweede lid en artikel 31,
eerste lid.
4. Bij de vaststelling van de compensatie per jaar wordt
rekening gehouden met artikel 17 lid 3 Anw voor
zover dit artikellid voor de vaststelling van de
verminderde Anw van de partner van toepassing is op
31-12-2017 en voor zolang het zonder onderbreking
van toepassing blijft na die datum.
5. De maximale compensatie bedraagt niet meer dan
75% van de Anw-nabestaandenuitkering als bedoeld
in artikel 17, eerste en tweede lid en 31 eerste lid van
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Compensatie voor voormalig AWWers

Nr. 115 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 148 PartnerPlusPensioen
Opgebouwde aanspraken op
PartnerPlusPensioen tussen
1 juli 2004 en 1 januari 2016

de Anw. ABP stelt de compensatie
opnieuw vast als de verminderde Anw is gewijzigd.
6. Het recht op de compensatie vervalt
a. op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd
bereikt;
b. op de eerste dag van de maand volgende op die
waarin de partner voor 1 januari 2018 weer een
partnerschap is aangegaan of de partner een
gezamenlijke huishouding is gaan voeren als
bedoeld in de Anw.
7. Als het recht op de compensatie is ontstaan tussen 1
januari 1996 en 1 juli 1999 volgens artikel 7.4b zoals
dat artikel vóór 1 juli 1999 luidde, vervangt ABP per 1
januari 1998 deze compensatie door de compensatie
bedoeld in de leden 1 t/m 5 van deze
overgangsbepaling. Deze vervanging vindt niet plaats
zolang de reeds toegekende compensatie hoger is
dan de compensatie bedoeld in de leden 1 tot en met
5 van deze overgangsbepaling.

Bij overlijden na 65 jaar wordt het partnerpensioen
verhoogd met de opgebouwde aanspraken
PartnerPlusPensioen.

