Overgangsbepalingen
Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels:
Nr. 65 Partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Deelnemer, gewezen deelnemer
1. Bij overlijden van de deelnemer of gepensioneerde
of gepensioneerde met
vóór 65 jaar heeft de partner recht op
pensioenaanspraken bij overlijden
partnerpensioen.
voor 65 jaar over diensttijd tot 1
2. Geen recht op partnerpensioen heeft de partner van
januari 2018
de gepensioneerde waaraan als gewezen deelnemer
voor zijn 65-jarige leeftijd ouderdomspensioen is
toegekend. Deze partner heeft wel recht op
partnerpensioen als de gepensioneerde:
a. een deel van het ouderdomspensioen, met
toepassing van overgangsbepaling 62 heeft omgezet
in partnerpensioen, óf
b. zijn pensioenaanspraken geheel heeft opgebouwd
voor 1 januari 1996 en het partnerschap is aangegaan
voor het ontslag óf
c. met inachtneming van sub b zijn
pensioenaanspraken heeft opgebouwd vóór 1 juli
1999.
3. Bij overlijden van de gewezen deelnemer voor 65 jaar,
heeft de partner recht op partnerpensioen als de
gewezen deelnemer:
a. een deel van het ouderdomspensioen, met
toepassing van overgangsbepalingen 62, heeft
omgezet in partnerpensioen óf
b. zijn pensioenaanspraken geheel heeft opgebouwd
vóór 1 januari 1996 en het partnerschap is aangegaan
voor het ontslag óf
c. met inachtneming van sub b zijn
pensioenaanspraken heeft opgebouwd vóór 1 juli
1999.
Nr. 66 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 80 Compensatie loonheffing
Compensatie loonheffing voor
1. De partner met recht op partnerpensioen die de AOWAOW-leeftijd bij recht op
leeftijd nog niet bereikt heeft, heeft recht op een
partnerpensioen
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

Overgangsbepalingen
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 1.
Anw bij recht op partnerpensioen
in verband met een overlijden
voor 1 januari 2018
2.
3.

4.

5.

6.

7.

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 Anw-uitkering
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.

Nr. 82 Compensatie Anw
Compensatie bij verminderde Anw 1. De partner van een deelnemer of gepensioneerde met
bij recht op partnerpensioen in
recht op partnerpensioen in verband met een overlijden
verband met een overlijden voor 1
voor 1 januari 2018 heeft recht op een compensatie als
januari 2018
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.
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Compensatie voor voormalig
AWW-ers

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

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 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. 83 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden voor 65 jaar
Recht op bijzonder
Bij overlijden van de gewezen deelnemer voor 65 jaar, heeft
partnerpensioen voor gewezen
de gewezen partner recht op bijzonder partnerpensioen voor
partner over pensioenaanspraken zover de gewezen deelnemer een deel van zijn
tussen 1 juli 1999 en 1 januari
ouderdomspensioen heeft omgezet in partnerpensioen als
2018
bedoeld in de overgangsbepaling 62.
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Nr. 93 Partnerpensioen bij overlijden na 65 jaar
Recht op partnerpensioen bij
1. Bij overlijden van de deelnemer, gewezen deelnemer
overlijden op of na 65 jaar over
of gepensioneerde op of na 65 jaar heeft de partner
diensttijd tot 1 januari 2018.
recht op partnerpensioen.
2. Voor zover omzetting van partnerpensioen in
ouderdomspensioen heeft plaatsgevonden als
bedoeld in hoofdstuk 5.3, heeft de partner geen recht
op partnerpensioen.
3. Bij overlijden van de deelnemer op of na 65 jaar maar
voor de AOW-leeftijd berekent ABP het
partnerpensioen ook over de tijd tot de overledene
de AOW-leeftijd zou hebben bereikt.
Nr. 110 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden na 65 jaar
Pensioenaanspraken geheel
De gewezen partner heeft geen recht op bijzonder
opgebouwd vóór 1 januari 1996 en partnerpensioen als de pensioenaanspraken van de
geen uitzicht op bijzonder
overledene, waarnaar het bijzonder partnerpensioen wordt
partnerpensioen ingevolge de
berekend geheel zijn opgebouwd vóór 1 januari 1996 en geen
Abp-wet
uitzicht op bijzonder partnerpensioen ingevolge de Abp-wet
bestond omdat:
1. de echtscheiding is uitgesproken vóór 1 januari 1966;
2. de echtscheiding is uitgesproken na 1 januari 1966 en vóór
1 oktober 1971 op vordering van de deelnemer, gewezen
deelnemer of gepensioneerde;
3. de echtscheiding is uitgesproken na 1 oktober 1971 op
vordering van de deelnemer, gewezen deelnemer of
gepensioneerde op grond van het vóór 1 oktober 1971
geldend echtscheidingsrecht of;
4. het partnerschap is aangegaan na het ontslag van de
gepensioneerde.
Nr. 111 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden na 65 jaar
Verval van bijzonder
Het bijzonder partnerpensioen vervalt niet zoals vermeld in
partnerpensioen
hoofdstuk 3.9 bij een overlijden of afstandsverklaring voor 1
januari 2016 of als de scheiding heeft plaatsgevonden vóór 1
januari 1996.

