Overgangsbepalingen
Was u in dienst voor 1 januari 2007? Of ontvangt u invaliditeitspensioen? Dan gelden er voor u
extra regels:
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. 97 Partnerpensioen bij overlijden na 67 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
bij dit reglement, wordt het partnerpensioen
1 januari 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 67 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 1 januari
bedraagt het partnerpensioen over deze
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
meeruderdomspensioen? 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)”.

Overgangsbepalingen
Nr. 112 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden na 67 jaar
Pensioenaanspraken opgebouwd
1. Als de overledene pensioenaanspraken heeft
tussen 1 januari 2015 en
opgebouwd tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016
1 januari 2016
bedraagt het bijzonder partnerpensioen over deze
pensioenaanspraken vijf tiende deel van het
ouderdomspensioen tot einde partnerschap.
2. Als de overledene heeft gekozen voor
PartnerPlusPensioen als bedoeld in de
overgangsbepaling 150 wordt het bijzonder
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. Had u een ex-partner en is die
ex-partner overleden? Dan hebben we dat bijzonder
partnerpensioen weer bestemd voor een eventuele
nieuwe partner. Dit partnerpensioen nemen we ook
mee in de berekening van het bijzonder
partnerpensioen.
3. Als de overleden deelnemer of gepensioneerde
pensioenaanspraken heeft opgebouwd tussen 1
januari 2015 en 1 januari 2016 en het
pensioengevend inkomen was in 2015 gelijk aan of
minder dan grensbedrag I vermeld in bijlage 3 bij dit
reglement, wordt het bijzonder partnerpensioen
opgebouwd in 2015 aangevuld met twee tiende deel
van het ouderdomspensioen.
4. De hoogte van de aanvulling op het bijzonder
partnerpensioen wordt tot grensbedrag II, zoals
vermeld in bijlage 3, lineair afgebouwd tot nihil.

Nr. 113 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden na 67 jaar
Pensioenaanspraken opgebouwd
1. Als de overledene pensioenaanspraken heeft
tussen 1 januari 2004 en
opgebouwd tussen 1 januari 2004 en 1 januari 2015
1 januari 2015
bedraagt het bijzonder partnerpensioen over deze
pensioenaanspraken vijf veertiende deel van het
ouderdomspensioen tot einde partnerschap.
2. Als de overledene heeft gekozen voor
PartnerPlusPensioen als bedoeld in de
overgangsbepaling 150 wordt het bijzonder
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. Had u een ex-partner en is die
ex-partner overleden? Dan hebben we dat bijzonder
partnerpensioen weer bestemd voor een eventuele
nieuwe partner. Dit partnerpensioen nemen we ook
mee in de berekening van het bijzonder
partnerpensioen.
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Nr. 141 Recht op herplaatsingstoelage
Recht op herplaatsingstoelage vóór Het bepaalde in artikel 8.8, hoofdstuk 9, artikel 13.1,
1 januari 2007
artikel 13.3, artikel 13.4 en hoofdstuk 18d van het
reglement zoals dat luidde op 31 december 2005 en het
bepaalde in de overgangsbepalingen 143 en 144 is van
toepassing.
In afwijking van hetgeen is opgenomen in de genoemde
bepalingen eindigt de herplaatsingstoelage uiterlijk op de
dag waarop de rechthebbende de AOW-leeftijd bereikt.
Nr. 147 vrijwillige voortzetting bij invaliditeitspensioen
Deelnemer die een
1. De gewezen werknemer die een invaliditeitspensioen
invaliditeitspensioen ontvangt
ontvangt kan de deelneming vrijwillig aanvullend
voortzetten.
2. De gewezen werknemer moet dit schriftelijk aan ABP
verzoeken binnen negen maanden na ingang van de in
het eerste lid bedoelde situatie.
3. De premie komt volledig voor rekening van de
gewezen werknemer. Deze premie is opgenomen in
bijlage 3 bij dit reglement.
Nr. 151 Indexering
Indexering 1 januari 2016

Voor pensioen opgebouwd vóór 1 januari 2016 vindt de
aanpassing op basis van de prijsontwikkeling plaats zoals
beschreven in artikel 10 van de Wet Privatisering ABP.
Tot dat moment vindt aanpassing plaats met toepassing
van artikel 14.1 zoals dat luidde tot 1 januari 2016. In het
tweede en derde lid wordt beschreven of en zo ja, in
hoeverre de in de vorige volzin bedoelde financiële positie
van het fonds leidt tot vermindering, dan wel het geheel
achterwege laten van de aanpassing. De aanpassing als
bedoeld in dit lid vindt in beginsel met ingang van
1 januari plaats.

