Overgangsbepalingen
Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels:
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 beëindiging
bij eindigen deelneming door
van het deelnemerschap anders dan door het ingaan van
omzetting in partnerpensioen voor
het ouderdomspensioen of overlijden, de vanaf
diensttijd vanaf 1 juli 1999 en voor
1 juli 1999 tot 1 januari 2018 opgebouwde aanspraken op
1 januari 2018
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.
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
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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
Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen deelneming
verband met pensioenaanspraken door omzetting in partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
opgebouwd vóór 1 januari 1996,
is niet mogelijk.
met uitzondering van artikel 9
bijlage K
Nr. 64 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 149 Flexibel pensioen
Vrijwillig opgebouwde aanspraken 1. ABP stelt de tot 1 januari 2006 met toepassing van de
op flexibel pensioen
artikelen 16.3 en 16.4, zoals deze luidden op
31 december 2005 opgebouwde aanspraken op flexibel
pensioen vast.
2. ABP zet de aanspraken op flexibel pensioen als bedoeld in
het eerste lid,
om in aanspraken op ouderdomspensioen.
3. Bij de omzetting bedoeld in het tweede lid hanteert ABP
een uniforme ruilvoet van 0,226. Deze voldoet aan het
vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid.
4. In afwijking van het derde lid zet ABP voor de werknemer
geboren voor 1950 die geen gebruik heeft gemaakt van zijn
FPU-recht, de aanspraken op flexibel pensioen als bedoeld
in het eerste lid om in aanspraken op ouderdomspensioen
en partnerpensioen.
5. Bij de omzetting bedoeld in het vierde lid hanteert ABP een
uniforme ruilvoet die voldoet aan het vereiste van
collectieve actuariële gelijkwaardigheid. De ruilvoet is
opgenomen in bijlage 3 bij dit reglement.

