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. 69 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 70 Partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar
Aanspraken opgebouwd
1. Het partnerpensioen van de deelnemer of gepensioneerde
vóór 1 januari 2006
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.
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.
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Nr. 80 Compensatie loonheffing
Compensatie loonheffing voor
AOW-leeftijd bij recht op
partnerpensioen

1. De partner met recht op partnerpensioen die de AOWleeftijd 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. 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.
Nr. 84 Vervallen per 1 januari 2019
Nr. 85 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden voor 65 jaar
Recht op bijzonder
1. Bij overlijden van de deelnemer, gewezen deelnemer of
partnerpensioen voor gewezen
gepensioneerde vóór 65 jaar heeft de gewezen partner
partner over pensioenaanspraken
recht op bijzonder partnerpensioen over de
opgebouwd vóór 1 juli 1999
pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 juli 1999.
2. De gewezen partner heeft geen recht op bijzonder
partnerpensioen als:
a. de partners, bij huwelijkse voorwaarden, voorwaarden
bij geregistreerd partnerschap of bij een schriftelijk
gesloten overeenkomst met het oog op het einde van
het partnerschap dit overeenkomen en ABP daarmee
instemt;
b. de pensioenaanspraken van de overledene, waarnaar
het bijzonder partnerpensioen wordt berekend geheel
zijn opgebouwd vóór 1 januari 1996 en geen 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
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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 geldende echtscheidingsrecht;
4. het partnerschap is aangegaan na het ontslag van
de gepensioneerde.
c. hij de deelnemer, gewezen deelnemer of
gepensioneerde opzettelijk van het leven heeft
beroofd of daaraan medeplichtig is en hiervoor is
veroordeeld.
Nr. 86 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden voor 65 jaar
Verval van bijzonder
Het bijzonder partnerpensioen vervalt niet zoals vermeld in
partnerpensioen
het onderdeel “U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt
of uw kind overlijdt” bij een overlijden of afstandsverklaring
vóór 1 januari 2016 of als de scheiding heeft plaatsgevonden
vóór 1 januari 1996.
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. 106 Compensatie loonheffing
Compensatie loonheffing voor
AOW-leeftijd bij recht op
partnerpensioen over diensttijd
voor 1 januari 2018

1. De partner met recht op partnerpensioen, die de AOWleeftijd 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.
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
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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. 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.

