Overgangsbepalingen
Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels:
Nr. 83 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden voor 67 jaar
Recht op bijzonder
Bij overlijden van de gewezen deelnemer voor 67 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
ouderdomspensioen heeft omgezet in partnerpensioen als
1 januari 2018
bedoeld in de overgangsbepalingen 62-64.
Nr. 84 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden voor 67 jaar
Recht op bijzonder
1. Bij overlijden van de deelnemer, de gewezen deelnemer
partnerpensioen voor gewezen
of gepensioneerde heeft de gewezen partner recht op
partner bij overlijden tussen 65 en
bijzonder partnerpensioen. Het pensioen gaat in op de
67 jaar over pensioenaanspraken
dag volgende op de dag van overlijden.
opgebouwd vóór 1 januari 2015.
2. De gewezen partner heeft bij overlijden geen recht op
bijzonder partnerpensioen, als
a. het partnerschap is aangegaan op of na de dag
waarop de deelnemer of gepensioneerde 65 jaar is
geworden;
b. 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.
3. Voor zover omzetting van partnerpensioen in
ouderdomspensioen als bedoeld in het onderdeel “U wilt
meer of minder pensioen” heeft plaatsgevonden heeft de
gewezen partner geen recht op bijzonder
partnerpensioen.
4. De gewezen partner heeft geen recht op bijzonder
partnerpensioen als 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 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. 85 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden voor 67 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.
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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
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 67 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. 109 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden na 67 jaar
Recht op bijzonder
Bij overlijden van de deelnemer of gepensioneerde op of na
partnerpensioen over
67 heeft de gewezen partner recht op bijzonder
pensioenaanspraken van de
partnerpensioen over pensioenaanspraken opgebouwd voor
overledene opgebouwd voor
1 januari 2018.
1 januari 2018
Nr. 110 Partnerpensioen ex-partner bij overlijden na 67 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:
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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 67 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
voor 1 januari 2016 of als de scheiding heeft plaatsgevonden
vóór 1 januari 1996.

Bijlage K
Aanvullingen en kortingen in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds
Algemene bepalingen
Artikel 1
Toepasselijkheid van deze bijlage
Deze bijlage is van toepassing op degene die pensioen heeft opgebouwd voor 1 januari 1996 en van
wie het pensioen of de aanspraak op pensioen is omgerekend volgens hoofdstuk 18 van het
reglement, zoals dat luidde op 31 december 2005.
Artikel 2
Ingang aanvulling of korting
De aanvulling of korting gaat in met ingang van het tijdstip zoals genoemd in de artikelen 6 tot en
met 14 van deze bijlage.
Artikel 3
Einde aanvulling of korting
De aanvulling of korting eindigt met ingang van de maand waarin de belanghebbende niet meer
voldoet aan de voorwaarden.
Artikel 4
Algemene bepalingen
Deze bijlage verstaat onder:
echtgenoot: degene die voor de AOW als echtgenoot wordt aangemerkt;
AOW, AOW-toeslag en Anw: de maandelijkse uitkering verhoogd met de bijbehorende vakantieuitkering;
Voor-Oortse AOW-toeslag: de AOW-toeslag vastgesteld voor de inwerkingtreding van de Oortwetgeving per 1 januari 1990;
franchise: het in artikel 18e.1, tweede lid van het pensioenreglement, zoals dat luidde op 31
december 2005, vermelde bedrag van € 15 450, zoals dat nadien door ABP met inachtneming van
hoofdstuk 14 van dit reglement nader is vastgesteld.

Overgangsbepalingen
De artikelen 6.en 7 zijn ook van toepassing als er sprake is van een pensioen of uitkering krachtens
een wettelijke regeling van de Nederlandse Antillen, van Aruba of van een vreemde mogendheid en
dat pensioen of die uitkering naar aard en strekking overeenkomt met de AOW.
De artikelen 6, 7, 8 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing op een partnerpensioen of bijzonder
partnerpensioen, als de partner of bijzondere partner recht heeft op AOW of Anw of een pensioen of
uitkering krachtens een wettelijke regeling van de Nederlandse Antillen, van Aruba of van een
vreemde mogendheid en dat pensioen of die uitkering naar aard en strekking overeenkomt met de
AOW of Anw.
Als bij de vaststelling van de correctiefactor ten aanzien van de franchise, bedoeld in artikel 18.2,
tweede lid van het reglement zoals dat luidde op 31 december 2005, artikel J12 van de ABP-wet van
toepassing was, vermenigvuldigt ABP de aanvullingen op grond van de artikelen 18.5 tot en met
18.13 met de in dat artikel J12 bedoelde breuk.
Artikel 5
Maximum aanvullingen
De aanvullingen bedragen in totaliteit per dienstjaar ten hoogste het in onderstaande tabel vermelde
percentage van de franchise:
voor de deelnemer die voor de AOW als ongehuwd wordt aangemerkt
voor de deelnemer die voor de AOW als gehuwd wordt aangemerkt

1,223520%
1,752652%

Bij een partnerpensioen of een bijzonder partnerpensioen bedragen de aanvullingen per dienstjaar
ten hoogste het in onderstaande tabel vermelde percentage van de franchise:
voor de partner of bijzondere partner met recht op een Anw nabestaandenuitkering
1,192284%
voor de partner of bijzondere partner met recht op een Anw nabestaandenuitkering en 1,493250%
halfwezenuitkering

Diensttijd vóór 1 januari 1986
Artikel 6
Aanvulling niet-verzekerde AOW-tijd / vrijwillige premiebetaling
De gepensioneerde of werknemer heeft, vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd, recht op een
aanvulling als hij diensttijd heeft die samenvalt met tijd waarin hij of zijn echtgenoot niet verzekerd is
geweest voor de AOW, of vrijwillig verzekerd is geweest voor de AOW.
De aanvulling bedraagt volgens de onderstaande tabel per samenvallend dienstjaar een percentage
van de franchise:
voor de ongehuwde gepensioneerde of werknemer
voor de gehuwde mannelijke gepensioneerde of werknemer, als beide
echtgenoten niet verzekerd of vrijwillig verzekerd zijn geweest
voor de gehuwde vrouwelijke gepensioneerde of werknemer als beide
echtgenoten niet verzekerd of vrijwillig verzekerd zijn geweest
voor de gehuwde mannelijke gepensioneerde of werknemer, als één
van beide echtgenoten niet verzekerd of vrijwillig verzekerd is geweest
voor de gehuwde vrouwelijke gepensioneerde of werknemer, als één
van beide echtgenoten niet verzekerd of vrijwillig verzekerd is geweest

1,223520%
1,752652%
1,223520%
0,876326%
0,611760%

Artikel 7
Aanvulling inkomensafhankelijke AOW-toeslag
De gepensioneerde of werknemer heeft, vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd, recht op een
aanvulling als hij in verband met het inkomen van zijn echtgenoot geen of maar gedeeltelijk recht
heeft op de toeslag ingevolge hoofdstuk III, paragraaf 1 van de AOW.
De aanvulling bedraagt per dienstjaar:
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voor de mannelijke gepensioneerde of werknemer

voor de vrouwelijke gepensioneerde of werknemer

2% van het verschil tussen de maximale AOW-toeslag en
de toegekende voor-Oortse AOW-toeslag vóór korting
op grond van art. 12 AOW;
2% van het verschil tussen de maximale AOW-toeslag en
de toegekende voor-Oortse AOW-toeslag vóór korting
op grond van art. 12 AOW en vervolgens zoveel mogelijk
verminderd met 60% van de maximale AOW-toeslag

De aanvulling blijft gehandhaafd wanneer de toeslag ingevolge artikel 8 lid 2 van de AOW niet meer
herleeft.
Artikel 8
Aanvulling samenvallende diensttijd
Op schriftelijk verzoek van de gepensioneerde of werknemer kent ABP hem, vanaf de AOW-leeftijd
een aanvulling toe als bij de berekening van zijn pensioen een vermindering van het inbouwbedrag
zou hebben plaatsgevonden op grond van artikel J 14 of artikel J 15 van de Abp-wet.
De aanvulling bedraagt volgens onderstaande tabel per dienstjaar waarin sprake is van samenloop
van een pensioen met een eigen pensioen of een pensioen van zijn echtgenoot dat zijn oorsprong
vindt in de Abp-wet een percentage van de franchise:
voor de ongehuwde gepensioneerde of werknemer
voor de mannelijke gehuwde gepensioneerde of werknemer
voor de vrouwelijke gehuwde gepensioneerde of werknemer

0,611760%
0,876326%
0,611760%

De aanvulling bedraagt volgens onderstaande tabel per dienstjaar waarin sprake is van samenloop
van een pensioen met een eigen pensioen of een pensioen van zijn echtgenoot dat niet zijn
oorsprong vindt in de Abp-wet een percentage van de franchise:
voor de ongehuwde gepensioneerde of werknemer
voor de mannelijke gehuwde gepensioneerde of werknemer
voor de vrouwelijke gehuwde gepensioneerde of werknemer

1,223520%
1,752652%
1,223520%

Artikel 9
Aanvulling inbouw gehuwde vrouw
De vrouwelijke gepensioneerde heeft recht op een aanvulling als het inbouwbedrag voor haar
pensioen op grond van artikel J13 van de Abp-wet, zou zijn bepaald op het inbouwbedrag voor een
ongehuwde.
De aanvulling bedraagt per dienstjaar 0,529132% van de franchise.
Artikel 10
Aanvulling partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen
Het pensioen van de partner of bijzondere partner wordt verhoogd met een aanvulling, dan wel
verlaagd met een korting. De aanvulling, dan wel de korting compenseert het verschil tussen het
effect van de inbouw volgens het systeem van de Abp-wet en dat van de uniforme franchise volgens
dit pensioenreglement.
De aanvulling bedraagt volgens onderstaande tabel per dienstjaar een percentage van de franchise:
voor de belanghebbende die de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft en
1,251894%
geen recht heeft op een nabestaandenuitkering krachtens de Anw
voor de belanghebbende die recht heeft op een nabestaandenuitkering 0,059611%
krachtens artikel 14 Anw
voor de belanghebbende die recht heeft op een AOW-pensioen voor een 0,028374%
ongehuwde
De korting bedraagt volgens onderstaande tabel per dienstjaar een percentage van de franchise:
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voor de belanghebbende die recht heeft op een nabestaandenuitkering -/- 0,241359%
krachtens artikel 14 Anw
voor de belanghebbende die recht heeft op een AOW-pensioen voor een -/- 0,500758%
gehuwde en van wie de partner eveneens recht heeft op dat AOWpensioen
De belanghebbende heeft geen recht op de aanvulling bedoeld in het tweede lid, als hij recht heeft
op een compensatie bij geen recht op Anw-nabestaandenuitkering als bedoeld in artikel 7.4a van het
reglement zoals dat luidde op 31 december 2005.
Artikel 11
Aanvulling wezenpensioen
Het pensioen van de wees wordt verhoogd met een aanvulling, dan wel verlaagd met een korting. De
aanvulling, dan wel de korting compenseert het verschil tussen het effect van de inbouw volgens het
systeem van de Abp-wet en dat van de uniforme franchise volgens dit pensioenreglement.
De aanvulling bedraagt volgens onderstaande tabel per dienstjaar een percentage van de franchise:
voor de wees die geen recht heeft op een wezenuitkering krachtens
de Anw

voor de wees die recht heeft op een wezenuitkering als bedoeld in
artikel 29, tweede lid, letter a Anw

0,250379 %
(half)
0,500758 %
(vol)
0,119230%

De korting bedraagt volgens onderstaande tabel per dienstjaar een percentage van de franchise:
voor de belanghebbende die 10 jaar of ouder maar jonger is dan 16 jaar
en recht heeft op een wezenuitkering als bedoeld in artikel 29, tweede
lid, letter b Anw of van wie de verzorger recht heeft op een Anwnabestaandenuitkering krachtens artikel 17, lid 2 Anw
voor de belanghebbende die 16 jaar of ouder is en recht heeft op een
wezenuitkering als bedoeld in artikel 29, tweede lid, letter c Anw en een
halfwezenuitkering

-/- 0, 071529%

-/- 0,262297%

Diensttijd tussen 31 december 1985 en 1 januari 1995
Artikel 12
Aanvulling samenvallende diensttijd
Op schriftelijk verzoek van de gepensioneerde of werknemer kent ABP, vanaf de AOW-leeftijd een
aanvulling toe als ABP bij de berekening van het pensioen volgens de bepalingen van de Abp-wet
eveneens een aanvulling zou hebben toegekend op grond van artikel F 7c.
De aanvulling bedraagt per dienstjaar 0,657244% van de franchise.
Diensttijd tussen 31 december 1985 en 1 januari 1996
Artikel 13
Aanvulling partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen
De partner of bijzondere partner heeft recht op een aanvulling als hij geen recht heeft op een Anwnabestaandenuitkering en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft.
De aanvulling bedraagt per dienstjaar 1,490355% van de franchise.
De partner of bijzondere partner heeft geen recht op deze aanvulling als hij recht heeft op een
compensatie bij geen recht op Anw-nabestaandenuitkering als bedoeld in artikel 7.4a van het
reglement, zoals dat luidde op 31 december 2005.
Artikel 14

Aanvulling wezenpensioen
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De wees heeft recht op een aanvulling als hij geen recht heeft op een Anw-wezenuitkering en zijn
ouder recht heeft op een Anw-nabestaandenuitkering krachtens artikel 17, eerste of tweede lid Anw.
De aanvulling bedraagt volgens onderstaande tabel per dienstjaar een percentage van de franchise:
voor de wees die volgens artikel 10.4 eerste lid recht heeft op een
zevende deel van het ouderdomspensioen
voor de wees die volgens artikel 10.4 tweede lid recht heeft op twee
zevende deel van het ouderdomspensioen

0,279985%
0,559970%

