
Wijzigingen Hoofdstuk 17 
 
Tekstuele wijzigingen algemeen 
 
Artikel 17.7.9 overgangsbepaling B 
Bestaande tekst 

Overgangsbepaling B bij artikel 17.7.9 

Recht op compensatie voor degene die 

vóór 1 juli 1996 met dezelfde persoon 

samenwoont, waardoor de Anw is 

verminderd en die op 1 januari 1998 55 

jaar of ouder is 

1. De partner van een deelnemer of gepensioneerde met recht op 

partnerpensioen heeft recht op een compensatie als hij recht heeft op 

een verminderde Anw-nabestaandenuitkering door samenwoning voor 

zover: hij op 1 januari 1998 55 jaar is, en al vóór 1 juli 1996 met 

dezelfde partner ongehuwd samenwoont. 

2. De compensatie gaat in met ingang van de maand waarin de partner 

voldoet aan de voorwaarden. 

3. Deze 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 volledige 

nabestaandenuitkering en de ingevolge artikel 18 van de Anw 

vastgestelde verminderde nabestaandenuitkering. 

4. De maximale compensatie bedraagt niet meer dan 75% van de Anw. 

ABP stelt de compensatie opnieuw vast als de verminderde Anw is 

gewijzigd. 

5. Het recht op compensatie vervalt:  

a. op de eerste dag van de maand waarin de partner 65 jaar wordt; 

b. op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de 

partner weer een partnerschap aangaat; 

c. op de eerste dag van de maand waarin de vermindering 

ongedaan wordt gemaakt. 

 

 
Voorstel tot wijziging 
Overgangsbepaling kan vervallen. Deze doelgroep kan niet meer voorkomen. 
 
Artikel 17.8.11 overgangsbepaling B 
Bestaande tekst 

Overgangsbepaling B bij artikel 17.8.11 

Recht op compensatie voor degene die 

vóór 1 juli 1996 met dezelfde persoon 

samenwoont, waardoor de Anw is 

verminderd en die op 1 januari 1998 55 

jaar of ouder is 

1. De partner van een deelnemer of gepensioneerde het recht op 

partnerpensioen heeft recht op een compensatie als hij recht heeft op een 

verminderde Anw-nabestaandenuitkering door samenwoning voor zover: 

 a. hij op 1 januari 1998 55 jaar is, en 

 b. al vóór 1 juli 1996 met dezelfde partner ongehuwd 

samenwoont. 

2. De compensatie gaat in met ingang van de maand waarin de 

partner voldoet aan de voorwaarden. 

3. Deze compensatie bedraagt per jaar waarover pensioen wordt 

berekend 2,5% van het verschil tussen 75% van de ingevolge de artikelen 14 

en 30 van de Anw vastgestelde volledige nabestaandenuitkering en de 

ingevolge artikel 67, derde of negende lid van de Anw vastgestelde 

verminderde nabestaandenuitkering. 

4.  De maximale compensatie bedraagt niet meer dan 75% van de 

Anw-nabestaandenuitkering. ABP stelt de compensatie opnieuw vast als de 

verminderde Anw-nabestaandenuitkering is gewijzigd. 

5. Het recht op compensatie vervalt:  

  a. op de eerste dag van de maand waarin de partner 65 jaar 

wordt; 

  b. op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de 

partner weer een partnerschap aangaat; 

 c. op de eerste dag van de maand waarin de vermindering 

ongedaan wordt gemaakt. 

 
Voorstel tot wijziging 
Overgangsbepaling kan vervallen. Deze doelgroep kan niet meer voorkomen. 
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 Tekstuele wijzigingen AOW leeftijd 
 

Artikel 17.7.8 Compensatie indien geen recht op Anw 

 
Bestaande tekst  
Artikel 17.7.8 overgangsbepaling B  
 

Overgangsbepaling B bij artikel 17.7.8 

Compensatie over 
pensioengeldige tijd vóór 1 
januari  1996 

1. Op het partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen berekend 
naar diensttijd voor 1 januari 1996, wordt een compensatie 
verleend indien de partner: 
a. geen recht heeft op een Anw-nabestaandenuitkering; en 
b. geen recht heeft op een compensatie ingevolge artikel 17.7.8. 

2. De compensatie, bedoeld in het eerste lid bedraagt per 
pensioentellend jaar: 
a. voor zover de tijd is gelegen voor 1 januari 1986, 2% van de 

krachtens de artikelen 14 en 30 van de Anw vastgestelde 
nabestaandenuitkering; 

b. voor zover de tijd is gelegen tussen 31 december 1985 en 1 
januari 1996, 2,5% van de krachtens de artikelen 14 en 30 van 
de Anw vastgestelde nabestaandenuitkering. 

3. Het recht op de compensatie, bedoeld in het eerste lid vervalt; 
a. wanneer de pensioengerechtigde 65 jaar wordt; 
b. met ingang van de eerste dag van de maand waarin de 
partner recht krijgt op een Anw-nabestaandenuitkering.  

 
Voorstel tot wijziging 
Deze overgangsbepaling is de vertaling in hoofdstuk 17 van artikel 13 bijlage K. Zoals in de notitie 
“analyse impact wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd” reeds vermeld zijn de aanvullingen gekoppeld 
aan de AOW leeftijd respectievelijk looptijd van de Anw. 
In het derde lid van overgangsbepaling B wordt “65 jaar wordt”  gewijzigd in “de AOW-leeftijd bereikt”.   
 
Nieuwe tekst 
Artikel 17.7.8 overgangsbepaling B  
 

Overgangsbepaling B bij artikel 17.7.8 

Compensatie over pensioengeldige 
tijd vóór 1 januari  1996 

1. Op het partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen berekend 
naar diensttijd voor 1 januari 1996, wordt een compensatie 
verleend indien de partner: 
a. geen recht heeft op een Anw-nabestaandenuitkering; en 
b. geen recht heeft op een compensatie ingevolge artikel 17.7.8. 

2. De compensatie, bedoeld in het eerste lid bedraagt per 
pensioentellend jaar: 
a. voor zover de tijd is gelegen voor 1 januari 1986, 2% van de 

krachtens de artikelen 14 en 30 van de Anw vastgestelde 
nabestaandenuitkering; 

b. voor zover de tijd is gelegen tussen 31 december 1985 en 1 
januari 1996, 2,5% van de krachtens de artikelen 14 en 30 van 
de Anw vastgestelde nabestaandenuitkering. 

3. Het recht op de compensatie, bedoeld in het eerste lid vervalt; 
c. wanneer de pensioengerechtigde de AOW-leeftijd bereikt; 
d. met ingang van de eerste dag van de maand waarin de 
partner recht krijgt op een Anw-nabestaandenuitkering.  

 
 
 

Artikel 17.8.10 Compensatie indien geen recht op Anw 

 
Bestaande tekst 
Artikel 17.8.10 overgangsbepaling B 
 



Overgangsbepaling B bij artikel 17.8.10 

Pensioentijd gelegen vóór 1 januari 
1996 

1.  Op het partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen berekend 
naar diensttijd vóór 1 januari 1996, wordt een compensatie 
verleend indien de partner: 
a. geen recht heeft op een Anw-nabestaandenuitkering;   

 en 
 b. geen recht heeft op een compensatie ingevolge artikel 17.7.8. 
2. De compensatie, bedoeld in het eerste lid bedraagt per 

pensioentellend jaar: 
 a. voor zover de tijd is gelegen voor 1 januari 1986, 2% van de 

krachtens de artikelen 14 en 30 van de Anw vastgestelde 
nabestaandenuitkering; 

 b. voor zover de tijd is gelegen tussen 31 december 1985 en 1 
januari 1996, 2,5% van de krachtens de artikel 14 en 30 van de 
Anw vastgestelde nabestaandenuitkering. 

3. Het recht op de compensatie, bedoeld in het eerste lid vervalt: 
 a. wanneer de pensioengerechtigde 65 jaar wordt; 
 b. met ingang van de eerste dag van de maand waarin de partner 

recht krijgt op een Anw-nabestaandenuitkering.  

 

 
Voorstel tot wijziging 
Deze overgangsbepaling is de vertaling in hoofdstuk 17 van artikel 13 bijlage K. Zoals in de notitie 
“verhoging pensioenleeftijd” reeds vermeld zijn de aanvullingen gekoppeld aan de AOW leeftijd 
respectievelijk looptijd van de Anw. 
In het derde lid van overgangsbepaling B wordt “65 jaar wordt”  gewijzigd in “de AOW-leeftijd bereikt”.   
 
Nieuwe tekst 

Overgangsbepaling B bij artikel 17.8.10 

Pensioentijd gelegen vóór 1 januari 
1996 

1.  Op het partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen berekend 
naar diensttijd vóór 1 januari 1996, wordt een compensatie 
verleend indien de partner: 
a. geen recht heeft op een Anw-nabestaandenuitkering;   

 en 
 b. geen recht heeft op een compensatie ingevolge artikel 17.7.8. 
2. De compensatie, bedoeld in het eerste lid bedraagt per 

pensioentellend jaar: 
 a. voor zover de tijd is gelegen voor 1 januari 1986, 2% van de 

krachtens de artikelen 14 en 30 van de Anw vastgestelde 
nabestaandenuitkering; 

 b. voor zover de tijd is gelegen tussen 31 december 1985 en 1 
januari 1996, 2,5% van de krachtens de artikel 14 en 30 van de 
Anw vastgestelde nabestaandenuitkering. 

3. Het recht op de compensatie, bedoeld in het eerste lid vervalt: 
 a. wanneer de pensioengerechtigde de AOW-leeftijd bereikt; 
 b. met ingang van de eerste dag van de maand waarin de partner 

recht krijgt op een Anw-nabestaandenuitkering.  

 
 



 
Tekstuele wijzigingen transparantieslag 
 
Bij de reglementswijzigingen per 1 januari 2006 (transparantieslag) is de tekst van de genoemde 
artikelen gewijzigd, maar is geen inhoudelijke wijziging beoogd. De huidige tekst van artikel 17.7.8 lid 
3 en 17.8.10 lid 3 leiden momenteel wel tot een wijziging. 
 
Artikel 17.7.8 Compensatie indien geen recht op Anw 
Artikel 17.8.10 Compensatie indien geen recht op Anw 
 
Bestaande tekst 

3. De compensatie eindigt na 12 maanden als de partner bij toekenning van het partnerpensioen 
jonger is dan 40 jaar. 

 
Voorstel tot wijziging 

Op grond van de huidige tekst is sprake van een beperking wanneer het partnerpensioen wordt 
toegekend voor het bereiken van de leeftijd van 40 jaar. Deze beperking geldt echter alleen wanneer 
voor 40 jaar zowel recht ontstaat op een partnerpensioen en een compensatie. 

Het huidige derde lid komt te vervallen en wordt vervangen door: “3. 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.” 

Nieuwe tekst 

3.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. 

 
 
Artikel 17.9.3 berekening wezenpensioen 
 
Bestaande tekst 

Artikel 17.9.3 Berekening wezenpensioen 

1. Het wezenpensioen bedraagt een zevende deel van het ouderdomspensioen als de verzorger van 
de wees in verband met hetzelfde overlijden recht heeft op partnerpensioen of bijzonder 
partnerpensioen. 

2. Het wezenpensioen bedraagt een zevende deel van het ouderdomspensioen, als de verzorger 
van de wees in verband met overlijden van een gewezen deelnemer geen recht heeft op 
partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen. 

3. Het wezenpensioen bedraagt twee zevende deel van het ouderdomspensioen, als er geen 
verzorger is als bedoeld in de vorige leden. 

4. ABP stelt het wezenpensioen opnieuw vast als de verzorger bedoeld in het eerste lid is overleden. 
Deze wijziging gaat in met ingang van de maand volgende op die waarin de verzorger is 
overleden. 

5. Het in de voorgaande leden bedoelde ouderdomspensioen is het ouderdomspensioen voordat het 
pensioen is verhoogd of verlaagd met toepassing van artikel 17.6.9,  artikel 17.6.9a of artikel 
17.6.9b. 

 
Voorstel tot wijziging 
Bij de reglementswijzigingen per 1 januari 2006 (transparantieslag) is de tekst van de genoemde 
artikelen gewijzigd, maar is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Bij de berekening van het 
wezenpensioen wordt geen rekening met toepassing van conversie. In het geval van conversie wordt 
het ouderdomspensioen blijvend verminderd met het bijzonder ouderdomspensioen. Bij conversie 
wordt het ouderdomspensioen en het partnerpensioen omgezet naar een zelfstandig recht. Het 
wezenpensioen blijft hierbij buiten beschouwing en wordt ook niet afgeleid van een verminderd 
ouderdomspensioen. Dit laatste blijkt niet uit het pensioenreglement.  
In het vijfde lid wordt na “van” toegevoegd “artikel 17.6.7,”. 
 



Nieuwe tekst 

Artikel 17.9.3 Berekening wezenpensioen 

1. Het wezenpensioen bedraagt een zevende deel van het ouderdomspensioen als de verzorger van 
de wees in verband met hetzelfde overlijden recht heeft op partnerpensioen of bijzonder 
partnerpensioen. 

2. Het wezenpensioen bedraagt een zevende deel van het ouderdomspensioen, als de verzorger 
van de wees in verband met overlijden van een gewezen deelnemer geen recht heeft op 
partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen. 

3. Het wezenpensioen bedraagt twee zevende deel van het ouderdomspensioen, als er geen 
verzorger is als bedoeld in de vorige leden. 

4. ABP stelt het wezenpensioen opnieuw vast als de verzorger bedoeld in het eerste lid is overleden. 
Deze wijziging gaat in met ingang van de maand volgende op die waarin de verzorger is 
overleden. 

5. Het in de voorgaande leden bedoelde ouderdomspensioen is het ouderdomspensioen voordat het 
pensioen is verhoogd of verlaagd met toepassing van artikel 17.6.7, artikel 17.6.9,  artikel 17.6.9a 
of artikel 17.6.9b. 

 
 



Voorstel tot wijziging van het pensioenreglement kortingsbesluit en communicerende vaten 

werking 

 

Bestaande tekst 

Artikel 17.14.4 Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten 

1. ABP kan op grond van artikel 134 PW verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten 

uitsluitend verminderen als: 

a. De technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door 

waarden zijn gedekt; 

b. ABP niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal 

vereist eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van deelnemers, 

gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever 

onevenredig worden geschaad; en 

c. Alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn 

ingezet zoals uitgewerkt in het kortetermijnherstelplan, bedoeld in artikel 140 PW. 

2. ABP informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever 

schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. 

3. De vermindering, bedoeld in het eerste lid, kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, 

gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, Minister van Defensie en toezichthouder hierover 

geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. 

 

Voorstel tot wijziging 
Bij het effectueren van een mogelijke vermindering van aanspraken dient voorkomen te worden dat 
deze vermindering binnen de pensioenregeling door een ander product wordt gecompenseerd. Indien 
bijvoorbeeld in de middelloonregeling een vermindering plaats zou vinden van het 
Invaliditeitspensioen zou bij een ongewijzigde regeling bij de vaststelling van de Herplaatsingstoelage 
een hogere toelage worden vastgesteld. Om dit effect te voorkomen wordt een generieke bepaling 
opgenomen in hoofdstuk 17 (en 18) waaruit volgt dat een vermindering niet wordt gecompenseerd 
door een uitkering op grond van het pensioenreglement. 

 

Aan artikel 17.14.4 wordt een nieuw 4
e
 lid toegevoegd. 

“4. De vermindering, bedoeld in het eerste lid, wordt niet gecompenseerd door een aanspraak of recht 

op grond van dit reglement.” 

 

Nieuwe tekst 

Artikel 17.14.4 Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten 

1. ABP kan op grond van artikel 134 PW verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten 

uitsluitend verminderen als: 

a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist vermogen niet meer volledig door 

waarden zijn gedekt; 

b. ABP niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal 

vereist vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen 

deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever 

onevenredig worden geschaad; en 

c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn 

ingezet zoals uitgewerkt in het kortetermijnherstelplan, bedoeld in artikel 140 PW. 

2. ABP informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever 

schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. 

3. De vermindering, bedoeld in het eerste lid, kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, 

gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, Minister van Defensie en toezichthouder hierover 

geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. 

4. De vermindering, bedoeld in het eerste lid, wordt niet gecompenseerd door een aanspraak of 

recht op grond van dit reglement. 
 


