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Artikel 7.3 Recht op ouderdomspensioen 

In het tweede lid wordt ‘werknemer’ vervangen door ‘de deelnemer of gewezen deelnemer’.

Artikel 7.6 Berekening ouderdomspensioen 

Het vijfde lid komt te vervallen.

Artikel 7.7 Toekenning ouderdomspensioen bij overschrijding inkomen 

De huidige tekst van dit artikel komt te vervallen. Er wordt een nieuw zinsnede ingevoegd luidende: 
‘Vervallen per 01-09-2017’.

Artikel 7.10 Bijzonder ouderdomspensioen 

In het vierde lid wordt na ‘waarin’ toegevoegd ‘de gewezen echtgenoot’. Na ‘bereikt’ komt ‘wordt’ te 
vervallen. Na de eerste volzin in het vierde lid wordt een nieuwe volzin toegevoegd luidende: ‘De 
gewezen echtgenoot kan het bijzonder ouderdomspensioen ook later laten ingaan, maar niet later dan 
vijf jaren na de dag waarop de gewezen echtgenoot de AOW-leeftijd bereikt.’

Artikel 7.14 Vermindering ouderdomspensioen door omzetting in partnerpensioen bij overlijden op of 

na 67 jaar 

In het eerste lid komt ‘voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op de Loonbelasting 1964.’ te 
vervallen. Na ‘ 67 jaar’ wordt een ‘.’ ingevoegd. Hierna wordt een nieuwe volzin toegevoegd luidende: 
‘ Het verhoogde partnerpensioen bedraagt niet meer dan 70% van het pensioengevend inkomen als 
bedoeld in hoofdstuk 3.’
In de rechterkolom van Overgangsbepaling B bij artikel 7.14 komt ‘voor zover dit is toegestaan binnen 
de Wet op de Loonbelasting 1964.’ Te vervallen. Na ’65 jaar’ wordt een ‘.’ Ingevoegd. Hierna wordt een 
nieuwe volzin toegevoegd luidende: ‘Het verhoogde partnerpensioen bedraagt niet meer dan 70% van 
het pensioengevend inkomen als bedoeld in hoofdstuk 3.’.

Artikel 7.15 Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen deelneming door omzetting in 

partnerpensioen bij overlijden voor 67 jaar 

In het eerste lid wordt na de eerste volzin een nieuwe tweede volzin toegevoegd luidende: ‘Het 
partnerpensioen na omzetting bedraagt niet meer dan 70% van het pensioengevend inkomen als 
bedoeld in hoofdstuk 3.’
In de rechterkolom van Overgangsbepaling B bij artikel 7.15 wordt na de eerste volzin een nieuwe 
tweede volzin toegevoegd luidende: ‘Het partnerpensioen na omzetting bedraagt niet meer dan 70% 
van het pensioengevend inkomen als bedoeld in hoofdstuk 3.’

Artikel 7.15a Vermindering ouderdomspensioen bij ingang door omzetting in partnerpensioen bij 

overlijden voor 67 jaar 

In het eerste lid wordt na de eerste volzin een nieuwe tweede volzin toegevoegd luidende: ‘Het 
partnerpensioen na omzetting bedraagt niet meer dan 70% van het pensioengevend inkomen als 
bedoeld in hoofdstuk 3.’
In de rechterkolom van Overgangsbepaling B bij artikel 7.15a wordt na de eerste volzin een nieuwe 
tweede volzin toegevoegd luidende: ‘Het partnerpensioen na omzetting bedraagt niet meer dan 70% 
van het pensioengevend inkomen als bedoeld in hoofdstuk 3.’

Artikel 8.5 Berekening partnerpensioen 

Het huidige vijfde lid komt te vervallen. Het zesde lid wordt vernummerd tot het vijfde lid.
In het derde lid van de Overgangsbepaling A bij artikel 8.5 wordt ‘ en zesde lid zijn’ vervangen door 
‘lid is’.
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Artikel 9.4 Berekening partnerpensioen 

Het huidige vierde lid komt te vervallen. Het vijfde en zesde lid worden vernummerd tot het vierde en 
vijfde lid.

Artikel 9.12 Berekening bijzonder partnerpensioen 

Het huidige vierde lid komt te vervallen. Het vijfde lid wordt vernummerd tot het vierde lid.

Artikel 10.3 Berekening wezenpensioen 

Het huidige zevende lid komt te vervallen. Het achtste lid wordt vernummerd tot het zevende lid.

Artikel 10.5 Compensatie loonheffing voor AOW-leeftijd 

In het eerste lid vervalt de tweede volzin en wordt vervangen door: ‘De compensatie gaat niet uit 
boven het fiscale maximum als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 en bedraagt daarbij niet 
meer dan het bedrag vermeld in bijlage A bij dit reglement.’
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