
16 december 1997/Nr. AB97/1721
DGMP/AO/U

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 4, zesde lid, van de
Wet privatisering ABP;
Gezien het verzoek, gedaan namens de
Raad voor het Overheids-
personeelsbeleid, van de Stichting Pen-
sioenfonds ABP van 11 december 1997
tot plaatsing in de Staatscourant;

Maakt het volgende bekend:

Wijziging van de pensioenaanspraken
van overheidswerknemers, gewezen
overheidswerknemers en hun nagelaten
betrekkingen, alsmede de daarmee
samenhangende verplichtingen in
overeenstemming met artikel 4, derde
lid, van de Wet privatisering ABP
voortkomend uit de invoering van het
wettelijk geregistreerd partnerschap. De
dienovereenkomstige wijziging van het
pensioenreglement van de Stichting
Pensioenfonds ABP luidt als volgt:
A
Artikel 1.4, eerste lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’1. Onder partner wordt verstaan:
a. de echtgenoot van de deelnemer,
gewezen deelnemer of gepensioneerde;
b. de geregistreerde partner, bedoeld in
artikel 80a, Boek 1, Titel 5a van het
Burgerlijk Wetboek, van de deelnemer,
gewezen deelnemer of gepensioneerde;
c. degene die door de ongehuwde deel-
nemer of gewezen deelnemer als partner
is aangemeld bij het fonds en door het
bestuur als zodanig is aangemerkt.’.
B
Artikel 1.4, vierde lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’4. De aanmerking als partner, bedoeld
in het tweede lid, wordt door het
bestuur beëindigd met ingang van:
a. de dag waarop een schriftelijke aan-
vraag daartoe is ontvangen van degene
die de aanmelding heeft gedaan of van
zijn partner;
b. de dag van overlijden van de part-
ner;
c. de dag waarop de deelnemer of diens
partner in het huwelijk treedt, een gere-
gistreerd partnerschap aangaat of

betrokken is bij een andere aanmer-
king.’.
C
Artikel 6.7, eerste lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’1. De gewezen echtgenoot, of de gewe-
zen geregistreerde partner, van de
deelnemer, gewezen deelnemer of
gepensioneerde heeft recht op bijzonder
ouderdomspensioen indien toepassing
wordt gegeven aan artikel 5 van de Wet
verevening pensioenrechten bij schei-
ding.’.
D
Artikel 6.7, tweede lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’2. Behoudens het derde lid, gaat het
bijzonder ouderdomspensioen in op de
dag waarop de gewezen echtgenoot, of
de gewezen geregistreerde partner, de
leeftijd van 65 jaar bereik, of indien de
echtscheiding, of de beëindiging van het
geregistreerd partnerschap heeft
plaatsgevonden na dit tijdstip, zodra
toepassing kan worden gegeven aan
artikel 5 van de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding.’.
E
Artikel 6.7, vierde lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’4. Het bijzonder ouderdomspensioen
wordt vastgesteld met inachtneming
van de berekeningsgrondslag waarnaar
het ouderdomspensioen van de deelne-
mer, gewezen deelnemer of gepensio-
neerde zou zijn berekend indien hij met
ingang van de dag waarop de echtschei-
ding, of de beëindiging van het geregis-
treerd partnerschap, heeft plaatsgevon-
den, recht zou hebben verkregen op een
ouderdomspensioen.’.
F
Artikel 7.1, tweede lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’2. In afwijking van het eerste lid
bestaat geen recht op een partnerpensi-
oen indien:
a. het huwelijk is gesloten, de registratie
van het partnerschap heeft plaatsge-
vonden, of de aanmelding als partner
heeft plaatsgevonden op of na de dag
waarop de deelnemer, de gewezen
deelnemer of gepensioneerde de leeftijd
van 65 jaar heeft bereikt;
b. de pensioengeldige tijd van de over-
ledene geheel is gelegen voor 1 januari

1996 en de huwelijksvoltrekking, de
registratie van het partnerschap, of de
aanmelding als partner heeft plaatsge-
vonden na het ontslag van de overlede-
ne.’.
G
Artikel 7.2, vijfde lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’5. Een partnerpensioen wordt voorts
verminderd indien de partner meer dan
tien jaar jonger was dan de deelnemer,
gewezen deelnemer, fpu-gepensioneerde
of gepensioneerde en het huwelijk, het
geregistreerd partnerschap, of de aan-
merking als partner op de dag van het
overlijden nog geen vijf jaren heeft
geduurd. De vermindering bedraagt
drie procent voor elk vol jaar dat het
leeftijdsverschil meer dan tien jaar
bedraagt.’.
H
Artikel 7.2, zevende lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’7. Indien een partner opnieuw in het
huwelijk treedt, opnieuw als partner
wordt geregistreerd, of opnieuw als
partner wordt aangemerkt, wordt zijn
pensioen opnieuw vastgesteld met
ingang van de maand volgende op die
waarin hij hertrouwt, opnieuw als part-
ner wordt geregistreerd, of de aanmer-
king als partner geschiedt. Daarbij
wordt van het ouderdomspensioen
waarvan het partnerpensioen is afgeleid
niet in aanmerking genomen, dat deel
dat overeenkomt met de ingevolge het
tweede lid doorgetelde pensioengeldige
tijd die is gelegen na de datum van het
overlijden van de deelnemer.’.
I
Artikel 7.3 komt na wijziging als volgt
te luiden:
’Indien een partner aan wie reeds een
partnerpensioen is toegekend krachtens
dit reglement, terzake van een ander
huwelijk, een ander geregistreerd part-
nerschap, of een andere aanmerking als
partner eveneens recht op een partner-
pensioen verkrijgt krachtens dit of enig
ander pensioenreglement, wordt voor
de berekening van de pensioenen in-
gevolge dit reglement waarvan de part-
nerpensioenen zijn afgeleid, sa-
menlopende tijd slechts meegeteld bij
de berekening van het pensioen waar
die tijd, het hoogste bedrag oplevert.’.
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J
Artikel 7.5, eerste lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’1. Indien het huwelijk, het geregis-
treerd partnerschap, of de aanmerking
als partner anders dan door overlijden
eindigt, verkrijgt de gewezen partner
van de deelnemer, gewezen deelnemer,
fpu-gepensioneerde of gepensioneerde
een premie-vrije aanspraak op bijzon-
der partnerpensioen.’.
K
Artikel 7.5, tweede lid, sub a, luidt na
wijziging als volgt:
’a. slechts de pensioengeldige tijd mee-
telt die is gelegen voor het tijdstip
waarop het huwelijk, het geregistreerd
partnerschap, of de aanmerking als
partner is geëindigd.’
L
Artikel 7.5, vierde lid komt na wijziging
als volgt te luiden:
’4. Een bijzonder partnerpensioen
wordt voorts verminderd indien de
gewezen partner meer dan tien jaar jon-
ger was dan de deelnemer, gewezen
deelnemer, fpu-gepensioneerde of
gepensioneerde en het huwelijk, het
geregistreerd partnerschap, of de aan-
merking als partner geen vijf jaren
heeft geduurd. De vermindering
bedraagt drie procent voor elk vol jaar
dat het leeftijdsverschil meer dan tien
jaar bedraagt.’.
M
Artikel 7.5, zesde lid, komt na wijziging
als volgt te luiden:
’6. Het eerste lid vindt geen toepassing
indien de partners bij huwelijkse voor-
waarden, bij voorwaarden van een
geregistreerd partnerschap, of bij een
bij geschrift gesloten overeenkomst met
het oog op het einde van het huwelijk,
het geregistreerd partnerschap of de
aanmerking als partner anders over-
eenkomen en het bestuur daarmee in-
stemt.’.
N
Artikel 7.6, eerste lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’1. Na het overlijden van een deelne-
mer, gewezen deelnemer, fpu-gepensio-
neerde of gepensioneerde heeft zijn
wees met ingang van de dag volgende
op het overlijden recht op een
wezenpensioen indien de wees:
a. de leeftijd van eenentwintig jaren
nog niet heeft bereikt; en
b. niet gehuwd is of gehuwd is geweest,
geen partij is of is geweest bij een gere-
gistreerd partnerschap of geen partij is

of is geweest bij de aanmerking van een
partner.’.
O
Artikel 7.6, tweede lid, sub a, komt na
wijziging als volgt te luiden:
’a. het kind dat is geboren uit of is
geadopteerd tijdens een huwelijk of een
relatie anders dan een huwelijk met een
partner, bedoeld in artikel 1.4, eerste
lid, onderdeel b en c;’.
P
Artikel 13.3, vierde lid, sub a, komt na
wijziging als volgt te luiden:
’a. de rechthebbende de leeftijd van 21
jaar heeft bereikt of, voorafgaand aan
het bereiken van de leeftijd van 21 jaar
in het huwelijk is getreden, partij is bij
een partnerschapregistratie of partij is
bij de aanmerking van een partner;’.
Q
Artikel 13.5, eerste lid, sub a, komt na
wijziging als volgt te luiden:
’a. Aan de gewezen echtgenoot, of de
gewezen geregistreerde partner, van de
gepensioneerde wordt dat deel van het
ouderdomspensioen uitbetaald dat is
vastgesteld overeenkomstig artikel 3 of
4 van die wet en met inachtneming van
de berekeningsgrondslag van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarin de
scheiding heeft plaatsgevonden, of het
geregistreerd partnerschap is geëindigd,
welke berekeningsgrondslag volgens
artikel 12.1 is aangepast;’.
R
Artikel 13.5, tweede lid komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’2. Het recht op uitbetaling, bedoeld in
het eerste lid, onderdeel a, eindigt met
het einde van de maand waarin:
a. de gewezen echtgenoot, of de gewe-
zen geregistreerde partner is overleden;
b. de gepensioneerde is overleden;
c. de betrokkenen aan het bestuur
schriftelijk hebben medegedeeld dat zij
met elkaar zijn hertrouwd, zich hebben
verzoend, of dat zij hun partnerschap
opnieuw hebben laten registreren.’.
S
Artikel 14.1, achtste lid, komt na wijzi-
ging als volgt te luiden:
’8. Aan degene die ingevolge artikel 6.7
recht heeft op een bijzonder ou-
derdomspensioen, wordt een opgave
van dat recht verstrekt. De deelnemer,
gewezen deelnemer of gepensioneerde
ontvangt daarvan een afschrift en te-
vens een opgave van zijn verminderd
pensioen.’.
T
Artikel 14.1, negende lid, komt na wij-
ziging als volgt te luiden:

’9. Aan degene die ingevolge het eerste
lid van artikel 13.5, recht heeft op uit-
betaling van een deel van het ouder-
domspensioen van de rechthebbende,
wordt na ontvangst van het formulier
als bedoeld in het tweede lid van artikel
2 van de Wet verevening pensioenrech-
ten bij scheiding opgave verstrekt van
de opgebouwde aanspraak waarop de
verevening zal worden gebaseerd, en
van de ingangsdatum van de uitbeta-
ling. De deelnemer, gewezen deelnemer
of gepensioneerde ontvangt daarvan
een afschrift.’.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de Directeur-generaal Management en
Personeelsbeleid,
A.H.C. Annink.
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