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Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van de
Algemene burgerlijke pensioenwet en de Wet
uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden
(Vut-wet) in verband met de verhoging van de
pensioenopbouw bij afzien van het recht op vut
en wijziging van het begrip bezoldiging
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de
Algemene burgerlijke pensioenwet te wijzigen in verband met de
invoering van een verhoogde pensioenopbouw voor de ambtenaar in de
zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet die geen gebruik maakt van
het recht op grond van de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd
uittreden en voorts dat het wenselijk is de mogelijkheid te creëren het
begrip bezoldiging in de Wet vrijwillig vervroegd uittreden uit te breiden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Algemene burgerlijke pensioenwet1 wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel D 6 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:
Artikel D 7
1. Indien de ambtenaar na een te verlenen ontslag zou voldoen aan de
voorwaarden voor het verkrijgen van het recht op uitkering ingevolge
artikel 3, eerste lid, van de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd
uittreden, telt de periode gedurende welke hij geen gebruik maakt van dit
recht als volgt mee bij de berekening van zijn totale diensttijd:
a. met ingang van de dag waarop de ambtenaar de leeftijd van 61 jaar
bereikt tot de dag waarop hij de leeftijd van 62 jaar bereikt, wordt dat jaar
of gedeelten daarvan vermenigvuldigd met 1,14;
b. met ingang van de dag waarop de ambtenaar de leeftijd van 62 jaar
bereikt tot de dag waarop hij de leeftijd van 63 jaar bereikt, wordt dat jaar
of gedeelten daarvan vermenigvuldigd met 1,29;
c. met ingang van de dag waarop de ambtenaar de leeftijd van 63 jaar
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bereikt tot de dag waarop hij de leeftijd van 64 jaar bereikt, wordt dat jaar
of gedeelten daarvan vermenigvuldigd met 1,43;
d. met ingang van de dag waarop de ambtenaar de leeftijd van 64 jaar
bereikt tot de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt dat jaar
of gedeelten daarvan vermenigvuldigd met 1,57.
2. Indien de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, op enig moment recht
verkrijgt op een invaliditeitspensioen of ingeval hij komt te overlijden,
worden bij de toepassing van artikel F 12 ten aanzien van het invaliditeitspensioen respectievelijk bij de toepassing van artikel H 1, tweede lid, ten
aanzien van het nabestaandenpensioen, de vermenigvuldigingsfactoren
gehanteerd die ingevolge het eerste lid op hem van toepassing zouden
zijn geweest indien hij zijn werkzaamheden zou hebben voortgezet tot aan
het ontslag in verband met het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de in het eerste lid
genoemde vermenigvuldigingsfactoren worden gewijzigd en nadere
regels worden gegeven ter uitvoering van het bepaalde in het eerste en
tweede lid.

ARTIKEL II
De Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden2 wordt als volgt
gewijzigd:
In artikel 2, eerste lid, onder a, vervalt de punt aan het eind van de zin
en wordt een zinsnede toegevoegd luidende: en bij ministeriële regeling
aan te wijzen inkomsten of inkomensbestanddelen.

Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1993/94, 1994/95, 23 763.
Handelingen II 1994/95, blz. 2635.
Kamerstukken I 1994/95, 23 763 (175).
Handelingen I 1994/95, blz. 515–516.
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Stb. 1986, 540, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 2 november 1994, Stb. 835.
Stb. 1984, 273, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 15 september 1994, Stb. 764.

2

ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Artikel I werkt terug
tot en met 1 mei 1993. Artikel II werkt terug tot en met 1 april 1993.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 januari 1995
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. F. Dijkstal
Uitgegeven de eenentwintigste februari 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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