
Uitleg van de factoren voor de Nettopensioenregeling 

Het pensioenfonds gebruikt bepaalde regels of factoren voor de berekening van uw netto pensioen. Het gaat om de 
factoren voor: 

1. inkoop van variabel ouderdomspensioen.  

2. flexibele keuzes bij pensioeningang.  

3. afkoop van klein variabel pensioen. 

In deze bijlage leggen wij deze rekenregels uit. Bij de uitleg vindt u steeds het betreffende artikel in het 

pensioenreglement. 

1. Factoren inkoop variabel pensioen  
(artikel 19)

Vanaf uw 58e kopen wij elk jaar met een deel van uw pensioenkapitaal netto variabel pensioen voor u in. Voor deze 
omzetting van kapitaal in pensioen vermenigvuldigen wij het betreffende deel van het kapitaal met:  
- de leeftijdsfactor voor het netto ouderdomspensioen + 70% van de factor voor het netto partnerpensioen;  

maal  

- een correctiefactor (zoals omschreven in artikel 19 lid 5). Deze factor bepalen wij iedere maand. U kunt deze bij ons 
opvragen.  

In het overzicht ziet u de factoren voor januari. De factoren voor andere maanden kunt u bij ons opvragen.

U koopt in op leeftijd  Variabel 
ouderdomspensioen

Variabel 
partnerpensioen 

58 11,3894 3,3221

59 11,5939 3,3758

60 11,8169 3,4332

61 12,0607 3,4949

62 12,3256 3,5612

63 12,6129 3,6330

64 12,9258 3,7111

65 13,2642 3,7960

66 13,6311 3,8892

67 14,0307 3,9916

68 14,4663 4,1062

Voorbeeld inkoop (correctiefactor is 1): 
Stel, u heeft € 10.000 aan pensioenkapitaal. Op uw 62e koopt u hiermee € 674,83 aan aanspraken op netto variabel 
ouderdomspensioen (€ 10.000/(12,3256 + 70% x 3,5612)) en € 472,38 aan aanspraken op netto variabel partnerpensioen 
(70% van € 674,83) in.



2. Flexibiliseringsfactoren bij pensioeningang 

Als u met pensioen gaat, kunt u verschillende keuzes voor uw pensioen maken. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen 

gaan dan op de standaard pensioendatum, partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen of andersom, of eerst een 

hoger pensioen te ontvangen en later een lager pensioen. 

a. Vervroeging pensioendatum (artikel 21)  

U kunt uw pensioen eerder of later dan op uw 68e laten starten. Op de door u gewenste eerdere pensioeningangsdatum 

kopen wij met de rest van uw pensioenkapitaal eerst een netto variabel ouderdoms- en partnerpensioen voor u in met als 

ingangsleeftijd 68 jaar (zoals omschreven in artikel 19). Dan vermenigvuldigen wij dit pensioen met de factoren van de 

leeftijd waarop u uw pensioen wilt laten starten: 

U gaat met pensioen op 
leeftijd 

Voor elke €1 variabel 
ouderdomspensioen ingaand 

op 68 jaar krijgt u dit 
vervroegd variabel 

ouderdomspensioen 

Voor elke €1 variabel 
partnerpensioen ingaand op 
68 jaar krijgt u dit vervroegd 

variabel partnerpensioen 

60 0,6303 0,8629

61 0,6619 0,8729

62 0,6966 0,8844

63 0,7350 0,8976

64 0,7775 0,9129

65 0,8246 0,9302

66 0,8769 0,9503

67 0,9351 0,9734

68 1,0000 1,0000 

Voorbeeld: stel, u heeft € 10.000 aan ingekocht netto variabel ouderdomspensioen (ingaand op leeftijd 68) en € 7.000 netto 
variabel partnerpensioen. U wilt op uw 62e met pensioen. U ontvangt dan vanaf uw 62e een variabel ouderdomspensioen 
van € 6.966 (€10.000 x 0,6966). Het meeverzekerde variabel partnerpensioen is € 6.190,80 (€ 7.000 x 0,8844). 

Daarna gebruiken wij een uitruilfactor om de verhouding 100:70 te herstellen. Wil uw partner het partnerpensioen niet? 
Dan berekenen wij voor u een volledig netto variabel ouderdomspensioen. 

b. Uitruil variabel partnerpensioen op pensioendatum (artikel 17) 
Is het netto variabel partnerpensioen meer dan 70% van het ouderdomspensioen? Dan zetten wij een deel hiervan om in 
netto variabel ouderdomspensioen (dit heet uitruil). Hiervoor gebruiken wij de volgende uitruilfactoren: 

U gaat met pensioen op 
leeftijd 

Voor elke € 1 variabel partnerpensioen krijgt u  
dit  variabel ouderdomspensioen 

60 0,1733

61 0,1791

62 0,1851

63 0,1914

64 0,1980

65 0,2049

66 0,2121

67 0,2196

68 0,2276

69 0,2360

70 0,2449

Voorbeeld: stel, u wilt op uw 62e€ 1.000 aan partnerpensioen uitruilen voor extra netto ouderdomspensioen. U ontvangt 
dan € 185,10 extra direct ingaand variabel ouderdomspensioen (€ 1.000 x 0,1851). Het uitgeruilde netto variabel 
partnerpensioen vervalt. 



c. Uitruil variabel ouderdomspensioen op pensioendatum (artikel 18) 
Is het netto variabel partnerpensioen minder dan 70% van het variabel ouderdomspensioen? Dan ruilen wij een deel van 
het netto variabel ouderdomspensioen uit voor netto variabel partnerpensioen. Hiervoor gebruiken wij de volgende 
uitruilfactoren: 

U gaat met pensioen op 
leeftijd 

Voor elke € 1 variabel ouderdomspensioen krijgt u  
dit variabel partnerpensioen 

60 4,5355

61 4,3804

62 4,2288

63 4,0810

64 3,9377

65 3,7970

66 3,6607

67 3,5278

68 3,3970

69 3,2697

70 3,1452

Voorbeeld: stel, u wilt op uw 62e € 1.000 aan direct ingaand netto variabel ouderdomspensioen uitruilen voor extra netto 
variabel partnerpensioen. Dan ontvangt u vanaf uw 62e € 4.228,80 extra variabel partnerpensioen (€ 1.000 x 4,2288). Het 
uitgeruilde variabel ouderdomspensioen vervalt. 

d. Uitstel variabel ouderdomspensioen op pensioendatum (artikel 21) 

Wilt u later met pensioen dan op de pensioeningangsdatum? Dan vermenigvuldigen wij het op de standaard 

pensioeningangsdatum ingekochte netto variabel ouderdomspensioen (zoals omschreven in artikel 19 lid 1) met: 

U gaat met pensioen op 
leeftijd 

Voor elke €1 variabel ouderdomspensioen ingaand op 68 krijgt u dit 
uitgesteld variabel ouderdomspensioen 

68 1,0000 

69 1,0722

70 1,1524

Voorbeeld: stel, u heeft € 10.000 aan netto ouderdomspensioen (ingaand op leeftijd 68) opgebouwd. U wilt op uw 70e met 

pensioen. U ontvangt dan vanaf uw 70e een variabel ouderdomspensioen van € 11.524 (€ 10.000 x 1,1524). Het netto 

variabel partnerpensioen verandert niet. 



3. Afkoopfactoren klein variabel pensioen 
(artikel 30) 

Bij afkoop vermenigvuldigen wij het op de afkoopdatum opgebouwd (premievrij) netto variabel ouderdomspensioen, 
latent (premievrij) netto variabel partnerpensioen, en het uit te keren (premievrij) (bijzonder) netto variabel 
partnerpensioen met:  
- de leeftijdsfactor in het volgende overzicht. In dit overzicht ziet u de factoren voor januari. De factoren voor andere 

maanden kunt u bij ons opvragen; maal 

- een correctiefactor (zoals omschreven in artikel 19 lid 5. Deze factor bepalen wij elke maand. U kunt deze bij ons 
opvragen).  

U koopt 
in op 
leeftijd  

Variabel 
ouderdomspensioen 

opgebouwd premievrij 

Variabel  
partnerpensioen 
latent premievrij 

Variabel  
partnerpensioen 

uitkerend 

18 38,1351

19 37,7800

20 37,4208

21 37,0572

22 36,6895

23 36,3176

24 35,9416

25 35,5612

26 35,1768

27 34,7881

28 34,3952

29 33,9981

30 33,5968

31 33,1911

32 32,7811

33 32,3665

34 31,9478

35 31,5248

36 31,0974

37 30,6656

38 30,2296

39 29,7893

40 29,3447

41 28,8960

42 28,4434

43 27,9868

44 27,5259



U koopt in 
op leeftijd 

Variabel 
ouderdomspensioen 

opgebouwd premievrij 

Variabel 
partnerpensioen 
latent premievrij 

Variabel 

partnerpensioen 
uitkerend 

45 27,0617

46 26,5934

47 26,1225

48 25,6479

49 25,1695

50 24,6876

51 24,2022

52 23,7142

53 23,2229

54 22,7278

55 22,2293

56 21,7278

57 21,2225

58 11,3894 4,0056 20,7144

59 11,5939 4,0362 20,2025

60 11,8169 4,0623 19,6869

61 12,0607 4,0818 19,1697

62 12,3256 4,0985 18,6494

63 12,6129 4,1117 18,1244

64 12,9258 4,1200 17,5956

65 13,2642 4,1245 17,0641

66 13,6311 4,1234 16,5281

67 14,0307 4,1168 15,9883

68 14,4663 4,1062 15,4457

69 4,1080 14,9019

70 4,1058 14,3535

71 4,0999 13,8036

72 4,0884 13,2512

73 4,0705 12,6957

74 4,0475 12,1397

75 4,0182 11,5821

76 3,9790 11,0259

77 3,9315 10,4709

78 3,8756 9,9189

79 3,8089 9,3711

80 3,7338 8,8268

81 3,6477 8,2950

82 3,5507 7,7725

83 3,4440 7,2639



U koopt in 
op leeftijd 

Variabel 
ouderdomspensioen 

opgebouwd premievrij 

Variabel 
partnerpensioen 
latent premievrij 

Variabel 

partnerpensioen 
uitkerend 

84 3,3298 6,7681

85 3,2062 6,2872

86 3,0749 5,8269

87 2,9354 5,3898

88 2,7908 4,9783

89 2,6364 4,5869

90 2,4845 4,2234

91 2,3315 3,8904

92 2,1817 3,5742

93 2,0374 3,2821

94 1,9005 3,0138

95 1,7652 2,7694

96 1,6367 2,5476

97 1,5153 2,3476

98 1,4025 2,1686

99 1,2977 2,0103


