
Uitleg van de Factoren Beschikbarepremieregeling 

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 de 58-jarige leeftijd wordt ieder jaar een deel van het pensioenkapitaal aangewend voor inkoop van variabel 
pensioen. Het in enig jaar aan te wenden kapitaal wordt in dat geval vermenigvuldigd met:  
- de toepasselijke factor voor het ouderdomspensioen + 70% van de toepasselijke factor voor het partnerpensioen; 

maal  

- een correctiefactor, zoals omschreven in artikel 19 lid 5. Deze factor wordt maandelijks opnieuw vastgesteld en is op 
aanvraag beschikbaar bij het pensioenfonds.  

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 11,8951 2,3706

59 12,1064 2,4116

60 12,1888 2,7895

61 12,4370 2,8416

62 12,7069 2,8978

63 12,9998 2,9588

64 13,3183 3,0253

65 13,6636 3,0978

66 14,0377 3,1775

67 14,4454 3,2653

68 14,8907 3,3639

Voorbeeld inkoop (correctiefactor is 1): 
Stel, u heeft € 10.000 pensioenkapitaal dat u op 62-jarige leeftijd inkoopt. Dan koopt u in € 678,64 aanspraken variabel 
ouderdomspensioen (€ 10.000/(12,7069+70% x 2,8978)) en € 475,05 variabel partnerpensioen (70% van € 678,64).



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 bij 

Voor elke €1 variabel 
ouderdomspensioen ingaand op 68 

krijgt u dit vervroegd variabel 
ouderdomspensioen 

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

partnerpensioen 

60 0,6329 0,8473

61 0,6643 0,8582

62 0,6989 0,8710

63 0,7371 0,8856

64 0,7793 0,9026

65 0,8260 0,9220

66 0,8779 0,9444

67 0,9357 0,9702

68 1,0000 1,0000

Voorbeeld vervroeging pensioendatum: 
Stel, u heeft € 10.000 aan ingekocht variabel ouderdomspensioen (ingaand op leeftijd 68) en € 7.000 variabel 
partnerpensioen en wil op 62 jaar met pensioen. Dan ontvangt u op dat moment een direct ingaand variabel 
ouderdomspensioen van € 6.989 (€10.000 x 0,6989) en een variabel partnerpensioen van € 6.097 (€ 7.000 x 0,8710) . 

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 bij Voor elke € 1 variabel partnerpensioen krijgt u 
dit variabel ouderdomspensioen 

60 0,1240

61 0,1281

62 0,1322

63 0,1366

64 0,1411

65 0,1457

66 0,1505

67 0,1556

68 0,1608

69 0,1661

70 0,1695

Voorbeeld uitruil variabel partnerpensioen voor extra variabel ouderdomspensioen 

Stel, u wilt op 62 jaar € 1.000 aan variabel partnerpensioen uitruilen voor extra variabel ouderdomspensioen. Dan ontvangt 
u€ 132,20 extra direct ingaand variabel ouderdomspensioen (€ 1.000 x 0,1322). Het uitgeruilde variabele partnerpensioen 
komt hiermee te vervallen. 



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 bij Voor elke € 1 variabel ouderdomspensioen 
krijgt u dit variabel partnerpensioen 

60 4,6180

61 4,4602

62 4,3063

63 4,1569

64 4,0125

65 3,8708

66 3,7335

67 3,5994

68 3,4676

69 3,3394

70 3,2138

Voorbeeld uitruil variabel ouderdomspensioen voor extra variabel partnerpensioen 
Stel, u wilt op 62 jaar € 1.000 aan direct ingaand variabel ouderdomspensioen uitruilen voor extra variabel partnerpensioen. 
Dan ontvangt u € 4.306,30 extra partnerpensioen (€ 1.000 x 4,3063). Het uitgeruilde variabele ouderdomspensioen komt 
hiermee te vervallen 

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

ouderdomspensioen 

68 1,0000

69 1,0715

70 1,1508

Voorbeeld uitstel pensioendatum: 
Stel, u heeft € 10.000 aan variabel ouderdomspensioen (ingaand op leeftijd 68) opgebouwd en wil op 70 jaar met pensioen, 
dan ontvangt u op dat moment een direct ingaand variabel ouderdomspensioen van € 11.508 (€ 10.000 x 1,1508). 
Het variabel partnerpensioen blijft ongewijzigd.



1. 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 af 
op leeftijd  

Variabel 
ouderdomspensioen

opgebouwd premievrij

Variabel 
partnerpensioen 
latent premievrij 

Variabel 
partnerpensioen 

uitkerend 

18 37,6465

19 37,2855

20 36,9211

21 36,5528

22 36,1806

23 35,8042

24 35,4239

25 34,9009

26 34,5112

27 34,1172

28 33,7187

29 33,3161

30 32,9700

31 32,5590

32 32,1438

33 31,7243

34 31,3002

35 31,0227

36 30,5913

37 30,1555

38 29,7154

39 29,2708

40 28,7133

41 28,2590

42 27,8006

43 27,3382

44 26,8715



U koopt in 
op leeftijd 

Variabel 
ouderdomspensioen 
opgebouwd premievrij 

Variabel 
partnerpensioen 
latent premievrij 

Variabel partnerpensioen
uitkerend

45 26,4723

46 25,9986

47 25,5216

48 25,0409

49 24,5563

50 24,0772

51 23,5850

52 23,0894

53 22,5899

54 22,0865

55 21,5888

56 21,0777

57 20,5621

58 11,8951 2,9684 20,0429

59 12,1064 2,9886 19,5190

60 12,1888 3,3773 19,1373

61 12,4370 3,3904 18,6057

62 12,7069 3,4002 18,0716

63 12,9998 3,4064 17,5345

64 13,3183 3,4081 16,9953

65 13,6636 3,4052 16,4543

66 14,0377 3,3969 15,9114

67 14,4454 3,3830 15,3668

68 14,8907 3,3639 14,8213

69 3,3580 14,2769

70 3,3488 13,7313

71 3,3356 13,1871

72 3,3184 12,6425

73 3,2976 12,0968

74 3,2730 11,5522

75 3,2439 11,0080

76 3,2072 10,4683

77 3,1644 9,9323

78 3,1152 9,4014

79 3,0582 8,8781

80 2,9950 8,3614

81 2,9224 7,8593

82 2,8425 7,3683

83 2,7562 6,8908



U koopt in 
op leeftijd 

Variabel 
ouderdomspensioen 

opgebouwd premievrij 

Variabel partnerpensioen
latent premievrij 

Variabel partnerpensioen
uitkerend 

84 2,6658 6,4269

85 2,5691 5,9787

86 2,4680 5,5503

87 2,3605 5,1439

88 2,2495 4,7602

89 2,1321 4,3989

90 2,0155 4,0610

91 1,8972 3,7498

92 1,7824 3,4544

93 1,6715 3,1813

94 1,5651 2,9308

95 1,4607 2,7021

96 1,3624 2,4937

97 1,2707 2,3056

98 1,1864 2,1366

99 1,1079 1,9866




