
21 mei 2001/nr. P/2001002775
Afdeling pensioenen en sociale zeker-
heid

De Staatssecretaris van Defensie;
Gelet op artikel 3, vierde lid, van de
Kaderwet militaire pensioenen,

Besluit:

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan
onder:
a. fonds: de Stichting Pensioenfonds
ABP;
b. pensioenreglement: het pensioenre-
glement van het fonds;
c. datum van toetreding: de datum
waarop voor de verschillende groepen
rechthebbenden ingevolge artikel 3,
eerste en tweede lid, van de Kaderwet
militaire pensioenen, een recht of uit-
zicht krachtens het pensioenreglement
ingaat;
d. Amp-wet: de Algemene militaire
pensioenwet zoals die op de datum
van toetreding luidde;
e. nabestaandenreglement: het
Nabestaandenreglement militairen
zoals dat op de datum van toetreding
luidde;
f. nabestaandenbesluit: het Besluit bij-
zondere voorzieningen militair nabe-
staandenpensioen zoals dat op de
datum van toetreding luidde;
g. diensttijd: voor zover doorgebracht
voor de datum van toetreding, de
diensttijd in de zin van de Amp-wet
of een vroegere militaire pensioenwet
in de zin van die wet;
h. reservist: degene die op grond van
artikel E3, eerste lid, van de Amp-wet
of de daarmee overeenkomende bepa-
lingen in vroegere militaire pensioen-
wetten in de zin van die wet, recht of
uitzicht op pensioen zou hebben
gehad indien die wetten niet waren
ingetrokken.

Artikel 2
1. De op grond van de Amp-wet, de
vroegere militaire pensioenwetten in
de zin van die wet, het nabestaanden-
reglement of het nabestaandenbesluit
toegekende of in uitzicht gestelde
pensioenen worden, voor zover die

uitsluitend naar voor pensioen geldige
diensttijd moeten worden vastgesteld
en die diensttijd niet kan worden
vergolden met een pensioen ingevolge
het besluit, te rekenen van de datum
van toetreding omgezet in een recht
of uitzicht ingevolge het pensioenre-
glement.
2. De in het eerste lid bedoelde
omzetting vindt plaats door het recht
of uitzicht krachtens de daar bedoel-
de regelingen vast te stellen naar de
situatie die voor een betrokkene op
de datum van toetreding geldt en het
resultaat daarvan langs de in de bij
dit besluit behorende bijlage vastge-
stelde actuariële rekenregels te waar-
deren en in te zetten voor de vaststel-
ling van een in de rekenwijze van het
pensioenreglement passend nieuw
recht of uitzicht op pensioen.
3. Bij de vaststelling van de in het
tweede lid bedoelde oude rechten en
uitzichten wordt:
1e rekening gehouden met de dienst-
tijd en de welvaartsvaste pensioen-
grondslagen zoals die krachtens de
betreffende regels zijn vast te stellen
of, naar de toestand op de in het
tweede lid bedoelde datum van toe-
treding, bij het bereiken van de leef-
tijd van 65 jaar zouden zijn vast te
stellen;
2e voordat omrekening plaatsvindt,
de belanghebbende zo nodig de in
artikel F 2, tweede lid, onder b, van
de Amp-wet bedoelde keus voorge-
legd;
3e het bepaalde in de artikelen F 6k,
eerste lid, tweede volzin, zoals dat
artikel voor vernummering en wijzi-
ging ingevolge de Wet overheidsper-
soneel onder de werknemersverzeke-
ringen luidde, en J 1 van de Amp-wet
buiten beschouwing gelaten;
4e alleen daar waar die artikelen
betrekking hebben op de door de
militair zelf opgebouwde rechten,
naar de toestand op de meergenoem-
de datum van toetreding en met
gebruikmaking van de in artikel 18c.7
van het pensioenreglement aangege-
ven berekeningsmethode rekening
gehouden met het bepaalde in de arti-
kelen M 3, M 6 en M 7 van de Amp-
wet;

5e voor zover hoofdstuk M van de
Amp-wet toepassing moet vinden en
alleen daar waar dat ten aanzien van
de verzekeringsperiode van de militair
zelf het geval is, naar de toestand op
de peildatum en met gebruimaking
van de in artikel 18c.7 aangegeven
berekeningsmethode rekening gehou-
den met het bedrag aan algemeen
pensioen zoals daar na een mogelijke
korting in verband met niet verzeker-
de tijdvakken recht op zal bestaan;
6e het bij het nabestaandenreglement
en het nabestaandenbesluit behorende
overgangsrecht, voor zover dat de
strekking heeft het recht op pensioen
te beperken, buiten beschouwing gela-
ten;
7e een toeslag die in het pensioenre-
glement terugkeert als afzonderlijke
component van het oude recht buiten
beschouwing gelaten.
4. De vaststelling van de nieuwe rech-
ten en uitzichten vindt plaats naar de
rekenregels van het pensioenregle-
ment. Daarbij wordt:
1e in afwijking van hoofdstuk 5 van
dat reglement, de voor de datum van
toetreding opgebouwde diensttijd
vastgesteld naar de normen en voor-
waarden zoals die ingevolge de Amp-
wet of een vroegere militaire pen-
sioenwet in de zin van die wet op die
datum golden;
2e de op de datum van toetreding gel-
dende berekeningsgrondslag vastge-
steld op de hoogste welvaartsvaste
pensioengrondslag, zoals die ingevol-
ge de genoemde oude regels voor het
ouderdomspensioen van de betrokke-
ne gold of zou hebben gegolden;
3e het gevolg van het wegvallen van
het in artikel F 10b van de Amp-wet
omschreven systeem van een afreke-
ning van opgebouwde diensttijd naar
verschillende pensioengrondslagen,
dat van het wegvallen van het in arti-
kel F 3, zesde lid, van die wet
omschreven franchisestelsel en van
het in hoofdstuk M van die wet neer-
gelegde inbouwstelsel, langs de meer-
bedoelde actuariële rekenregels zowel
vastgelegd in een welvaartsvast cor-
rectiebedrag op het ingevolge het
pensioenreglement te verlenen nieuwe
recht of uitzicht op eigen pensioen
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voor een rechthebbende die in de zin
van hoofdstuk M van de Amp-wet
gehuwd is als in een welvaartsvast
correctiebedrag voor degene die in de
zin van dat hoofdstuk ongehuwd is;
4e het correctiebedrag voor de nabe-
staandenpensioenen gesteld op de
voor de rechthebbende geldende bere-
keningsbreuk, genoemd in de artike-
len 7.2 en 7.7 van het pensioenregle-
ment, van het ingevolge het gestelde
onder 3e vast te stellen correctiebe-
drag voor een gehuwde en waar
nodig over de partner- en bijzondere
partnerpensioenen verdeeld door ver-
menigvuldiging met een breuk waar-
van de teller bestaat uit de met het
pensioen te vergelden en tot het cor-
rectiebedrag leidende diensttijd en de
noemer bestaat uit de totale tot het
correctiebedrag leidende diensttijd;
5e het bedrag van het recht of uitzicht
op een tropenverhoging in de zin van
de Amp-wet of de vroegere militaire
pensioenwetten in de zin van die wet
als welvaartsvaste extra component
bij de onder 3e genoemde correctiebe-
dragen geteld;
6e de reservist met een recht of uit-
zicht op ouderdomspensioen mede tot
de deelnemers of gewezen deelnemers
gerekend;
7e het bedrag van het pensioen voor
de reservist dat ingevolge de Amp-
wet of een vroegere militaire pen-
sioenwet in de zin van die wet met
0,4% per dienstjaar zou moeten wor-
den vergolden als welvaartsvaste
extra component bij de onder 3e
genoemde correctiebedragen geteld
indien er daarnaast van vergelding
met 1,75% per dienstjaar sprake is;
8e het bedrag van het pensioen voor
de reservist dat ingevolge de Amp-
wet of een vroegere militaire pen-
sioenwet in de zin van die wet met
0,4% per dienstjaar zou moeten wor-
den vergolden als zelfstandig pen-
sioenbedrag beschouwd indien er
daarnaast niet van vergelding met
1,75% per dienstjaar sprake is;
9e voor degene die op de datum van
toetreding de rang van korporaal of
korporaal 1 bekleedt, voor onbepaal-
de tijd is aangesteld bij het militair
beroepspersoneel en diensttijd kan
aanwijzen die voor 1 januari 1986
ligt, een extra toeslag op de correctie-
bedragen verleend gelijk aan het ver-
schil tussen enerzijds het over die
diensttijd krachtens de oude regeling
vast te stellen pensioen bij een bezol-
diging gelijk aan het maximum van

de laatstgenoemde rang minus het
krachtens die oude regeling over die
diensttijd vast te stellen pensioen naar
de werkelijke bezoldiging op de
datum van toetreding en anderzijds
het krachtens de nieuwe regeling voor
die diensttijd bij dat maximum te ver-
lenen pensioen minus het krachtens
die nieuwe regeling over die diensttijd
vast te stellen pensioen naar de wer-
kelijke bezoldiging op de meerbedoel-
de datum; 
10e het bepaalde in artikel 7.5, tweede
lid, onder b, van het pensioenregle-
ment buiten toepassing gelaten indien
een recht op bijzonder partnerpen-
sioen werd gevestigd voor de datum
van inwerkingtreding van het nabe-
staandenreglement.
11e een krachtens het pensioenregle-
ment te verlenen toeslag bij het na
omzetting gevonden pensioenbedrag
geteld.

Artikel 3
Artikel 18c.3 van het pensioenregle-
ment wordt bij de in het tweede lid
bedoelde omzettingen inachtgenomen.

Artikel 4
De ingevolge artikel 2 voor de vast-
stelling van de nieuwe rechten of uit-
zichten op pensioen gevonden bereke-
ningsfactoren vormen voor het fonds
het uitgangspunt voor de onder de
werking van het pensioenreglement
voort te zetten verdere ontwikkeling
daarvan.

Artikel 5
Indien het niveau van een om te zet-
ten recht op pensioen of samenstel
van pensioenen mede wordt bepaald
door een zekere mate van invaliditeit
met dienstverband, wordt:
1e het naar diensttijd te berekenen
deel van dat recht met overeenkom-
stige toepassing van de voorgaande
artikelen op de voor dat pensioen of
samenstel van pensioenen geldende
toetredingsdatum omgezet in een ver-
gelijkbaar recht krachtens het pen-
sioenreglement of, indien de rechtheb-
bende niet tot de deelnemers daarin
behoort, langs dezelfde weg, in een
vergelijkbaar recht krachtens het
Besluit bijzondere militaire pensioe-
nen en,
2e de naar invaliditeit met dienstver-
band vast te stellen aanvullende aan-
spraak op dezelfde datum langs de
daarin aangegeven weg omgezet in

een vergelijkbaar recht krachtens het
onder 1e genoemde besluit.

Artikel 6
In afwijking van artikel 5 wordt een
recht op eigen pensioen, zoals dat
middels de toetreding tot het Besluit
aanvullende arbeidsongeschiktheids-
en invaliditeitsvoorzieningen militai-
ren tot het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd is bestendigd,
voor het naar diensttijd te berekenen
deel daarvan per gelijke datum en
met overeenkomstige toepassing van
artikel 2 omgezet in een bij het berei-
ken van die leeftijd te effectueren uit-
zicht op pensioen.

Artikel 7
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 juni 2001 en zal met bij-
lage en toelichting worden gepubli-
ceerd in de Staatscourant.

Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als:
Conversieregeling militaire pensioe-
nen.

De Staatssecretaris van Defensie,
H.A.L. van Hoof.

Toelichting

Algemeen

1. Deze regeling op artikel 3, vierde
lid, van de Kaderwet militaire pen-
sioenen en geeft de noodzakelijke
nadere regels voor de omzetting van
de aanspraken op militair pensioen
naar het ingevolge die kaderwet
gebouwde nieuwe stelsel. Het
bestaande stelsel is neergelegd in de
Algemene militaire pensioenwet, de
vroegere militaire pensioenwetten in
de zin van die wet, het
Nabestaandenreglement militairen en
het Besluit bijzondere voorzieningen
militair nabestaandenpensioen. Het
nieuwe stelsel bestaat uit het pen-
sioenreglement van het ABP, een
Besluit aanvullende arbeidsonge-
schiktheids- en invaliditeitsvoorzienin-
gen militairen en een Besluit bijzon-
dere militaire pensioenen. De
motieven voor deze herstructurering
zijn te vinden in de memorie van toe-
lichting op de betreffende kaderwet
en de nota’s van toelichting op de
laatstgenoemde besluiten. Dat geldt
ook voor het publiekrechtelijke
karakter van alle bij dit besluit gere-
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gelde omzettingen. Over de technische
uitwerking van het een en ander kan
het volgende worden gezegd.
2. In de Algemene militaire pensioen-
wet en de vroegere militaire pensioen-
wetten in de zin van die wet is in de
eerste plaats het gewone, naar dienst-
tijd te berekenen ouderdomspensioen
voor de beroepsmilitair en de reser-
vist geregeld. Die rechten en aanspra-
ken worden overgeheveld naar het
pensioenreglement van het ABP.
Deze wetten voorzien daarnaast in de
arbeidsongeschiktheids- en invalidi-
teitspensioenen. Voor zover een recht-
hebbende daarop de leeftijd van 65
jaar nog niet heeft bereikt, worden de
aanspraken daarop voortgezet in het
Besluit aanvullende arbeidsonge-
schiktheids- en invaliditeitsvoorzienin-
gen militairen. Waar die leeftijd wel is
bereikt, wordt voor de beroepsmilitair
het gewone, naar diensttijd te bereke-
nen deel van het pensioen onderge-
bracht in het meergenoemde pen-
sioenreglement. Zijn aan invaliditeit
met dienstverband te ontlenen aan-
vullingen daarop zal hij in het ver-
volg ontlenen aan het Besluit bijzon-
dere militaire pensioenen. Voor de
dienstplichtigen en reservisten wordt
het totaal van de aanspraken naar het
laatstgenoemde besluit overgeheveld.
Dat geldt, gezien het ontbreken van
premieplicht, ook voor de bij die
groep naar diensttijd vast te stellen
pensioencomponenten.

Het Nabestaandenreglement mili-
tairen richt zich uitsluitend op de
partners en wezen van de beroepsmi-
litair. Het biedt de aanspraken op een
gewoon, naar diensttijd te berekenen
nabestaandenpensioen. De rechten en
uitzichten daarop worden overgehe-
veld naar het pensioenreglement van
het fonds. Het betreffende nabestaan-
denreglement biedt daarnaast een
aanspraak op een bijzonder nabe-
staandenpensioen. Indien de beroeps-
militair ter zake van ziekten of gebre-
ken was gepensioneerd, maar
overleed door andere oorzaken, werd
het nabestaandenpensioen rechtst-
reeks afgeleid van het invaliditeitspen-
sioen van de pensioengever. Zoals
ook bij de invaliditeitspensioenen het
geval zal zijn, wordt een dergelijke
aanspraak op bijzonder nabestaan-
denpensioen in de toekomst gesplitst.
De naar diensttijd te berekenen gewo-
ne component wordt ondergebracht
in het pensioenreglement. De aanvul-

lende top zal steunen op het Besluit
bijzondere militaire pensioenen.

Het Besluit bijzondere voorzienin-
gen militair nabestaandenpensioen
tenslotte, biedt bijzondere extra’s aan
de nabestaanden van de beroepsmili-
tair die is overleden in verband met
de uitoefening van de militaire dienst.
Ook daar zal in de toekomst van een
splitsing sprake zijn. Het algemeen
gebruikelijke deel van het betreffende
pensioen zal steunen op het pensioen-
reglement. De bijzondere aanvullin-
gen worden ondergebracht bij het
Besluit bijzondere militaire pensioe-
nen. Naast deze voorziening voor de
nabestaanden van de beroepsmilitair,
richt het Besluit bijzondere voorzie-
ningen militair nabestaandenpensioen
zich op de pensioensituatie van de
partners en wezen van een door de
dienst overleden of geïnvalideerde
dienstplichtige of reservist. Het regelt,
inclusief een mogelijke diensttijdafre-
kening, voor die groep beide rechten.
Zowel het hogere pensioen bij een
overlijden in en door de dienst kan er
aan worden ontleend als het pensioen
dat bij een overlijden anderszins
rechtsreeks van het invaliditeitspen-
sioen moet worden afgeleid. Conform
de situatie bij het invaliditeitspensioen
zal het totaal aan rechten, de eventu-
ele diensttijdafrekening incluis, in de
toekomst steunen op het Besluit bij-
zondere militaire pensioenen.
3. Er zijn meerdere technieken voor-
handen om de in punt 2 bedoelde
processen gestalte te geven. Men kan
de overheveling naar het nieuwe stel-
sel zuiver rekenkundig benaderen,
men kan de weg van de actuariële
waardering bewandelen en men kan
die mogelijkheden min of meer men-
gen. In de militaire situatie is voor
het laatste gekozen. Daaraan ligt het
volgende ten grondslag.

Bij de gewone ouderdoms- en
nabestaandenpensioenen is het ver-
schil tussen de oude en nieuwe pen-
sioensituatie aanmerkelijk. Zoals in
de toelichting op de meerbedoelde
kaderwet ook wordt aangegeven,
wordt daar van een stelsel dat voor
dezelfde pensioengerechtigde werkt
met drie pensioengevende inkomens
en drie daarmee samenhangende kor-
tingsmethodes voor het gelijktijdig
genot van algemeen ouderdoms- of
nabestaandenpensioen overgestapt op
een alleen met het eindloon werkend
algemeen franchisestelsel. De
betreffende pensioenen worden ook

overgeheveld van een fors aantal for-
mele wetten naar het uniforme pen-
sioenreglement van het fonds. Naast
de hiervoor bedoelde vereenvoudiging
moet het nieuwe stelsel ook de in die
wetten neergelegde kleine verschillen
tussen de pensioenaanspraken van
militairen en burgerambtenaren, te
denken valt daarbij bijvoorbeeld aan
een mogelijk recht op tropenverho-
ging of aan de afwijkende berekening
van het ouderdomspensioen voor de
reservist, kunnen opvangen.
Vanzelfsprekend mag de overstap
daarbij geen gevolgen hebben voor
het toekomstig niveau van de onder
het oude stelsel opgebouwde aanspra-
ken. In de afweging van de voor- en
nadelen van een rekenkundige of
actuariële benadering geeft dan de
doorslag dat het grote aantal toesla-
gen dat bij die eerste werkwijze nodig
zou zijn om de gelijkwaardigheid van
de oude en nieuwe aanspraken te
bewerkstelligen, tot een voorkeur
voor die tweede moet leiden. Voor de
naar diensttijd te berekenen pensioe-
nen of pensioendelen is dat dan ook
de inzet. De voor die pensioenen of
pensioendelen te volgen weg is neer-
gelegd in de bij deze regeling beho-
rende bijlage.

Voor de in de aanvullende beslui-
ten opgenomen materie kan de werk-
wijze voor de naar diensttijd te bere-
kenen pensioenen niet worden
gevolgd. De arbeidsongeschiktheids-
en invaliditeitspensioenen vertegen-
woordigen immers geen vaste waarde,
maar fluctueren met de mate van
arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.
Bovendien is gebleken dat, hoewel er
ook daar van een sterke vereenvoudi-
ging sprake is, de omzettingsproble-
matiek aanmerkelijk lichter is dan bij
de gewone ouderdoms- en nabestaan-
denpensioenen. Met enkele in de
besluiten zelf neergelegde bijzondere
overgangsregels kan daar althans de
overgang van oud naar nieuw op een
betrekkelijk eenvoudige wijze worden
geregeld.

Recapitulerend zal langs actuariële
weg worden omgezet:
1e het uitzicht op het naar diensttijd
te berekenen ouderdomspensioen en
de daaraan gekoppelde nabestaanden-
rechten voor de actieve beroepsmili-
tair, de rechthebbende op een uitke-
ring ingevolge de Uitkeringswet
gewezen militairen of op een wacht-
geld, de zogenaamde slapers en de
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rechthebbenden op een arbeidsonge-
schiktheids- of invaliditeitspensioen
die leeftijd van 65 jaar nog niet heeft
bereikt en
2e het lopend recht op een naar
diensttijd vast te stellen of mede naar
diensttijd vast te stellen ouderdoms-
of nabestaandenpensioen.
De betreffende omzettingen vinden
plaats naar het pensioenreglement
waar het om de aanspraken van de
beroepsmilitair en zijn nagelaten
betrekkingen of het ouderdomspen-
sioen van de reservist gaat en naar
het Besluit bijzondere militaire pen-
sioenen waar de omzetting betrekking
heeft op de naar diensttijd te bereke-
nen pensioenelementen voor de in en
door de dienst geïnvalideerde of over-
leden dienstplichtige of reservist en
diens nabestaanden. Rekening wordt
gehouden met de in punt 2 omschre-
ven splitsing van de aanspraken.
Aanvullende rechten worden verleend
naar de regels die in de daartoe strek-
kende besluiten zijn neergelegd.

4. De vernieuwing van de militaire
pensioenregels vergt een behoedzame
benadering van de daarbij behorende
omzettingsprocessen. In dat verband
laat artikel 3, eerste lid, van de meer-
genoemde kaderwet een zekere sprei-
ding in de tijd ook toe. Deze regeling
koppelt de administratieve gevolgen
daarom niet aan een vast tijdstip,
maar werkt met het begrip ”datum
van toetreding”. Het inbouwen van
die mogelijkheid van fasering moet
daarbij wel worden gezien als een
ontsnappingsclausule bij onverhoopte
tegenslagen. Als uitgangspunt geldt
een volledige omvorming per 1 juni
2001. Deze regeling gaat dan ook op
die datum in.
5. De omzettingen op zich zijn, wil
1 juni 2001 als algemene overgangs-
datum haalbaar zijn, gebonden aan
een logische volgorde.
Vanzelfsprekend is het zo, dat lopen-
de rechten op pensioen geen onder-
breking kunnen vergen. Voor de
omzetting van uitzichten geldt dat
degene die het dichtst bij pensione-
ring staat ook als eerste moet worden
afgehandeld. Vanuit die visie zijn met
het fonds afspraken gemaakt over de
volgorde waarin de krachtens deze
regeling te verwezenlijken omzettin-
gen plaats zullen vinden en is ook een
werkverdeling gemaakt. Die volgorde
en werkverdeling zijn neergelegd in de
op artikel 4, tweede en vierde lid, van

de Kaderwet militaire pensioenen
steunende uitvoerings- en beheers-
overeenkomst. De Staat zal daarin
zorgdragen voor de omzetting van de
lopende pensioenen en de uitzichten
van degenen die nog pensioen opbou-
wen en het fonds, namens de Staat,
voor de omzetting van de zogenaam-
de slapers. Indien de belanghebbende
tegen de mededeling van omzetting
bezwaar maakt, zal het fonds de
Staat in alle gevallen in rechte verte-
genwoordigen. In verband met de
plaats van die afspraken beperkt dit
besluit zich ook op dat punt tot de
techniek.

Artikelsgewijs

ten aanzien van deze regeling

Artikel 2
Eerste en tweede lid
Met het eerste lid wordt bepaald dat
de bestaande naar diensttijd te bere-
kenen ouderdoms- en nabestaanden-
pensioenen voor het beroepspersoneel
moeten worden omgezet naar het
pensioenreglement van het fonds. Het
tweede lid regelt de wijze waarop dat
moet gebeuren en verwijst daarvoor
naar de bijlage.

Derde lid
In dit lid worden bij wijze van aan-
vulling op het tweede lid nog enkele
bijzondere voorwaarden gegeven voor
de vaststelling van de om te zetten
oude pensioenaanspraak. Het gaat
daarbij om het volgende.
– Onder 1e wordt aangegeven wat het
uitgangspunt moet zijn: de diensttij-
den en welvaarts-vaste pensioenge-
vende inkomens, zoals die zijn vast te
stellen op het toetredingsmoment.
– De onder 2e bedoelde keus heeft
betrekking op de vraag of een pen-
sioenrecht uit meerdere militaire
betrekkingen moet worden gekoppeld
of in meerdere pensioenen afgere-
kend. Voor de gevallen waar dat kan
spelen wordt die keus, als onderdeel
van een oude aanspraak die in het
nieuwe stelsel niet terugkeert, voor de
conversie geboden.
– Met de onder 3e en 6e opgenomen
onderdelen worden de thans nog gel-
dende beperkende bepalingen bij
samenloop met een ander pensioen
als oneigenlijk aan een geprivatiseerd
stelsel buiten werking gesteld.
– Voor de diensttijd tot 1986 wordt
de korting in verband met het gelijk-

tijdig genot van algemeen pensioen
geregeld via het zogenaamde inbouw-
systeem. Dat systeem kent bepalingen
die tot een zekere verzachting van die
korting kunnen leiden. Zo wordt het
bedrag aan algemeen pensioen dat via
vrijwillige premiebetaling is verkregen
buiten beschouwing gelaten, wordt
rekening gehouden met onverzekerde
tijdvakken en wordt, indien over
dezelfde tijd een overeenkomstige
korting plaatsvindt op een ander pen-
sioen van de rechthebbende, de kor-
ting op het militair pensioen terugge-
drongen. Dezelfde vormen van
verzachting zijn mogelijk in relatie tot
de eventuele pensioenaanspraken van
de partner. Omdat dit inbouwstelsel
met de conversie verdwijnt, worden,
ter vereenvoudiging van het nieuwe
stelsel, de thans vaststaande gevallen
van verzachting geïnventariseerd en
bij voorbaat bij de conversie betrok-
ken. Waar dat niet kan omdat de
betreffende situatie niet vaststaat
(inbouwverzachtingen als gevolg van
de pensioensituatie van de partner,
inbouwverzachtingen op het partner-
pensioen zelf) wordt in de desbe-
treffende aanspraak voorzien middels
een in het pensioenreglement op te
nemen toeslag. Het onder 4e en 5e
bepaalde ziet op de wel te converte-
ren gevallen.
– Toeslagen die in het pensioenregle-
ment zullen terugkeren, te denken
valt daarbij bijvoorbeeld aan de toe-
slagen die het gemis aan een uitkering
ingevolge de Algemene nabestaanden-
wet beogen te compenseren, kunnen
geen onderdeel van de conversie zijn.
Zij zijn vanzelfsprekend wel een deel
van de bestaande aanspraak en zullen
als zodanig niet ontbreken in de aan
de rechthebbenden te verzenden
omzettingsoverzichten.

Vierde lid
De nieuwe rechten worden vastgesteld
naar de rekenregels van het pensioen-
reglement van het fonds. Daarbij gel-
den de volgende aanvullende voor-
waarden.
– In het onder 1e opgenomen onder-
deel wordt vastgehouden aan de
diensttijd die tot het toetredingsmo-
ment onder de werking van de oude
regels is opgebouwd. Daarmee wor-
den niet alleen de verschillen tussen
het diensttijdbegrip krachtens de
bestaande militaire regelingen en het
pensioenreglement (de dubbeltelling
van tropentijd bijvoorbeeld) geëlimi-

Uit: Staatscourant 23 augustus 2001, nr. 162 / pag. 18 4



neerd, het gaat ook om een kenmerk
van de te hanteren conversiemethode:
een vorm van waarde-overdracht met
de diensttijd als vaste factor, waar-
door de noodzakelijke toekomstige
back-service over die tijd in het oude
en nieuwe stelsel gelijk zal zijn.
– In het bestaande militaire stelsel is
het pensioengevend inkomen gelijk
aan de vaste bezoldiging over de
periode van een jaar, direct vooraf-
gaande aan het ontslag. In het stelsel
van het fonds bestaat dat inkomen
uit die bezoldiging op 1 januari van
het kalenderjaar, voorafgaande aan
het kalenderjaar waarin dat ontslag
heeft plaatsgevonden. De overstap
van oud naar nieuw kan daarom klei-
ne verschillen in het nadeel van de
militair met zich brengen. Men denke
daarbij niet zozeer aan de welvaarts-
vaste aanpassingen, maar, bijvoor-
beeld, aan periodieke salarisverhogin-
gen die wel in het bestaande militaire
stelsel maar niet in dat van het fonds
in het pensioengevend loon tot uit-
drukking zouden komen. Om derge-
lijke verschillen te ondervangen,
wordt onder 2e bepaald dat de eerste
berekeningsgrondslag voor het nieu-
we recht gelijk zal zijn aan de wel-
vaartsvaste pensioengrondslag die
krachtens de oude regels moet wor-
den vastgesteld.
– De onder 3e en 4e opgenomen
bepalingen vormen de kern van de
met de conversie te bereiken vereen-
voudiging. Zoals omschreven worden
de bestaande drie berekeningsmetho-
des omgezet naar een stelsel dat
werkt met één en hetzelfde pensioen-
gevend loon en een vaste, voor
gehuwden en ongehuwden gelijke,
franchise. Om de eindresultaten des-
ondanks gelijk te houden worden de
verschillen op de conversiedatum uit-
gedrukt in correctiebedragen die,
voor de eigen pensioenen afhankelijk
van de burgerlijke staat, op het nieuw
gevonden pensioen kunnen worden
toegepast.
– Omdat de mogelijkheid van een
tropenverhoging in het nieuwe stelsel
niet voorkomt, wordt onder 5e
bepaald dat het bedrag daarvan bij
de hiervoor bedoelde correctiebedra-
gen wordt geteld.
– Onder 6e, 7e en 8e worden enkele
bijzondere voorzieningen getroffen
voor de toekomstige berekening van
de reserve-pensioenen. Omdat de
mogelijkheid van toekenning van zo’n
pensioen eerder uit de wet is

geschrapt, gaat het daarbij om een
bestand in afbouw. De met 1,75% te
vergelden in werkelijke dienst doorge-
brachte tijd kan de weg volgen van
de andere ouderdomspensioenen.
Voor de met 0,4% per jaar te vergel-
den niet in werkelijke dienst doorge-
brachte tijd, die ook op zich kan
staan als de werkelijke tijd met een
ander pensioen is vergolden, zijn wat
aanvullende maatregelen nodig.
– De onder 9e opgenomen extra toe-
slag voor de korporaal of korporaal 1
beoogt een eventuele door de conver-
sie veroorzaakte relatieve achteruit-
gang van het pensioenresultaat te
voorkomen.
– Onder 10e wordt een overgangs-
rechtelijke regel uit het
Nabestaandenreglement militairen
doorgetrokken naar de conversie. De
voor de totstandkoming van dat
reglement gevestigde rechten op bij-
zonder partnerpensioen zullen niet
worden vastgesteld naar het pensioen-
gevend inkomen van het moment van
scheiding of anderszins uit elkaar
gaan van de partners, maar naar het
eindloon.
– De toeslagen die krachtens het pen-
sioenreglement nog op het gevonden
nieuwe recht kunnen worden ver-
leend, maken deel uit van de nieuwe
aanspraak en dienen als zodanig ook
aan de rechthebbenden kenbaar te
worden gemaakt. De onder 11e opge-
nomen tekst strekt daartoe.

Artikel 3
In het overgangsrecht op het pen-
sioenreglement worden enkele op de
militaire deelnemers gerichte bijzon-
dere bepalingen opgenomen, die ook
relevant zijn voor het hier aan de
orde zijnde omzettingsproces.
Geregeld is daar, dat de elementen
waaruit de berekeningsgrondslag voor
de nieuwe aanspraak zal bestaan,
dezelfde zullen zijn als die, welke bij
de vaststelling van een pensioen-
grondslag in de zin van de oude
regels in aanmerking werden geno-
men. Daarnaast wordt daar vastge-
steld dat, evenals thans het geval is,
aan het recht op een ouderdomspen-
sioen als reservist geen recht op nabe-
staandenpensioen zal zijn verbonden.
Het betreffende overgangsrecht
bestendigt voorts de in de vroegere
militaire pensioenwetten nog opgeno-
men mogelijkheid van een ouder-
domspensioen dat bij het bereiken
van de leeftijd van 60 jaar ingaat. De

omzetting krachtens deze regeling
heeft voor die gevallen dan betrek-
king op het uitzicht bij het bereiken
van de leeftijd van 65 jaar. Tot slot
wordt geregeld dat de enkele nog
bestaande pensioenen of gratificaties
die steunen op wetten of regels die
voor 1922 tot stand zijn gebracht,
ongewijzigd zullen blijven. Conversie
is in dat geval dan ook niet aan de
orde.

Artikel 4
Dit artikel geeft aan de resultaten van
de conversie de status van een gege-
ven: zij zijn onverkort het uitgangs-
punt voor de verdere ontwikkeling
van de pensioenrechten binnen het
fonds.

Artikel 5
Dit artikel regelt de splitsing van de
mede naar invaliditeit berekende
ouderdoms- en nabestaandenpensioen
in een algemeen gebruikelijk deel en
een aanvullende top. Voor dat alge-
meen gebruikelijke deel verloopt de
conversie, naar het pensioenreglement
als het om beroepsmilitairen gaat en
naar het Besluit bijzondere militaire
pensioenen als het om dienstplichti-
gen of reservisten gaat, dan langs de
met artikel 2 gegeven weg. De aan-
vullingen worden per gelijke datum
vastgesteld naar de normen en voor-
waarden dat besluit.

Artikel 6
Waar voor het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd op grond van
ziekten of gebreken recht bestaat op
een eigen pensioen, wordt het naar
diensttijd berekende deel daarvan
omgezet in een bij het bereiken van
die leeftijd te vergelden uitzicht op
pensioen.

ten aanzien van de bijlage

Artikel 2
De techniek van de conversie berust
op actuariële gelijkwaardigheid op de
conversiedatum. Dit houdt in dat de
actuariële waarde van de aanspraken
voor en na conversie aan elkaar gelijk
zijn. Om de waarde van de relevante
aanspraken te bepalen, zijn actuariële
waardefactoren noodzakelijk. In dit
artikel worden de uitgangspunten
voor het berekenen van deze actuarië-
le waardefactoren benoemd. De
belangrijkste componenten bij de
bepaling van deze factoren zijn de
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sterftetafels voor mannen en vrouwen
en de rekenrente. Voor het bepalen
van de actuariële waardefactoren op
twee levens, zoals voor een weduwen-
en/of weduwnaarspensioen, wordt uit-
gegaan van een vast leeftijdsverschil
tussen mannen en vrouwen van 3
jaar.

Artikel 3
Bij het bepalen van de actuariële
waarde van het pensioen wordt reke-
ning gehouden met de waarde van
(uitgestelde) ouderdomspensioenaan-
spraken en latente partneraanspraken.
In de conversie wordt geen rekening
gehouden met de waarde van het
latente wezenpensioen.

Artikel 4, 5 en 6
In deze artikelen worden alle symbo-
len, zoals ze in het vervolg van de
conversiemethode gehanteerd worden,
benoemd. De notatie sluit aan bij de
notatie zoals deze bij Nederlandse
verzekeraars en pensioenfondsen
wordt gehanteerd. In artikel 4 worden
de factoren gedefinieerd zoals ze
benodigd zijn voor het bepalen van de
waarde van de pensioenaanspraken
van de militair met partner. In artikel
5 gebeurt dit voor de factoren voor
het bepalen van de contante waarde
van het latente bijzondere partnerpen-
sioen. Dit zijn de latente partnerpen-
sioenen die ontstaan als gevolg van
een scheiding. In artikel 6 worden ten-
slotte de factoren benoemd die beno-
digd zijn voor het bepalen van de
waarde van het ingegane partnerpen-
sioen.

Artikel 7 
In dit artikel wordt weergegeven dat
het verschil in actuariële waarde tus-
sen de oude en de nieuwe rechten
wordt vastgelegd in een correctiebe-
drag. Dit correctiebedrag wordt voor
zowel een gehuwde als een ongehuwde
status bepaald.

Artikel 9
In dit artikel worden de formules
gegeven aan de hand waarvan het
correctiebedrag voor zowel de gehuw-
de als de ongehuwde situatie wordt
berekend indien de rechthebbende een
militair met partner is. Afhankelijk
van het geslacht van de militair resul-
teren andere formules.
In de leden 2, 4, 5 en 6 wordt het
zogenaamde verschuivingsdempings-
mechanisme uiteengezet. Dit mecha-

nisme is alleen van toepassing op
gepensioneerde belanghebbenden.
Indien als gevolg van de persoonlijke
situatie van de rechthebbende een
korting op zijn AOW-inbouw is gege-
ven (verzachting), kan de situatie zich
voordoen dat het resulterende pen-
sioen na conversie gedaald is ten
opzichte van de situatie voor de con-
versiedatum. Indien deze situatie zich
voordoet moet tenminste het oude
recht worden gegarandeerd. De
methodiek van het verschuivingsdem-
pingsmechanisme gaat er dan vanuit,
dat gedurende een bepaalde periode
het ouderdomspensioen niet wordt
geïndexeerd en gelijk blijft aan het
garantiepensioen. Indien het lagere
geconverteerde pensioen, dat wel
geïndexeerd wordt, het garantiepen-
sioen overstijgt, ontvangt de rechtheb-
bende het geïndexeerde pensioenbe-
drag. De tijdelijke toeslag om het een
en ander te realiseren wordt opgeno-
men in het pensioenreglement.

Artikel 10 en 11
Deze artikelen beschrijven de bereke-
ning van het correctiebedrag indien er
sprake is van respectievelijk een latent
bijzonder partnerpensioen en een
latent bijzonder ouderdomspensioen.
Bijzondere pensioenen zijn de pensioe-
nen voor ex-echtgenoten die resulteren
als gevolg van een scheiding.

Artikel 12
Dit artikel beschrijft de berekening
van het correctiebedrag indien de
rechthebbende een nabestaande is.
Indien de nabestaande de leeftijd van
65 jaar nog niet heeft bereikt, kan
ook hier de toepassing van het ver-
schuivingsdempingsmechanisme, zoals
beschreven in artikel 9, noodzakelijk
worden. De oorzaak daarvan ligt bij
de overstap van inbouw naar unifor-
me franchise.

Artikel 13
Dit artikel beschrijft de berekening
van het correctiebedrag voor een inge-
gaan wezenpensioen.

DeStaatssecretaris van Defensie,
H.A.L. van Hoof.
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Bijlage

Conversiemethode

§ 1 Begripsomschrijving:

Artikel 1
Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder:
a. pensioenregeling: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;
b. conversie: de omzetting van de pensioenrechten krachtens de Algemene militaire pensioenwet, de daaraan vooraf-
gaande militaire pensioenwetten en het Nabestaandenreglement militairen naar pensioenrechten op grond van de pen-
sioenregeling;
c. conversiedatum: de datum waarop de pensioenregeling mede voor het militair personeel en hun nabestaanden is
gaan gelden;
d. contante waarde: het bedrag waarop een opgebouwd uitzicht op pensioen wordt gewaardeerd door vermenigvuldi-
ging van dat pensioen met de contante-waardefactor;
e. contante-waardefactor: het actuarieel bepaalde getal, gebaseerd op kans- en rentefactoren, waarmee de waarde van
een pensioen op enig tijdstip wordt vastgesteld;
f. pensioenaanspraken: de volgens de overgangsbepalingen bij de pensioenregeling bij de conversie in aanmerking te
nemen aanspraken op pensioen;
g. alleenstaandentoeslag: het verschil tussen het ouderdomspensioen als alleenstaande en het ouderdomspensioen voor
de rechthebbende met een partner.

§ 2 Bepalen contante waarde

Artikel 2
1. Voor het bepalen van de contante-waardefactor worden gehanteerd:
a. sterftekansen op basis van de sterftetafels van het ABP (ABP 93). Onderscheid wordt gemaakt tussen sterftekansen
voor mannen en sterftekansen voor vrouwen;
b. een rentefactor van 4%;
c. een continue uitkeringsfrequentie;
d. een vast leeftijdsverschil tussen de beroepsmilitair en zijn (bijzondere) partner voor het bepalen van het correctiebe-
drag voor de pensioenaanspraken van de beroepsmilitair met partner zoals beschreven in artikel 9 en het correctiebe-
drag voor het latente bijzondere partnerpensioen zoals beschreven in artikel 10. De man wordt verondersteld drie jaar
ouder te zijn dan de vrouw. Bij een beroepsmilitair met een partner van hetzelfde geslacht worden gelijke leeftijden
verondersteld;
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt voor het bepalen van het correctiebedrag van het ingegaan ouderdoms-
pensioen zoals beschreven in artikel 9 lid 2 en lid 4 en het correctiebedrag van het ingegaan partnerpensioen zoals
beschreven in artikel 12 lid 4 en lid 6 een contante-waardefactor gehanteerd op basis van een rentefactor van 7%.

Artikel 3
Bij het bepalen van de contante waarde wordt geen rekening gehouden met het latente wezenpensioen.

Contante waarde van de pensioenaanspraken van de beroepsmilitair met partner

Artikel 4
1. De contante-waardefactoren voor de pensioenaanspraken van een mannelijke x-jarige beroepsmilitair met een y-jari-
ge vrouwelijke partner zijn:
a. voor het ouderdomspensioen:
1e. n|ax  met n=65-x voor een uitzicht op ouderdomspensioen;
2e. ax voor een ingegaan ouderdomspensioen; 
3e. n|ay|x met n=65-x voor een uitzicht op alleenstaandentoeslag;
4e. ay|x voor de alleenstaandentoeslag bij een ingegaan ouderdomspensioen.
b. voor het latente partnerpensioen:
1e. indien de partner jonger is dan 65 jaar:
- ax|yk met k=65-y voor het latente partnerpensioen tot 65 jaar;
- k|ax|y met k=65-y voor het latente partnerpensioen vanaf 65 jaar;
2e. ax|y indien de partner 65 jaar of ouder is.
2. De contante-waardefactoren voor de pensioenaanspraken van een vrouwelijke y-jarige beroepsmilitair met een man-
nelijke x-jarige partner zijn:
a. voor het ouderdomspensioen:
1e. k|ay  met k=65-y voor een uitzicht op ouderdomspensioen;
2e. ay voor een ingegaan ouderdomspensioen; 
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3e. k|ax|y met k=65-y voor een uitzicht op alleenstaandentoeslag:  
4e. ax|y voor de alleenstaandentoeslag bij een ingegaan ouderdomspensioen.
b. voor het latente partnerpensioen:
1e. indien de partner jonger is dan 65 jaar:
- ay|xn met n=65-x voor het latente partnerpensioen tot 65 jaar;
- n|ay|x met n=65-x voor het latente partnerpensioen vanaf 65 jaar;
2e. ay|x indien de partner 65 jaar of ouder is.
3. De contante-waardefactoren voor de pensioenrechten van een beroepsmilitair met een partner van hetzelfde geslacht
worden op vergelijkbare wijze vastgesteld waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat beide partners van het-
zelfde geslacht zijn.

Contante waarde van het latente bijzondere partnerpensioen

Artikel 5
1. De contante-waardefactoren voor het latente bijzondere partnerpensioen van een vrouwelijke bijzondere partner
van een mannelijke beroepsmilitair zijn:
a. indien de bijzondere partner jonger is dan 65 jaar:
- ax|yk met k=65-y voor het pensioen tot 65 jaar;
- k|ax|y met k=65-y voor het pensioen vanaf 65 jaar;
b. ax|y indien de bijzondere partner 65 jaar of ouder is.
2. De contante-waardefactoren voor het latente bijzondere partnerpensioen van een mannelijke bijzondere partner van
een vrouwelijke beroepsmilitair zijn:
a. indien de bijzondere partner jonger is dan 65 jaar:
- ay|xn met n=65-x voor het pensioen tot 65 jaar;
- n|ay|x met n=65-x voor het pensioen vanaf 65 jaar;
b. ay|x indien de bijzondere partner 65 jaar of ouder is.
3. De contante waarde-factoren voor het latente bijzondere partnerpensioen van een bijzondere partner van een
beroepsmilitair van hetzelfde geslacht worden op vergelijkbare wijze vastgesteld waarbij rekening gehouden wordt met
het feit dat beide partners van hetzelfde geslacht zijn.

Contante waarde van het ingegane partnerpensioen

Artikel 6
1. De contante-waardefactoren voor het ingegane partnerpensioen van een vrouwelijke partner zijn:
a. indien de partner jonger is dan 65 jaar:
- ayk met k=65-y voor het pensioen tot 65 jaar;
- k|ay met k=65-y voor het pensioen vanaf 65 jaar.
b. ay indien de partner 65 jaar of ouder is. 
2. De contante-waardefactoren voor het ingegane partnerpensioen van een mannelijke partner zijn:
a. indien de partner jonger is dan 65 jaar:
- axn met n=65-x voor het pensioen tot 65 jaar;
- n|ax met n=65-x voor het pensioen vanaf 65 jaar.
b. ax indien de partner 65 jaar of ouder is.

§ 3 Bepalen van het correctiebedrag

Artikel 7
De afzonderlijk vastgestelde waarde van de pensioenaanspraken voor beroepsmilitairen opgebouwd op grond van de
Algemene militaire pensioenwet, de daaraan voorafgaande militaire pensioenwetten en het Nabestaandenreglement
militairen enerzijds en de waarde van pensioenaanspraken op grond van de pensioenregeling anderzijds kan ongelijk
zijn. Het verschil van die waarden wordt gecompenseerd door de vaststelling van een correctiebedrag dat van toepas-
sing is op grond van de overgangsbepalingen in de pensioenregeling.

Correctiebedrag voor de pensioenaanspraken van de beroepsmilitair zonder partner.

Artikel 8
Het correctiebedrag voor de pensioenaanspraken van beroepsmilitairen zonder partner is gelijk aan het verschil tussen
de pensioenaanspraken direct voorafgaande aan de conversiedatum op grond van de Algemene militaire pensioenwet
of de daaraan voorafgaande militaire pensioenwetten en de pensioenaanspraken op grond van de pensioenregeling op
de conversiedatum.
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Correctiebedrag voor de pensioenaanspraken van de beroepsmilitair met partner

Artikel 9
1. Het correctiebedrag voor de pensioenaanspraken van mannelijke beroepsmilitairen met een vrouwelijke partner
wordt bepaald zodanig dat de term

correctiemet * (n|ax + 5/7 *ax|y) + (correctiezonder - correctiemet) * n|ay|x

+ 0,15 * ax|yk * MIN(70.843,34 ; 5/7 * correctiemet + PPnieuw) 

gelijk is aan het verschil tussen de contante waarde van de pensioenaanspraken direct voorafgaande aan de conversie-
datum op grond van de Algemene militaire pensioenwet, de daaraan voorafgaande militaire pensioenwetten en het
Nabestaandenreglement militairen enerzijds en de contante waarde van de pensioenaanspraken op de conversiedatum
op grond van de pensioenregeling zonder de toeslagen zoals beschreven in de artikelen 7.4, 7.4a, 7.4b, 18c.5 en 18c.6
daarvan en zonder de alleenstaandentoeslag anderzijds. In de term:
a. is PPnieuw het partnerpensioen op de conversiedatum op grond van de pensioenregeling zonder de toeslagen zoals
beschreven in de artikelen 7.4, 7.4a, 7.4b, 18c.5 en 18c.6 daarvan;
b. is correctiemet het correctiebedrag voor de beroepsmilitair met partner;
c. is correctiezonder het correctiebedrag voor dezelfde beroepsmilitair zonder partner zoals beschreven in artikel 8;
d. is MIN (...;...) de kleinste van de twee binnen de haken genoemde termen;
e. geldt n=65-x en wordt als de leeftijd van de beroepsmilitair hoger is dan 65 jaar:
- de factor n|ax vervangen door de factor ax;
- de factor n|ay|x vervangen door de factor ay|x;
f. geldt k=65-y en vervalt als de leeftijd van de partner hoger is dan 65 jaar de term “0,15 * ax|yk * MIN (70.843,34 ;
5/7 * correctiemet + PPnieuw)” .
2. Indien voor een reeds voor de conversiedatum ingegaan ouderdomspensioen van een mannelijke beroepsmilitair met
vrouwelijke partner blijkt dat de som van het ouderdomspensioen op de conversiedatum op grond van het pensioenre-
geling en het in lid 1 vastgestelde correctiebedrag kleiner is dan het ouderdomspensioen bij de laatste pensioenuitke-
ring voor de conversiedatum op grond van de Algemene militaire pensioenwet of de daaraan voorafgaande militaire
pensioenwetten, dan wordt het correctiebedrag opnieuw vastgesteld. m wordt zodanig bepaald dat de term

(mExy:7% * ax+m y+m:4% + 5/7 * ax|y:4% * (1,04/1,07)m +  axym7%) * OPoud

+ 0,15 * ax|yk4% * MIN (70.843,34 ; 5/7 * OPoud * (1,04/1,07)m ) 

+ (OPnieuw + correctiezonder) * ay|x4%

gelijk is aan de contante waarde van de pensioenaanspraken direct voorafgaande aan de conversiedatum op grond
van de Algemene militaire pensioenwet, de daaraan voorafgaande militaire pensioenwetten en het
Nabestaandenreglement militairen. Als de leeftijd van de partner hoger is dan 65 jaar vervalt “0,15 * ax|yk * MIN
(70.843,34 ;  5/7 * correctiemet + PPnieuw)”. Het correctiebedrag is vervolgens gelijk aan  

Opoud * (1,04/1,07)m - OPnieuw , waarin:

a. OPoud het ouderdomspensioen is op grond van de Algemene militaire pensioenwet of de daaraan voorafgaande mili-
taire pensioenwetten bij de laatste pensioenuitkering voor de conversiedatum;

b. OPnieuw het ouderdomspensioen is op de conversiedatum op grond van de pensioenregeling.

3. Het correctiebedrag voor de pensioenaanspraken van vrouwelijke beroepsmilitairen met een mannelijke partner
wordt bepaald zodanig dat de term

correctiemet * (k|ay + 5/7 *ay|x) + (correctiezonder - correctiemet) * k|ax|y

+ 0,15 * ay|xn * MIN(70.843,34 ; 5/7 * correctiemet + PPnieuw) 

gelijk is aan  het verschil tussen de contante waarde van de pensioenaanspraken direct voorafgaande aan de conversie-
datum op grond van de Algemene militaire pensioenwet, de daaraan voorafgaande militaire pensioenwetten en het
Nabestaandenreglement militairen enerzijds en de contante waarde van de pensioenaanspraken op de conversiedatum
op grond van de pensioenregeling zonder de toeslagen zoals beschreven in de artikelen 7.4, 7.4a, 7.4b, 18c.5 en 18c.6
daarvan en zonder de alleenstaandentoeslag anderzijds. Als de leeftijd van de partner hoger is dan 65 jaar vervalt de
term “0,15 * ay|xn * MIN (70.843,34 ;  5/7 * correctiemet + PPnieuw)” .
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Als de leeftijd van de beroepsmilitair hoger is dan 65 jaar:

a. wordt de factor k|ay vervangen door de factor ay;

b. wordt de factor k|ax|y vervangen door de factor ax|y;

4. Indien voor een reeds voor de conversiedatum ingegaan ouderdomspensioen van een vrouwelijke beroepsmilitair
met mannelijke partner blijkt dat de som van het ouderdomspensioen op de conversiedatum op grond van het pen-
sioenregeling en het in lid 3 vastgestelde correctiebedrag kleiner is dan het ouderdomspensioen bij de laatste pensioen-
uitkering voor de conversiedatum op grond van de Algemene militaire pensioenwet of de daaraan voorafgaande mili-
taire pensioenwetten dan wordt het correctiebedrag opnieuw vastgesteld. m wordt zodanig bepaald dat de term

(mEyx:7% * ay+m x+m:4% + 5/7 * ay|x:4% * (1,04/1,07)m +  ayxm7%) * OPoud

+ 0,15 * ay|xn4% * MIN (70.843,34 ; 5/7 * OPoud * (1,04/1,07)m ) 

+ (OPnieuw + correctiezonder) * ax|y4%

gelijk is aan de contante waarde van de pensioenaanspraken direct voorafgaande aan de conversiedatum op grond
van de Algemene militaire pensioenwet, de daaraan voorafgaande militaire pensioenwetten en het
Nabestaandenreglement militairen. Als de leeftijd van de partner hoger is dan 65 jaar vervalt “0,15 * ax|yn * MIN
(70.843,34 ;  5/7 * correctiemet + PPnieuw)”. Het correctiebedrag is vervolgens gelijk aan de term
Opoud * (1,04/1,07)m - OPnieuw

5. De gepensioneerde heeft in het in lid 2 en lid 4 beschreven geval tevens recht op een tijdelijke toeslag ter overbrug-
ging van het verschil tussen het nominale niveau van het ouderdomspensioen bij de laatste pensioenuitkering voor de
conversiedatum op grond van de Algemene militaire pensioenwet of de daaraan voorafgaande militaire pensioenwet-
ten en het geïndexeerde ouderdomspensioen na de conversiedatum op grond van de pensioenregeling plus het geïnd-
exeerde correctiebedrag zoals beschreven in lid 2 en lid 4. 
6. De tijdelijke toeslag zoals beschreven in lid 5 vervalt zodra het ouderdomspensioen op grond van de pensioenrege-
ling plus de toeslag zoals beschreven in lid 2 en lid 4 door indexatie hoger is dan het nominale niveau van het ouder-
domspensioen bij de laatste pensioenuitkering voor de conversiedatum op grond van de Algemene militaire pensioen-
wet of de daaraan voorafgaande militaire pensioenwetten.
7. Het correctiebedrag voor de pensioenaanspraken van beroepsmilitairen met een partner van hetzelfde geslacht
wordt vergelijkbaar aan de in lid 1 tot en met lid 4 beschreven wijze vastgesteld waarbij rekening gehouden wordt met
het feit dat beide partners van hetzelfde geslacht zijn. Een beroepsmilitair met een partner van hetzelfde geslacht heeft
tevens recht op een tijdelijke toeslag zoals omschreven in lid 5 en lid 6 overeenkomstig het in lid 2 en lid 4 beschreven
geval.

Correctiebedrag voor het latente bijzondere partnerpensioen

Artikel 10
1. Het correctiebedrag voor een latent bijzonder partnerpensioen van een nabestaande van 65 jaar of ouder is gelijk
aan het verschil tussen het latente bijzondere partnerpensioen op grond van het Nabestaandenreglement militairen
direct voorafgaande aan de conversiedatum en het latente bijzondere partnerpensioen op grond van de pensioenrege-
ling op de conversiedatum.
2. Het correctiebedrag voor een latent bijzonder partnerpensioen dat uitsluitend berekend is naar diensttijd na
31 december 1985 is gelijk aan het verschil tussen het latente bijzondere partnerpensioen op grond van het
Nabestaandenreglement militairen direct voorafgaande aan de conversiedatum en het latente bijzondere partnerpen-
sioen op grond van de pensioenregeling op de conversiedatum.
3. Het correctiebedrag voor het latente bijzondere partnerpensioen van een vrouwelijke bijzondere partner van een
mannelijke beroepsmilitair anders dan in lid 1 en lid 2 wordt bepaald zodanig dat de term correctiebedrag *ax|y gelijk
is aan het verschil tussen de contante waarde van het latente bijzondere partnerpensioen direct voorafgaande aan de
conversiedatum op grond van het Nabestaandenreglement militairen en de contante waarde van het latente bijzondere
partnerpensioen op de conversiedatum op grond van de pensioenregeling.
4. Het correctiebedrag voor het latente bijzondere partnerpensioen van een mannelijke bijzondere partner van een
vrouwelijke beroepsmilitair anders dan in lid 1 en lid 2 wordt bepaald zodanig dat de term correctiebedrag *a y|x gelijk
is aan  het verschil tussen de contante waarde van het latente bijzondere partnerpensioen direct voorafgaande aan de
conversiedatum op grond van het Nabestaandenreglement militairen en de contante waarde van het latente bijzondere
partnerpensioen op de conversiedatum op grond van de pensioenregeling.
5. Het correctiebedrag voor het latente bijzondere partnerpensioen van een bijzonder partner van een beroepsmilitair
van hetzelfde geslacht wordt op vergelijkbare wijze vastgesteld waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat beide
partners van hetzelfde geslacht zijn.
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Correctiebedrag voor het bijzonder ouderdomspensioen

Artikel 11
Het correctiebedrag voor het bijzonder ouderdomspensioen is gelijk aan het verschil tussen het bijzondere ouderdoms-
pensioen direct voorafgaande aan de conversiedatum op grond van de voor de conversiedatum geldende wetgeving en
het bijzondere ouderdomspensioen op grond van de pensioenregeling op de conversiedatum.

Correctiebedrag voor het ingegane partnerpensioen

Artikel 12
1. Het correctiebedrag voor een ingegaan partnerpensioen van een nabestaande van 65 jaar of ouder is gelijk aan het
verschil tussen het partnerpensioen op grond van het Nabestaandenreglement militairen direct voorafgaande aan de
conversiedatum en het partnerpensioen op grond van de pensioenregeling op de conversiedatum.
2. Het correctiebedrag voor een ingegaan partnerpensioen dat uitsluitend berekend is naar diensttijd na 31 december
1985 is gelijk aan het verschil tussen het partnerpensioen op grond van het Nabestaandenreglement militairen direct
voorafgaande aan de conversiedatum en het partnerpensioen op de conversiedatum op grond van de pensioenregeling.
3. Het correctiebedrag voor een ingegaan partnerpensioen van een vrouwelijke nabestaande anders dan in lid 1 en lid
2 is zodanig dat de term correctiebedrag * ay gelijk is aan het verschil tussen de contante waarde van het ingegane
partnerpensioen op grond van het Nabestaandenreglement militairen direct voorafgaande aan de conversiedatum
exclusief de toeslag zoals beschreven in artikel 13, en de contante waarde van het ingegane partnerpensioen op de con-
versiedatum op grond van de pensioenregeling zonder de toeslagen zoals beschreven in de artikelen 7.4, 7.4a, 7.4b,
18c.5 en 18c.6 van de pensioenregeling.
4. Indien blijkt dat de som van het partnerpensioen op grond van de pensioenregeling op de conversiedatum van een
vrouwelijke nabestaande anders dan in lid 1 en lid 2 en het volgens lid 3 vastgestelde correctiebedrag kleiner is dan
het partnerpensioen bij de laatste pensioenuitkering voor de conversiedatum op grond van het Nabestaandenreglement
militairen dan wordt het correctiebedrag opnieuw vastgesteld. m wordt zodanig bepaald dat de term

(mEy:7% * ay+m:4% +  aym7%) * PPoud 

gelijk is aan de contante waarde van het partnerpensioen op grond van het Nabestaandenreglement militairen direct
voorafgaande aan de conversiedatum. Ppoud is het partnerpensioen bij de laatste pensioenuitkering voor de conversie-
datum op grond van het Nabestaandenreglement militairen zonder de toeslagen, overeenkomend met die, bedoeld in
het derde lid. Indien een m resulteert waarvoor geldt m>k, dan wordt m gelijkgesteld aan k. Het correctiebedrag is
vervolgens gelijk aan de term 

7/5 * PPoud * (1,04/1,07)m -/- OPnieuw

5. Het correctiebedrag voor een ingegaan partnerpensioen van een mannelijke nabestaande anders dan in lid 1 en lid 2
is zodanig dat de term correctiebedrag * ax gelijk is aan het verschil tussen de contante waarde van het ingegane part-
nerpensioen op grond van het Nabestaandenreglement militairen direct voorafgaande aan de conversiedatum exclusief
de toeslagen, overeenkomend met die, bedoeld in het derde lid, en de contante waarde van het ingegane partnerpen-
sioen op de conversiedatum op grond van de pensioenregeling, eveneens zonder die toeslagen.
6. Indien blijkt dat de som van het partnerpensioen op grond van de pensioenregeling op de conversiedatum van een
mannelijke nabestaande anders dan in lid 1 en lid 2 en het volgens lid 5 vastgestelde correctiebedrag kleiner is dan het
partnerpensioen bij de laatste pensioenuitkering voor de conversiedatum op grond van het nabestaandenreglement dan
wordt het correctiebedrag opnieuw vastgesteld. m wordt zodanig bepaald dat de term 

(mEx:7% * ax+m:4% +  axm7%) * PPoud 

gelijk is aan de contante waarde van het partnerpensioen op grond van het Nabestaandenreglement militairen direct
voorafgaande aan de conversiedatum. PPoud is het partnerpensioen bij de laatste pensioenuitkering voor de conversie-
datum op grond van het Nabestaandenreglement militairen zonder de toeslagen, overeenkomend met die, bedoeld in
het derde lid. Indien een m resulteert waarvoor geldt m>k, dan wordt m gelijkgesteld aan k. Het correctiebedrag is
vervolgens gelijk aan de term 

7/5 * PPoud * (1,04/1,07)m -/- OPnieuw

7. De nabestaande heeft in het in lid 4 en lid 6 beschreven geval tevens recht op een tijdelijke toeslag ter overbrugging
van het verschil tussen het nominale niveau van het partnerpensioen op grond van het Nabestaandenreglement militai-
ren bij de laatste pensioenuitkering voor de conversiedatum en het geïndexeerde partnerpensioen na de conversieda-
tum op grond van de pensioenregeling plus het geïndexeerde correctiebedrag zoals beschreven in lid 4 en lid
6.
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8. De tijdelijke toeslag zoals beschreven in lid 7 vervalt uiterlijk bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd of eerder
indien het ouderdomspensioen op grond van de pensioenregeling plus de toeslag zoals beschreven in lid 4 en lid 6
door indexatie hoger is dan het nominale niveau van het ouderdomspensioen bij de laatste pensioenuitkering voor de
conversiedatum op grond van het Nabestaandenreglement militairen.

Correctiebedrag voor het ingegaan wezenpensioen

Artikel 13
Het correctiebedrag voor een ingegaan wezenpensioen is gelijk aan het verschil tussen het wezenpensioen direct voor-
afgaande aan de conversiedatum op grond van het Nabestaandenreglement militairen en het wezenpensioen op de
conversiedatum op grond van de pensioenregeling.
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