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Wijzigingen in het pensioenreglement ABP per 1 januari 2015, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

Aan het artikel wordt een nieuw onderdeel f toegevoegd, luidend:
“f. AOW gehuwden: de uitkering voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9, 

eerste lid, onderdeel b en zesde lid van de Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de 
vakantietoeslag;”

Onderdeel u komt te vervallen.
De onderdelen “t” en “v” worden omgenummerd tot “j” en “g”. De onderdelen “f, g en h tot en met 
s” worden omgenummerd tot “h, i en k tot en met v”.

Artikel 1.5 Ontslaguitkering 

In onderdeel a komt “, een uitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag” te vervallen.
Er wordt een nieuw onderdeel b toegevoegd: “een uitkering in verband met functioneel leeftijdsont-
slag of een periodieke uitkering uit hoofde van een bezwarende functie;”.
Het huidige onderdeel b wordt vernummerd tot onderdeel c.

Artikel 1.8 Partner en partnerschap 

In het derde lid wordt “65” gewijzigd in “67”.
Er wordt een overgangsbepaling toegevoegd:

 Overgangsbepaling bij artikel 1.8

 Gewezen deelnemer of gepensioneerde die op 1 januari 
2015 65 jaar of ouder is en waarbij het partnerschap is 
aangegaan op of na de dag waarop de gewezen 
deelnemer of gepensioneerde 65 jaar is geworden

Artikel 1.8 is niet van toepassing

Artikel 2.5 Deelnemers 

In het eerste lid onderdeel c wordt na “ontslaguitkering” toegevoegd “als bedoeld in artikel 1.5 
onderdeel a en c” en komt na “toegekend” te vervallen “maar niet langer dan tot de eerste dag van de 
maand volgende op die waarin zij 62 jaar worden”.

Er wordt een nieuw onderdeel b toegevoegd: “b. de gewezen werknemers die uit hoofde van een op 
31 december 2014 bestaande regeling recht hebben op een ontslaguitkering in verband met functio-
neel leeftijdsontslag of een uitkering uit hoofde van een bezwarende functie voor zolang dat recht is 
toegekend, maar niet langer dan tot de eerste dag van de maand volgende op die waarin zij 62 jaar 
worden;”.

De huidige onderdelen “d” en “e” worden omgenummerd tot “e” en “f”.

In het tweede lid wordt in onderdeel a “;” vervangen door “en artikel 16.3; of”. De tekst van het 
huidige onderdeel b wordt vervangen door: “indien als gevolg van een collectieve arbeidsovereen-
komst of andere collectieve regeling afwijkende afspraken zijn gemaakt.”

In overgangsbepaling C wordt “tot de eerste dag van de maand volgende op die waarin zij 62 jaar 
worden” vervangen door “tot de dag waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt”.

Artikel 3.1 Pensioengevend inkomen 

De huidige tekst wordt vernummerd tot lid 1. Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd:
“2. Het pensioengevend inkomen bedraagt niet meer dan is toegestaan op basis van artikel 18ga van 

de Wet op de Loonbelasting 1964 voor de opbouw van aanspraken op ouderdomspensioen en het 
daarvan afgeleide partnerpensioen en wezenpensioen. In bijlage A bij dit reglement is dit bedrag 
opgenomen.”
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De overgangsbepaling bij artikel 3.1 wordt omgenummerd naar overgangsbepaling A. Er wordt een 
nieuwe overgangsbepaling B toegevoegd aan artikel 3.1 dat luidt:

 Overgangsbepaling B bij artikel 3.1

 Pensioengevend inkomen voor 1 januari 2015 1. Tot het pensioengevend inkomen behoort niet de verhoging van het inkomen 
ingevolge artikel 3 van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen 1993.
2. Artikel 3.1 lid 2 is niet van toepassing.

Artikel 3.2 Berekening pensioengevend inkomen 

Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd: “7.Bij de vaststelling van het pensioengevend inkomen 
wordt rekening gehouden met 3.1 lid 2.”

Artikel 3.3 Pensioengevend inkomen bij werkloosheidsuitkering of ontslaguitkering 

Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd:
“3. Artikel 3.1 lid 2 is van toepassing.”

Artikel 3.4 Pensioengevend inkomen bij ziekte, verlof e.d. 

Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd:
“3. Artikel 3.1 lid 2 is van toepassing.”

Artikel 3.5 Pensioengevend inkomen na demotie 

Na “demotie” wordt “na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar gewijzigd in “binnen 10 jaar 
voorafgaand aan de AOW-leeftijd”.

Artikel 4.7 Premiegrondslag ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 

In het eerste lid wordt na “inkomen” toegevoegd “zonder toepassing van artikel 3.1 lid 2,”.

Artikel 5.2 Pensioengeldige tijd bij arbeidsongeschiktheid 

In overgangsbepaling A wordt in de linkerkolom “1 januari 2004” gewijzigd in “1 april 1997”.

In overgangsbepaling B komt de linkerkolom te luiden: “Recht op invaliditeitspensioen ontstaan op of 
na 1 april 1997, maar vóór 1 januari 2004”.
In de rechterkolom wordt aan het tweede lid na “toepassing” toegevoegd: “waarbij bij een arbeidson-
geschiktheidspercentage van 25 tot 35 de tijd voor 30% meetelt en bij een arbeidsongeschiktheidsper-
centage van 15 tot 25 de tijd voor 20% meetelt.”

Daarnaast wordt een nieuw derde lid toegevoegd: “3. Voor de pensioengeldige tijd tot 1 januari 2015 
is overgangsbepaling A van toepassing.”

Er wordt een nieuwe overgangsbepaling C toegevoegd:

 Overgangsbepaling C bij artikel 5.2

 Recht op invaliditeitspensioen ontstaan op of na 
1 januari 2004, maar vóór 1 januari 2007

Voor de pensioengeldige tijd tot 1 januari 2015 is overgangsbepaling B van 
toepassing

De overgangsbepalingen C en D worden omgenummerd naar D en E.

HOOFDSTUK 6 OVERGANGSBEPALING E 

In de rechterkolom wordt “eindigt het invaliditeitspensioen en” na “62 jaar” verwijderd en na “kent” 
wordt “ambtshalve” toegevoegd.

Artikel 7.1 Toekenning, betaling en einde ouderdomspensioen 

In het tweede lid wordt na “toe” toegevoegd “op de dag waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt. Indien 
het ouderdomspensioen eerder of later ingaat dan de dag waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt dan 
kent ABP het ouderdomspensioen toe”.
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Artikel 7.3 Recht op ouderdomspensioen 

In het tweede lid wordt “op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 70 jaar wordt” 
gewijzigd in “vijf jaren na de dag waarop de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.”

Overgangsbepaling A komt te vervallen. De overgangsbepalingen B tot en met E worden omgenum-
merd naar A tot en met D.

Artikel 7.4 Recht op ouderdomspensioen vóór 65 jaar 

In de koptekst van artikel 7.4 wordt “65 jaar” gewijzigd in “de AOW-leeftijd”.

Artikel 7.5 Opbouw aanspraak op ouderdomspensioen 

In het eerste lid wordt “1,95% * (pensioengevend inkomen -/- franchise)” gewijzigd in “1,875% * 
(pensioengevend inkomen -/- franchise. Indien het pensioengevend inkomen van de deelnemer zoals 
bedoeld in hoofdstuk 3, lager is dan het grensbedrag uit Bijlage A bij dit reglement dan bedraagt het 
opbouwpercentage 1,701% en geldt een afwijkende franchise welke is opgenomen in bijlage A”.

In het tweede lid wordt “pensioengevend” toegevoegd na “op basis van het”.

In overgangsbepaling C wordt in de linkerkolom “op 31 december 2005” gewijzigd in “voor 1 april 
1997”. De onderdelen b en c komen te vervallen en onderdeel a wordt samengevoegd met de 
hoofdtekst.
In de rechterkolom wordt “1,9%” gewijzigd in “1,875%” en wordt in het derde lid “is” gewijzigd in “en 
G zijn”.

In overgangsbepaling D wordt aan het zesde lid na “2005” toegevoegd “waarbij bij de hoogte van de 
in te kopen aanspraken na 1 mei 2015 wordt uitgegaan van een pensioenleeftijd van 67 jaar. Bij een 
verdere stijging van de levensverwachting wordt de pensioenleeftijd verhoogd”.
In het tiende lid wordt een nieuw onderdeel c toegevoegd: “; c. een percentage van 2,7% van de 
voorwaardelijke aanspraken na 1 mei 2015”.

Er wordt nieuwe overgangsbepalingen G, H en I toegevoegd:

 Overgangsbepaling G bij artikel 7.5

 Opbouw aanspraak op ouderdomspensioen over het 
tijdvak van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015 voor:
a. de werknemer geboren op of na 1 januari 1950;
b. de werknemer geboren voor 1 januari 1950, die geen 
recht heeft op een aanvullende uitkering, als bedoeld in 
artikel 4 van het FPU reglement.

Het opbouwpercentage bedraagt 1,95%.

 Overgangsbepaling H bij artikel 7.5

 Opbouw aanspraak op ouderdomspensioen over het 
tijdvak tot 1 januari 2015 voor deelnemer met recht op 
invaliditeitspensioen op 31 december 2005

1. In afwijking van overgangsbepaling G bedraagt het opbouwpercen-
tage voor de deelnemer:
a. geboren na 31 december 1963, 1,9;
b. geboren na 31 december 1953 en vóór 1 januari 1964, 1,8;
c. geboren vóór 1 januari 1954, 1,75.
2. De franchises zijn opgenomen in bijlage A bij dit reglement.

 Overgangsbepaling I bij artikel 7.5

 Toekenning ouderdomspensioen in het jaar 2015 Voor de berekening van de opbouw in het tweede lid van artikel 7.5 is Over-
gangsbepaling B bij artikel 3.1, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.6 Berekening ouderdomspensioen 

In het vijfde lid wordt “leeftijd 65 jaar” gewijzigd in “de AOW-leeftijd”.

In overgangsbepaling A wordt in lid 3 “65-jarige” gewijzigd in “AOW-“.

Artikel 7.8 Verhoging opbouw aanspraak op ouderdomspensioen bij lage grondslag 

De hoofdbepaling komt te vervallen.
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Er wordt een overgangsbepaling opgenomen:

 Overgangsbepaling bij artikel 7.8

 Aanspraken opgebouwd voor 1 januari 2015 Artikel 7.8 van het pensioenreglement zoals dat luidde op 31 december 2014 
blijft van toepassing.

Artikel 7.10 Bijzonder ouderdomspensioen 

In het derde lid onderdeel a wordt “eerste dag van de maand waarin de gewezen echtgenoot 65 jaar 
wordt” gewijzigd in “dag waarop de gewezen echtgenoot de AOW-leeftijd bereikt”.

Artikel 7.14 Vermindering ouderdomspensioen door omzetting in partnerpensioen bij 
overlijden op of na 65 jaar 

In de koptekst en het eerste lid wordt “65” gewijzigd in “67”.

Artikel 7.15 Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen deelneming door omzetting in 
partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar 

In de koptekst en het eerste lid wordt “65” gewijzigd in “67”.

In het eerste lid komt “, flexibel pensioen” te vervallen en wordt “1-7-1999” gewijzigd in “1 januari 
2015”.

De overgangsbepaling bij artikel 7.15 wordt vernummerd tot overgangsbepaling A. Er wordt een 
overgangsbepaling B toegevoegd:

 Overgangsbepaling B bij artikel 7.15

 Omzetting ouderdomspensioen opgebouwd voor 1 januari 
2015

De gewezen deelnemer kan op moment van beëindiging van het 
deelnemerschap anders dan door het ingaan van het ouderdomspen-
sioen of overlijden, de vanaf 1 juli 1999 tot 1 januari 2015 opgebouwde 
aanspraken op ouderdomspensioen omzetten in een aanspraak op 
partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar.

Artikel 7.15a Vermindering ouderdomspensioen bij ingang door omzetting in 
partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar 

In de koptekst wordt “65” gewijzigd in “67”.

In het eerste lid wordt “de leeftijd van 65 jaar” vervangen door “AOW-leeftijd” en wordt “1 juli 1999” 
gewijzigd in “1 januari 2015” en wordt “65” na “overlijden voor” vervangen door “67”.

De overgangsbepaling bij artikel 7.15a wordt vernummerd tot overgangsbepaling A. Er wordt een 
overgangsbepaling B toegevoegd:

 Overgangsbepaling B bij artikel 7.15a

 Omzetting ouderdomspensioen opgebouwd voor 1 januari 
2015

De gewezen deelnemer kan bij ingang van het ouderdomspensioen 
voor het bereiken van de AOW-leeftijd de vanaf 1 juli 1999 tot 1 januari 
2015 opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen omzetten in 
een aanspraak op partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar.

Artikel 7.16 Afkoop klein ouderdomspensioen 

In het eerste lid wordt “ingang” gewijzigd in “het bereiken van de AOW-leeftijd” en wordt “mits 
betrokkene daarmee instemt. Betrokkene ontvangt dan een uitkering ineens” gewijzigd in “tenzij 
betrokkene daar niet mee instemt. Betrokkene ontvangt bij afkoop een uitkering ineens”.

HOOFDSTUK 8 PARTNERPENSIOEN BIJ OVERLIJDEN VOOR 65 JAAR 

In de titel van het hoofdstuk wordt “65” gewijzigd in “67”.

Artikel 8.2 Recht op partnerpensioen 

In het eerste en derde lid wordt “65” gewijzigd in “67”.
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Er wordt een nieuwe overgangsbepaling D toegevoegd:

 Overgangsbepaling D bij artikel 8.2

 Deelnemer, gewezen deelnemer of gepensio-
neerde met pensioenaanspraken bij overlijden 
tussen 65 jaar en 67 jaar opgebouwd vóór 
1 januari 2015

1. Bij overlijden van de deelnemer, gewezen deelnemer en gepensioneerde heeft de 
partner recht op partnerpensioen bij overlijden op of na 65 jaar over de pensioen-
aanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2015.
2. Voor zover omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen als bedoeld in 
artikel 7.13 heeft plaatsgevonden heeft de partner geen recht op partnerpensioen.
3. Bij overlijden van de gepensioneerde die zijn pensioenaanspraken geheel heeft 
opgebouwd vóór 1 januari 1996 heeft de partner slechts recht op partnerpensioen 
als het partnerschap is aangegaan voor het ontslag.

Artikel 8.3 Berekening partnerpensioen 

In het eerste lid wordt “65” gewijzigd in “67”.

In het derde lid wordt “het einde van de maand waarin de overledene 65 jaar zou zijn geworden” 
gewijzigd in “de overledene de AOW-leeftijd zou bereiken”.

In het vijfde lid wordt “na als bedoeld in” toegevoegd “artikel 18b van”.

Overgangsbepaling D komt te vervallen en de overgangsbepaling E tot en met J worden omgenum-
merd tot D tot en met I.

Er worden nieuwe overgangsbepalingen J en K toegevoegd:

 Overgangsbepaling J bij artikel 8.3

 Gewezen deelnemer met pensioen-
aanspraken bij overlijden tussen 65 en 67 jaar 
opgebouwd vóór 1 januari 2015

Bij overlijden van de gewezen deelnemer heeft de partner recht op partnerpensioen 
bij overlijden op of na 65 jaar over de pensioenaanspraken opgebouwd vóór 
1 januari 2015.

 Overgangsbepaling K bij artikel 8.3

 Aanspraken bij overlijden tussen 65 en 67 jaar 
opgebouwd voor 1 januari 2015

Het bepaalde in artikel 9.3 en overgangsbepalingen zoals dat luidde op 31 decem-
ber 2014 is van toepassing.

Artikel 8.3a Verhoging partnerpensioen bij lage grondslag 

Er wordt een nieuw artikel 8.3a toegevoegd dat luidt:

“Artikel 8.3a Verhoging partnerpensioen bij lage grondslag 

1. Als het pensioengevend inkomen in een jaar gelijk is aan of minder bedraagt dan grensbedrag I 
vermeld in bijlage A bij dit reglement, wordt het partnerpensioen berekend over dat jaar verhoogd 
tot zeven tiende deel van het ouderdomspensioen.

2. De hoogte van de aanspraak als bedoeld in het eerste lid wordt tot grensbedrag II zoals vermeld in 
bijlage A lineair afgebouwd tot vijf tiende deel van het ouderdomspensioen.

3. Bijlage A bij dit reglement vermeldt de grensbedragen en de periode waarvoor die bedragen 
gelden. ABP wijzigt de bijlage na iedere indexatie. “

Artikel 8.4 Compensatie loonheffing voor 65 jaar 

In de koptekst wordt “65 jaar” gewijzigd in “AOW-leeftijd.

In het eerste lid wordt “nog geen 65 jaar is” gewijzigd in “de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft”.

In het tweede lid wordt “eerste dag van de maand waarin de partner 65 jaar wordt” gewijzigd in “op 
de dag waarop de partner de AOW-leeftijd bereikt”.

Artikel 8.8 Compensatie indien geen recht op Anw 

In het zesde lid wordt onderdeel a gewijzigd in “op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd 
bereikt”.
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Artikel 8.9 Compensatie bij verminderde Anw 

In het vijfde lid wordt onderdeel a gewijzigd in “op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd 
bereikt”.

Artikel 8.11 Recht op bijzonder partnerpensioen 

In de bepaling wordt “65” gewijzigd in “67”.

De overgangsbepaling bij artikel 8.11 wordt vernummerd tot overgangsbepaling A. Er wordt een 
nieuwe overgangsbepaling B opgenomen:

 Overgangsbepaling B bij artikel 8.11

 Recht op bijzonder partnerpensioen voor 
gewezen partner bij overlijden tussen 65 en 67 
jaar

1. Bij overlijden van de deelnemer, de gewezen deelnemer of gepensioneerde heeft 
de gewezen partner recht op bijzonder partnerpensioen. Het pensioen gaat in op de 
dag volgende op de dag van overlijden.
2. De gewezen partner heeft bij overlijden geen recht op bijzonder partnerpensioen, 
als
a. het partnerschap is aangegaan op of na de dag waarop de deelnemer of 
gepensioneerde 65 jaar is geworden;
b. de partners bij huwelijks voorwaarden, voorwaarden bij geregistreerd partner-
schap of bij een schriftelijk gesloten overeenkomst met het oog op het einde van 
het partnerschap dit overeenkomen en ABP daarmee instemt.
3. Voor zover omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen als bedoeld in 
artikel 7.13 heeft plaatsgevonden heeft de gewezen partner geen recht op bijzonder 
partnerpensioen.
4. De gewezen partner heeft geen recht op bijzonder partnerpensioen als:
a. de pensioenaanspraken van de overledene, waarnaar het bijzonder partnerpensi-
oen wordt berekend geheel zijn opgebouwd vóór 1 januari 1996 en geen uitzicht op 
bijzonder partnerpensioen ingevolge de Abp-wet bestond omdat:
1. de echtscheiding is uitgesproken vóór 1 januari 1966;
2. de echtscheiding is uitgesproken na 1 januari 1966 en vóór 1 oktober 1971 op 
vordering van de deelnemer, gewezen deelnemer, FPU-gepensioneerde of gepensi-
oneerde;
3. a. de echtscheiding is uitgesproken na 1 oktober 1971 op vordering van de 
deelnemer, gewezen deelnemer, FPU-gepensioneerde of gepensioneerde op grond 
van het vóór 1 oktober 1971 geldend echtscheidingsrecht of
b. het partnerschap is aangegaan na het ontslag van de gepensioneerde.

Artikel 8.12 Berekening bijzonder partnerpensioen 

Er wordt een nieuwe overgangsbepaling B toegevoegd:

 Overgangsbepaling B bij artikel 8.12

 Berekening bijzonder partnerpensioen voor 
gewezen partner over pensioenaanspraken vanaf 
1-1-2004 tot 1-1-2015 bij overlijden tussen 65 en 67 
jaar

Het bepaalde in artikel 9.6 en de overgangsbepalingen zoals dat luidde op 
31 december 2014 is van toepassing.

HOOFDSTUK 9 PARTNERPENSIOEN BIJ OVERLIJDEN OP OF NA 65 JAAR 

In de titel van het hoofdstuk wordt “65” gewijzigd in “67”.

Artikel 9.2 Recht op partnerpensioen 

In het eerste lid wordt “65” gewijzigd in “67”.

Overgangsbepaling bij artikel 9.2 wordt vernummerd tot overgangsbepaling A. Er wordt een nieuwe 
overgangsbepaling B toegevoegd:

 Overgangsbepaling B bij artikel 9.2

 Gewezen deelnemer of gepensioneerde die op 1 januari 
2015 65 jaar of ouder is en waarbij het partnerschap is 
aangegaan op of na de dag waarop de gewezen deelnemer 
of gepensioneerde 65 jaar is geworden

Artikel 9.2 is niet van toepassing
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Artikel 9.3 Berekening partnerpensioen 

In het eerste lid wordt “65” gewijzigd in “67” en “veertiende” gewijzigd in “tiende”.

In het tweede lid komt “met vijf veertiende deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd” te 
vervallen en wordt na “PartnerPlusPensioen” toegevoegd “voor zover op basis van artikel 18b van de 
Wet op de Loonbelasting 1964 is toegestaan”.

In het vijfde lid wordt na “als bedoeld in” toegevoegd “artikel 18b van”.

In overgangsbepaling C wordt in de linkerkolom “Gepensioneerde” vervangen door “Deelnemer en 
gepensioneerde”.

Er wordt een nieuwe overgangsbepaling I toegevoegd:

 Overgangsbepaling I bij artikel 9.3

 Deelnemer en gepensioneerde met pensioen-
aanspraken opgebouwd tussen 1 januari 2004 
en 1 januari 2015

Als de overledene pensioenaanspraken heeft opgebouwd tussen 1 januari 2004 en 
1 januari 2015 bedraagt het partnerpensioen over deze pensioenaanspraken vijf 
veertiende deel van het ouderdomspensioen.

Artikel 9.3a Verhoging partnerpensioen bij lage grondslag 

Er wordt een nieuw artikel 9.3a toegevoegd dat luidt:

“Artikel 9.3a Verhoging partnerpensioen bij lage grondslag 

1. Als het pensioengevend inkomen in een jaar gelijk is aan of minder bedraagt dan grensbedrag I 
vermeld in bijlage A bij dit reglement, bouwt de deelnemer in dat jaar een aanvullende aanspraak 
op partnerpensioen op van twee tiende deel van het ouderdomspensioen.

2. De hoogte van de aanspraak wordt tot grensbedrag II zoals vermeld in bijlage A lineair afgebouwd 
tot nihil.

3. ABP indexeert de grensbedragen volgens artikel 14.1.
4. Bijlage A bij dit reglement vermeldt de grensbedragen en de periode waarvoor die bedragen 

gelden. ABP wijzigt de bijlage na iedere indexatie. “

Artikel 9.4 Compensatie loonheffing voor 65 jaar 

In de koptekst wordt “65 jaar” gewijzigd in “AOW-leeftijd.

In het eerste lid wordt “nog geen 65 jaar is” gewijzigd in “de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft”.
In het derde lid wordt “eerste dag van de maand waarin de partner 65 jaar wordt” gewijzigd in “op de 
dag waarop de partner de AOW-leeftijd bereikt”.

Artikel 9.5 Recht op bijzonder partnerpensioen 

In het eerste en tweede lid wordt “65” jaar gewijzigd in “67” jaar.

Artikel 9.6 Berekening bijzonder partnerpensioen 

In het eerste lid wordt “veertiende” gewijzigd in “tiende”.

In het tweede lid wordt “met vijf veertiende deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd” 
gewijzigd in “voor zover op basis van artikel 18b van de wet op de loonbelasting 1964 is toegestaan”.

In het vierde lid wordt na “als bedoeld in” toegevoegd “artikel 18b van”.

Er wordt een nieuwe overgangsbepaling G toegevoegd:

 Overgangsbepaling G bij artikel 9.6

 Pensioenaanspraken opgebouwd tussen 
1 januari 2004 en 1 januari 2015

Als de overledene pensioenaanspraken heeft opgebouwd tussen 1 januari 2004 en 
1 januari 2015 bedraagt het bijzonder partnerpensioen over deze pensioenaanspra-
ken vijf veertiende deel van het ouderdomspensioen.
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Artikel 9.9 Compensatie indien geen recht op Anw 

In het zesde lid wordt onderdeel a gewijzigd in “op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd 
bereikt”.

Artikel 9.10 Compensatie bij verminderde Anw 

In het vijfde lid wordt onderdeel a gewijzigd in “op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd 
bereikt”.

Artikel 9.11 Premievrije aanspraken op bijzonder partnerpensioen 

In het eerste lid wordt “65” gewijzigd in “67” en wordt na “van de” toegevoegd “deelnemer of”.

In de overgangsbepaling wordt in de linkerkolom en de eerste volzin in de rechterkolom “vóór 65 
jaar” gewijzigd in “tussen 65 en 67 jaar”.

Artikel 10.3 Berekening wezenpensioen 

In het zesde lid wordt “65 jaar” gewijzigd in “AOW-leeftijd” en wordt “65 jaar zou zijn geworden” 
gewijzigd in “de AOW-leeftijd zou bereiken”. In het zesde lid komt “het einde van de maand waarin” 
te vervallen.

Artikel 10.5 Compensatie loonheffing voor 65 jaar 

In de koptekst wordt “65 jaar” gewijzigd in “AOW-leeftijd”.

Artikel 11.2 Toekenning, betaling en einde ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 

In het derde lid onderdeel a wordt “op de eerste dag van de maand van 65 jaar worden” gewijzigd in 
“op de dag waarop de rechthebbende de AOW-leeftijd bereikt”

Overgangsbepaling A bij hoofdstuk 11 

In de rechterkolom wordt na de eerste volzin toegevoegd: “In afwijking van hetgeen is opgenomen in 
de genoemde bepalingen eindigt het invaliditeitspensioen uiterlijk op de dag waarop de rechtheb-
bende de AOW-leeftijd bereikt.”

Overgangsbepaling B bij hoofdstuk 11 

In de rechterkolom wordt na de eerste volzin toegevoegd: “In afwijking van hetgeen is opgenomen in 
de genoemde bepalingen eindigt het invaliditeitspensioen uiterlijk op de dag waarop de rechtheb-
bende de AOW-leeftijd bereikt.”

Overgangsbepaling C bij hoofdstuk 11 

In de rechterkolom wordt na de eerste volzin toegevoegd: “In afwijking van hetgeen is opgenomen in 
de genoemde bepalingen eindigt het invaliditeitspensioen uiterlijk op de dag waarop de rechtheb-
bende de AOW-leeftijd bereikt.”

Overgangsbepaling D bij hoofdstuk 11 

In de rechterkolom wordt in het 18e lid “de eerste dag van de maand van 65 jaar worden” gewijzigd in 
“de dag waarop de rechthebbende de AOW-leeftijd bereikt”.

Overgangsbepaling E bij hoofdstuk 11 komt te vervallen. Overgangsbepalingen F tot en met I worden 
omgenummerd tot E tot en met H.

Overgangsbepaling A bij hoofdstuk 12 

In de rechterkolom wordt na de eerste volzin toegevoegd: “In afwijking van hetgeen is opgenomen in 
de genoemde bepalingen eindigt de herplaatsingstoelage uiterlijk op de dag waarop de rechtheb-
bende de AOW-leeftijd bereikt.”
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Overgangsbepaling B bij hoofdstuk 12 

In de rechterkolom wordt in het vijfde lid “op de eerste dag van de maand van 65 jaar worden” 
vervangen door “de dag waarop de rechthebbende de AOW-leeftijd bereikt”

Overgangsbepaling C bij hoofdstuk 12 komt te vervallen.
Overgangsbepalingen D tot en met F worden omgenummerd tot C tot en met E.

Artikel 13.1 Waardeoverdracht en waardeovername 

In het tweede lid wordt “65” vervangen door “67”.

Artikel 14.1 Voorwaardelijke indexatie 

In de eerste volzin van het vijfde lid wordt “de deelnemersraad bedoeld in artikel 17 van de statuten, 
de werkgeversraad, bedoeld in artikel 17a van de statuten en de Raad voor het Overheidspersoneels-
beleid” gewijzigd in “het verantwoordingsorgaan bedoeld in artikel 18 van de statuten en de Stichting 
Verbond Sectorwerkgevers Overheid en de centrales van overheidspersoneel” en komt “binnen twee 
maanden” te vervallen.

In de tweede volzin wordt “de deelnemersraad, de werkgeversraad en de Raad voor het Overheidsper-
soneelsbeleid” vervangen door “het verantwoordingsorgaan en de Stichting Verbond Sectorwerkge-
vers Overheid en de centrales van overheidspersoneel”.

Artikel 16.1 Vrijwillige deelneming 

Het derde lid komt te vervallen en het huidige vierde lid wordt omgenummerd tot derde lid. Aan het 
nieuwe derde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: “Deze premie is opgenomen in bijlage A bij 
dit reglement.”

Artikel 16.2 Vrijwillige voortzetting van de deelneming 

In het eerste lid wordt “drie” gewijzigd in “vijf”.

Het derde lid komt te vervallen en het huidige vierde lid wordt omgenummerd tot derde lid. Aan het 
nieuwe derde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: “Deze premie is opgenomen in bijlage A bij 
dit reglement.”

Artikel 16.3 Vrijwillige aanvullende voortzetting van de deelneming 

Het derde lid komt te vervallen en het huidige vierde lid wordt omgenummerd tot derde lid. Aan het 
nieuwe derde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: “Deze premie is opgenomen in bijlage A bij 
dit reglement.”

Artikel 16.5 Bijsparen voor een hoger partnerpensioen (PartnerPlusPensioen) 

In het eerste lid wordt “65” vervangen door “67” en “vijfveertiende gedeelte” door “twee tiende 
deel”. Tevens wordt in lid 1 “de Wet op de loonbelasting 1964.” vervangen door “artikel 18b van de 
Wet op de loonbelasting 1964. De verhoging geldt vanaf het grensbedrag als vermeld in bijlage A.”

Het vierde lid komt te vervallen en het huidige vijfde lid wordt omgenummerd tot derde lid. Aan het 
nieuwe vierde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: “Deze premie is opgenomen in bijlage A bij 
dit reglement.”

Artikel 17.1.1 Begripsbepalingen 

Er wordt een nieuw onderdeel “f” toegevoegd: “f. AOW-leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd als 
bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet;”.

De huidige leden “f” tot en met “t” worden omgenummerd tot “g” tot en met “u”.

Artikel 17.3.1 Pensioengevend inkomen 

Het huidige tweede lid wordt vernummerd tot derde lid. In deze bepaling wordt na “inkomen” 
toegevoegd “,na toepassing van het tweede lid”.
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Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd:
“Het pensioengevend inkomen bedraagt niet meer dan is toegestaan op basis van artikel 18ga van de 
Wet op de Loonbelasting 1964 voor de opbouw van aanspraken op ouderdomspensioen en het 
daarvan afgeleide partnerpensioen en wezenpensioen. In bijlage A bij dit hoofdstuk is dit bedrag 
opgenomen.”

Er wordt een overgangsbepaling toegevoegd:

 Overgangsbepaling bij artikel 17.3.1

 Pensioengevend inkomen voor 1 januari 2015 Artikel 17.3.1. is van overeenkomstige toepassing met uitzondering van lid 2.

Artikel 17.3.2 Berekening pensioengevend inkomen 

Het vierde lid komt te vervallen.

Er wordt een overgangsbepaling opgenomen:

 Overgangsbepaling bij artikel 17.3.2

 Berekening pensioengevend inkomen in 2014 Het pensioengevend inkomen wordt beperkt voor zover de opbouw leidt tot een 
overschrijding van het fiscale maximum op grond van de Wet op de Loonbelasting 
1964

Artikel 17.3.3 Pensioengevend inkomen bij werkloosheidsuitkering of ontslaguitkering 

Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd: “Artikel 17.3.1 lid 2 en de overgangsbepaling bij artikel 
17.3.1 zijn van toepassing.”

Artikel 17.3.4 Pensioengevend inkomen bij ziekte, verlof e.d. 

Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd: “Artikel 17.3.1 lid 2 en de overgangsbepaling bij artikel 
17.3.1 zijn van toepassing.”

Artikel 17.5.7 Omrekening 

In de overgangsbepaling wordt in de rechterkolom aan het derde lid na de laatste volzin toegevoegd: 
“Deze breuk wordt op 31 december 2014 definitief vastgesteld.”

Artikel 17.6.3 Berekening ouderdomspensioen 

Aan het eerste lid wordt na “franchise)” toegevoegd “met inachtneming van de Wet op de Loonbelas-
ting 1964. Bij de berekening van het ouderdomspensioen wordt uitgegaan van een pensioenleeftijd 
van 67 jaar. Bij ingang van het pensioen op grond van artikel 17.6.2 verlaagt ABP het pensioen met 
toepassing van de factor als bedoeld in bijlage G”.

Er wordt een nieuw 10e lid toegevoegd: “10. In afwijking van het eerste lid luidt, indien de berekening 
van het ouderdomspensioen op grond van het eerste lid in 2015 leidt tot een overschrijding van het 
fiscale kader op grond van de Wet op de Loonbelasting 1964, de formule: pensioengeldige tijd * 
1,657% * (pensioengevend inkomen -/- franchise).”.

Artikel 17.7.4 Compensatie loonheffing voor 65 jaar 

Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd: “In afwijking van het eerste en tweede lid geldt in 2015 dat 
de partner ook recht heeft op de compensatie vanaf de eerste dag van de maand van het bereiken van 
de leeftijd van 65 jaar en deze eindigt op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd bereikt.”.
Het huidige derde lid wordt omgenummerd tot vierde lid.

Artikel 17.7.8 Compensatie indien geen recht op Anw 

Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd: “In afwijking van het zesde lid, onder a, geldt in 2015 dat 
de partner ook recht heeft op de compensatie vanaf de eerste dag van de maand van het bereiken van 
de leeftijd van 65 jaar en deze eindigt op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd bereikt.”
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Artikel 17.7.9 Compensatie bij verminderde Anw 

Er wordt een nieuw zesde lid toegevoegd: “In afwijking van het vijfde lid, onder a, geldt in 2015 dat de 
partner ook recht heeft op de compensatie vanaf de eerste dag van de maand van het bereiken van de 
leeftijd van 65 jaar en deze eindigt op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd bereikt.”

Artikel 17.8.4 Compensatie loonheffing voor 65 jaar 

Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd: “In afwijking van het eerste en tweede lid geldt in 2015 dat 
de partner ook recht heeft op de compensatie vanaf de eerste dag van de maand van het bereiken van 
de leeftijd van 65 jaar en deze eindigt op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd bereikt.”

Artikel 17.8.10 Compensatie indien geen recht op Anw 

Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd: “In afwijking van het zesde lid, onder a, geldt in 2015 dat 
de partner ook recht heeft op de compensatie vanaf de eerste dag van de maand van het bereiken van 
de leeftijd van 65 jaar en deze eindigt op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd bereikt.”

Artikel 17.8.11 Compensatie bij verminderde Anw 

Er wordt een nieuw zesde lid toegevoegd: “In afwijking van het vijfde lid, onder a, geldt in 2015 dat de 
partner ook recht heeft op de compensatie vanaf de eerste dag van de maand van het bereiken van de 
leeftijd van 65 jaar en deze eindigt op de dag waarop de partner de AOW-leeftijd bereikt.”

Artikel 17.11.1 Voorwaardelijke indexatie 

In de eerste volzin van het vijfde lid wordt “de deelnemersraad bedoeld in artikel 17 van de statuten, 
de werkgeversraad, bedoeld in artikel 17a van de statuten en de Raad voor het Overheidspersoneels-
beleid” gewijzigd in “het verantwoordingsorgaan bedoeld in artikel 18 van de statuten en de Stichting 
Verbond Sectorwerkgevers Overheid en de centrales van overheidspersoneel” en komt “binnen twee 
maanden” te vervallen.
In de tweede volzin wordt “de deelnemersraad, de werkgeversraad en de Raad voor het Overheidsper-
soneelsbeleid” vervangen door “het verantwoordingsorgaan en de Stichting Verbond Sectorwerkge-
vers Overheid en de centrales van overheidspersoneel”

Artikel 17.13.1 Vrijwillige voortzetting van de deelneming 

Het derde lid komt te vervallen en het huidige vierde lid wordt omgenummerd tot derde lid. Aan het 
nieuwe derde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: “Deze premie is opgenomen in bijlage A bij 
dit reglement.”

Artikel 17.13.2 Vrijwillige aanvullende voortzetting van de deelneming 

Het derde lid komt te vervallen en het huidige vierde lid wordt omgenummerd tot derde lid. Aan het 
nieuwe derde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: “Deze premie is opgenomen in bijlage A bij 
dit reglement.”

Artikel 17.13.4 Bijsparen voor een hoger partnerpensioen (PartnerPlusPensioen) 

Het vijfde lid komt te vervallen en het huidige zesde lid wordt omgenummerd tot vijfde lid. Aan het 
nieuwe derde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: “Deze premie is opgenomen in bijlage A bij 
dit reglement.”

Artikel 17.14.7 Inwerkingtreding/overgangsbepaling 

In het eerste lid wordt “2014” gewijzigd in “2015”.

Bijlage A bij hoofdstuk 17 komt als volgt te luiden:
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BIJLAGE A BIJ HOOFDSTUK 17 

Bedragen en percentages 

Artikel Omschrijving

Datum

01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015

17.3.1 Aftoppingsgrens pensioengevend inkomen € 100.000

17.4.2 Franchise premiegrondslag OP/NP/Anw € 18.000 € 18.300 € 18.400

17.4.3 Premie OP/NP
Premie Anw

27,60%
0,50%

26,90%
0,50%

20,50%
0,40%

17.5.7 Bedrag bij omrekenen € 5.974,67 € 6.000,18 € 6.000,18

17.6.3 Franchise opbouw OP/NP € 18.000 € 18.300 € 18.400

17.6.5 Verhoging opbouw OP bij lage grondslag
a. grensbedrag
b. bedrag aanvulling

€ 28.626,46
€ 41,50

€ 28.689,44
€ 41,50

€ 28.870,18
€ 41,50

17.6.9 Ruilvoet omzetten PP65+ naar OP67 0,168
Uitruil van 1 euro 

PP 65+ leidt tot 
verhoging van 
OP met 0,168 

euro

0,185
Uitruil van 1 euro 

PP 65+ leidt tot 
verhoging van 
OP met 0,185 

euro

0,207
Uitruil van 1 

euro PP65+ leidt 
tot een 

verhoging van 
het OP vanaf 67 
jaar met 0,207 

euro.

17.6.9a Ruilvoet omzetten OP67 naar PP65+ 0,2520
Inkoop van 1 

euro PP65+ leidt 
tot verlaging van 

het OP met 
0,2.520 euro

0,2770
Inkoop van 1 

euro PP65+ leidt 
tot verlaging van 

het OP met 
0,2.770 euro

0,311
Uitruil van 1 

euro PP65+ leidt 
tot verlaging van 
het OP vanaf 67 
jaar met 0,311 

euro

17.7.4
17.8.4
17.9.5

Maximum compensatie premiebetaling over 
nabestaandenpensioen

€ 6.347,95
€ 6.347,95
€ 6.347,95

€ 6.361,92
€ 6.361,92
€ 6.361,92

€ 6.402,00
€ 6.402,00
€ 6.402,00

17.13.1 Premie vrijwillige voortzetting deelneming:
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

28,10%
36,75%

27,40%
33,15%

20,90%
20,90%

17.13.2 Premie vrijwillige aanvullende voortzetting deelne-
ming:
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

28,10%
36,75

27,40%
33,15%

20,90%
20,90%

17.13.3 Vast rendement
Kosteninhouding

0,5% per maand
0,06% per maand

0,5% per maand
0,06% per maand

0,5% per maand
0,06% per 

maand

17.13.4
In 
combi-
natie met 
17.13.1 
en 
17.13.2

Premie bijsparen hoger partnerpensioen
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

1,75%
1,75%
1,75%
2,10%

2,20%
3,10%
2,20%
3,10%

2,40%
2,40%
2,40%
2,40%

Bijlage D bij hoofdstuk 17 komt als volgt te luiden:
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BIJLAGE D BIJ HOOFDSTUK 17 (ARTIKELEN 17.6.10, 17.7.10, 17. 7.13, 17.8.13, 17.8.14 EN 
17.9.6) 

Contante waarde factoren afkoop kleine pensioenen 

Pensioneren (artikel 17.6.10) 

 Leeftijd  OP  OOP  PP

tot 1-7-‘99

 TPP

tot 1-7-’99

 PP

van 1-7-’99 

tot 1-1-‘15

 TPP

van 1-7-’99 

tot 1-1-‘15

 PP

vanaf 1-1-‘15

 TPP

vanaf 1-1-‘15

 65  15,562  7,394  1,927  0,020  2,780  0,027  2,618  0,027

Overlijden (artikelen 17.7.10, 17.7.13, 17.8.13 en 17.8.14) 

 Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

 20  27,793  23,730  24,174

21 27,667 23,483 23,941

 22  27,536  23,228  23,700

23 27,401 22,965 23,452

 24  27,260  22,693  23,196

25 27,115 22,413 22,932

 26  26,965  22,124  22,660

27 26,810 21,826 22,379

 28  26,650  21,519  22,089

29 26,485 21,203 21,791

 30  26,315  20,876  21,484

31 26,139 20,540 21,167

 32  25,957  20,193  20,840

33 25,769 19,836 20,503

 34  25,576  19,468  20,156

35 25,376 19,088 19,798

 36  25,169  18,696  19,430

37 24,956 18,292 19,049

 38  24,736  17,876  18,657

39 24,509 17,446 18,253

 40  24,274  17,004  17,836

41 24,032 16,547 17,407

 42  23,782  16,077  16,964

43 23,523 15,592 16,507

 44  23,257  15,091  16,037

45 22,983 14,575 15,551

 46  22,699  14,043  15,051

47 22,407 13,495 14,536

 48  22,106  12,929  14,004

49 21,796 12,346 13,456

 50  21,476  11,744  12,891

51 21,147 11,124 12,309

 52  20,808  10,484  11,709

53 20,460 9,824 11,090

 54  20,101  9,143  10,451

55 19,733 8,441 9,793

 56  19,355  7,716  9,115

57 18,966 6,968 8,415

 58  18,568  6,196  7,693

59 18,159 5,398 6,947

 60  17,741  4,574  6,178

61 17,313 3,722 5,384

 62  16,876  2,840  4,563

63 16,430 1,928 3,714

 64  15,975  0,982  2,835
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Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

65 15,511 0,000 1,925

 66  15,040  0,000  0,981

67 14,561 0,000 0,000

 68  14,075  0,000  0,000

69 13,584 0,000 0,000

 70  13,087  0,000  0,000

71 12,587 0,000 0,000

 72  12,083  0,000  0,000

73 11,577 0,000 0,000

 74  11,071  0,000  0,000

75 10,565 0,000 0,000

 76  10,061  0,000  0,000

77 9,560 0,000 0,000

 78  9,064  0,000  0,000

79 8,575 0,000 0,000

 80  8,093  0,000  0,000

81 7,621 0,000 0,000

 82  7,160  0,000  0,000

83 6,710 0,000 0,000

 84  6,275  0,000  0,000

85 5,854 0,000 0,000

 86  5,449  0,000  0,000

87 5,061 0,000 0,000

 88  4,692  0,000  0,000

89 4,341 0,000 0,000

 90  4,009  0,000  0,000

91 3,696 0,000 0,000

 92  3,402  0,000  0,000

93 3,128 0,000 0,000

 94  2,873  0,000  0,000

95 2,637 0,000 0,000

 96  2,419  0,000  0,000

97 2,219 0,000 0,000

 98  2,037  0,000  0,000

99 1,870 0,000 0,000

 100  1,719  0,000  0,000

101 1,583 0,000 0,000

 102  1,459  0,000  0,000

103 1,349 0,000 0,000

 104  1,250  0,000  0,000

105 1,161 0,000 0,000

 106  1,083  0,000  0,000

107 1,013 0,000 0,000

 108  0,950  0,000  0,000

109 0,895 0,000 0,000

 110  0,847  0,000  0,000

Wezenpensioen (artikel 17.9.6) 

 Leeftijd  WzP

 0  14,310

1 13,862

 2  13,397

3 12,912

 4  12,409

5 11,885

 6  11,341

7 10,774
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Leeftijd  WzP

 8  10,185

9 9,573

 10  8,936

11 8,273

 12  7,584

13 6,867

 14  6,122

15 5,347

 16  4,541

17 3,702

 18  2,831

19 1,924

 20  0,981

21 0,000

Vaststelling contante waarde afkoop kleine pensioenen:

De afkoopwaarde van kleine pensioenen wordt berekend door de opgebouwde pensioenaanspraken te vermenigvuldigen met 
deze factoren. Afkoop van kleine pensioenen vindt plaats bij pensioneren of overlijden. Voor tussenliggende leeftijden worden de 
factoren lineair geïnterpoleerd.

Toelichting 

OP: Ouderdomspensioen.
OOP: Ongehuwden ouderdomspensioen. Dit is het verschil tussen ongehuwden OP en het gehuwden 
OP (bij OP met AOW-inbouw of een franchise afhankelijk van de burgerlijke staat).
PP: Partnerpensioen 65- (exclusief TPP) respectievelijk PP65+.
WzP: Wezenpensioen.
TPP: Tijdelijk partnerpensioen oftewel compensatie als bedoeld in de artikelen 17.7.4, 17.7.8, 17.7.9, 
17.8.4, 17.8.10, 17.8.11 (tot uiterlijk AOW-leeftijd).

Bijlage E bij hoofdstuk 17 komt als volgt te luiden:

BIJLAGE E BIJ HOOFDSTUK 17: UITRUILFACTOREN OUDERDOMSPENSIOEN IN 
KAPITAALGEDEKT PARTNERPENSIOEN PP65- / PP67- (ARTIKEL 17.6.9.B) 

Werking tabel: aanspraken OP worden verminderd met in te kopen aanspraken PP 67- of PP65- maal 
factor genoemd in tabel.

 Leeftijd  OP67 → PP67-  OP67 → PP65-

 16  0,0753  0,0698

17 0,0769 0,0713

 18  0,0785  0,0727

19 0,0801 0,0742

 20  0,0817  0,0757

21 0,0832 0,0771

 22  0,0847  0,0784

23 0,0861 0,0797

 24  0,0875  0,0809

25 0,0888 0,0821

 26  0,0900  0,0831

27 0,0911 0,0840

 28  0,0921  0,0848

29 0,0929 0,0855

 30  0,0936  0,0860

31 0,0942 0,0864

 32  0,0947  0,0867

33 0,0951 0,0869

 34  0,0953  0,0870

35 0,0955 0,0870
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Leeftijd  OP67 → PP67-  OP67 → PP65-

 36  0,0956  0,0868

37 0,0955 0,0866

 38  0,0954  0,0862

39 0,0951 0,0858

 40  0,0948  0,0852

41 0,0943 0,0845

 42  0,0937  0,0836

43 0,0929 0,0827

 44  0,0921  0,0816

45 0,0911 0,0803

 46  0,0899  0,0789

47 0,0886 0,0773

 48  0,0871  0,0755

49 0,0854 0,0736

 50  0,0835  0,0714

51 0,0814 0,0690

 52  0,0790  0,0664

53 0,0764 0,0635

 54  0,0736  0,0603

55 0,0704 0,0568

 56  0,0670  0,0530

57 0,0632 0,0489

 58  0,0590  0,0444

59 0,0545 0,0395

 60  0,0495  0,0342

61 0,0441 0,0283

 62  0,0381  0,0220

63 0,0317 0,0152

 64  0,0247  0,0078

65 0,0171 0,0000

 66  0,0087  0,0000

67 0,0000 0,0000

Bijlage F bij hoofdstuk 17 komt als volgt te luiden:

BIJLAGE F BIJ HOOFDSTUK 17: AANWENDINGSFACTOREN ABP EXTRAPENSIOEN 
(ARTIKEL 17.13.3) 

AEP-AANWENDINGSFACTOREN BIJ PENSIONERING (ARTIKEL 17.13.3 LID 5) 

 leeftijd  factor

 65 14,569

Toelichting 

Bij pensionering wordt de som van inleg en rendement omgerekend naar een direct ingaand 
ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen door deze som te delen door de bij de 
pensioenleeftijd behorende factor.

AEP-aanwendingsfactoren einde deelneming (artikel 17.13.3 lid 5) 

 leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor

 20  3,757 30  5,043 40  6,762 50  9,070 60  12,315

21 3,869 31 5,194 41 6,962 51 9,345 61 12,719

 22  3,985 32  5,348 42  7,168 52  9,627 62  13,142

23 4,105 33 5,508 43 7,382 53 9,920 63 13,590

 24  4,227 34  5,672 44  7,601 54  10,223 64  14,063

25 4,354 35 5,841 45 7,827 55 10,539 65 14,569
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leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor

 26  4,484 36  6,014 46  8,061 56  10,865  

27 4,618 37 6,193 47 8,301 57 11,204

 28  4,755 38  6,377 48  8,550 58  11,559  

29 4,897 39 6,566 49 8,806 59 11,928

Toelichting 

Bij ontslag wordt de som van inleg en rendement omgerekend naar uitgestelde pensioenaanspraken 
voor ouderdomspensioen vanaf 65-jarige leeftijd en partnerpensioen (5/14e van het ouderdomspen-
sioen) door deze som te delen door de bij de ontslagleeftijd behorende factor. Voor tussenliggende 
leeftijden worden de factoren lineair geïnterpoleerd.

AEP-aanwendingsfactoren bij omzetting in partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer 
(artikel 17.13.3 lid 5) 

22,399

Toelichting 

Bij overlijden van de deelnemer wordt de som van inleg en rendement omgerekend naar partnerpen-
sioen door deze som te delen door bovengenoemde factor.

BIJLAGE G BIJ HOOFDSTUK 17 (ARTIKEL 17.6.3) (NIEUW) 

Factor bij ingang ouderdomspensioen voor ouderdomspensioen met pensioenleeftijd 67 
jaar (artikel 17.6.3, eerste lid) 

 Leeftijd  65

 Factor  0,870

Factoren bij inzet deel ouderdomspensioen vanaf 65 jaar om gemis aan AOW te 
compenseren (artikel 17.6.3, achtste lid) 

 Leeftijd  65  66  67

 Factor  1,000  1,071  1,149

Artikel 18.7 Inwerkingtreding/overgangsbepaling 

In het artikel wordt “1 januari 2014” gewijzigd in “1 januari 2015”.

Bijlage A bij het pensioenreglement komt als volgt te luiden:

BIJLAGE A BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP 

Artikel Omschrijving

Datum

01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015

3.1 Aftoppingsgrens pensioengevend inkomen € 100.000

4.2 Franchise premiegrondslag OP/NP/Anw € 10.950 € 11.150 € 12.650

4.3 Premie OP/NP
Premie Anw

25,40%
0,30%

21,60%
0,30%

19,60%
0,30%

4.7 Franchise premiegrondslag AAOP € 19.000 € 19.250 € 19.450
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Artikel Omschrijving

Datum

01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015

4.8 Premie AAOP voor de sector:
a. Rijk;
b. Defensie;
c. Onderwijs;
d. Politie;
e. Rechterlijke Macht;
f. Gemeenten;
g. Provincies;
h. Waterschappen;
i. Academische Ziekenhuizen;
j. Hoger Beroepsonderwijs;
k. Wetenschappelijk Onderwijs;
l. Onderzoekinstellingen;
m. Beroepsonderwijs en Volwassenenedu-
catie;
n. Energie- en Nutsbedrijven / Waterbedrij-
ven;
o. Overig.

0,30%
0,30%
0,40%
0,40%
0,30%
0,40%
0,40%
0,40%
0,30%
0,30%
0,20%
0,20%
0,40%
0,40%
0,60%

0,30%
0,30%
0,40%
0,30%
0,40%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,20%
0,20%
0,20%
0,40%
0,30%
0,60%

0,30%
0,40%
0,50%
0,50%
0,30%
0,40%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,20%
0,20%
0,50%
0,40%
0,50%

hoofdstuk 6
overgangsbepaling 

B
overgangsbepaling 

C
overgangsbepaling 

D
overgangsbepaling 

F
overgangsbepaling 

H

Ruilvoet omzetten aanspraken flexibel 
pensioen

0,19
0,19
0,19

Uitruil van 1 
euro FP vanaf 

62-jarige 
leeftijd leidt tot 
een verhoging 

van het OP 
vanaf 65 jarige 

leeftijd met 
0,19 euro en 

een meeverze-
kerd PP ter 
grootte van 
5/14e van de 

verhoging van 
het OP

0,194
0,194
0,194

Uitruil van 1 
euro FP vanaf 

62-jarige leeftijd 
leidt tot een 

verhoging van 
het OP vanaf 65 

jarige leeftijd 
met 0,194 euro 

en een 
meeverzekerd 
PP ter grootte 

van 5/14e van de 
verhoging van 

het OP

0,187
0,187
0,187

Uitruil van 1 euro 
FP vanaf 62-jarige 

leeftijd leidt tot 
een verhoging 

van het OP vanaf 
65 jarige leeftijd 
met 0,187 euro 

en een meeverze-
kerd PP67+ ter 

grootte van 5/10e 

van de verhoging 
van het OP

7.5 Franchise opbouw OP € 10.950 € 11.150 € 12.650 (bij 
opbouwpercen-

tage 1,875%; 
inkomen vanaf 

€ 37.578,01)
€ 10.100 (bij 

opbouwpercen-
tage 1,701%; 

inkomen tot en 
met € 37.578)

7.5
overgangsbepaling 

B

Franchise opbouw OP € 17.750 € 18.050 € 18.150

7.5
overgangsbepaling 

C

Franchise opbouw OP
a. deelnemer geboren na 31 december 1963

€ 15.150 € 15.400 € 15.300
b. deelnemer geboren na 31 december 1953 
en vóór 1 januari 1964

€ 16.600 € 16.850 € 17.000

c. deelnemer geboren vóór 1 januari 1954 € 17.750 € 18.050 € 18.150

7.5
overgangsbepaling 

D

Ruilvoet omzetten FP naar OP 0,225 0,225 0.225

7.5
overgangsbepaling 

H

Franchise opbouw OP
d. deelnemer geboren na 31 december 1963

€ 15.400
e. deelnemer geboren na 31 december 1953 
en vóór 1 januari 1964

€ 16.850

f. deelnemer geboren vóór 1 januari 1954 € 18.050
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Artikel Omschrijving

Datum

01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015

7.6
overgangsbepaling 

D

Ruilvoet omzetten FPU-componenten 0,19
Uitruil van 1 

euro FP vanaf 
62-jarige 

leeftijd leidt tot 
een verhoging 

van het OP 
vanaf 65 jarige 

leeftijd met 
0,19 euro en 

een meeverze-
kerd PP ter 
grootte van 
5/14e van de 

verhoging van 
het OP

0,194
Uitruil van 1 

euro FP vanaf 
62-jarige leeftijd 

leidt tot een 
verhoging van 

het OP vanaf 65 
jarige leeftijd 

met 0,194 euro 
en een 

meeverzekerd 
PP ter grootte 

van 5/14e van de 
verhoging van 

het OP

0,187
Uitruil van 1 euro 
FP vanaf 62-jarige 

leeftijd leidt tot 
een verhoging 

van het OP vanaf 
65 jarige leeftijd 
met 0,187 euro 

en een meeverze-
kerd PP67+ ter 

grootte van 5/10e 

van de verhoging 
van het OP

7.8 Verhoging opbouw OP bij lage grondslag
a. grensbedrag
b. aanvulling

€ 28.626,46
€ 41,50

€ 28.689,44
€ 41,50

7.13 Ruilvoet omzetten PP65+ naar OP op 65 jaar 0,168
Uitruil van 1 
euro PP65+ 

leidt tot 
verhoging van 

het OP met 
0,168 euro

0,185
Uitruil van 1 

euro PP65+ leidt 
tot verhoging 

van het OP met 
0,185 euro

0,180
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
een verhoging 

van het OP op 65 
jaar met 0,180 

euro

Ruilvoet omzetten PP65+ naar OP op 67 jaar 0,212
Uitruil van 1 

euro PP65+ leidt 
tot verhoging 

van het OP met 
0,212 euro

0,207
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
een verhoging 

van het OP op 67 
jaar met 0,207 

euro

Ruilvoet omzetten PP67+ naar OP op 65 jaar 0,179
Uitruil van 1 euro 

PP67+ leidt tot 
een verhoging 

van het OP op 65 
jaar met 0,179 

euro

Ruilvoet omzetten PP67+ naar OP op 67 
jaar.

0,206
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verhoging van 

het OP op 67 jaar 
met 0,206 euro

7.14 Ruilvoet omzetten OP op 65 jaar naar PP 
65+

0,2520
Inkoop van 1 
euro PP65+ 

leidt tot 
verlaging van 

het OP met 
0,2.520 euro

0,2770
Inkoop van 1 

euro PP65+ leidt 
tot verlaging 

van het OP met 
0,2.520 euro

Ruilvoet omzetten OP op 67 jaar naar PP65+ 0,318
Inkoop van 1 

euro PP65+ leidt 
tot verlaging 

van het OP met 
0,318 euro

0,311
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
een verlaging van 
het OP op 67 jaar 
met 0,311 euro

Ruilvoet omzetten OP op 65 jaar naar PP 
67+

0,269
Uitruil van 1 euro 

PP67+ leidt tot 
een verlaging van 
het OP op 65 jaar 
met 0,269 euro
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Artikel Omschrijving

Datum

01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015

Ruilvoet omzetten OP op 67 jaar naar PP67+ 0,309
Uitruil van 1 euro 

PP67+ leidt tot 
een verlaging van 
het OP op 67 jaar 
met 0,309 euro.

8.3a
9.3a

Verhoging partnerpensioen bij lage 
grondslag
a. grensbedrag I
b. grensbedrag II

€ 29.418,72
€ 31.560,33

8.4
9.4

10.5

Maximum compensatie premiebetaling 
AOW/Anw over nabestaandenpensioen

€ 6.347,95
€ 6.347,95
€ 6.347,95

€ 6.361,92
€ 6.361,92
€ 6.361,92

€ 6.402,00
€ 6.402,00
€ 6.402,00

11.7 Wia-franchise € 50.855,85 € 51.417,00 € 51.978,15

16.1 Premie vrijwillige deelneming 39,60% 31,90% 19,90%

16.2 Premie vrijwillige voortzetting deelneming:
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

25,70%
39,60%

21,90%
31,90%

19,90%
19,90%

16.3
overgangsbepaling 

A
overgangsbepaling 

B

Premie vrijwillige aanvullende voortzetting 
deelneming:
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

25,70%
39,60%
25,70%
39,60%

21,90%
31,90%
21,90%
31,90%

19,90%
19,90%
19,90%
19,90%

16.4
Overgangsbepaling 

B bij artikel 16.4

Vast rendement
Kosten
Depositorendement

0,5% per 
maand

0,06% per 
maand

1 maands 
euribor

0,5% per maand
0,06% per 

maand
1 maands 

euribor

0,5% per maand
0,06% per maand
1 maands euribor

16.5
In combinatie met 

16.1 tot en met 16.3

Premie bijsparen hoger partnerpensioen
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar
a. tot leeftijd 62 jaar
b. vanaf leeftijd 62 jaar

1,60%
1,60%
1,60%
2,30%

1,60%
1,60%
1,60%
2,25%

0,85%
0,85%
0,85%
0,85%

overgangsbepaling 
B bij hoofdstuk 16

--- --- ---

overgangsbepaling 
C bij hoofdstuk 16

--- --- ---

overgangsbepaling 
D bij hoofdstuk 16

--- --- ---

bijlage C
overgangsbepaling 

B

Ruilvoet omzetten aanspraken afup-
pensioen
Afup algemeen:
Afup specifiek:

--- --- ---

Bijlage C artikel 1 Grensbedrag € 31.560,33

bijlage C artikel 1 Premie PPP Politie 1,40% 1,30% 0,70%

bijlage C artikel 1 Ruilvoet omzetten PPP65+ naar OP op 65 
jaar

0,168
Uitruil van 1 

euro PPP leidt 
tot verhoging 

van het OP met
0,168 euro

0,185
Uitruil van 1 

euro PPP leidt 
tot verhoging 

van het OP met
0,185 euro

0,180
Uitruil van 1 euro 
PPP65+ leidt tot 
een verhoging 

van het OP op 65 
jaar met 0,180 

euro
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Artikel Omschrijving

Datum

01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015

Ruilvoet omzetten PPP65+ naar OP op 67 
jaar

0,212
Uitruil van 1 

euro PP65+ leidt 
tot verhoging 

van het OP met 
0,212 euro

0,207
Uitruil van 1 euro 
PPP65+ leidt tot 
een verhoging 

van het OP op 67 
jaar met 0,207 

euro

Ruilvoet omzetten PPP67+ naar OP op 67 
jaar.

0,206
Uitruil van 1 euro 

PP65+ leidt tot 
verhoging van 

het OP op 67 jaar 
met 0,206 euro

Bijlage C:

Er wordt een nieuwe overgangsbepaling C toegevoegd:

 Overgangsbepaling C bij bijlage C

 Aanspraken opgebouwd voor 1 januari 2015 In afwijking van het eerste lid kan de verhoging van het partnerpensioen worden 
aangewend ter verhoging van het partnerpensioen met vijf veertiende gedeelte van 
het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer op of na 65 jaar

Artikel 1 PartnerPlusPensioen Politie 

In het eerste lid onderdeel a komt “met vijfveertiende gedeelte” te vervallen en wordt na “partnerpen-
sioen” toegevoegd “als bedoeld in hoofdstuk 9 van dit pensioenreglement voor zover is toegestaan 
op grond van de Wet op de Loonbelasting 1964”.
Na onderdeel b wordt toegevoegd: “Deze verhoging geldt vanaf het grensbedrag als vermeld in 
bijlage A.”

Bijlage D:

In het twaalfde lid wordt “65-jarige” gewijzigd in “67-jarige”.

Bijlage F komt als volgt te luiden:

BIJLAGE F BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP (ARTIKELEN 7.16, 8.10, 8.13, 9.12, 9.13 
EN 10.6) 

Contante waarde factoren afkoop kleine pensioenen 

Pensioneren (artikel 7.16)1 

 Leeftijd  OP  OOP  PP

tot 1-7-‘99

 TPP

tot 1-7-’99

 PP

van 1-7-’99 

tot 1-1-‘15

 TPP

van 1-7-’99 

tot 1-1-‘15

 PP

vanaf 1-1-‘15

 TPP

vanaf 1-1-‘15

 65  15,562  7,394  1,927  0,020  2,780  0,027  2,618  0,027

66 15,089 7,343 1,943 0,013 2,824 0,027 2,735 0,027

 67  14,609  7,284  1,954  0,000  2,837  0,000  2,837  0,013

Overlijden (artikelen 8.10, 8.13, 9.12 en 9.13) 

 Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

 20  27,793  23,730  24,174

21 27,667 23,483 23,941

 22  27,536  23,228  23,700

23 27,401 22,965 23,452

1 TPP bevat wezenpensioen
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Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

 24  27,260  22,693  23,196

25 27,115 22,413 22,932

 26  26,965  22,124  22,660

27 26,810 21,826 22,379

 28  26,650  21,519  22,089

29 26,485 21,203 21,791

 30  26,315  20,876  21,484

31 26,139 20,540 21,167

 32  25,957  20,193  20,840

33 25,769 19,836 20,503

 34  25,576  19,468  20,156

35 25,376 19,088 19,798

 36  25,169  18,696  19,430

37 24,956 18,292 19,049

 38  24,736  17,876  18,657

39 24,509 17,446 18,253

 40  24,274  17,004  17,836

41 24,032 16,547 17,407

 42  23,782  16,077  16,964

43 23,523 15,592 16,507

 44  23,257  15,091  16,037

45 22,983 14,575 15,551

 46  22,699  14,043  15,051

47 22,407 13,495 14,536

 48  22,106  12,929  14,004

49 21,796 12,346 13,456

 50  21,476  11,744  12,891

51 21,147 11,124 12,309

 52  20,808  10,484  11,709

53 20,460 9,824 11,090

 54  20,101  9,143  10,451

55 19,733 8,441 9,793

 56  19,355  7,716  9,115

57 18,966 6,968 8,415

 58  18,568  6,196  7,693

59 18,159 5,398 6,947

 60  17,741  4,574  6,178

61 17,313 3,722 5,384

 62  16,876  2,840  4,563

63 16,430 1,928 3,714

 64  15,975  0,982  2,835

65 15,511 0,000 1,925

 66  15,040  0,000  0,981

67 14,561 0,000 0,000

 68  14,075  0,000  0,000

69 13,584 0,000 0,000

 70  13,087  0,000  0,000

71 12,587 0,000 0,000

 72  12,083  0,000  0,000

73 11,577 0,000 0,000

 74  11,071  0,000  0,000

75 10,565 0,000 0,000

 76  10,061  0,000  0,000

77 9,560 0,000 0,000

 78  9,064  0,000  0,000

79 8,575 0,000 0,000

 80  8,093  0,000  0,000

81 7,621 0,000 0,000

 82  7,160  0,000  0,000
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Leeftijd  PP  TPP65  TPP67

83 6,710 0,000 0,000

 84  6,275  0,000  0,000

85 5,854 0,000 0,000

 86  5,449  0,000  0,000

87 5,061 0,000 0,000

 88  4,692  0,000  0,000

89 4,341 0,000 0,000

 90  4,009  0,000  0,000

91 3,696 0,000 0,000

 92  3,402  0,000  0,000

93 3,128 0,000 0,000

 94  2,873  0,000  0,000

95 2,637 0,000 0,000

 96  2,419  0,000  0,000

97 2,219 0,000 0,000

 98  2,037  0,000  0,000

99 1,870 0,000 0,000

 100  1,719  0,000  0,000

101 1,583 0,000 0,000

 102  1,459  0,000  0,000

103 1,349 0,000 0,000

 104  1,250  0,000  0,000

105 1,161 0,000 0,000

 106  1,083  0,000  0,000

107 1,013 0,000 0,000

 108  0,950  0,000  0,000

109 0,895 0,000 0,000

 110  0,847  0,000  0,000

Wezenpensioen (artikel 17.9.6) 

 Leeftijd  WzP

 0  14,310

1 13,862

 2  13,397

3 12,912

 4  12,409

5 11,885

 6  11,341

7 10,774

 8  10,185

9 9,573

 10  8,936

11 8,273

 12  7,584

13 6,867

 14  6,122

15 5,347

 16  4,541

17 3,702

 18  2,831

19 1,924

 20  0,981

21 0,000
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Vaststelling contante waarde afkoop kleine pensioenen:

De afkoopwaarde van kleine pensioenen wordt berekend door de opgebouwde pensioenaanspraken te vermenigvuldigen met 
deze factoren. Afkoop van kleine pensioenen vindt plaats bij pensioneren of overlijden. Voor tussenliggende leeftijden worden de 
factoren lineair geïnterpoleerd.

Toelichting 

OP: Ouderdomspensioen.
OOP: Ongehuwden ouderdomspensioen. Dit is het verschil tussen ongehuwden OP en het gehuwden 
OP (bij OP met AOW-inbouw of een franchise afhankelijk van de burgerlijke staat).
PP: Partnerpensioen 65- (exclusief TPP) respectievelijk PP65+.
WzP: Wezenpensioen.
TPP: Tijdelijk partnerpensioen oftewel compensatie als bedoeld in de artikelen 17.7.4, 17.7.8, 17.7.9, 
17.8.4, 17.8.10, 17.8.11 (tot uiterlijk 65 jaar).

Bijlage G komt als volgt te luiden:

BIJLAGE G BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP (ARTIKEL 7.6) 

Factoren bij eerder of later ingaan ouderdomspensioen dan bij leeftijd 65 jaar 
(overgangsbepalingen F en G bij artikel 7.6) 

Factoren bij eerder of later ingaan ouderdomspensioen dan bij leeftijd 67 jaar (artikel 7.6, 
tweede lid) 

Factoren bij in hoogte variëren van ouderdomspensioen (artikel 7.6, vierde lid) 

Toelichting 

Factoren bij eerder of later ingaan ouderdomspensioen dan leeftijd 65 jaar respectievelijk 67 jaar
Om het eerder of later ingaande ouderdomspensioen te berekenen wordt het opgebouwde 
ouderdomspensioen vermenigvuldigd met de factor behorende bij de uit artikel 7.3 of artikel 7.4 
voortvloeiende pensioenleeftijd. Voor tussenliggende pensioenleeftijden worden de factoren lineair 
geïnterpoleerd.

Factoren bij in hoogte variëren van het ouderdomspensioen (artikel 7.6, vierde lid)
De factoren in deze tabel geven de verhouding weer tussen enerzijds een bedrag dat op jaarbasis 
wordt uitgekeerd in de periode tussen pensioenleeftijd en de leeftijd waarop de uitkering wijzigt (van 
laag naar hoog of van hoog naar laag), en anderzijds een bedrag dat levenslang op jaarbasis wordt 
uitgekeerd in de periode vanaf de leeftijd waarop de uitkering wijzigt.
Bijvoorbeeld een 63-jarige die met pensioen gaat en op 67-jarige leeftijd zijn uitkering wil wijzigen 
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krijgt voor elke euro pensioen die hij tussen 63-jarige en 67-jarige leeftijd meer (resp. minder) wil 
ontvangen vanaf de 67-jarige leeftijd 30 eurocent minder (resp. meer).
Voor tussenliggende pensioenleeftijden en wijzigingsleeftijden worden de factoren lineair geïnterpo-
leerd.

Bijlage I komt als volgt te luiden:

BIJLAGE I BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP: AANWENDINGSFACTOREN ABP 
EXTRAPENSIOEN (ARTIKEL 16.4) 

AEP-aanwendingsfactoren bij pensionering (artikel 16.4 lid 5) 

 leeftijd  factor

 67  16,136

68 15,636

 69  15,103

70 14,659

 71  14,191

Toelichting 

Bij pensionering wordt de som van inleg en rendement omgerekend naar een direct ingaand 
ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen door deze som te delen door de bij de 
pensioenleeftijd behorende factor. Voor tussenliggende leeftijden worden de factoren lineair geïnter-
poleerd.

AEP-aanwendingsfactoren einde deelneming (artikel 16.4 lid 5) 

 leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor  leeftijd  factor

 20  3,840 30  5,160 40  6,926 50  9,302 60  12,643

21 3,956 31 5,315 41 7,132 51 9,583 61 13,059

 22  4,074 32  5,474 42  7,344 52  9,874 62  13,496

23 4,197 33 5,638 43 7,565 53 10,177 63 13,958

 24  4,323 34  5,806 44  7,790 54  10,489 64  14,444

25 4,453 35 5,979 45 8,023 55 10,814 65 14,976

 26  4,586 36  6,157 46  8,262 56  11,150 66  15,549

27 4,724 37 6,342 47 8,510 57 11,500 67 16,136

 28  4,864 38  6,530 48  8,765 58  11,864  

29 5,011 39 6,725 49 9,029 59 12,245

Toelichting 

Bij ontslag wordt de som van inleg en rendement omgerekend naar uitgestelde pensioenaanspraken 
voor ouderdomspensioen vanaf 67-jarige leeftijd en partnerpensioen (5/10e van het ouderdomspen-
sioen) door deze som te delen door de bij de ontslagleeftijd behorende factor. Voor tussenliggende 
leeftijden worden de factoren lineair geïnterpoleerd.

AEP-aanwendingsfactoren bij omzetting in partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer 
(artikel 16.4 lid 5) 

22,490

Toelichting 

Bij overlijden van de deelnemer wordt de som van inleg en rendement omgerekend naar partnerpen-
sioen door deze som te delen door bovengenoemde factor.

Bijlage L komt als volgt te luiden:
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BIJLAGE L BIJ HET PENSIOENREGLEMENT VAN ABP: UITRUILFACTOREN 
OUDERDOMSPENSIOEN IN KAPITAALGEDEKT PARTNERPENSIOEN PP65- / PP67- 
(ARTIKELEN 7.15 EN 7.15A) 

Werking tabel: aanspraken OP worden verminderd met in te kopen aanspraken PP 67- of PP65- maal 
factor genoemd in tabel.

 Leeftijd  OP67 → PP67-  OP67 → PP65-

 16  0,0753  0,0698

17 0,0769 0,0713

 18  0,0785  0,0727

19 0,0801 0,0742

 20  0,0817  0,0757

21 0,0832 0,0771

 22  0,0847  0,0784

23 0,0861 0,0797

 24  0,0875  0,0809

25 0,0888 0,0821

 26  0,0900  0,0831

27 0,0911 0,0840

 28  0,0921  0,0848

29 0,0929 0,0855

 30  0,0936  0,0860

31 0,0942 0,0864

 32  0,0947  0,0867

33 0,0951 0,0869

 34  0,0953  0,0870

35 0,0955 0,0870

 36  0,0956  0,0868

37 0,0955 0,0866

 38  0,0954  0,0862

39 0,0951 0,0858

 40  0,0948  0,0852

41 0,0943 0,0845

 42  0,0937  0,0836

43 0,0929 0,0827

 44  0,0921  0,0816

45 0,0911 0,0803

 46  0,0899  0,0789

47 0,0886 0,0773

 48  0,0871  0,0755

49 0,0854 0,0736

 50  0,0835  0,0714

51 0,0814 0,0690

 52  0,0790  0,0664

53 0,0764 0,0635

 54  0,0736  0,0603

55 0,0704 0,0568

 56  0,0670  0,0530

57 0,0632 0,0489

 58  0,0590  0,0444

59 0,0545 0,0395

 60  0,0495  0,0342

61 0,0441 0,0283

 62  0,0381  0,0220

63 0,0317 0,0152

 64  0,0247  0,0078

65 0,0171 0,0000

 66  0,0087  0,0000

67 0,0000 0,0000
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