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Bijlage h, 
behorende bij artikel 2.4b van het pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP 
 
Afup-opbouwreglement 
 
A. Algemene bepalingen  
 

Begripsbepalingen  
 
Artikel A.1 

1. In dit reglement wordt voor wat betreft de algemene bepalingen aangesloten bij de 
omschrijvingen 
in het pensioenreglement tenzij in dit reglement anders is bepaald. 

2.  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt in dit reglement verstaan 
onder:  

a. afup-garantieregeling: de regeling waarin de aanvulling op de uitkeringen krachtens 
de FPU-regeling en het afup-opbouwreglement wordt geregeld.  
b. afup-gepensioneerde: degene die recht heeft op afup-pensioen; 
c. afup-pensioen: het ingevolge de afup-regeling op verplichte basis opgebouwde 
pensioen;   
d. afup-regeling: de regeling, bedoeld in artikel A.3; 
e. algemeen deel: het algemeen deel, bedoeld in artikel A.3, tweede lid; 
f. ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h van het 
Barp; 
g. Barp: Besluit algemene rechtspositie politie; 
h. basis algemeen:de basis algemeen, bedoeld in artikel E.3, tweede lid, onderdeel b; 
i. basis specifiek: de basis specifiek, bedoeld in artikel E.3, derde lid, onderdeel b; 
j. Bbp: Besluit bezoldiging politie; 
k. inkomen: het in artikel 3.1, eerste tot en met zevende lid van het 
Pensioenreglement bedoelde pensioengevend inkomen uit de politiefunctie;    
l. bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k van 
het Barp; 
m. deelnemer: de deelnemer, bedoeld in artikel B.3 eerste en tweede lid; 
n. FLO-regeling: Regeling uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 24 juni 1966, Stb. 286, zoals de regeling luidde op 1 januari 
1998; 
o. FPU-reglement: reglement flexibel pensioen en uittreden ter zake van basis-
uitkering en aanvullende uitkering; 
p. garantiejaren: de jaren, bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de afup-
garantieregeling;  
q. garantie algemeen: de garantie algemeen, bedoeld in artikel 7 van de afup-
garantieregeling; 
r. garantie specifiek: de garantie specifiek, bedoeld in artikel 8 van de afup-
garantieregeling; 
s. LSOP: het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, bedoeld in artikel 2 van 
de LSOP-wet;  
t. opbouw algemeen: de opbouw algemeen, bedoeld in artikel E.3, tweede lid, 
onderdeel a; 
u. opbouw specifiek: de opbouw specifiek, bedoeld in artikel E.3, derde lid, onderdeel 
a; 
v. franchise: 1. De franchise, bedoeld in artikel 5a.2, derde lid, sub a van het 

Pensioenreglement; 
2. De franchise, bedoeld in artikel 5a.2, derde lid, sub b van het 
Pensioenreglement; 
3. De franchise, bedoeld in artikel 5a.2, derde lid, sub c van het 
Pensioenreglement;  
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w. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP; 
x. politiefunctie: een functie bij een werkgever, bedoeld in artikel B.2; 
y. specifiek deel: het specifiek deel, bedoeld in artikel A.3, derde lid; 
z. sectorale commissie politie: de sectorale commissie politie, bedoeld in artikel 3a 
van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994. 

 
Artikel A.2 
De bepalingen van het pensioenreglement die van overeenkomstige toepassing zijn op  
de afup-regeling zijn neergelegd in bijlage a bij het onderhavige reglement.  

 
Afup-regeling 

 
Artikel A.3 

1. Onder afup-regeling wordt verstaan de aanvullende flexibele uittredingsregeling politie 
in aanvulling op de FPU-regeling, bedoeld in artikel 1.5 van het pensioenreglement en -
ter vervanging van de  FLO-regeling, zoals die door sociale partners in de sector politie 
op 12 maart 1999 in het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector politie 1999-2000, is 
overeengekomen en zoals in het onderhavige reglement nader uitgewerkt. 

2. Het afup-pensioen bestaat uit een algemeen deel dat door de deelnemer, bedoeld in 
artikel B.3, eerste lid in een deelnemingsperiode van 35 jaren wordt opgebouwd 
teneinde bij het bereiken van de leeftijd van 61 jaar een uitkeringsniveau te bereiken 
van 70% van het gemiddelde inkomen over die deelnemingsperiode. 

3. Het algemeen deel, bedoeld in het tweede lid, bestaat uit een opbouw algemeen en een 
basis algemeen. 

4. Het afup-pensioen bestaat naast het algemeen deel, bedoeld in het tweede lid dat wordt 
opgebouwd in een deelnemingsperiode van 35 jaren uit een specifiek deel, dat door de 
deelnemer, bedoeld in artikel B.3, tweede lid, in een deelnemingsperiode van 25 jaren 
wordt opgebouwd. 

 Algemeen deel en specifiek deel samen stellen de deelnemer in staat bij het bereiken 
van de leeftijd van 60 jaar een uitkeringsniveau te bereiken van 80% van het 
gemiddelde inkomen over die deelnemingsperiode. 

5. Het specifiek deel, bedoeld in het vierde lid, bestaat uit een opbouw specifiek en een 
basis specifiek. 

6. Het uitkeringsniveau, bedoeld in het tweede en vierde lid,  wordt gevormd door het 
krachtens het pensioenreglement toe te kennen flexibel pensioen, het krachtens dit 
reglement toe te kennen aanvullend flexibel pensioen, een uitkering krachtens het FPU-
reglement en een uitkering krachtens de afup-garantieregeling. 

7. De afup-regeling maakt het voor de deelnemers mogelijk de in het tweede, 
respectievelijk vierde lid bedoelde uitkering vanaf de leeftijd van 55 jaar tot het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar volledig dan wel gedeeltelijk - afhankelijk van de 
mate van uittreding -  op te nemen.  

8. Een variatie in de hoogte van het uitkeringsniveau van het afup-pensioen kan slechts 
plaatsvinden indien en voorzover de verhouding van 100:75 tussen het hoogste en het 
laagste uitkeringsniveau niet wordt overschreden. 

9. Het uitkeringsniveau bedraagt niet meer dan 100% van het laatste inkomen. 
10. Bij beëindiging van de deelneming, bedoeld in artikel B.3, eerste lid en voortzetting van 

de deelneming in het pensioenreglement worden de aanspraken op afup-pensioen direct 
omgezet in aanspraak op flexibel pensioen.  

 
B. Werkingssfeer en deelneming      
 

Werkingssfeer 
 

Artikel B.1 
Dit reglement is van toepassing op de werkgevers in de sector politie, hun werknemers 
en de nabestaanden van die werknemers.  
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Werkgevers 
 
Artikel B.2 
Werkgevers in de sector politie zijn: 
a. de korpsbeheerder, bedoeld in artikel 23, van de Politiewet 1993, voor zover het 
betreft de aspirant, de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en 
de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere 
taken ten dienste van de politie, die werkzaam is bij een regionaal politiekorps; 
b. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor zover het betreft de 
aspirant, de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, de ambtenaar, 
aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten 
dienste van de politie, die werkzaam is bij het Korps landelijke politiediensten en de 
ambtenaar werkzaam bij de Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV; 
c. de Minister van Justitie, voor zover het betreft de bijzondere ambtenaar van politie; 
d. de bestuursraad van het LSOP, voor zover het betreft de ambtenaar, bedoeld in 
artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b van de LSOP-wet; 
e. de directie van het LSOP, voor zover het betreft de ambtenaar, bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onderdeel c van de LSOP-wet; 
f. de werkgevers die op verzoek door de sectorale commissie politie tot de afup-regeling 
zijn toegelaten.  
 

Deelneming 
 

Artikel B.3 
1. Deelnemers in het algemeen deel zijn de werknemers, bedoeld in artikel 2.3 van het 

pensioenreglement voor zover werkzaam bij een werkgever, bedoeld in artikel B.2 en 
wel uiterlijk tot de eerste dag van de maand volgend op die waarin zij de leeftijd van 
65 jaar hebben bereikt. 

2. Deelnemers in het specifiek deel zijn: 
a. de werknemers, bedoeld in het eerste lid, die behoren tot de in artikel 1, eerste 
lid, onder b, c en e van het Barp genoemde ambtenaren, bezoldigd volgens de 
salarisschalen tot en met 11 van bijlage I en IA van het Bbp, voor zolang de periode 
van deelneming niet meer dan 25 jaren bedraagt en uiterlijk tot de eerste dag van de 
maand volgend op die waarin zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, met dien 
verstande dat de werknemers behorend tot de in artikel 1, eerste lid, onder b van het 
Barp genoemde ambtenaren, deelnemers zijn voor de duur van een proeftijd, 
genoemd in artikel 3, tweede lid, van het Barp en de daarop volgende vaste 
aanstelling, genoemd in artikel 3, derde lid van het Barp; 
b. de werknemers, bedoeld in het eerste lid, die een functie vervullen die door het 
bevoegd gezag op grond van de Regeling aanwijzing administratief-technische functies 
is aangewezen als functie waaraan het deelnemerschap in het specifiek deel is 
verbonden, voor zolang de periode van deelneming niet meer dan 25 jaren bedraagt 
en uiterlijk tot de eerste dag van de maand volgend op die waarin zij de leeftijd van 
65 jaar hebben bereikt. 

3. De totale periode van deelneming, bedoeld in het tweede lid kan ook ingeval van 
onderbreking of herintreden in de politiefunctie niet meer bedragen dan 25 jaren.  

4. Bij het bepalen van de 25 jaren, bedoeld in het tweede en het derde lid, worden eerst 
de garantiejaren, bedoeld in de artikelen 7 en 8, van de afup-garantieregeling in 
beschouwing genomen.  

5. In afwijking van het eerste en het tweede lid worden niet als deelnemers aangemerkt 
de 

  werknemers die behoren tot de in artikel 88, eerste lid van het Barp genoemde 
ambtenaren. 

 
C.  Pensioenpremies 
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Premieplicht afup-pensioen 
 

Artikel C.1 
De werkgever is pensioenpremie voor het algemeen deel en het specifiek deel 
verschuldigd voor iedere in zijn dienst zijnde deelnemer, bedoeld in artikel B.3. 

 
Premiegrondslag afup-pensioen 

 
Artikel C.2 
De premiegrondslag voor het algemeen deel en het specifiek deel is het in artikel 3.1 
van het pensioenreglement bedoelde inkomen in de politiefunctie. 

 
Pensioenpremies afup-pensioen 

 
Artikel C.3 

1. De pensioenpremie voor het algemeen deel en het specifiek deel bedraagt het in het 
volgende lid bedoelde percentage van de premiegrondslag, bedoeld in artikel C.2. 

2. De hoogte van het pensioenpremiepercentage voor het algemeen deel en het specifiek 
deel wordt door het bestuur, gehoord de sectorale commissie politie en gehoord de 
actuarieel adviseur, vastgesteld, volgens de methodiek, beschreven in de door het 
bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 3, vierde 
lid van de statuten. 

3. De pensioenpremie voor een deelnemer in een deeltijddienstverhouding bedraagt, 
gedurende een periode waarvoor een deeltijdfactor is vastgesteld, de in het eerste lid 
bedoelde pensioenpremie vermenigvuldigd met die deeltijdfactor. 

 
Verhaal van pensioenpremie 

 
Artikel C.4 
De werkgever kan een deel van de voor het algemeen deel verschuldigde 
pensioenpremie, bedoeld in artikel C.3, eerste lid verhalen op de deelnemer.   

 
D.  Pensioengeldige tijd afup-pensioen  
 

Pensioengeldige tijd  
 

Artikel D.1 
1. Als pensioengeldige tijd komt in aanmerking de tijd na 31 december 2003 

doorgebracht in een dienstverhouding als deelnemer. 
2. De pensioengeldige tijd doorgebracht in een deeltijddienstverhouding telt mee voor 

het gedeelte dat wordt uitgedrukt door de deeltijdfactor die betrekking heeft op die 
tijd. 

 
E.  Afup-pensioen 

 
Recht op afup-pensioen 

 
Artikel E.1 
De deelnemer die recht heeft op flexibel pensioen heeft recht op afup-pensioen met 
ingang van het tijdstip van ingang van het flexibel pensioen. 

 
Opbouw aanspraken opbouw algemeen 

 
Artikel E.2 

1. De aanspraak op opbouw algemeen wordt jaarlijks per dienstverhouding vastgesteld, 
op basis van de pensioengeldige tijd en het inkomen in die dienstverhouding in dat 
jaar, volgens de formule: 

 pensioengeldige tijd x opbouwpercentage x (inkomen -/- franchise). 
2.  Voor de deelnemer    
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a. geboren na 31 december 1963 bedraagt het opbouwpercentage 0,775 en wordt 
uitgegaan van de franchise, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel v, onder 1; 
b. geboren na 31 december 1953 en voor 1 januari 1964 bedraagt het 
opbouwpercentage 0,734 en wordt uitgegaan van de franchise, bedoeld in artikel 1, 
tweede lid, onderdeel v, onder 2;  
c. geboren voor 1 januari 1954 bedraagt het opbouwpercentage voor opbouw 
algemeen 0,714 en wordt uitgegaan van de franchise, bedoeld in artikel 1, tweede lid, 
onderdeel v, onder 3.  

 
Opbouw aanspraken basis algemeen 
 
Artikel E.2.1  

1. De aanspraak op basis algemeen wordt jaarlijks per dienstverhouding vastgesteld, op 
basis van de pensioengeldige tijd in die dienstverhouding in dat jaar volgens de 
formule: 

 pensioengeldige tijd x percentage x franchise. 
2. Voor de deelnemer  

a. geboren na 31 december 1963  bedraagt het percentage 0,543 en wordt uitgegaan 
van de franchise, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel v, onder 1; 
b. geboren na 31 december 1953 en voor 1 januari 1964 bedraagt het percentage 
0,514 en wordt uitgegaan de franchise, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel v, 
onder 2; 
c. geboren voor 1 januari 1954 bedraagt het percentage 0,500 en wordt uitgegaan 
van de franchise , bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel v, onder 3.  

 
Opbouw aanspraken opbouw specifiek  

 
Artikel E.2.2 

1. De aanspraak op opbouw specifiek wordt jaarlijks per dienstverhouding vastgesteld op 
basis van de pensioengeldige tijd en het inkomen in die dienstverhouding in dat jaar, 
volgens de formule: 

 pensioengeldige tijd x opbouwpercentage x (inkomen -/- franchise).  
2. Voor de deelnemer  

a. geboren na 31 december 1963 bedraagt het opbouwpercentage voor opbouw 
specifiek 1,092 en wordt uitgegaan van de franchise, bedoeld in artikel 1, tweede lid, 
onderdeel v, onder 1; 
b. geboren na 31 december 1953 en voor 1 januari 1964 bedraagt het 
opbouwpercentage voor opbouw specifiek 1,034 en wordt uitgegaan van de franchise, 
bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel v, onder 2; 
c. geboren voor 1 januari 1954 bedraagt het opbouwpercentage voor opbouw specifiek 
1,006 en wordt uitgegaan van de franchise, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel 
v, onder 3.  

 
Opbouw aanspraken basis specifiek 

 
Artikel E.2.3 

1. De aanspraak op basis specifiek wordt per dienstverhouding vastgesteld op basis van 
de pensioengeldige tijd in dat jaar in die dienstverhouding, volgens de formule: 

 pensioengeldige tijd x percentage x franchise. 
2. Voor de deelnemer:  

a. geboren na 31 december 1963 bedraagt het percentage 1,054 en wordt uitgegaan 
van de franchise, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel v, onder 1; 
b. geboren na 31 december 1953 en voor 1 januari 1964 bedraagt het percentage 
0,999 en wordt uitgegaan van de franchise, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel 
v, onder 2; 
c. geboren voor 1 januari 1954 bedraagt het percentage 0,971 en wordt uitgegaan 
van de franchise, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel v, onder 3. 
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Pensioenberekening 
 

Artikel E3 
1. Het afup-pensioen bedraagt de som van alle met inachtneming van het bepaalde in de 

artikelen E.2, E.2.1, E.2.2 en E.2.3 jaarlijks vastgestelde aanspraken op afup-
pensioen. 

2. Voor de deelnemer die meerdere (deeltijd-)dienstverhoudingen in de sector Politie 
vervult en bij het bereiken van de leeftijd van 55 jaar of daarna geheel of gedeeltelijk 
vervroegd uittreedt uit één of meer dienstverhoudingen, terwijl een of meer 
dienstverhoudingen worden voortgezet, wordt een pensioen toegekend dat hoort bij 
de dienstverhouding waaruit de deelnemer is ontslagen.   

3. Bij de pensioenaanspraken bedoeld in de vorige leden worden betrokken de 
aanspraken die met inachtneming van artikel 18e.1 zijn vastgesteld . 

4. Indien het volgens de artikelen E.2 en E.2.1 berekende algemeen deel wordt 
toegekend met ingang van een datum, die is gelegen vóór respectievelijk na het 
tijdstip waarop de deelnemer de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, dan wordt het afup-
pensioen actuarieel verlaagd respectievelijk verhoogd met toepassing van de in bijlage 
b van het onderhavige reglement weergegeven tabel. 

5. Indien het volgens de artikelen E.2.2 en E.2.3 1 berekende specifiek deel wordt 
toegekend met ingang van een datum, die is gelegen vóór respectievelijk na het 
tijdstip waarop de deelnemer de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, dan wordt het afup-
pensioen actuarieel verlaagd respectievelijk  verhoogd met toepassing van de in 
bijlage c van het onderhavige reglement weergegeven tabel. 

6. In geval van gedeeltelijke vervroegde uittreding wordt het met toepassing van de 
voorgaande leden berekende afup-pensioen evenredig aan de mate van uittreding  
toegekend dan wel aangepast.  

 
F.  Indexatie 
 

Artikel F.1 
1. Het jaarlijks pensioenbedrag dat resulteert uit de toepassing van artikel E.3 dan wel 

een aanspraak op pensioen van een gewezen deelnemer dan wel een gewezen partner 
wordt aangepast overeenkomstig artikel 12.1 van het pensioenreglement tenzij de 
financiële positie van het fonds zich dwingend tegen die aanpassing verzet. 

2. Alvorens tot het achterwege laten van de in het eerste lid bedoelde aanpassing te 
besluiten stelt het bestuur, gehoord de sectorale commissie politie, de externe 
actuaris in de gelegenheid over het voornemen daartoe binnen twee maanden te 
adviseren. 

 
G.  Slotbepaling 
 

Artikel G.1 
Dit reglement met bijlagen, inwerking getreden op 1 januari 2001 is laatstelijk 
gewijzigd met ingang van 1 januari 2004. 
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Bijlage a, behorende bij artikel A.2 van het Afup-opbouwreglement.  
 
Bepalingen van het pensioenreglement die van overeenkomstige toepassing zijn op de 
afup-regeling: 
 
1. hoofdstuk 2. Werkingssfeer, deelneming en aanspraken: 

artikel 2.5  vermindering en beperking van aanspraken. 
Vermindering van aanspraken op afup-pensioen vindt plaats om reden als genoemd in 
het eerste en derde lid van dit artikel. 

 
2. hoofdstuk 4. Pensioenpremie: 

artikel 4.7  premiebetaling; 
 
3. hoofdstuk 5a. Flexibel pensioen: 

artikel 5a.6 vermindering flexibel pensioen bij pensioenverevening; 
artikel 5a.7 uitruil flexibel pensioen met ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 

 
4. hoofdstuk 7. Nabestaandenpensioen: 

artikel 7.12 overlijdensuitkering bij flexibel pensioen.  
 
5. hoofdstuk 10. Premievrije aanspraken: 

artikel 10.1 premievrije aanspraken bij tussentijds eindigen van de deelneming. 
Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel wordt ook een premievrije aanspraak 

op  
afup-pensioen bepaald.   

 
6. hoofdstuk 11. Waarde-overdracht/overname en uitkering ineens: 
    artikelen 11.1 en 11.2  waarde-overdracht; 
    artikel 11.5 - afkoop van pensioen - is met uitzondering van het vijfde lid van 

overeenkomstige toepassing. Met dien verstande dat voor toetsing aan het 
grensbedrag, bedoeld in het eerste lid van artikel 11.5, wordt uitgegaan van de som 
van de uitkering ingevolge FPU en de uitkering ingevolge afup. 

 
7. hoofdstuk 13. Toekenning, einde en betaling pensioen: 
    artikel 13.1  toekenning pensioen; 
    artikel 13.3 - einde pensioen en herplaatsingstoelage - eerste, tweede en derde lid is 
van  

overeenkomstige toepassing nu flexibel pensioen en afup-pensioen onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden.  

    artikel 13.4  betaling, eerste lid. 
 
8. hoofdstuk 14. Berichtgeving en inlichtingen: 
    artikel 14.1  berichtgeving; 
    artikel 14.2  inlichtingen en mededelingen. 
 
9. hoofdstuk 15. Sanctiebepalingen: 
    artikelen 15.4 en 15.5.  
 
10. hoofdstuk 17. Vrijstelling van verplichte deelneming wegens gemoedsbezwaren: 

 artikel 17.1 en de daarbij behorende bijlage.  
 
11. hoofdstuk 18e. Vaststelling van de tot 1 januari 2004 onder eindloon opgebouwde 

aanspraken 
artikel 18e.1 Vaststelling aanspraken 

 artikel 18e.2 Toekenning in het jaar 2004 
 artikel 18e.3 
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12. hoofdstuk 19. Slotbepalingen: 
 artikel 19.1  bijzondere gevallen;  
 artikel 19.2  bestuursvoorschriften; 
 artikel 19.3  bestuursvoorschriften; 
 artikel 19.4  beroep en bezwaar.  
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Bijlage b, behorend bij artikel E.3, vierde lid, van het Afup-opbouwreglement. 

 
lft. mnd. factor 
 
55  1 0,354 
55  2 0,357 
55  3 0,361 
55  4 0,365 
55  5 0,368 
55  6 0,372 
55  7 0,376 
55  8 0,380 
55  9 0,384 
55 10 0,388 
55 11 0,393 
55 12 0,397 
 
56  1 0,401 
56  2 0,406 
56  3 0,410 
56  4 0,415 
56  5 0,420 
56  6 0,424 
56  7 0,429 
56  8 0,434 
56  9 0,439 
56 10 0,445 
56 11 0,450 
56 12 0,455 
 
57  1 0,461 
57  2 0,467 
57  3 0,472 
57  4 0,478 
57  5 0,484 
57  6 0,490 
57  7 0,497 
57  8 0,503 
57  9 0,510 
57 10 0,516 
57 11 0,523 
57 12 0,530 
 
58  1 0,538 
58  2 0,545 
58  3 0,553 
58  4 0,560 
58  5 0,568 
58  6 0,577 
58  7 0,585 
58   8 0,594 
58  9 0,602 
58 10 0,611 
58 11 0,621 
58 12 0,630 

lft. mnd. factor 
 
59  1 0,640 
59  2 0,650 
59  3 0,661 
59  4 0,671 
59  5 0,682 
59  6 0,694 
59  7 0,706 
59  8 0,718 
59  9 0,730 
59 10 0,743 
59 11 0,756 
59 12 0,770 
 
60  1 0,784 
60  2 0,799 
60  3 0,814 
60  4 0,829 
60  5 0,846 
60  6 0,863 
60  7 0,880 
60  8 0,898 
60  9 0,917 
60 10 0,936 
60 11 0,957 
60 12 0,978 
 
61  1 1,000 
61  2 1,023 
61  3 1,047 
61  4 1,072 
61  5 1,098 
61  6 1,126 
61  7 1,154 
61  8 1,185 
61  9 1,216 
61 10 1,249 
61 11 1,284 
61 12 1,321 
 
62  1 1,360 
62  2 1,402 
62  3 1,445 
62  4 1,491 
62  5 1,541 
62  6 1,593 
62  7 1,649 
62  8 1,708 
62  9 1,772 
62 10 1,841 
62 11 1,915 
62 12 1,995 

lft. mnd. factor 
 
63  1 2,082 
63  2 2,176 
63  3 2,278 
63  4 2,391 
63  5 2,514 
63  6 2,651 
63  7 2,803 
63  8 2,973 
63  9 3,164 
63 10 3,380 
63 11 3,628 
63 12 3,913 
 
64  1 4,246 
64  2 4,640 
64  3 5,113 
64  4 5,690 
64  5 6,412 
64  6 7,340 
64  7 8,577 
64  8 10,309 
64  9 12,908 
64 10 17,239 
64 11 25,900 
64 12 51,885 
 

 
De factor wordt bepaald door het tijdstip van uittreden: de eerste dag van kalendermaand "mnd." 
volgend op de maand waarin de leeftijd "lft." wordt bereikt. 
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Bijlage c, behorend bij artikel E.3, vijfde lid, van het Afup-opbouwreglement. 
 
lft. mnd. factor 
 
55  1 0,451 
55  2 0,456 
55  3 0,460 
55  4 0,465 
55  5 0,470 
55  6 0,475 
55  7 0,480 
55  8 0,485 
55  9 0,490 
55 10 0,495 
55 11 0,501 
55 12 0,506 
 
56  1 0,512 
56  2 0,517 
56  3 0,523 
56  4 0,529 
56  5 0,535 
56  6 0,541 
56  7 0,548 
56  8 0,554 
56  9 0,560 
56 10 0,567 
56 11 0,574 
56 12 0,581 
 
57  1 0,588 
57  2 0,595 
57  3 0,602 
57  4 0,610 
57  5 0,618 
57  6 0,625 
57  7 0,634 
57  8 0,642 
57  9 0,650 
57 10 0,659 
57 11 0,668 
57 12 0,677 
 
58  1 0,686 
58  2 0,695 
58  3 0,705 
58  4 0,715 
58  5 0,725 
58  6 0,735 
58  7 0,746 
58   8 0,757 
58  9 0,768 
58 10 0,780 
58 11 0,792 
58 12 0,804 

lft. mnd. factor  
 
59  1 0,817 
59  2 0,829 
59  3 0,843 
59  4 0,856 
59  5 0,870 
59  6 0,885 
59  7 0,900 
59  8 0,915 
59  9 0,931 
59 10 0,948 
59 11 0,964 
59 12 0,982 
 
60  1 1,000 
60  2 1,019 
60  3 1,038 
60  4 1,058 
60  5 1,079 
60  6 1,100 
60  7 1,122 
60  8 1,146 
60  9 1,169 
60 10 1,194 
60 11 1,220 
60 12 1,247 
 
61  1 1,275 
61  2 1,305 
61  3 1,335 
61  4 1,367 
61  5 1,401 
61  6 1,436 
61  7 1,472 
61  8 1,511 
61  9 1,551 
61 10 1,594 
61 11 1,638 
61 12 1,685 
 
62  1 1,735 
62  2 1,788 
62  3 1,843 
62  4 1,902 
62  5 1,965 
62  6 2,032 
62  7 2,103 
62  8 2,179 
62  9 2,261 
62 10 2,348 
62 11 2,443 
62 12 2,545 

lft. mnd. factor  
 
63  1 2,655 
63  2 2,775 
63  3 2,906 
63  4 3,049 
63  5 3,207 
63  6 3,382 
63  7 3,575 
63  8 3,792 
63  9 4,036 
63 10 4,312 
63 11 4,627 
63 12 4,991 
 
64  1 5,416 
64  2 5,918 
64  3 6,521 
64  4 7,257 
64  5 8,178 
64  6 9,362 
64  7 10,940 
64  8 13,149 
64  9 16,464 
64 10 21,988 
64 11 33,035 
64 12 66,179 
 

 
De factor wordt bepaald door het tijdstip van uittreden: de eerste dag van kalendermaand 'mnd.' 
volgend op de maand waarin de leeftijd 'lft.' wordt bereikt. 


