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Wijziging Pensioenreglement ABP en Pensioenreglement voor militairen per 

1 juli 2020 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Onderdeel 1: Pensioenreglement ABP 

A. Hoofdstuk 3.4 U wordt ziek 

In paragraaf 2 van hoofdstuk 3.4 wordt na de zin ‘Van het UWV ontvangen wij rechtstreeks informatie 
over uw WIA-uitkering en wijzigingen daarin.’ de volgende tekst toegevoegd: ‘Let op! Bent u gedeelte-
lijk arbeidsongeschikt en werkt u nog bij een ABP-werkgever of een andere werkgever? En wordt u 
meer arbeidsongeschikt? Dan passen wij de mate waarin uw pensioenopbouw doorloopt aan. Dit 
doen we vanaf het moment dat u wordt ontslagen uit uw betrekking.’

B. Hoofdstuk 3.5 U gaat uit elkaar 

In de tabel na de zin ‘Hieronder leest u wat de verschillen zijn.’ wordt de tekst in de tweede kolom van 
de vijfde rij die luidt:’
• wanneer u overlijdt;
• wanneer uw ex-partner overlijdt;
• Als u en uw ex-partner een partnerschap beginnen.’
Vervangen door de volgende tekst:’
• Wanneer u overlijdt;
• Wanneer uw ex-partner overlijdt;
• Als u en uw ex-partner weer een partnerschap met elkaar beginnen.’

Na de vijfde rij in deze tabel wordt een nieuw rij ingevoegd. De tekst in de eerste kolom van deze 
nieuwe rij komt als volgt te luiden:’ U en uw ex-partner beginnen weer een partnerschap met elkaar.’ 
De tekst in de tweede kolom van deze nieuw rij komt als volgt te luiden: ‘Als u en uw ex-partner weer 
een partnerschap met elkaar beginnen, is dit ouderdomspensioen weer voor u.’ De tekst van de derde 
kolom van deze nieuw rij komt als volgt te luiden: ‘Er verandert niets.’

C. Hoofdstuk 13 Vragen of klachten 

De titel van dit hoofdstuk ’13 Vragen of klachten’ wordt gewijzigd in de volgende tekst: ’13 Vragen of u 
bent het ergens niet mee eens’.

De tekst in de derde bullit onder het kopje ‘Heeft u vragen’ wordt vervangen door de volgende tekst: 
‘U kunt ons ook een e-mail sturen of met ons chatten via ‘Service & Contact’.

De tekst ‘Heeft u een klacht? Heeft u een klacht over ABP? Dan kunt u een brief sturen naar dit adres: 
ABP Klachtenregeling Postbus 4800 6401 JL Heerlen’ en de tekst ‘Bent u niet tevreden over hoe wij het 
reglement toepassen? Als u het niet eens bent over hoe wij het reglement in uw geval toepassen en 
voelt u zich daardoor benadeeld? U kunt dit schriftelijk aan ons laten weten. Dit heet bezwaar maken. 
Wij reageren zo snel mogelijk op uw bezwaar.’ wordt vervangen door de volgende tekst: ‘Bent u het 
ergens niet mee eens?
Bel ons, stuur een e-mail of brief, of chat met ons. U bereikt ons ook via social media.
• Telefonisch bereikt u ons via 045 – 579 60 70 op werkdagen van 8 tot 17.30 uur
• Stuur ons een e-mail of chat via ‘Service & Contact’ Of stuur een brief naar:
ABP Klachten en bezwaren
Postbus 4804
6401 JL Heerlen
Zet altijd uw adres, telefoonnummer, klantnummer en eventueel uw e-mailadres in de brief.
We nemen altijd contact met u op
Als uw reactie bij ons binnenkomt, bekijken wij of datgene waar u niet tevreden over bent, een klacht 
of een bezwaar is.
Klacht of bezwaar
Bent u niet tevreden over de manier waarop u door ons behandeld bent, dan heeft u een klacht.
Bent u het niet eens met een beslissing van ABP die is genomen op basis van het reglement, dan 
maakt u bezwaar.
Binnen vijf werkdagen bellen wij u op om uw klacht of bezwaar te bespreken.’
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De tekst van het kopje ‘U kunt een beroep doen op onze hardheidsclausule’ wordt vervangen door de 
volgende tekst: ‘Onze hardheidsclausule’.

Na de zin ‘Zo’n besluit kan alleen ten gunste van de deelnemer genomen worden’ wordt een nieuwe 
kop ingevoegd die luidt ‘Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht?’ De nieuwe tekst onder 
deze kop luidt als volgt: ‘Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of 
aan de burgerlijke rechter. Het is goed om te weten dat de Ombudsman Pensioenen een klacht alleen 
in behandeling neemt als u eerst bij ABP een klacht heeft ingediend. Voor informatie over de 
procedure bij de Ombudsman Pensioenen verwijzen wij u naar www.ombudsmanpensioenen.nl De 
klachtenregeling van ABP vindt u hier (link)’.

Het kopje ‘Wij zijn het niet eens met uw bezwaar’ en de tekst behorend onder dit kopje worden 
vervangen door de volgende tekst: ‘Bent u het niet eens met onze beslissing op bezwaar?
Dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. In de beslissing op bezwaar staat hoe u dat 
kunt doen. Bekijk hier het Reglement voor de Commissie van Beroep (link).’

Het kopje ‘Bent u het ook niet eens met uitspraak van de Commissie van Beroep?’ en de tekst 
behorend onder dit kopje worden vervangen door de volgende tekst:’ Bent u het niet eens met de 
beslissing van de Commissie van Beroep? Dan kunt u uw situatie voorleggen aan de Ombudsman 
Pensioenen of aan de burgerlijke rechter. Voor informatie over de procedure bij de Ombudsman 
Pensioenen verwijzen wij u naar www.ombudsmanpensioenen.nl’.

D. Hoofdstuk 14.2 Nettopensioenregeling 

Bijlage 1 paragraaf 7: Berekening Nettopensioen 

In de Bijlage Nettopensioen factoren voor omzetting en ruilfactoren zijn zowel factoren voor omzetting 
als uitruilfactoren opgenomen. Het bepaalde in deze bijlage ten aanzien van de uitruilfactoren blijft 
onveranderd. Het bepaalde ten aanzien van de aanwendfactoren voor omzetting wordt vanaf 1 juli 
2020 vervangen door:

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij einde deelneming en pensionering.

 Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor

 21 16,585 36 21,022 51 24,757 66 25,828

22 16,866 37 21,311 52 24,888 67 26,122

 23 17,150 38 21,603 53 24,997 68 26,391

24 17,438 39 21,905 54 25,113 69 26,790

 25 17,733 40 22,199 55 25,242 70 27,193

26 18,029 41 22,492 56 25,350 71 27,609

 27 18,325 42 22,770 57 25,439 72 28,040

28 18,623 43 23,037 58 25,505

 29 18,921 44 23,320 59 25,555

30 19,225 45 23,554 60 25,576

 31 19,520 46 23,761 61 25,579

32 19,822 47 24,007 62 25,608

 33 20,138 48 24,224 63 25,597

34 20,433 49 24,425 64 25,577

 35 20,728 50 24,602 65 25,586

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij overlijden.

 Leeftijd  Aanwending

 21 67,580

22 66,999

 23 66,406

24 65,801

 25 65,183

26 64,553

 27 63,911

28 63,255

 29 62,586

30 61,904

 31 61,206
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Leeftijd  Aanwending

32 60,497

 33 59,773

34 59,028

 35 58,264

36 57,491

 37 56,702

38 55,894

 39 55,067

40 54,229

 41 53,385

42 52,517

 43 51,633

44 50,736

 45 49,820

46 48,894

 47 47,963

48 47,008

 49 46,037

50 45,056

 51 44,058

52 43,052

 53 42,030

54 40,998

 55 39,950

56 38,894

 57 37,836

58 36,756

 59 35,662

60 34,561

 61 33,449

62 32,330

 63 31,198

64 30,064

 65 28,943

66 27,813

 67 26,673

68 25,539

 69 24,432

70 23,387

 71 22,390

72 21,399

 73 20,413

74 19,434

 75 18,465

76 17,506

 77 16,560

78 15,628

 79 14,714

80 13,819

 81 12,946

82 12,096

 83 11,273

84 10,479

 85 9,719

86 8,991

 87 8,299

88 7,642

 89 7,023

90 6,446
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Leeftijd  Aanwending

 91 5,909

92 5,409

 93 4,949

94 4,528

 95 4,140

96 3,785

 97 3,463

98 3,172

 99 2,910

100 2,675

Onderdeel 2: Pensioenreglement voor militairen 

A. Hoofdstuk 14.2 Nettopensioenregeling 

Bijlage 1 paragraaf 4: Berekening Nettopensioen 

In de Bijlage Nettopensioen factoren voor omzetting en ruilfactoren zijn zowel factoren voor omzetting 
als uitruilfactoren opgenomen. Het bepaalde in deze bijlage ten aanzien van de uitruilfactoren blijft 
onveranderd. Het bepaalde ten aanzien van de aanwendfactoren voor omzetting wordt vanaf 1 juli 
2020 vervangen door:

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij einde deelneming en pensionering.

 Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor

 21 16,585 36 21,022 51 24,757 66 25,828

22 16,866 37 21,311 52 24,888 67 26,122

 23 17,150 38 21,603 53 24,997 68 26,391

24 17,438 39 21,905 54 25,113 69 26,790

 25 17,733 40 22,199 55 25,242 70 27,193

26 18,029 41 22,492 56 25,350 71 27,609

 27 18,325 42 22,770 57 25,439 72 28,040

28 18,623 43 23,037 58 25,505

 29 18,921 44 23,320 59 25,555

30 19,225 45 23,554 60 25,576

 31 19,520 46 23,761 61 25,579

32 19,822 47 24,007 62 25,608

 33 20,138 48 24,224 63 25,597

34 20,433 49 24,425 64 25,577

 35 20,728 50 24,602 65 25,586

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij overlijden.

 Leeftijd  Aanwending

 21 67,580

22 66,999

 23 66,406

24 65,801

 25 65,183

26 64,553

 27 63,911

28 63,255

 29 62,586

30 61,904

 31 61,206

32 60,497

 33 59,773

34 59,028

 35 58,264

36 57,491
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Leeftijd  Aanwending

 37 56,702

38 55,894

 39 55,067

40 54,229

 41 53,385

42 52,517

 43 51,633

44 50,736

 45 49,820

46 48,894

 47 47,963

48 47,008

 49 46,037

50 45,056

 51 44,058

52 43,052

 53 42,030

54 40,998

 55 39,950

56 38,894

 57 37,836

58 36,756

 59 35,662

60 34,561

 61 33,449

62 32,330

 63 31,198

64 30,064

 65 28,943

66 27,813

 67 26,673

68 25,539

 69 24,432

70 23,387

 71 22,390

72 21,399

 73 20,413

74 19,434

 75 18,465

76 17,506

 77 16,560

78 15,628

 79 14,714

80 13,819

 81 12,946

82 12,096

 83 11,273

84 10,479

 85 9,719

86 8,991

 87 8,299

88 7,642

 89 7,023

90 6,446

 91 5,909

92 5,409

 93 4,949

94 4,528

 95 4,140
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Leeftijd  Aanwending

96 3,785

 97 3,463

98 3,172

 99 2,910

100 2,675

B. Hoofdstuk 13 Vragen of klachten 

De titel van dit hoofdstuk ’13 Vragen of klachten’ wordt gewijzigd in de volgende tekst: ’13 Vragen of u 
bent het ergens niet mee eens’.

De tekst in de derde bullit onder het kopje ‘Heeft u vragen’ wordt vervangen door de volgende tekst: 
‘U kunt ons ook een e-mail sturen of met ons chatten via ‘Service & Contact.’

De tekst ‘Heeft u een klacht? Heeft u een klacht over ABP? Dan kunt u een brief sturen naar dit adres: 
ABP Klachtenregeling Postbus 4800 6401 JL Heerlen’ en de tekst ‘Bent u niet tevreden over hoe wij het 
reglement toepassen? Als u het niet eens bent over hoe wij het reglement in uw geval toepassen en 
voelt u zich daardoor benadeeld? U kunt dit schriftelijk aan ons laten weten. Dit heet bezwaar maken. 
Wij reageren zo snel mogelijk op uw bezwaar.’ wordt vervangen door de volgende tekst: ‘Bent u het 
ergens niet mee eens?
Bel ons, stuur een e-mail of brief, of chat met ons. U bereikt ons ook via social media.
• Telefonisch bereikt u ons via 045 – 579 60 70 op werkdagen van 8 tot 17.30 uur
• Stuur ons een e-mail of chat via ‘Service & Contact ’Of stuur een brief naar:
ABP Klachten en bezwaren
Postbus 4804
6401 JL Heerlen
Zet altijd uw adres, telefoonnummer, klantnummer en eventueel uw e-mailadres in de brief.
We nemen altijd contact met u op
Als uw reactie bij ons binnenkomt, bekijken wij of datgene waar u niet tevreden over bent, een klacht 
of een bezwaar is.
Klacht of bezwaar
Bent u niet tevreden over de manier waarop u door ons behandeld bent, dan heeft u een klacht.
Bent u het niet eens met een beslissing van ABP die is genomen op basis van het reglement, dan 
maakt u bezwaar.
Binnen vijf werkdagen bellen wij u op om uw klacht of bezwaar te bespreken.’

De tekst van het kopje ‘U kunt een beroep doen op onze hardheidsclausule’ wordt vervangen door de 
volgende tekst: ‘Onze hardheidsclausule’.

Na de zin ‘Zo’n besluit kan alleen ten gunste van de deelnemer genomen worden’ wordt een nieuwe 
kop ingevoegd die luidt ‘Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht?’ De nieuwe tekst onder 
deze kop luidt als volgt: ‘Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of 
aan de burgerlijke rechter. Het is goed om te weten dat de Ombudsman Pensioenen een klacht alleen 
in behandeling neemt als u eerst bij ABP een klacht heeft ingediend. Voor informatie over de 
procedure bij de Ombudsman Pensioenen verwijzen wij u naar www.ombudsmanpensioenen.nl De 
klachtenregeling van ABP vindt u hier (link)’.

Het kopje ‘Wij zijn het niet eens met uw bezwaar’ en de tekst behorend onder dit kopje worden 
vervangen door de volgende tekst: ‘Bent u het niet eens met onze beslissing op bezwaar?
Dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. In de beslissing op bezwaar staat hoe u dat 
kunt doen. Bekijk hier het Reglement voor de Commissie van Beroep (link).’

Het kopje ‘Bent u het ook niet eens met uitspraak van de Commissie van Beroep?’ en de tekst 
behorend onder dit kopje worden vervangen door de volgende tekst:’ Bent u het niet eens met de 
beslissing van de Commissie van Beroep? Dan kunt u uw situatie voorleggen aan de Ombudsman 
Pensioenen of aan de burgerlijke rechter. Voor informatie over de procedure bij de Ombudsman 
Pensioenen verwijzen wij u naar www.ombudsmanpensioenen.nl’.
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