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Wijziging Pensioenreglement ABP en Pensioenreglement voor militairen per 

1 juli 2021, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Onderdeel 1: Pensioenreglement ABP 

Hoofdstuk 5 Uw keuzes als u met pensioen gaat 

De zin ‘U maakt de keuze een dag voor u met pensioen gaat of uiterlijk de dag voor het bereiken van 
de AOW-leeftijd.’ wordt vervangen door de volgende zin: ‘U maakt de keuze voor u met pensioen gaat 
of uiterlijk de dag voor het bereiken van de AOW-leeftijd.’ Na deze zin wordt een nieuwe zin toege-
voegd die luidt: ‘De levensloopregeling vervalt op 1 november 2021.’

Hoofdstuk 5.1 U wilt met pensioen op het moment dat u AOW krijgt 

In de tekst onder de kop ‘Wanneer krijgt u uw pensioen?’ wordt na de zin ‘U krijgt uw pensioen vanaf 
de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt.’ de volgende zin toegevoegd die luidt: ‘We gebruiken 
hiervoor de rekenregels die in bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan.’

Hoofdstuk 7.1.1 Uw pensioengevend inkomen 

Onder de tekst met de kop ‘Let op!’ wordt een nieuwe kop toegevoegd met de volgende tekst:
‘Kunt u gebruik maken van een benefit budget of individueel keuzebudget?’ De tekst onder deze 
nieuwe kop komt te luiden:
‘In uw arbeidsrelatie kan zijn vastgelegd dat u gebruik kunt maken van een benefit budget of een 
individueel keuzebudget. Dit persoonlijk budget is opgebouwd uit bepaalde arbeidsvoorwaardelijke 
bronnen. Een benefit budget of individueel keuzebudget kan bijvoorbeeld worden gevuld vanuit de 
vakantie-uitkering, de waarde van een gratificatie en/of de waarde van buitengewoon verlof.

Of het benefit budget of individueel keuzebudget pensioengevend is, hangt af van de bronnen waaruit 
het budget is opgebouwd, bijvoorbeeld:
• De vakantie-uitkering is pensioengevend, omdat dit een inkomensbestanddeel in geld is dat een 

werknemer van zijn werkgever krijgt in het kader van de arbeidsrelatie.
• De (waarde van de) gratificatie voor een ambtsjubileum is op basis van dit pensioenreglement 

uitgesloten en telt dus niet mee bij de vaststelling van het pensioengevend inkomen.
• De (waarde van een) verlofdag is niet pensioengevend, omdat verlofdagen niet pensioengevend 

zijn.

Van belang is dus dat aanwijsbaar is uit welke bronnen een benefit budget of individueel keuzebudget 
is opgebouwd. Is niet duidelijk uit welke bronnen het benefit budget of individueelkeuzebudget is 
opgebouwd? Dan telt het budget mee voor uw pensioengevend inkomen voor zover dit bestaat uit 
inkomensbestanddelen in geld.

Let op: werkt u in de sector Rijk?
Dan gelden andere regels voor de verkoop van verlofuren uit het individueel keuzebudget. Als u uw 
verlofuren uit het individueel keuzebudget verkoopt, dan bouwt u pensioen op over het extra geld dat 
u daarvoor van uw werkgever krijgt.

Let op: verkoop van verlofuren
Als u verlofuren verkoopt die niet tot het individueel keuzebudget behoren, dan bouwt u pensioen op 
over het extra geld dat u daarvoor van uw werkgever krijgt.’

Hoofdstuk 7.1.5 Uw deeltijdpercentage 

In de tabel wordt de tekst onder de kop ‘U gaat tijdens uw ontslaguitkering weer werken’ vervangen 
door de volgende tekst: ‘Bent u volledig met ontslag en gaat u na uw ontslag weer werken bij een bij 
ABP aangesloten werkgever? Of bent u gedeeltelijk met ontslag en gaat u meer uren werken in uw 
bestaande functie of een andere functie bij een bij ABP aangesloten werkgever? Dan verlagen we uw 
deeltijdpercentage voor uw pensioenopbouw uit deze uitkeringen met het deel dat u werkt of meer 
werkt.’

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2021 nr. 33042 30 juni 2021



Hoofdstuk 11 Gemoedsbezwaren U heeft principiële bezwaren op grond van uw 
levensovertuiging 

Onder de kop ‘Hoe werkt het als u geen pensioen opbouwt, maar spaart?’ wordt in de tekst achter het 
tweede opsommingsteken de zinsnede ‘10 jaars deposito rente van ING’ vervangen door de volgende 
tekst: ‘25-jaars rente uit de Rentetermijnstructuur (RTS) per 31 december van het voorafgaande 
kalenderjaar zoals gepubliceerd door DNB voor pensioenfondsen. Deze rente ontvangt u voor het 
eerst in het jaar 2022 over het jaar 2021.’

Onder de kop ‘Geldt een vrijstelling voor altijd?’ wordt onder het derde opsommingsteken een nieuwe 
kop toegevoegd met de volgende tekst: ‘Wij trekken uw vrijstelling in. Wat gebeurt er met uw 
spaartegoed?’ De tekst onder deze nieuwe kop komt als volgt te luiden: ‘Als wij de vrijstelling 
intrekken zetten wij uw spaartegoed om in pensioen.’

Bijlage 1 Tabellenboek met voorbeelden 

Onder de kop ‘Inhoudsopgave Bijlage 1’ wordt de zin ‘1. Eerder of later met pensioen dan de datum 
waarop u AOW krijgt’ vervangen door: ‘1. U gaat met pensioen op de datum waarop u AOW krijgt of 
op een andere datum’

Bijlage 1 paragraaf 1 Eerder of later met pensioen dan de datum waarop u AOW krijgt (zie 
hoofdstuk 5.2 U wilt eerder of later met pensioen dan de datum waarop u AOW krijgt. Of u 
wilt gedeeltelijk met pensioen) 

De tekst van de kop ‘1. Eerder of later met pensioen dan de datum waarop u AOW krijgt (zie hoofdstuk 
5.2 U wilt eerder of later met pensioen dan op de datum waarop u AOW krijgt. Of u wilt gedeeltelijk 
met pensioen)’ wordt vervangen door: ‘1. U gaat met pensioen op de datum waarop u AOW krijgt of 
op een andere datum (zie hoofdstuk 5.1 en 5.2)’

Onder de aangepaste kop ‘1. U gaat met pensioen op de datum waarop u AOW krijgt of op een andere 
datum (zie hoofdstuk 5.1 en 5.2)’ wordt de volgende tekst toegevoegd: ‘U gaat met pensioen op de 
datum waarop u AOW krijgt. U kunt ook op een andere datum met pensioen gaan. Als u met pensioen 
gaat en uw leeftijd is op dat moment niet gelijk aan de pensioenrekenleeftijd, gebruiken we de 
factoren in de tabellen hieronder om uw pensioen om te rekenen. We berekenen uw pensioen op 
basis van het pensioen dat u op de pensioenrekenleeftijd zou ontvangen. Als u eerder dan de 
pensioenrekenleeftijd met pensioen gaat, ontvangt u over een langere periode pensioen waardoor het 
pensioen dat u maandelijks ontvangt lager wordt. Gaat u later dan de pensioenrekenleeftijd met 
pensioen? Dan ontvangt u over een kortere periode pensioen waardoor het pensioen dat u maande-
lijks ontvangt hoger wordt.

De huidige pensioenrekenleeftijd is 68 jaar. Voor pensioen dat u heeft opgebouwd tot 1 januari 2014 is 
de pensioenrekenleeftijd 65 jaar. En voor pensioen dat u heeft opgebouwd in de periode van 1 januari 
2014 tot 1 januari 2018 is de pensioenrekenleeftijd 67 jaar.’

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 uitruilfacto-
ren blijft onveranderd. Het bepaalde ten aanzien van de aanwendfactoren voor omzetting wordt vanaf 
1 juli 2021 vervangen door:

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij einde deelneming en pensionering.

 Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor

 21 16,366 36 19,570 51 22,384 66 24,393

22 16,575 37 19,784 52 22,531 67 24,739

 23 16,790 38 19,998 53 22,680 68 25,150

24 17,010 39 20,200 54 22,831 69 25,572

 25 17,225 40 20,397 55 22,969 70 26,009

26 17,437 41 20,595 56 23,117 71 26,463

 27 17,650 42 20,788 57 23,261 72 26,938

28 17,868 43 20,985 58 23,398

 29 18,088 44 21,183 59 23,552

30 18,309 45 21,367 60 23,679
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Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor

 31 18,530 46 21,543 61 23,804

32 18,744 47 21,725 62 23,949

 33 18,948 48 21,887 63 24,086

34 19,161 49 22,044 64 24,187

 35 19,367 50 22,219 65 24,240

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij overlijden.

 Leeftijd  Aanwending

 21 58,447

22 57,923

 23 57,415

24 56,965

 25 56,577

26 56,278

 27 56,095

28 55,969

 29 55,896

30 55,834

 31 55,793

32 55,797

 33 55,726

34 55,627

 35 55,445

36 55,127

 37 54,845

38 54,481

 39 53,900

40 53,340

 41 52,724

42 51,859

 43 50,861

44 49,776

 45 48,800

46 47,796

 47 46,550

48 45,225

 49 44,047

50 42,850

 51 41,472

52 40,277

 53 39,096

54 37,771

 55 36,615

56 35,586

 57 34,469

58 33,385

 59 32,395

60 31,416

 61 30,460

62 29,526

 63 28,614

64 27,712

 65 26,807

66 25,900

 67 24,990

68 24,078

 69 23,166
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Leeftijd  Aanwending

70 22,254

 71 21,343

72 20,435

 73 19,528

74 18,625

 75 17,735

76 16,858

 77 15,992

78 15,138

 79 14,296

80 13,469

 81 12,658

82 11,865

 83 11,094

84 10,347

 85 9,628

86 8,938

 87 8,277

88 7,649

 89 7,055

90 6,497

 91 5,976

92 5,490

 93 5,040

94 4,626

 95 4,245

96 3,894

 97 3,574

98 3,285

 99 3,023

100 2,787

Bijlage 2 Begrippenlijst 

In de begripsbepaling ‘Dagloon’ wordt de zinsnede ‘(1 januari 2021: € 223,40)’ vervangen door de 
volgende zinsnede: ‘(1 juli 2021: € 225,57)’

Bijlage 4 Overgangsbepalingen 

Overgangsbepaling A3 

Regeling voorwaardelijk pensioen

Achter het tweede opsommingsteken onder de zin ‘De berekende in te kopen aanspraken op voor-
waardelijk pensioen verminderen we met:’ wordt de ruilvoet ‘0,226’ vervangen door: ‘0,225’

Overgangsbepaling E3 

Had u tussen 1 april 2005 en 1 januari 2018 recht op een werkloosheidsuitkering?

De huidige tekst onder de kop van overgangsbepaling E3 wordt vervangen door de volgende tekst:
‘Dan bouwt u pensioen op tijdens deze werkloosheidsuitkering. De mate van de pensioenopbouw is 
gelijk aan de mate waarin u recht heeft op de werkloosheidsuitkering. De tijd dat u recht heeft op deze 
werkloosheidsuitkering tellen we voor 3/8-deel mee en vermenigvuldigen wij met het laatste deeltijd-
percentage dat u had in de dienstverhouding waaruit u werd ontslagen.’

Onderdeel 2: Pensioenreglement voor militairen 

Hoofdstuk 5 Uw keuzes als u met pensioen gaat 

De tekst ‘U maakt de keuze de dag voor het bereiken van uw AOW-leeftijd maar uiterlijk een dag voor 
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u met pensioen gaat. Dit kan alleen als uw pensioendatum of AOW-leeftijd voor 1 januari 2022 ligt. De 
levensloopregeling vervalt op 1 januari 2022.’ wordt vervangen door de volgende tekst: ‘U maakt de 
keuze voor het bereiken van uw AOW-leeftijd maar uiterlijk een dag voor u met pensioen gaat. De 
levensloopregeling vervalt op 1 november 2021.’

Hoofdstuk 7.1.5 Uw deeltijdpercentage 

In de tabel wordt de tekst onder de kop ‘U gaat weer werken en u ontvangt een ontslag- of werkloos-
heidsuitkering van het Ministerie van Defensie’ vervangen door de volgende tekst: ‘Ontvangt u een 
werkloosheidsuitkering van het Ministerie van Defensie in aanvulling op of aansluitend aan de 
werkloosheidsuitkering op grond van de Werkloosheidswet? Of ontvangt u een ontslaguitkering? En 
gaat u na uw volledig ontslag weer werken bij een bij ABP aangesloten werkgever? Of gaat u na uw 
gedeeltelijk ontslag meer uren werken in uw bestaande functie of een andere functie bij een bij ABP 
aangesloten werkgever? Dan verlagen we uw deeltijdpercentage voor uw pensioenopbouw uit deze 
uitkeringen in dezelfde mate als waarin uw ontslag- of werkloosheidsuitkering wordt verlaagd.’

Hoofdstuk 11 Gemoedsbezwaren U heeft principiële bezwaren op grond van uw 
levensovertuiging 

Onder de kop ‘Hoe werkt het als u geen pensioen opbouwt, maar spaart?’ wordt in de tekst achter het 
tweede opsommingsteken de zinsnede ‘10 jaars deposito rente van ING’ vervangen door de volgende 
tekst: ‘25-jaars rente uit de Rentetermijnstructuur (RTS) per 31 december van het voorafgaande 
kalenderjaar zoals gepubliceerd door DNB voor pensioenfondsen. Deze rente ontvangt u voor het 
eerst in het jaar 2022 over het jaar 2021.’

Onder de kop ‘Geldt een vrijstelling voor altijd?’ wordt onder het derde opsommingsteken een nieuwe 
kop toegevoegd met de volgende tekst: ‘Wij trekken uw vrijstelling in. Wat gebeurt er met uw 
spaartegoed?’ De tekst onder deze nieuwe kop komt als volgt te luiden: ‘Als wij de vrijstelling 
intrekken zetten wij uw spaartegoed om in pensioen.’

Bijlage 1 paragraaf 6 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 uitruilfacto-
ren blijft onveranderd. Het bepaalde ten aanzien van de aanwendfactoren voor omzetting wordt vanaf 
1 juli 2021 vervangen door:

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij einde deelneming en pensionering.

 Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor

 21 16,366 36 19,570 51 22,384 66 24,393

22 16,575 37 19,784 52 22,531 67 24,739

 23 16,790 38 19,998 53 22,680 68 25,150

24 17,010 39 20,200 54 22,831 69 25,572

 25 17,225 40 20,397 55 22,969 70 26,009

26 17,437 41 20,595 56 23,117 71 26,463

 27 17,650 42 20,788 57 23,261 72 26,938

28 17,868 43 20,985 58 23,398

 29 18,088 44 21,183 59 23,552

30 18,309 45 21,367 60 23,679

 31 18,530 46 21,543 61 23,804

32 18,744 47 21,725 62 23,949

 33 18,948 48 21,887 63 24,086

34 19,161 49 22,044 64 24,187

 35 19,367 50 22,219 65 24,240

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij overlijden.

 Leeftijd  Aanwending

 21 58,447

22 57,923

 23 57,415

24 56,965
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Leeftijd  Aanwending

 25 56,577

26 56,278

 27 56,095

28 55,969

 29 55,896

30 55,834

 31 55,793

32 55,797

 33 55,726

34 55,627

 35 55,445

36 55,127

 37 54,845

38 54,481

 39 53,900

40 53,340

 41 52,724

42 51,859

 43 50,861

44 49,776

 45 48,800

46 47,796

 47 46,550

48 45,225

 49 44,047

50 42,850

 51 41,472

52 40,277

 53 39,096

54 37,771

 55 36,615

56 35,586

 57 34,469

58 33,385

 59 32,395

60 31,416

 61 30,460

62 29,526

 63 28,614

64 27,712

 65 26,807

66 25,900

 67 24,990

68 24,078

 69 23,166

70 22,254

 71 21,343

72 20,435

 73 19,528

74 18,625

 75 17,735

76 16,858

 77 15,992

78 15,138

 79 14,296

80 13,469

 81 12,658

82 11,865

 83 11,094
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Leeftijd  Aanwending

84 10,347

 85 9,628

86 8,938

 87 8,277

88 7,649

 89 7,055

90 6,497

 91 5,976

92 5,490

 93 5,040

94 4,626

 95 4,245

96 3,894

 97 3,574

98 3,285

 99 3,023

100 2,787

Bijlage 2 Begrippenlijst 

In de begripsbepaling ‘Dagloon’ wordt de zinsnede ‘(1 januari 2021: € 223,40)’ vervangen door de 
volgende zinsnede: ‘(1 juli 2021: € 225,57)’
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