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Wijziging Pensioenreglement ABP en Pensioenreglement voor militairen per 

1 april 2022, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Onderdeel 1: Pensioenreglement ABP 

Hoofdstuk 3.2 U heeft een partner 

Onder de kop ‘Wanneer eindigt voor ons uw partnerschap?’ wordt achter het tweede opsommings-
teken de tekst ‘dat wij van u of uw (ex)partner een schriftelijk bericht ontvangen dat u niet meer 
samenwoont;’ vervangen door de volgende tekst: ‘dat wij van u of uw (ex)partner een schriftelijk 
bericht ontvangen dat u niet meer samenwoont met de partner waarvan u heeft doorgegeven dat u 
met hem of haar samenwoont;’

Onder de kop ‘Wanneer eindigt voor ons uw partnerschap?’ wordt achter het laatste opsommings-
teken de tekst ‘dat u niet reageert op onze periodieke vraag om uw partnerschap aan ons te bevesti-
gen.U krijgt van ons dan een termijn van zes weken om uw partnerschap schriftelijk te bevestigen.’ 
vervangen door de volgende tekst: ‘dat u niet reageert op onze periodieke vraag om aan ons te 
bevestigen dat uw partnerschap aan de voorwaarden voldoet die ABP stelt. Dit vragen wij u als u heeft 
doorgegeven dat u samenwoont met een partner waarmee u niet bent getrouwd of geen geregistreerd 
partnerschap heeft. U krijgt van ons dan een termijn van zes weken om schriftelijk te bevestigen dat u 
aan de voorwaarden voldoet.’

Hoofdstuk 3.4 U wordt ziek 

Onder de kop ‘2 U blijft pensioen bij ons opbouwen.’ wordt onder de zin ‘Van het UWV ontvangen wij 
rechtstreeks informatie over uw WIA-uitkering en wijzigingen daarin.’ de volgende zin toegevoegd: 
‘Let op! Als uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een dienstongeval of beroepsziekte moet u 
dat zelf aan ons doorgeven.’

Hoofdstuk 3.9 U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt 

Onder de kop ‘Hoeveel partnerpensioen krijgt uw partner?’ wordt de zin ‘Overgangsbepalingen als u in 
dienst was voor 1 januari 2018 [H4]’ vervangen door de volgende zin: ‘Overgangsbepalingen als u in 
dienst was voor 1 januari 2018 [G2][H3]’

Hoofdstuk 7.1.5 Uw deeltijdpercentage 

Onder de kop ‘U gaat tijdens uw ontslaguitkering weer werken’ wordt de zin ‘Dan verlagen we uw 
deeltijdpercentage voor uw pensioenopbouw uit deze uitkeringen met het deel dat u werkt of meer 
werkt.’ vervangen door de volgende tekst: ‘Dan verlaagt de werkgever van wie u de ontslaguitkering 
ontvangt uw deeltijdpercentage voor uw pensioenopbouw uit deze uitkering met het deel dat u werkt 
of meer werkt. Het deeltijdpercentage uit het deel dat u weer gaat werken geeft uw werkgever aan ons 
door. Gaat u meer werken? Dan geeft uw werkgever het hogere deeltijdpercentage aan ons door.’

Onder de kop ‘U gaat weer werken en u ontvangt een werkloosheidsuitkering (WW)’ wordt de zin ‘Dan 
berekenen wij uw deeltijdpercentage opnieuw over de nieuw vastgestelde werkloosheidsuitkering.’ 
vervangen door de volgende tekst: ‘Dan verlagen wij uw deeltijdpercentage als hierdoor uw werkloos-
heidsuitkering daalt. Wij berekenen uw deeltijdpercentage opnieuw over de nieuw vastgestelde 
werkloosheidsuitkering. Het deeltijdpercentage uit het deel dat u weer gaat werken geeft uw werk-
gever aan ons door. Gaat u meer werken? Dan geeft uw werkgever het hogere deeltijdpercentage aan 
ons door.’

Onder de kop ‘U gaat weer werken en u ontvangt een werkloosheidsuitkering van uw werkgever’ 
wordt de zin ‘Dan verlagen we de opbouw voor uw pensioen in dezelfde mate als waarin uw werkloos-
heidsuitkering wordt verlaagd.’ vervangen door de volgende tekst: ‘Dan verlaagt uw werkgever uw 
deeltijdpercentage voor uw pensioenopbouw uit deze uitkering in dezelfde mate als waarin uw 
werkloosheidsuitkering wordt verlaagd. Het deeltijdpercentage uit het deel dat u weer gaat werken 
geeft uw werkgever aan ons door. Gaat u meer werken? Dan geeft uw werkgever het hogere deeltijd-
percentage aan ons door.’
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Hoofdstuk 7.2 Partnerpensioen en wezenpensioen 

Onder de kop ‘Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen (zie 3.3 U heeft kinderen) die jonger zijn 
dan 25 jaar?’ wordt onder het eerste opsommingsteken ‘U bouwt pensioen op of u bent met pensioen’ 
achter het derde opsommingsteken de zin ‘Overlijdt de verzorger later ook?’ vervangen door de 
volgende zin: ‘Heeft uw kind later geen verzorger meer?’

Onder de kop ‘Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen (zie 3.3 U heeft kinderen) die jonger zijn 
dan 25 jaar?’ wordt onder het tweede opsommingsteken ‘U bouwt geen pensioen meer bij ons op’ 
achter het derde opsommingsteken de zin ‘Overlijdt de verzorger later ook?’ vervangen door de 
volgende zin: ‘Heeft uw kind later geen verzorger meer?’

Onder de kop ‘Wanneer beoordelen we opnieuw hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen?’ wordt 
achter het eerste opsommingsteken de zin ‘Als de verzorger van uw kinderen overlijdt.’ vervangen 
door de volgende zin: ‘Als uw kinderen geen verzorger meer hebben.’

Onder de kop ‘Wanneer beoordelen we opnieuw hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen?’ wordt 
onder de zin ‘De nieuwe situatie gaat dan de volgende maand in.’ de volgende tekst toegevoegd: ‘Let 
op: ontvangt u een wezenpensioen? Dan moet u zelf aan ABP doorgeven dat u geen verzorger meer 
heeft.’

Hoofdstuk 12 Informatie die u aan ons moet doorgeven en informatie die u van ons krijgt 

Onder de kop ‘Wat moet u aan ons doorgeven?’ wordt na het vierde opsommingsteken een opsom-
mingsteken toegevoegd met de volgende zin: ‘U ontvangt een wezenpensioen en u heeft geen 
verzorger meer.’

Onder de kop ‘Wat moet u aan ons doorgeven?’ wordt na het elfde opsommingsteken een opsom-
mingsteken toegevoegd met de volgende zin: ‘Als uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een 
dienstongeval of beroepsziekte (zie hoofdstuk 3.4 U wordt ziek).’

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 april 2022 vervangen door:

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij einde deelneming en pensionering.

 Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor

 21  18,437  36  20,817  51  22,607  66  24,614

22 18,611 37 20,950 52 22,699 67 24,929

 23  18,783  38  21,105  53  22,796  68  25,321

24 18,947 39 21,250 54 22,898 69 25,730

 25  19,104  40  21,379  55  23,000  70  26,154

26 19,265 41 21,504 56 23,117 71 26,600

 27  19,436  42  21,630  57  23,245  72  27,074

28 19,599 43 21,747 58 23,364

 29  19,748  44  21,866  59  23,487   

30 19,905 45 21,979 60 23,637

 31  20,069  46  22,082  61  23,773   

32 20,218 47 22,196 62 23,924

 33  20,367  48  22,314  63  24,101   

34 20,521 49 22,406 64 24,273

 35  20,676  50  22,499  65  24,429   

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij overlijden.

 Leeftijd  Factor

 21  60,940

22 60,330

 23  59,713
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Leeftijd  Factor

24 59,087

 25  58,454

26 57,824

 27  57,480

28 57,599

 29  57,702

30 57,599

 31  57,469

32 57,272

 33  57,087

34 56,926

 35  56,605

36 56,228

 37  55,925

38 55,446

 39  54,881

40 54,239

 41  53,384

42 52,605

 43  51,754

44 50,674

 45  49,563

46 48,388

 47  47,120

48 45,808

 49  44,635

50 43,472

 51  42,124

52 40,744

 53  39,552

54 38,376

 55  37,199

56 36,054

 57  34,917

58 33,903

 59  32,890

60 31,894

 61  30,902

62 29,918

 63  28,940

64 27,976

 65  27,027

66 26,097

 67  25,177

68 24,258

 69  23,351

70 22,452

 71  21,558

72 20,668

 73  19,784

74 18,902

 75  18,020

76 17,144

 77  16,282

78 15,433

 79  14,607

80 13,784

 81  12,967

82 12,176
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Leeftijd  Factor

 83  11,404

84 10,656

 85  9,933

86 9,238

 87  8,571

88 7,935

 89  7,332

90 6,764

 91  6,232

92 5,734

 93  5,272

94 4,847

 95  4,453

96 4,090

 97  3,759

98 3,458

 99  3,185

100 2,940

Bijlage 2 Begrippenlijst 

Aan de begripsbepaling ‘AOW-leeftijd’ wordt de volgende tekst toegevoegd: ‘Is uw AOW-leeftijd nog 
niet bekend? Dan gaan wij altijd uit van de meest recente AOW-leeftijd. De overheid stelt elk jaar 
opnieuw vast wat over vijf jaar de AOW-leeftijd is.’

Bijlage 4 Overgangsbepalingen 

Overgangsbepaling G3 

Compensatie AOW/Anw-premies naast partnerpensioen

Onder ‘U krijgt de compensatie in de volgende situaties:’ wordt achter het eerste opsommingsteken de 
tekst ‘Uw partner is overleden voordat hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt: u krijgt de compensatie 
alleen als het overlijden heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2018;’ vervangen door de volgende tekst: 
‘Uw partner is overleden voordat hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt:
– u krijgt de compensatie als uw partner overleed vóór 1 januari 2018;
– overleed uw partner op of na 1 januari 2018? Dan krijgt u de compensatie over het partnerpen-

sioen dat is opgebouwd vóór 1 juli 1999;
– overleed uw partner op of na 1 januari 2018 en heeft uw partner in de periode tussen 1 juli 1999 en 

1 januari 2018 ouderdomspensioen bij ons opgebouwd? En heeft hij nadat zijn deelname aan onze 
pensioenregeling is gestopt vóór 1 januari 2018 ouderdomspensioen geruild voor partnerpen-
sioen? Dan krijgt u de compensatie over dit partnerpensioen.’

Overgangsbepaling H2 

Ruilen van ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen bij ingang ouderdomspensioen

Achter het vijfde opsommingsteken wordt de tekst ‘We gebruiken voor de ruil een ruilfactor die 
afhankelijk is van uw leeftijd. Deze factor is opgenomen in de tabel in bijlage 5 bij dit pensioenregle-
ment.’ vervangen door de volgende tekst: ‘We gebruiken voor de ruil een ruilfactor die onafhankelijk is 
van uw leeftijd. Als u jonger bent dan 65 jaar gebruiken we ook nog een ruilfactor die afhankelijk is 
van uw leeftijd. Deze factoren zijnopgenomen in de tabel in bijlage 5 bij dit pensioenreglement.’

Overgangsbepaling L4 

Bent u voor 1 april 2020 (meer) arbeidsongeschikt geworden terwijl u bij een ABP-werkgever werkte 

en al een WAO-uitkering en invaliditeitspensioen ontving?

Onder de huidige tekst wordt de volgende tekst toegevoegd: ‘Voor de premievrije opbouw tijdens uw 
invaliditeitspensioen gaan we in deze situatie uit van het nieuwe (hogere) pensioengevend inkomen 
dat vanaf de laatste overgang naar de WAO-loondervingsfase is berekend.’ 
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Bijlage 5 Bedragen en percentages overgangsbepalingen 

In de eerste tabel wordt in de linker kolom van de vijfde rij achter ‘hoofdstuk 5.3’ de volgende zinsnede 
toegevoegd: ‘en overgangsbepaling H2’

Onderdeel 2: Pensioenreglement voor militairen 

Hoofdstuk 1 Leeswijzer 

Onder de kop ‘Let op! Heeft u vóór 2019 pensioen opgebouwd bij ABP? Of krijgt u al pensioen op 
1 januari 2019?’ worden in ‘het oude pensioenreglement 2018 (Hoofdstuk 17)’ de volgende bepalingen 
gewijzigd:

Overgangsbepaling A bij artikel 17.6.9a 

In het vijfde lid wordt de zin Bij de omzetting van het ouderdomspensioen van de gewezen deelne-
mer naar een partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar, stelt ABP een leeftijdsafhankelijke ruilvoet 
vast.’ vervangen door de volgende zin: ‘Bij de omzetting van het ouderdomspensioen van de 
deelnemer die niet meer als militair werkt of gewezen deelnemer naar een partnerpensioen bij 
overlijden voor 65 jaar, stelt ABP een leeftijdsafhankelijke ruilvoet vast.’

Overgangsbepaling A13 bij paragraaf 7 

Aan het einde van het tweede lid wordt de volgende zinsnede toegevoegd: ‘,als het overlijden heeft 
plaatsgevonden voor 1 januari 2018’

De leden 3 tot en met 6 worden vernummerd naar 4 tot en met 7.

Een nieuw derde lid wordt toegevoegd met de volgende tekst: ‘De partner met recht op partnerpen-
sioen die de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt heeft, heeft over diensttijd vanaf 1 juli 1999 tot 
1 januari 2018 recht op een compensatie van 7,5% van het partnerpensioen, als het overlijden heeft 
plaatsgevonden op of na 1 januari 2018 en de overledene voor 1 januari 2018 ouderdomspensioen 
heeft geruild voor partnerpensioen nadat zijn deelname is geëindigd, als bedoeld in overgangsbepa-
ling A bij artikel 17.6.9b.’

Hoofdstuk 3.2 U heeft een partner 

Onder de kop ‘Wanneer eindigt voor ons uw partnerschap?’ wordt het eerste opsommingsteken met 
de tekst ‘dat u niet meer samenwoont, getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Een 
scheiding en het einde van geregistreerd partnerschap krijgen wij door van de gemeente. Als u niet 
meer samenwoont moet u ons dat schriftelijk doorgeven.’ vervangen door een opsommingsteken met 
de tekst: ‘dat u niet meer getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Een scheiding en het 
einde van geregistreerd partnerschap krijgen wij door van de gemeente;’ en een opsommingsteken 
met de tekst: ‘dat wij van u of uw (ex)partner een schriftelijk bericht ontvangen dat u niet meer 
samenwoont met de partner waarvan u heeft doorgegeven dat u met hem of haar samenwoont. Dit 
geldt als u samenwoont maar niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft;’

Onder de kop ‘Wanneer eindigt voor ons uw partnerschap?’ wordt achter het laatste opsommingste-
ken de tekst ‘dat u niet reageert op onze periodieke vraag om uw partnerschap aan ons te bevestigen. 
U krijgt van ons dan een termijn van zes weken om uw partnerschap schriftelijk te bevestigen.’ 
vervangen door de volgende tekst: ‘dat u niet reageert op onze periodieke vraag om aan ons te 
bevestigen dat uw partnerschap aan de voorwaarden voldoet die ABP stelt. Dit vragen wij u als u heeft 
doorgegeven dat u samenwoont met een partner waarmee u niet bent getrouwd of geen geregistreerd 
partnerschap heeft. U krijgt van ons dan een termijn van zes weken om schriftelijk te bevestigen dat u 
aan de voorwaarden voldoet.’

Hoofdstuk 7.1.5 Uw deeltijdpercentage 

Onder de kop ‘U gaat weer werken en u ontvangt een werkloosheidsuitkering (WW)’ wordt de zin ‘Dan 
berekenen wij uw deeltijdpercentage opnieuw over de nieuw vastgestelde werkloosheidsuitkering.’ 
vervangen door de volgende tekst: ‘Dan verlagen wij uw deeltijdpercentage als hierdoor uw werkloos-
heidsuitkering daalt. Wij berekenen uw deeltijdpercentage opnieuw over de nieuw vastgestelde 
werkloosheidsuitkering.’

De kop ‘U gaat weer werken en u ontvangt een ontslag- of werkloosheidsuitkering van het Ministerie 
van Defensie’ wordt vervangen door de volgende kop: ‘U gaat weer werken en u ontvangt een 
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werkloosheidsuitkering van het Ministerie van Defensie’

Onder de kop ‘U gaat weer werken en u ontvangt een werkloosheidsuitkering van het Ministerie van 
Defensie’ wordt de volgende zin geschrapt: ‘Of ontvangt u een ontslaguitkering?’. Tevens wordt de zin 
‘Dan verlagen we uw deeltijdpercentage voor uw pensioenopbouw uit deze uitkeringen in dezelfde 
mate als waarin uw ontslag- of werkloosheidsuitkering wordt verlaagd.’ vervangen door de volgende 
zin: ‘Dan verlaagt het Ministerie van Defensie uw deeltijdpercentage voor uw pensioenopbouw uit 
deze uitkering in dezelfde mate als waarin uw werkloosheidsuitkering wordt verlaagd.

Onder de tekst met de kop ‘U gaat weer werken en u ontvangt een werkloosheidsuitkering van het 
Ministerie van Defensie’ wordt de volgende kop toegevoegd: ‘U gaat weer werken en u ontvangt een 
ontslaguitkering van het Ministerie van Defensie.’ Onder deze kop wordt de volgende tekst toege-
voegd: ‘Ontvangt u een ontslaguitkering van het Ministerie van Defensie? 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 verlaagt het Ministerie van Defensie uw deeltijdpercentage voor uw pensioenopbouw 
uit deze uitkering met het deel dat u werkt of meer werkt.’

Hoofdstuk 7.2 Partnerpensioen en wezenpensioen 

Onder de kop ‘Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen (zie 3.3 U heeft kinderen) die jonger zijn 
dan 25 jaar?’ wordt onder het eerste opsommingsteken ‘U bouwt pensioen op of u bent met pensioen’ 
achter het derde opsommingsteken de zin ‘Overlijdt de verzorger later ook?’ vervangen door de 
volgende zin: ‘Heeft uw kind later geen verzorger meer?’

Onder de kop ‘Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen (zie 3.3 U heeft kinderen) die jonger zijn 
dan 25 jaar?’ wordt onder het tweede opsommingsteken ‘U bouwt geen pensioen meer bij ons op’ 
achter het derde opsommingsteken de zin ‘Overlijdt de verzorger later ook?’ vervangen door de 
volgende zin: ‘Heeft uw kind later geen verzorger meer?’

Onder de kop ‘Wanneer beoordelen we opnieuw hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen?’ wordt 
achter het eerste opsommingsteken de zin ‘Als de verzorger van uw kinderen overlijdt.’ vervangen 
door de volgende zin: ‘Als uw kinderen geen verzorger meer hebben.’

Onder de kop ‘Wanneer beoordelen we opnieuw hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen?’ wordt 
onder de zin ‘De nieuwe situatie gaat dan de volgende maand in.’ de volgende tekst toegevoegd: ‘Let 
op: ontvangt u een wezenpensioen? Dan moet u zelf aan ABP doorgeven dat u geen verzorger meer 
heeft.’

Hoofdstuk 12 Informatie die u aan ons moet doorgeven en informatie die u van ons krijgt 

Onder de kop ‘Wat moet u aan ons doorgeven?’ wordt na het vierde opsommingsteken een opsom-
mingsteken toegevoegd met de volgende zin: ‘U ontvangt een wezenpensioen en u heeft geen 
verzorger meer.’

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 april 2022 vervangen door:

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij einde deelneming en pensionering.

 Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor

 21  18,437  36  20,817  51  22,607  66  24,614

22 18,611 37 20,950 52 22,699 67 24,929

 23  18,783  38  21,105  53  22,796  68  25,321

24 18,947 39 21,250 54 22,898 69 25,730

 25  19,104  40  21,379  55  23,000  70  26,154

26 19,265 41 21,504 56 23,117 71 26,600

 27  19,436  42  21,630  57  23,245  72  27,074

28 19,599 43 21,747 58 23,364

 29  19,748  44  21,866  59  23,487   
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Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor  Leeftijd  Factor

30 19,905 45 21,979 60 23,637

 31  20,069  46  22,082  61  23,773   

32 20,218 47 22,196 62 23,924

 33  20,367  48  22,314  63  24,101   

34 20,521 49 22,406 64 24,273

 35  20,676  50  22,499  65  24,429   

Aanwendfactoren omzetting verworven kapitaal bij overlijden.

 Leeftijd  Factor

 21  60,940

22 60,330

 23  59,713

24 59,087

 25  58,454

26 57,824

 27  57,480

28 57,599

 29  57,702

30 57,599

 31  57,469

32 57,272

 33  57,087

34 56,926

 35  56,605

36 56,228

 37  55,925

38 55,446

 39  54,881

40 54,239

 41  53,384

42 52,605

 43  51,754

44 50,674

 45  49,563

46 48,388

 47  47,120

48 45,808

 49  44,635

50 43,472

 51  42,124

52 40,744

 53  39,552

54 38,376

 55  37,199

56 36,054

 57  34,917

58 33,903

 59  32,890

60 31,894

 61  30,902

62 29,918

 63  28,940

64 27,976

 65  27,027

66 26,097

 67  25,177

68 24,258
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Leeftijd  Factor

 69  23,351

70 22,452

 71  21,558

72 20,668

 73  19,784

74 18,902

 75  18,020

76 17,144

 77  16,282

78 15,433

 79  14,607

80 13,784

 81  12,967

82 12,176

 83  11,404

84 10,656

 85  9,933

86 9,238

 87  8,571

88 7,935

 89  7,332

90 6,764

 91  6,232

92 5,734

 93  5,272

94 4,847

 95  4,453

96 4,090

 97  3,759

98 3,458

 99  3,185

100 2,940

Bijlage 2 Begrippenlijst 

Aan de begripsbepaling ‘AOW-leeftijd’ wordt de volgende tekst toegevoegd: ‘Is uw AOW-leeftijd nog 
niet bekend? Dan gaan wij altijd uit van de meest recente AOW-leeftijd. De overheid stelt elk jaar 
opnieuw vast wat over vijf jaar de AOW-leeftijd is.’
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