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Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 

1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen 
als bedoeld in artikel 17; 

2. de sekseneutrale factoren met betrekking tot variatie in hoogte van het 
pensioen als bedoeld in artikel 19; 

3. de sekseneutrale factoren met betrekking tot uitruil van 
nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen en omgekeerd als bedoeld in 
artikel 20; 

4. de sekseneutrale afkoopfactoren als bedoeld in artikel 31 lid 4; 
5. tarieven voor afkoop niet ingegaan ouderdoms- en nabestaandenpensioen als 

bedoeld in artikel 22 lid 8 en artikel 25 lid 5; 
6. verlenging tijdelijk ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 19 a; 
7. uitstelfactoren van OP en TOP naar 67 als bedoeld in artikel 27a. 
 
De voorwaarden en beleidsuitgangspunten voor de bepaling van de tabellen als 
hieronder weergegeven gelden tot het moment waarop het bestuur besluit deze 
te wijzigen. 
De tarieven en factoren uit onderstaande tabellen die wijzigen op basis van 
externe factoren, waaronder begrepen overlevingstafels van het actuarieel 
genootschap kunnen bij wijziging van die externe factoren, na consultatie van de 
actuaris, worden vastgesteld door het bestuur. Zij draagt er zorg voor dat de 
meest recente tabellen zijn gepubliceerd op de website van het fonds. 
 
1. Vervroeging pensioeningang 
 
Met betrekking tot de vervroeging van de pensioendatum als bedoeld in artikel 17 gelden 
de volgende sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang en tijdelijk 
ouderdomspensioen. 
 

(Vervroegde) 
pensioenleeftijd 

Vervroegingsfactor 
OP 

Vervroegingsfactor 
TOP 

55 0,825 0,486 
56 0,856 0,543 
57 0,888 0,614 
58 0,923 0,706 
59 0,960 0,828 
60 1,000 1,000 

 
Deze tabel geldt voor het jaar 2022 en is gebaseerd op de reële rendementscurve. 
 
Een factor van 0,888 op 57-jarige leeftijd houdt in dat een op de vervroegde 
pensioenleeftijd opgebouwd levenslang ouderdomspensioen van € 1.000 ingaand op 
60 jaar, kan worden uitgeruild voor een ouderdomspensioen van € 888 ingaand op de 
vervroegde pensioenleeftijd. 
 
Het latente nabestaandenpensioen ondergaat geen wijziging bij vervroeging en blijft dus 
gebaseerd op hetgeen op het moment van de vervroegde pensionering is opgebouwd. 
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2. Variabel pensioen 
 
Met betrekking tot de variatie in hoogte van het pensioen in artikel 19 gelden de volgende 
sekseneutrale factoren. 
 

(Vervroegde) 
pensioenleeftijd 

75/ 
100 

100/ 
75 

55 0,870 1,126 
56 0,866 1,132 
57 0,861 1,137 
58 0,857 1,143 
59 0,852 1,150 
60 0,847 1,157 

 
Deze tabel geldt voor het jaar 2022 en is gebaseerd op de reële rendementscurve. 
 
Bij de variatie laag/hoog houdt een factor van 0,852 tot 5 jaar na AOW-leeftijd in dat een 
op de betreffende (vervroegde) pensioenleeftijd direct ingaand gelijkblijvend 
ouderdomspensioen van € 1.000 kan worden uitgeruild voor een ouderdomspensioen van 
€ 852 tot 5 jaar na AOW-leeftijd, dat daarna wordt verhoogd tot 100/75e van deze € 852. 
 
Bij de variatie hoog/laag houdt een factor van 1,157 tot 5 jaar na AOW-leeftijd in dat een 
op de betreffende (vervroegde) pensioenleeftijd direct ingaand gelijkblijvend 
ouderdomspensioen van € 1.000 kan worden uitgeruild voor een ouderdomspensioen van 
€ 1.157 tot 5 jaar na AOW-leeftijd, dat daarna wordt verlaagd tot 75% van deze € 1.157. 
 
Het latente nabestaandenpensioen ondergaat geen wijziging bij een keuze voor variatie in 
hoogte en blijft dus gebaseerd op hetgeen op het moment van de (vervroegde) 
pensionering is opgebouwd. 
 
3. Uitruil OP/NP 
 
Met betrekking tot de uitruil van nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen en 
omgekeerd als bedoeld in artikel 20 gelden de volgende sekseneutrale factoren. 
 

(Vervroegde) 
pensioenleeftijd 

 
Omzetting OP in NP 

 
Omzetting NP in OP 

55 7,371 0,136 
56 7,079 0,141 
57 6,798 0,147 
58 6,528 0,153 
59 6,268 0,160 
60 6,017 0,166 

 
Deze tabel geldt voor het jaar 2022 en is gebaseerd op de reële rendementscurve. 
 
Bij omzetting OP in NP houdt een factor van 6,268 in dat een direct ingaand levenslang 
ouderdomspensioen van € 1.000 op de (vervroegde) pensioenleeftijd, kan worden 
uitgeruild tegen een latent nabestaandenpensioen van € 6.268. 
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Bij omzetting NP in OP houdt een factor van 0,141 in dat een op de direct ingaande 
(vervroegde) pensioenleeftijd latent nabestaandenpensioen van € 1.000 kan worden 
uitgeruild tegen een levenslang ouderdomspensioen van € 141. 
 
Het nabestaandenpensioen na uitruil kan nooit meer bedragen dan 70% van hetgeen 
fiscaal op de pensioeningangsdatum als pensioengevend loon in aanmerking kan worden 
genomen. 
 
4. Afkoop kleine pensioenen bij ingang 
 
Ten aanzien van een afkoop als bedoeld in artikel 31 lid 4 gelden voor een levenslang en 
tijdelijk ouderdomspensioen en latent nabestaandenpensioen de volgende sekseneutrale 
afkoopfactoren. 
 

Leeftijd OP NP TOP 
55 27,684 3,756 9,407 
56 26,967 3,809 8,506 
57 26,243 3,860 7,596 
58 25,513 3,908 6,678 
59 24,777 3,953 5,752 
60 24,034 3,995 4,817 

 
Deze tabel geldt voor het jaar 2022 en is gebaseerd op de reële rendementscurve. 
 
Een factor TOP van 5,752 op 59-jarige leeftijd betekent dat € 100 direct ingaand tijdelijk 
ouderdomspensioen kan worden afgekocht door een uitkering van € 575,20. 
 
Voor de afkoop van direct ingaand levenslang nabestaandenpensioen als bedoeld in 
artikel 31 lid 5 gelden de volgende sekseneutrale afkoopfactoren. 
 

Afkoop direct ingaand NP: 
 

Leeftijd 
Afkoop- 
factor 

 Leeftijd 
Afkoop- 
factor 

20 46,778  44 34,857 
21 46,385  45 34,241 
22 45,984  46 33,614 
23 45,575  47 32,979 
24 45,158  48 32,334 
25 44,732  49 31,681 
26 44,298  50 31,019 
27 43,854  51 30,348 
28 43,402  52 29,671 
29 42,940  53 28,986 
30 42,470  54 28,294 
31 41,989  55 27,595 
32 41,500  56 26,890 
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Leeftijd 
Afkoop- 
factor 

 Leeftijd 
Afkoop- 
factor 

33 41,000  57 26,180 
34 40,491  58 25,464 
35 39,973  59 24,744 
36 39,444  60 24,019 
37 38,905    
38 38,357    
39 37,798    
40 37,229    
41 36,651    
42 36,063    
43 35,465    

 
Deze tabel geldt voor het jaar 2022 en is gebaseerd op de reële rendementscurve. 
 
Een factor van 25,464 op 58-jarige leeftijd betekent dat € 100 direct ingaand 
nabestaandenpensioen kan worden afgekocht door een uitkering van € 2.546,40. 
 
Voor de afkoop van direct ingaand wezenpensioen als bedoeld in artikel 31 lid 5 gelden de 
volgende sekseneutrale afkoopfactoren. 
 
 Afkoop direct ingaand wezenpensioen: 
 

Leeftijd 
Afkoop- 
factor  Leeftijd 

Afkoop- 
factor 

0 23,791  14  12,247 
1 23,025  15  11,356 
2 22,249  16  10,456 
3 21,464  17  9,546 
4 20,668  18  8,627 
5 19,864  19  7,699 
6 19,052  20  6,763 
7 18,231  21  5,819 
8 17,403  22  4,868 
9 16,566  23  3,909 
10 15,720  24  2,944 
11 14,865  25  1,972 
12 14,002  26  0,992 
13 13,129  27  0,000 

 
Deze tabel geldt voor het jaar 2022 en is gebaseerd op de reële rendementscurve. 
 
Een factor van 13,129 op 13-jarige leeftijd betekent dat € 100 direct ingaand 
wezenpensioen kan worden afgekocht door een uitkering van € 1.312,90. 
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5. Afkoop kleine niet ingegane pensioenaanspraken 
 
De afkoopfactoren bij afkoop van nog niet ingegane pensioenaanspraken in enig jaar als 
bedoeld in artikel 22 lid 8 en artikel 25 lid 5 zijn gelijk aan de koopsomfactoren die in dat 
jaar worden gehanteerd in de pensioenadministratie van de stichting, waarbij zowel voor 
mannen als voor vrouwen een op het fonds gebaseerd sekseneutraal tarief wordt 
toegepast. 
 
6. Verlenging tijdelijk ouderdomspensioen: 
 
Voor een verlenging van het tijdelijk ouderdomspensioen tot de AOW gerechtigde leeftijd 
zoals bedoeld in artikel 19 a geldt de volgende tabel: 
 

Pensioenleeftijd Verlengingsfactor 
TOP 

AOW-leeftijd 

55 0,844 67 jaar 
56 0,829 67 jaar 
57 0,810 67 jaar 
58 0,787 67 jaar 
59 0,759 67 jaar 
60 0,723 67 jaar 

 
Deze tabel geldt voor het jaar 2022 en is gebaseerd op de reële rendementscurve. 
 
De resterende looptijd kan worden berekend door de periode vast te stellen vanaf de 
(vervroegde) pensioendatum tot de eerste van de maand waarin de AOW uitkering ingaat. 
 
Als de gewenste vervroegde pensioenleeftijd 59 jaar is en de periode tot aan de AOW 
ingang is 8 jaar, dan houdt bij verlenging TOP een factor van 0,759 tot AOW-leeftijd in dat 
een op de betreffende (vervroegde) pensioenleeftijd direct ingaand tijdelijk 
ouderdomspensioen van € 1.000 kan worden uitgeruild voor een direct ingaand tijdelijk 
ouderdomspensioen van € 759 tot AOW-leeftijd. 
 
7. Uitstelfactoren OP en TOP naar 67 jaar (artikel 27a): 
 

Leeftijd 
Uitstel OP van 60 

naar 67 jaar 
Omzetting TOP in 
uitgesteld OP op 

67 jaar 
60 1,383 0,277 

 
Deze tabel geldt voor het jaar 2022 en is gebaseerd op de reële rendementscurve. 
 
Een factor voor het uitstellen van ouderdomspensioen van 1,383 op leeftijd 60 betekent 
een opgebouwd ouderdomspensioen van € 1.000 ingaand op 60 jaar, kan worden 
uitgeruild voor een ouderdomspensioen van € 1.383 ingaand op de uitgestelde 
pensioenleeftijd. 
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Een factor voor het uitstellen van tijdelijk ouderdomspensioen van 0,277 op leeftijd 60 
betekent dat een opgebouwd tijdelijk ouderdomspensioen van € 1.000 ingaand op 60 jaar 
kan worden uitgeruild voor een uitgesteld levenslang ouderdomspensioen van € 277 
ingaand op de uitgestelde pensioenleeftijd. 
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