
Bijlage I

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

Ingeval van vervroeging van het levenslang ouderdomspensioen wordt  conform lid 2
van artikel 6 het berekende levenslang ouderdomspensioen door het pensioenfonds op
actuariële wijze verlaagd. In plaats van ingang op de 62-jarige leeftijd kan het
levenslang ouderdomspensioen maximaal 7 jaar eerder ingaan. De ruilvoeten
hiervoor, alsmede de uitkomsten, staan in de volgende tabel.

Nieuwe
ingangsleeftijd

Ruilvoet Ouderdomspensioen
voor vervroeging in €

Ouderdomspensioen
na vervroeging in €

55 jaar 0,700 1.000 700
56 jaar 0,732 1.000 732
57 jaar 0,767 1.000 767
58 jaar 0,806 1.000 806
59 jaar 0,848 1.000 848
60 jaar 0,894 1.000 894
61 jaar 0,944 1.000 944
62 jaar 1,000 1.000 1.000

De tabel geeft aan hoeveel vervroegd (direct ingaand) levenslang ouderdomspensioen
wordt verkregen door de vervroeging van € 1.000,- opgebouwd levenslang
ouderdomspensioen (op de vervroegde pensioeningangsdatum met pensioenleeftijd 62
jaar). Als de gekozen pensioeningangsdatum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan
wordt lineair tussen de omliggende ruilvoeten geïnterpoleerd.

De hoogte van het opgebouwde partner- en wezenpensioen wordt niet beïnvloed door
de vervroegde pensioeningang.

De ruilvoeten gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.



2. Hoogte van het tijdelijk ouderdomspensioen bij vervroeging

Ingeval van vervroeging van het tijdelijk ouderdomspensioen wordt  conform lid 4
van artikel 9 het berekende tijdelijk ouderdomspensioen door het pensioenfonds op
actuariële wijze verlaagd. In plaats van ingang op de 62-jarige leeftijd kan het tijdelijk
ouderdomspensioen maximaal 7 jaar eerder ingaan. De ruilvoeten hiervoor, alsmede
de uitkomsten, staan in de volgende tabel.

Nieuwe
ingangsleeftijd

Ruilvoet Ouderdomspensioen
voor vervroeging in €

Ouderdomspensioen
na vervroeging in €

55 jaar 0,263 1.000 263
56 jaar 0,298 1.000 298
57 jaar 0,342 1.000 342
58 jaar 0,398 1.000 398
59 jaar 0,473 1.000 473
60 jaar 0,578 1.000 578
61 jaar 0,736 1.000 736
62 jaar 1,000 1.000 1.000

De tabel geeft aan hoeveel vervroegd (direct ingaand) tijdelijk ouderdomspensioen
wordt verkregen door de vervroeging van € 1.000,- opgebouwd tijdelijk
ouderdomspensioen (op de vervroegde pensioeningangsdatum met pensioenleeftijd 62
jaar). Als de gekozen pensioeningangsdatum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan
wordt lineair tussen de omliggende ruilvoeten geïnterpoleerd.

De ruilvoeten gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.



3. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij uitstel

Ingeval van uitstel van het levenslang ouderdomspensioen wordt  conform lid 4 van
artikel 6 het berekende levenslang ouderdomspensioen door het pensioenfonds op
actuariële wijze verhoogd. In plaats van ingang op de 62-jarige leeftijd kan het
ouderdomspensioen maximaal 5 jaar worden uitgesteld. De ruilvoeten hiervoor,
alsmede de uitkomsten, staan in de volgende tabel.

Nieuwe
ingangsleeftijd

Ruilvoet Ouderdomspensioen
voor uitstel in €

Ouderdomspensioen
na uitstel in €

62 jaar 1,000 1.000 1.000
63 jaar 1,061 1.000 1.061
64 jaar 1,127 1.000 1.127
65 jaar 1,199 1.000 1.199
66 jaar 1,278 1.000 1.278
67 jaar 1,364 1.000 1.364

De tabel geeft aan hoeveel levenslang ouderdomspensioen op de nieuwe
ingangsdatum wordt verkregen door uitstel van € 1.000,- op de 62-jarige leeftijd
opgebouwd (direct ingaand) ouderdomspensioen. Als de gekozen
pensioeningangsdatum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan wordt lineair tussen de
omliggende ruilvoeten geïnterpoleerd.

De hoogte van het opgebouwde partner- en wezenpensioen wordt niet beïnvloed door
de uitgestelde pensioeningang.

De ruilvoeten gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.



4. Hoogte van het tijdelijk ouderdomspensioen bij uitstel

Ingeval van uitstel van het tijdelijk ouderdomspensioen wordt  conform lid 6 van
artikel 9 het berekende tijdelijk ouderdomspensioen door het pensioenfonds op
actuariële wijze verhoogd. In plaats van ingang op de 62-jarige leeftijd kan het
tijdelijk ouderdomspensioen worden uitgesteld, rekening houdende met de uiterste
ingangsdatum conform lid 5 van artikel 9. De ruilvoeten hiervoor, alsmede de
uitkomsten, staan in de volgende tabel.

Nieuwe
ingangsleeftijd

Ruilvoet Ouderdomspensioen
voor uitstel in €

Ouderdomspensioen
na uitstel in €

62 jaar 1,000 1.000 1.000
63 jaar 1,528 1.000 1.528
64 jaar 3,114 1.000 3.114

De tabel geeft aan hoeveel tijdelijk ouderdomspensioen op de nieuwe ingangsdatum
wordt verkregen door uitstel van € 1.000,- op de 62-jarige leeftijd opgebouwd (direct
ingaand) tijdelijk ouderdomspensioen. Als de gekozen pensioeningangsdatum op een
tussenliggende leeftijd ligt, dan wordt lineair tussen de omliggende ruilvoeten
geïnterpoleerd.

De ruilvoeten gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.



5. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij uitruil van partnerpensioen
voor een toeslag op het levenslang ouderdomspensioen

Ingeval van uitruil van het partnerpensioen voor een toeslag op het levenslang
ouderdomspensioen wordt het levenslang ouderdomspensioen conform artikel 8
verhoogd op basis van een op actuariële wijze vastgestelde uitruilvoet. De
uitruilvoeten zijn hierbij gedefinieerd als percentage van het partnerpensioen.

De uitruilvoeten hiervoor staan in de volgende tabel.

Nieuwe
ingangsleeftijd

Uituilvoet als %
van het partner-

pensioen

Opgebouwd
partnerpensioen voor

uitruil in €

Toeslag op het
ouderdomspensioen

na uitruil
in €

55 jaar 14,5 1.000 145
56 jaar 15,0 1.000 150
57 jaar 15,4 1.000 154
58 jaar 15,9 1.000 159
59 jaar 16,4 1.000 164
60 jaar 16,9 1.000 169
61 jaar 17,4 1.000 174
62 jaar 17,9 1.000 179
63 jaar 18,4 1.000 184
64 jaar 19,0 1.000 190
65 jaar 19,6 1.000 196

De tabel geeft aan hoeveel direct ingaand levenslang ouderdomspensioen op de
(vervroegde) ingangsdatum wordt verkregen door uitruil van € 1.000,- opgebouwd
partnerpensioen. Als de gekozen pensioeningangsdatum op een tussenliggende
leeftijd ligt, dan wordt lineair tussen de omliggende uitruilvoeten geïnterpoleerd.

De hoogte van het opgebouwde wezenpensioen wordt niet beïnvloed door de uitruil.

De ruilvoeten gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.



6. Hoogte van het partnerpensioen bij uitruil van levenslang ouderdomspensioen
voor een toeslag op het partnerpensioen

Ingeval van uitruil van het levenslange ouderdomspensioen voor een toeslag op het
partnerpensioen wordt het partnerpensioen conform artikel 8 verhoogd op basis van
een op actuariële wijze vastgestelde uitruilvoet. De uitruilvoeten zijn hierbij
gedefinieerd als percentage van het ouderdomspensioen.

De uitruilvoeten hiervoor staan in de volgende tabel.

Nieuwe
ingangsleeftijd

Uituilvoet als %
van het

ouderdoms-
pensioen

Opgebouwd
ouderdomspensioen

voor uitruil in €

Toeslag op het
partnerpensioen na

uitruil
in €

55 jaar 463,4 1.000 4.634
56 jaar 448,9 1.000 4.489
57 jaar 434,8 1.000 4.348
58 jaar 421,3 1.000 4.213
59 jaar 408,2 1.000 4.082
60 jaar 395,4 1.000 3.954
61 jaar 383,1 1.000 3.831
62 jaar 371,0 1.000 3.710
63 jaar 359,3 1.000 3.593
64 jaar 348,0 1.000 3.480
65 jaar 336,9 1.000 3.369

De tabel geeft aan hoeveel partnerpensioen op de nieuwe ingangsdatum wordt
verkregen door uitruil van € 1.000,- direct ingaand levenslang ouderdomspensioen.
Als de gekozen pensioeningangsdatum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan wordt
lineair tussen de omliggende uitruilvoeten geïnterpoleerd.

De hoogte van het opgebouwde wezenpensioen wordt niet beïnvloed door de uitruil.

De ruilvoeten gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.



7. Hoog/laag-constructie bij het levenslang ouderdomspensioen

De deelnemer heeft conform lid 5 van artikel 6 het recht zijn ingaande levenslang
ouderdomspensioen om te zetten in een ouderdomspensioen dat gedurende een door
de deelnemer te bepalen periode, die uiterlijk eindigt op de 70-jarige leeftijd, hoger is
dan het oorspronkelijke levenslang ouderdomspensioen en in de periode daarna lager
is dan het oorspronkelijke levenslang ouderdomspensioen. Een en ander vindt plaats
onder de voorwaarde dat de hoogste uitkering niet meer dan 33,33% hoger is dan de
lagere uitkering.

In de volgende twee tabellen is ervan uitgegaan dat de hoogste uitkering 33,33%
hoger is dan de lagere uitkering.

Omzettingsleeftijd 65 jaar

Ingangs-
leeftijd Ruilvoet

Ouderdoms-
pensioen in

€

Ouderdoms-
pensioen vóór

omzettingsleeftijd
in €

Ouderdoms-
pensioen na

omzettingsleeftijd
in €

55 jaar 1,174 1.000 1.174 881
56 jaar 1,183 1.000 1.183 887
57 jaar 1,193 1.000 1.193 895
58 jaar 1,204 1.000 1.204 903
59 jaar 1,216 1.000 1.216 912
60 jaar 1,230 1.000 1.230 923
61 jaar 1,246 1.000 1.246 935
62 jaar 1,263 1.000 1.263 947
63 jaar 1,284 1.000 1.284 963
64 jaar 1,307 1.000 1.307 980

Omzettingsleeftijd 70 jaar

Ingangs-
leeftijd Ruilvoet

Ouderdoms-
pensioen in

€

Ouderdoms-
pensioen vóór

omzettingsleeftijd
in €

Ouderdoms-
pensioen na

omzettingsleeftijd
in €

55 jaar 1,123 1.000 1.123 842
56 jaar 1,129 1.000 1.129 847
57 jaar 1,134 1.000 1.134 851
58 jaar 1,141 1.000 1.141 856
59 jaar 1,148 1.000 1.148 861
60 jaar 1,156 1.000 1.156 867
61 jaar 1,165 1.000 1.165 874
62 jaar 1,175 1.000 1.175 881
63 jaar 1,187 1.000 1.187 890
64 jaar 1,200 1.000 1.200 900
65 jaar 1,215 1.000 1.215 911
66 jaar 1,232 1.000 1.232 924
67 jaar 1,252 1.000 1.252 939

De ruilvoet geeft aan hoeveel (tijdelijk) verhoogd ouderdomspensioen wordt
verkregen door de uitruil van € 1.000,- direct ingaand levenslang ouderdomspensioen,
uitgaande van de pensioeningangsdatum en de omzettingsleeftijd. Verder zijn alleen



de ruilvoeten vermeld uitgaande van een periode waarin de hoogste uitkering wordt
uitgekeerd tot de 65-jarige respectievelijk 70-jarige leeftijd. Als de gekozen
pensioeningangsdatum en/of omzettingsleeftijd op een tussenliggende leeftijd ligt,
dan wordt lineair tussen de omliggende ruilvoeten geïnterpoleerd.

De hoogte van het opgebouwde partner- en wezenpensioen wordt niet beïnvloed door
de uitruil.

De ruilvoeten gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.



8. Laag/hoog-constructie bij het levenslang ouderdomspensioen

De deelnemer heeft conform lid 6 van artikel 6 het recht zijn ingaande levenslang
ouderdomspensioen om te zetten in een ouderdomspensioen dat gedurende een door
de deelnemer te bepalen periode, die uiterlijk eindigt op de 70-jarige leeftijd, lager is
dan het oorspronkelijke levenslang ouderdomspensioen en in de periode daarna hoger
is dan het oorspronkelijke levenslang ouderdomspensioen. Een en ander vindt plaats
onder de voorwaarde dat de hoogste uitkering niet meer dan 33,33% hoger is dan de
lagere uitkering.

In de volgende twee tabellen is ervan uitgegaan dat de hoogste uitkering 33,33%
hoger is dan de lagere uitkering.

Omzettingsleeftijd 65 jaar

Ingangs-
leeftijd Ruilvoet

Ouderdoms-
pensioen in

€

Ouderdoms-
pensioen vóór

omzettingsleeftijd
in €

Ouderdoms-
pensioen na

omzettingsleeftijd
in €

55 jaar 0,835 1.000 835 1.113
56 jaar 0,829 1.000 829 1.105
57 jaar 0,823 1.000 823 1.097
58 jaar 0,816 1.000 816 1.088
59 jaar 0,808 1.000 808 1.077
60 jaar 0,800 1.000 800 1.067
61 jaar 0,792 1.000 792 1.056
62 jaar 0,782 1.000 782 1.043
63 jaar 0,772 1.000 772 1.029
64 jaar 0,762 1.000 762 1.016

Omzettingsleeftijd 70 jaar

Ingangs-
leeftijd Ruilvoet

Ouderdoms-
pensioen in

€

Ouderdoms-
pensioen vóór

omzettingsleeftijd
in €

Ouderdoms-
pensioen na

omzettingsleeftijd
in €

55 jaar 0,872 1.000 872 1.163
56 jaar 0,868 1.000 868 1.157
57 jaar 0,864 1.000 864 1.152
58 jaar 0,859 1.000 859 1.145
59 jaar 0,853 1.000 853 1.137
60 jaar 0,847 1.000 847 1.129
61 jaar 0,841 1.000 841 1.121
62 jaar 0,834 1.000 834 1.112
63 jaar 0,826 1.000 826 1.101
64 jaar 0,818 1.000 818 1.091
65 jaar 0,809 1.000 809 1.079
66 jaar 0,799 1.000 799 1.065
67 jaar 0,788 1.000 788 1.051

De ruilvoet geeft aan hoeveel (tijdelijk) verlaagd ouderdomspensioen wordt verkregen
door de uitruil van € 1.000,- direct ingaand levenslang ouderdomspensioen, uitgaande
van de pensioeningangsdatum en de omzettingsleeftijd. Verder zijn alleen de



ruilvoeten vermeld uitgaande van een periode waarin de lagere uitkering wordt
uitgekeerd tot de 65-jarige respectievelijk 70-jarige leeftijd. Als de gekozen
pensioeningangsdatum en/of omzettingsleeftijd op een tussenliggende leeftijd ligt,
dan wordt lineair tussen de omliggende ruilvoeten geïnterpoleerd.

De hoogte van het opgebouwde partner- en wezenpensioen wordt niet beïnvloed door
de uitruil.

De ruilvoeten gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.


