Uitvoeringsrichtlijn betreffende de
Flexibiliseringmogelijkheden
Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds1. De
definities en toelichtingen uit dit pensioenreglement zijn ook op deze uitvoeringsrichtlijn van toepassing. Deze uitvoeringsrichtlijn geldt met ingang van 1 januari 2015 alleen voor Deelnemers geboren vóór 1950. Voor Deelnemers
geboren vanaf 1950 geldt met ingang van 1 januari 2015 een aparte richtlijn, namelijk: ‘Uitvoeringsrichtlijn betreffende
Herschikkingsmogelijkheden’. Onverminderd wat in Hoofdstuk E is geregeld, zijn op de Deelnemers geboren vóór
1950 de definities van het “oude” pensioenreglement van toepassing.

1

Pensioenreglement PME vanaf 1 januari 2003 geldend voor de Werknemers geboren vóór 1950

PME837-1
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Hoofdstuk 1 Enkele flexibiliseringmogelijkheden voor de Deelnemers geboren vóór 1950
1.
Flexibiliseringmogelijkheden
In de onderstaande matrix is aangegeven van welke flexibiliseringmogelijkheden de diverse groepen deelnemers
gebruik kunnen maken.
Flexibilisering- Deeltijdmogelijkheden pensionering
Deelnemer
Actieve deelnemer

x

Vervroeging
pensioenrichtdatum

Uitstel pensioenrichtdatum
x

Inactieve
deelnemer – A
Inactieve
deelnemer – B
Inactieve
deelnemer – C
Ex-deelnemer

Uitruil op
pensioeningangsdatum

Uitruil bij einde
deelnemerschap

x
x
x
x

x

x

x

De Inactieve deelnemer – C is uitgesloten van de mogelijkheid om overbruggingspensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen.
De Deelnemer moet alle keuzes bij pensioeningang kenbaar maken op het pensioenaanvraagformulier. Eenmaal
gemaakte keuzes kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden.
Maakt de Deelnemer gebruik van de TOP/SUM-regeling, dan dient hij alle keuzes kenbaar te maken op het TOP/
SUM-aanvraagformulier. In dat geval worden de keuzes geacht bij pensioeningang te zijn gemaakt. Eenmaal gemaakte
keuzes kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Dit geldt echter niet voor de keuzemogelijkheid van uitruil van
ouderdomspensioen in partner- en wezenpensioen of van partnerpensioen in ouderdomspensioen. Vanwege de lange
tijd die er zit tussen het moment van aanvragen van de TOP-uitkering en de Pensioeningangsdatum is die keuze pas
op de Pensioeningangsdatum onherroepelijk. Deze keuze kan dus vóór de Pensioeningangsdatum nog eenmaal
worden gewijzigd of herroepen.
In de volgende paragrafen is een opsomming opgenomen van de verschillende flexibiliserings-mogelijkheden. Bijna
alle deelnemers hebben naast het ouderdom- en overbruggingspensioen ook aanspraak op een aanvulling op basis
van overgangsregeling SUM (TOP-SUM).
Wij hebben daarom slechts de situatie beschreven waarbij beide uitkeringen samenvallen.
Indien een deelnemer geen aanspraak heeft op TOP-SUM gelden dezelfde flexibiliseringsmogelijkheden voor het
ouderdoms-, overbruggings- en partnerpensioen.
2.
Deeltijdpensionering
Splitsing opgebouwd ouderdoms- en overbruggingspensioen
Bij deeltijdpensionering wordt het opgebouwde ouderdom- en overbruggingspensioen gesplitst in een deeltijdpensioen en een resterend pensioen. Afhankelijk van de gekozen vorm kunnen deze pensioenen worden vervroegd
of uitgesteld. Voor de vervroegde en/of uitgestelde pensioenen gelden dezelfde bepalingen als omschreven in de
betreffende hoofdstukken van deze uitvoeringsrichtlijn.
Uitstelfactoren
De aanpassing van de pensioenen vindt plaats op de ingangsdatum van het deeltijdpensioen. Dit gebeurt op
actuarieel en sekse neutrale wijze. De uitstelfactoren die hierbij worden gebruikt zijn dezelfde als opgenomen in de
betreffende hoofdstukken van deze uitvoeringsrichtlijn.
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Voortzetting deelnemerschap tijdens deeltijdpensionering
Voor het gedeelte dat de Actieve deelnemer niet met pensioen gaat, blijft zijn dienstverband van kracht. Over dit
gedeelte vindt dekking en opbouw van pensioen plaats conform deeltijdarbeid. Dit staat beschreven in hoofdstuk
A.III.1. van het Reglement. De opbouw van het pensioen wordt gebaseerd op de gekozen ingangsdatum van het
resterende pensioen.
Voorbeeld:
Een Deelnemer gaat op 63-jarige leeftijd met deeltijdpensioen voor 50%. Op het pensioen dat uitgesteld ingaat,
wordt de uitstelfactor toegepast. Voor het deel dat betrokkene deelnemer blijft, wordt in deeltijd pensioen opgebouwd, op basis van de door de Werkgever vast te stellen Pensioengrondslag(en). Het tot de Pensioenrichtdatum
verkregen pensioen wordt actuarieel herrekend. Voor het deel van het pensioen dat na de Pensioenrichtdatum wordt
opgebouwd, vindt geen actuariële herrekening plaats.
3.
Vervroeging van de Pensioeningangsdatum t.o.v. de Pensioenrichtdatum
Vervallen per 1 januari 2012
4.

Uitstel van de Pensioeningangsdatum t.o.v. de Pensioenrichtdatum tot 65 jaar.

4.1 Algemeen
Vooropgesteld wordt dat als het TOP-SUM later ingaat, slechts de uitkering van het ouderdom- en overbruggingspensioen tot 65 jaar actuarieel wordt verhoogd. De uitkering na 65 jaar van het opgebouwde ouderdomspensioen
blijft gelijk.
De Inactieve deelnemers kunnen niet later met pensioen. De Ex-deelnemer kan wel later met pensioen. Hij zal dan
moeten verklaren dat de lopende dienstbetrekking blijft voortduren.
Het eventuele fiscale risico dat uit, het uitstel door de Ex-deelnemer, voortvloeit, komt geheel voor diens rekening.
De Ex-deelnemer dient het einde van de lopende dienstbetrekking onverwijld aan het fonds te melden.
De gekozen Pensioeningangsdatum moet voor het ouderdom- en overbruggingspensioen gelijk zijn en op de eerste
dag van een maand vallen.
4.2 Actuariële verhoging uitkering ouderdom- en overbruggingspensioen tot 65 jaar
Bij uittreden na de Uittredingsrichtdatum wordt de totale pensioenuitkering tot 65 jaar, dit is de som van de aanvulling TOP-SUM, het ouderdomspensioen en overbruggingspensioen, actuarieel verhoogd. In de uitvoeringsrichtlijn
SUM staat de tabel van de totale uitgestelde uitkering.
De uitgestelde ingangsdatum van de verhoogde pensioenuitkering is 62 jaar plus het aantal maanden dat de TOPSUM is uitgesteld ten opzichte van de Uittredingsdatum. De uiterste ingangsdatum van het pensioen is 65 jaar.
De verhoging van de pensioenuitkering vindt plaats op basis van de volgende tabel
Pensioenleeftijd
62
63
64

Verhoging per € 1.000
Uitkering tot 65 jaar
€ 0,00
€ 535,63
€ 2.144,04

De tabel geeft aan hoeveel met hoeveel de som van de pensioenuitkering aan ouderdom- en overbruggingspensioen ter grootte van € 1.000,- wordt verhoogd tot 65 jaar. Als de Pensioeningangsdatum op een tussenliggende
leeftijd ligt, dan worden tussenliggende factoren gebruikt.
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De pensioenopbouw uit doorwerken na de Pensioenrichtdatum wordt samengevoegd met de pensioenuitkering na
65 jaar. In het Reglement staat de hoogte van de jaarlijkse pensioenopbouw beschreven.
4.3 Uitruil ouderdomspensioen (OP in partnerpensioen (PP) en wezenpensioen (WZP)
De Deelnemer kan op de Pensioeningangsdatum er voor kiezen om een deel van het ouderdomspensioen uit te
ruilen voor partner- en wezenpensioen. De TOP-SUM is een aanvulling op het ouderdomspensioen zowel voor als na
uitruil in partner- en wezenpensioen. Het effect voor de uitruil wordt eerst zichtbaar na 65 jaar. De uitkering van het
ouderdomspensioen na 65 jaar wordt daarom verlaagd na de uitruil.
Stemt de Partner niet in of maakt een (Ex-)Deelnemer bij pensionering in het geheel geen keuze ter zake van uitruil
bekend, dan stelt het Fonds de verhouding tussen ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op
100:70:14. De (Ex-)Deelnemer en zijn Partner zijn aan deze vaststelling gebonden.
Uitruil € 1.000,- ouderdomspensioen (vanaf 65 jaar) in extra partnerpensioen
Pensioenleeftijd

Ouderdomspensioen

Extra partnerpensioen

62
63
64
65

€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000

€ 4.363,33
€ 4.454,72
€ 4.556,52
€ 4.670,90

In de tabel is het extra partnerpensioen weergegeven dat verkregen kan worden uit uitruil ouderdomspensioen. Het
wezenpensioen (WZP) per kind is 20% van het partnerpensioen.
Als de gekozen Pensioeningangsdatum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan worden tussenliggende factoren
gebruikt.
Deze factoren worden ook toegepast op de pensioenaanspraken verkregen uit de pensioenregeling voor het minimumpensioen en de pensioenenaanspraken uit de aftopping van de TOP-SUM uitkering ( Spaar TOP-SUM).
Deze factoren worden ook toegepast als de deelnemer kiest om het ouderdomspensioen uit te ruilen voor alleen
partnerpensioen, dus zonder wezenpensioen.
4.4 Uitruil partnerpensioen (PP) in ouderdomspensioen (OP)
De Deelnemer kan op de Pensioeningangsdatum er voor kiezen om een deel van het partnerpensioen uit te ruilen
voor ouderdomspensioen. De TOP-SUM is een aanvulling op het ouderdomspensioen zowel voor als na uitruil uit
partnerpensioen. Het effect van de uitruil wordt eerst zichtbaar na 65 jaar. De uitkering van het ouderdomspensioen
na 65 jaar wordt daarom verhoogd met uitruil van het partnerpensioen.
Uitruil € 1.000,- partnerpensioen in extra ouderdomspensioen (vanaf 65 jaar)
Pensioenleeftijd

Ouderdomspensioen

Extra ouderdomspensioen

62
63
64

€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000

€ 229,18
€ 224,48
€ 219,47

In de tabel is het extra ouderdomspensioen weergegeven dat verkregen kan worden uit uitruil partnerpensioen.
Als de gekozen Pensioeningangsdatum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan worden tussenliggende factoren
gebruikt.
Deze factoren worden ook toegepast op de pensioenaanspraken verkregen uit de pensioenregeling voor het minimumpensioen en de pensioenenaanspraken uit de aftopping van de TOP-SUM uitkering ( Spaar TOP-SUM).
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4.5 Uitruil ouderdomspensioen
Om de uitkering tot 65 jaar te verhogen kan de Deelnemer er voor kiezen om een deel van het direct ingaande
ouderdomspensioen uit te ruilen voor een direct ingaand overbruggingspensioen. Let op: het deel van het ouderdomspensioen dat wordt uitgeruild, komt te vervallen.
De pensioenuitkering na 65 wordt nu lager.
Uitgeruild kan worden het tot de Pensioenrichtdatum opgebouwde pensioen.
Nb: deze optie is mogelijk voor zover het nieuw vastgestelde overbruggingspensioen het fiscale maximum niet overschrijdt.
Uitruil € 1.000,- ouderdomspensioen in overbruggingspensioen
Pensioenleeftijd
62
63
64

Overbruggingspensioen
na uitruil
€ 5.334,83
€ 7.629,02
€ 14.515,99

De tabel geeft aan hoeveel overbruggingspensioen wordt verkregen door omzetting van € 1.000,- opgebouwd
ouderdomspensioen. Als de gekozen Pensioeningangsdatum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan worden
tussenliggende factoren gebruikt.
Het saldo van het extra overbruggingspensioen en het uitgeruilde ouderdomspensioen komt bovenop de TOP-SUM
uitkering.
4.6 Uitruil overbruggingspensioen
Het spiegelbeeld van voorgaande uitruil is de uitkering voor 65 jaar te verlagen. De Deelnemer, uitgezonderd de
Inactieve deelnemer C, kan ervoor kiezen om een deel van het direct ingaande overbruggingspensioen uit te ruilen
voor een direct ingaand ouderdomspensioen Let op: het deel van het overbruggingspensioen dat wordt uitgeruild,
komt te vervallen.
Nb: deze optie is mogelijk voor zover
Uitruil € 1.000,- overbruggingspensioen in ouderdomspensioen
Pensioenleeftijd
62
63
64

Ouderdomspensioen na
uitruil
€ 187,45
€ 131,08
€ 68,89

De tabel geeft aan hoeveel ouderdomspensioen wordt verkregen door omzetting van € 1.000,- opgebouwd overbruggingspensioen. Als de gekozen Pensioeningangsdatum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan worden tussenliggende factoren gebruikt.
Het saldo van het extra ouderdomspensioen en het uitgeruilde overbruggingspensioen bewerkstelligt dat de totale
uitkering tijdens TOP lager wordt. De uitkering na 65 jaar wordt verhoogd met het extra ouderdomspensioen.
4.7 Hoog/laag- en laag/hoog-constructie
Hoog laag constructie ouderdomspensioen
De Deelnemer kan er op de Pensioeningangsdatum voor kiezen de uitkering van het ouderdomspensioen na 65
jaar volgens een hoog-laag constructie te laten uitkeren. Hierbij ontvangt de deelnemer vanaf de eerste dag van de
maand waarin hij de 65-jarige leeftijd bereikt tot 68, 71 of 74 jaar een hoger pensioen en vervolgens na deze periode
75% van het eerder uitgekeerde pensioen.
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Omzetting € 1.000,- ouderdomspensioen (vanaf 65 jaar) in hoog/laag
Pensioenleeftijd 65-68 hoog

68-ll laag

65-71 hoog

71-ll laag

65-74 hoog

74-ll laag

62
63
64
65

€ 937,34
€ 937,13
€ 936,91
€ 936,68

€ 1.185,44
€ 1.185,04
€ 1.184,62
€ 1.184,17

€ 889,08
€ 888,78
€ 888,46
€ 888,13

€ 1.135,13
€ 1.134,70
€ 1.134,24
€ 1.133,75

€ 851,35
€ 851,02
€ 850,68
€ 850,31

€ 1.249,78
€ 1.249,51
€ 1.249,21
€ 1.248,91

De tabel geeft aan hoeveel verhoogd pensioen wordt verkregen door de uitruil van € 1.000,- opgebouwd ouderdomspensioen.
Laag-Hoogconstructie ouderdomspensioen
De Deelnemer, met uitzondering van de Inactieve deelnemer C (arbeidsongeschikt), kan er op de Pensioeningangsdatum voor kiezen de uitkering van het ouderdomspensioen na 65 jaar volgens een laag-hoog constructie te laten
uitkeren. Hierbij ontvangt de deelnemer vanaf de eerste dag van de maand waarin hij de 65-jarige leeftijd bereikt tot 68,
71 of 74 jaar een lager pensioen en vervolgens na deze periode een hoger pensioen. De laagste uitkering bedraagt 75%
van de hoogste uitkering.
Omzetting € 1.000,- ouderdomspensioen (65 jaar) in laag/hoog
Pensioenleeftijd 65-68 laag

68-ll hoog

65-71 laag

71-ll hoog

65-74 laag

74-ll hoog

62
63
64
65

€ 1.052,79
€ 1.052,98
€ 1.053,19
€ 1.053,41

€ 827,42
€ 827,68
€ 827,96
€ 828,25

€ 1.103,22
€ 1.103,57
€ 1.103,94
€ 1.104,33

€ 863,02
€ 863,35
€ 863,71
€ 864,08

€ 1.150,69
€ 1.151,14
€ 1.151,61
€ 1.152,11

€ 789,59
€ 789,74
€ 789,89
€ 790,06

De tabel geeft aan hoeveel verhoogd pensioen wordt verkregen door de uitruil van € 1.000,- opgebouwd ouderdomspensioen.
AOW-compensatie
Voor (Ex-)Deelnemers en Gepensioneerden geboren vanaf 1948 ontstaat het recht op AOW vanaf 1 januari 2013
niet meer in de maand waarin zij 65 jaar worden, maar één of meerdere maanden later. Om dit tijdelijke gemis aan
AOW te kunnen compenseren is het mogelijk om het ouderdomspensioen te verhogen tussen de eerste dag van
de maand waarin de (Ex-)Deelnemer of Gepensioneerde 65 jaar wordt en de eerste dag van de maand waarin hij
recht krijgt op AOW. Als de (Ex-)Deelnemer of Gepensioneerde van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan wordt zijn
ouderdomspensioen in iedere maand van de genoemde periode verhoogd met €1500. Het is niet mogelijk om een
ander bedrag te kiezen. Deze verhoging wordt gefinancierd vanuit het levenslange ouderdomspensioen dat vanaf
de eerste dag van de maand waarin betrokkene 65 jaar wordt, wordt uitgekeerd. Dat wordt dan dus lager.
De verlaging van het ouderdomspensioen wordt gebaseerd op onderstaande tabel.
Aantal
maanden
AOWcompensatie
(€1.500 per
maand)
1
2
3
4
5
6

Levenslange
verlaging
ouderdomspensioen (per
jaar)
€106,31
€212,63
€318,94
€425,25
€531,56
€637,88

Aantal
maanden
AOWcompensatie
(€1.500 per
maand)
7
8
9
10
11
12

Levenslange
verlaging
ouderdomspensioen (per
jaar)
€744,19
€850,50
€956,81
€1.063,13
€1.169,44
€1.275,75

Aantal
maanden
AOWcompensatie
(€1.500 per
maand)
13
14
15
16
17
18

Levenslange
verlaging
ouderdomspensioen (per
jaar)
€1.377,09
€1.478,43
€1.579,77
€1.681,11
€1.782,45
€1.883,79

Aantal
maanden
AOWcompensatie
(€1.500 per
maand)
19
20
21
22
23
24

Levenslange
verlaging
ouderdomspensioen (per
jaar)
€1.985,13
€2.086,47
€2.187,81
€2.289,15
€2.390,49
€2.491,83
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Voorbeeld: Bij een AOW-compensatie van 3 maanden ter grootte van €1500 per maand, wordt het levenslange
ouderdomspensioen met €318,94 per jaar verlaagd vanaf de eerste dag van de maand waarin betrokkene 65 jaar
wordt.
Het partner- en wezenpensioen worden niet gewijzigd als de (Ex-)Deelnemer of Gepensioneerde van de mogelijkheid gebruik maakt om het gemis aan AOW te compenseren.
Een eventuele keuze voor AOW-compensatie wordt toegepast na de overige gemaakte flexibiliseringskeuzes. Als
gekozen is voor een hoog/laag of laag/hoog constructie dan worden de omzettingsfactoren die daarbij worden
gebruikt ook toegepast op het bedrag waarmee het ouderdomspensioen levenslang wordt verlaagd.
De mogelijkheid om het gemis aan AOW te compenseren staat alleen open voor (Ex-)Deelnemers en Gepensioneerden van wie het ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk ingaat respectievelijk is ingegaan op of na 1 januari 2013.
(Ex-)Deelnemers kunnen de AOW-compensatie tegelijkertijd met hun pensioenaanvraag aanvragen. Gepensioneerden
(derhalve met Pensioeningangsdatum op of na 1 januari 2013) kunnen tot uiterlijk de maand waarin ze 65 jaar worden
de AOW-compensatie aanvragen. Er kan slechts eenmaal van de mogelijkheid van AOW-compensatie gebruik worden
gemaakt.
Als van een Gepensioneerde de verhouding tussen de hoogste en de laagste pensioenuitkering reeds de fiscaal
maximale verhouding van 100:75 bedraagt dan kan deze Gepensioneerde geen gebruik maken van de mogelijkheid
van AOW-compensatie.
5.

Uitstel van de Pensioeningangsdatum t.o.v. de Pensioenrichtdatum vanaf 65 jaar.

5.1 Algemeen
De Inactieve deelnemers kunnen niet later met pensioen. De Ex-deelnemer kan wel later met pensioen. Hij zal dan
moeten verklaren dat de lopende dienstbetrekking blijft voortduren.
Het eventuele fiscale risico dat uit het uitstel door de Ex-deelnemer voortvloeit, komt geheel voor diens rekening. De
Ex-deelnemer dient het einde van de lopende dienstbetrekking onverwijld aan het fonds te melden.
De gekozen Pensioeningangsdatum moet op de eerste dag van een maand vallen.
5.2 Pensioen uit uitstel TOP-SUM.
De totale uitkering tussen de Uittredingsrichtdatum en 65 jaar wordt omgezet in een ouderdomspensioen, ingaand
op 65 jaar en inclusief 70% partnerpensioen.
Dit pensioen is afhankelijk van het geboortejaar van de deelnemer en de TOP-grondslag.
Paragraaf 2.4 van de uitvoeringsrichtlijn TOP-SUM staat beschreven hoe dit pensioen wordt berekend.
Indien de deelnemer geen aanspraak heeft op TOP-SUM wordt het op de Pensioenrichtdatum opgebouwde ouderdomspensioen actuarieel verhoogd door vermenigvuldiging met de factor 1,23069. Het op de Pensioenrichtdatum
opgebouwde overbruggingspensioen wordt omgezet in een ouderdomspensioen met ingangsleeftijd van 65 jaar.
Het geconverteerde ouderdomspensioen is het opgebouwde overbruggingspensioen vermenigvuldigd met de
factor 0,23069.
5.3 Actuariële verhoging uitkering ouderdom- en overbruggingspensioen na 65 jaar
Indien de deelnemer na 65 jaar met pensioen gaat wordt vervolgens de som van alle de tot de Pensioenrichtdatum
opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen actuarieel verhoogd. Het pensioen kan uiterlijk ingaan op de eerste
van de maand waarin de deelnemer 70 jaar wordt.
Het pensioen dat verhoogd wordt is de som van het pensioen uit paragraaf 5.2, en het eventuele ouderdomspensioen
uit de minimumpensioenregeling.
De uitkomsten staan in de volgende tabel.

Januari 2015 • 7/10

Uitstel van € 1.000,- ouderdomspensioen ingaand op 65 jaar.
Pensioenleeftijd
65
66
67
68
69
70

Ouderdomspensioen na
uitstel
€ 1.000,00
€ 1.076,28
€ 1.160,68
€ 1.254,40
€ 1.358,87
€ 1.475,85

De tabel geeft aan hoeveel ouderdomspensioen wordt verkregen door uitstel van het ouderdomspensioen ingaand
op 65 jaar. Als de Pensioeningangsdatum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan worden tussenliggende factoren
gebruikt.
Deze tabel wordt ook toegepast over het ouderdomspensioen verkregen uit de regeling van het minimumpensioen.
De pensioenopbouw uit doorwerken na de Pensioenrichtdatum gaat in op de gekozen pensioendatum en wordt
samengevoegd met de verhoogde pensioenuitkering na 65 jaar.
5.4 Uitruil partnerpensioen (PP) in ouderdomspensioen (PP)
De Deelnemer kan er op de Pensioeningangsdatum voor kiezen om een deel van het partnerpensioen uit te ruilen
voor direct ingaand ouderdomspensioen. De uitkomsten zijn:
Uitruil € 1.000,- partnerpensioen in extra ouderdomspensioen
Pensioenleeftijd

Partnerpensioen

Extra ouderdomspensioen

65
66
67
68
69
70

€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000

€ 214,09
€ 224,33
€ 235,12
€ 246,42
€ 258,13
€ 270,57

De tabel laat zien het resultaat als € 1000 partnerpensioen wordt omgezet in een direct ingaand ouderdomspensioen
op de gekozen pensioendatum. Een wezenpensioen per kind van 14% van het extra ouderdomspensioen, is meeverzekerd.
5.5 Uitruil ouderdomspensioen (OP) in partnerpensioen (PP) en wezenpensioen (WZP)
De Deelnemer kan er op de Pensioeningangsdatum voor kiezen om een deel van het ouderdomspensioen uit te
ruilen voor partner- en wezenpensioen.
De uitkomsten zijn:
Uitruil € 1.000,- ouderdomspensioen in extra partnerpensioen
Pensioenleeftijd

Ouderdomspensioen

Extra partnerpensioen

65
66
67
68
69
70

€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000

€ 4.670,90
€ 4.457,71
€ 4.253,13
€ 4.058,14
€ 3.874,04
€ 3.695,85
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In de tabel is weergegeven het extra partnerpensioen dat verkregen kan worden uit uitruil ouderdomspensioen. Het
wezenpensioen (WZP) per kind is 20% van het partnerpensioen
Als de gekozen Pensioeningangsdatum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan worden tussenliggende factoren
gebruikt.
Deze factoren worden ook toegepast als de deelnemer kiest om het ouderdomspensioen uit te ruilen voor alleen
partnerpensioen, dus zonder wezenpensioen.
5.6

Hoog/laag- en laag/hoog-constructie

Hoog-laag constructie ouderdomspensioen
De Deelnemer kan er op de Pensioeningangsdatum voor kiezen de uitkering van het ouderdomspensioen volgens
een hoog-laag constructie te laten uitkeren. Hierbij ontvangt de deelnemer vanaf de pensioeningangsdatum tot 68,
71 of 74 jaar een hoger pensioen en vervolgens na deze periode 75% van het eerder uitgekeerde pensioen.
Omzetting € 1.000,- ouderdomspensioen in hoog/laag
Pensioenleeftijd Verhoging tot
68 jaar
65
66
67
68
69
70

€ 1.248,91
€ 1.272,83
€ 1.300,64
x
x
x

OP na
verhoging tot
68 jaar
€ 936,68
€ 954,62
€ 975,48
x
x
x

Verhoging tot
71 jaar
€ 1.184,17
€ 1.200,59
€ 1.219,45
€ 1.241,29
€ 1.266,83
€ 1.297,06

OP na
verhoging tot
71 jaar
€ 888,13
€ 900,45
€ 914,59
€ 930,97
€ 950,12
€ 972,80

Verhoging tot
74 jaar
€ 1.133,75
€ 1.144,93
€ 1.157,64
€ 1.172,18
€ 1.188,97
€ 1.208,53

OP na
verhoging tot
74 jaar
€ 850,31
€ 858,70
€ 868,23
€ 879,14
€ 891,73
€ 906,40

De tabel geeft aan hoeveel verhoogd pensioen wordt verkregen door de uitruil van € 1.000,- opgebouwd ouderdomspensioen, uitgaande van de gekozen Pensioeningangsdatum. Als deze datum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan
worden tussenliggende factoren gebruikt.
Laag-Hoogconstructie ouderdomspensioen
De Deelnemer, met uitzondering van de Inactieve deelnemer C (arbeidsongeschikt), kan er op de Pensioeningangsdatum voor kiezen de uitkering van het ouderdomspensioen na 65 jaar volgens een laag-hoog constructie te laten
uitkeren. Hierbij ontvangt de deelnemer vanaf de pensioeningangsdatum tot 68, 71 of 74 jaar een lager pensioen en
vervolgens na deze periode een hoger pensioen. De laagste uitkering bedraagt 75% van de hoogste uitkering.
Omzetting € 1.000,- ouderdomspensioen in laag/hoog
Pensioenleeftijd Verlaging tot
68 jaar
65
66
67
68
69
70

€ 790,06
€ 777,73
€ 764,41
x
x
x

OP na
verlaging tot
68 jaar
€ 1.053,41
€ 1.036,97
€ 1.019,21
x
x
x

Verlaging tot
71 jaar
€ 828,25
€ 817,81
€ 806,49
€ 794,17
€ 780,74
€ 766,07

OP na
verlaging tot
71 jaar
€ 1.104,33
€ 1.090,42
€ 1.075,32
€ 1.058,89
€ 1.040,98
€ 1.021,42

Verlaging tot
74 jaar
€ 864,08
€ 855,59
€ 846,34
€ 836,22
€ 825,14
€ 812,96

OP na
verlaging tot
74 jaar
€ 1.152,11
€ 1.140,79
€ 1.128,45
€ 1.114,96
€ 1.100,19
€ 1.083,95

De tabel geeft aan hoeveel verhoogd pensioen wordt verkregen door de uitruil van € 1.000,- opgebouwd ouderdomspensioen, uitgaande van de gekozen Pensioeningangsdatum. Als deze datum op een tussenliggende leeftijd ligt, dan
worden tussenliggende factoren gebruikt. Het partner- en wezenpensioen wijzigen niet door een hoog/laag- of laag/
hoog-constructie.
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6.
Uitruil bij einde deelnemerschap
Ouderdomspensioen (OP) uitruilen voor partnerpensioen (PP) en wezenpensioen (WZP)
De Deelnemer kan ervoor kiezen, indien hij uit dienst treedt, om op dat moment een deel van het opgebouwde
ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen. De uitkomsten, vanaf leeftijd 56 jaar tot
en met de leeftijd 62 jaar, staan in de onderstaande tabel.
Pensioenleeftijd

OP62 na uitruil

PP na uitruil

56
57
58
59
60
61
62

€ 878,37
€ 878,84
€ 879,51
€ 880,38
€ 881,48
€ 882,93
€ 884,68

€ 614,86
€ 615,19
€ 615,66
€ 616,27
€ 617,04
€ 618,05
€ 619,28

De tabel geeft aan hoeveel extra partnerpensioen wordt verkregen door de uitruil van € 1.000,- ouderdomspensioen.
Hierbij is uitgegaan van de Pensioenrichtleeftijd van 62 jaar. Het extra wezenpensioen bedraagt 20% van dit partnerpensioen.
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