
Factoren bij vervroegde en uitgestelde pensionering

De toe te passen factoren bij vervroegde of uitgestelde pensionering worden elke maand bekend 

gemaakt en middels deze bijlage op de website van StiPP gepubliceerd. Het betreffen de factoren

zoals bedoeld in artikel 21 lid 4 en artikel 22 lid 4 van het pensioenreglement Plusregeling en artikel

20 lid 4 en artikel 21 lid 4 van het pensioenreglement Basisregeling.

Partnerpensioen?

De (gewezen) deelnemer heeft op de pensioendatum de mogelijkheid het pensioenkapitaal aan te

wenden voor hetzij een levenslang ouderdomspensioen en een meeverzekerd partner- en/of

wezenpensioen, dan wel alleen een levenslang ouderdomspensioen. 

Tabel met factoren

Deze tabel geeft per pensioenleeftijd de factoren voor direct ingaand ouderdomspensioen zonder

partnerpensioen en direct ingaand ouderdomspensioen met een partnerpensioen van 70% van het

ouderdomspensioen.

Leeftijd
Ouderdomspensioen zonder 

partnerpensioen

Ouderdomspensioen met een 

partnerpensioen van 70% van het 

ouderdomspensioen

62 18,435 21,650

63 17,854 21,084

64 17,273 20,514

65 16,692 19,941

66 16,113 19,364

67 15,537 18,784

68 14,961 18,200

69 14,389 17,614

70 13,817 17,025

71 13,245 16,433

72 12,674 15,837

Hoe te berekenen?

Het pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum delen door de factor resulteert in een bruto

jaarlijks levenslang ouderdomspensioen zonder partnerpensioen, of met een partnerpensioen van

70% van het ouderdomspensioen.

Voorbeelden

Vervroeging: bij een pensioenkapitaal van € 20.000 op leeftijd 62, kan: 

  •    een levenslang ouderdomspensioen van € 1.084,89 per jaar vanaf leeftijd 62 worden

       aangekocht (€ 20.000 : 18,435 ); of

  •    een levenslang ouderdomspensioen van € 923,79 per jaar (€ 20.000 : 21,650) waarbij bij

       overlijden aan de partner levenslang € 646,65 per jaar (70% van € 923,79) wordt uitgekeerd.



Uitstel: bij een pensioenkapitaal van € 20.000 op leeftijd 70, kan: 

  •    een levenslang ouderdomspensioen van € 1.447,49 per jaar vanaf leeftijd 70 worden

       aangekocht (€ 20.000 : 13,817 ); of

  •    een levenslang ouderdomspensioen van € 1.174,74 per jaar (€ 20.000 : 17,025) waarbij bij

       overlijden aan de partner levenslang € 822,32 per jaar (70% van € 1.174,74) wordt uitgekeerd.

Geldigheid

De factoren in deze bijlage gelden voor de periode 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023. Indien

de omstandigheden daartoe aanleiding geven heeft het bestuur het recht de factoren tussentijds aan te

passen, nadat de actuaris hierover heeft geadviseerd.


