
Bijlage bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds Atos – 

actuele actuariële factoren 

  
De tarieven vanaf 1 januari 2023 zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 

▪ AG-prognosetafel 2022 met correctietabel “Mercer Inkomen Hoogst” en uitgaande van startkolom 2023; 

▪ 84% van de deelnemers bestaat uit mannen; 

▪ De rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB per 30 september 2022. 

 
De tarieven worden in deze bijlage gepresenteerd voor gehele leeftijden. Voor tussenliggende leeftijden moet 

lineair worden geïnterpoleerd.  
 
De tarieven zijn van kracht met ingang van 1 januari 2023. Het bestuur is echter bevoegd deze periodiek te 

herzien. 

 
 

I. Rekenregels hoog-laag regeling voor het ouderdomspensioen 

Hier zijn de tarieven opgenomen die van kracht zijn als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het 

ingaande ouderdomspensioen om te zetten in een ouderdomspensioen dat gedurende de periode tot de eerste van 

de maand volgend op het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd + 5 jaar hoger is dan het oorspronkelijke 

ouderdomspensioen en in de periode daarna lager is dan het oorspronkelijke ouderdomspensioen conform artikel 

6 lid 7 van het pensioenreglement, waarbij de hoogste uitkering in een verhouding van 100:75 staat tot de laagste 

uitkering. 

 

De hoogte van het hogere ouderdomspensioen dat gedurende de periode tot de eerste van de maand volgend op 

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd + 5 jaar hoger is dan het oorspronkelijke ouderdomspensioen, is 

gelijk aan het (vervroegde) ouderdomspensioen vermenigvuldigd met een omzettingsfactor volgens de volgende 

tabel. 

 

Tabel A: Hoog – Laag factoren voor ouderdomspensioen met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar. 

Leeftijd Hoog – Laag factor 2023   

 65 jaar 

Hoog – Laag factor 2023   

66 10/12 jaar (aow leeftijd) 

Hoog – Laag factor 2023   

 67 jaar 

60  1,2331   1,2038   1,2012  

61  1,2484   1,2165   1,2137  

62  1,2658   1,2308   1,2278  

63  1,2854   1,2470   1,2437  

64  1,3077   1,2653   1,2618  

65   1,2863   1,2824  

66   1,3104   1,3060  

67    

68    
  

 Het lagere ouderdomspensioen is gelijk aan 75% van het hogere ouderdomspensioen. 

 

Voorbeeld: als een deelnemer met een pensioenleeftijd van 65 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 

10 maanden) een hoge uitkering wenst te ontvangen en daarna een lagere uitkering (verhouding hoog/laag van 

100:75), dan zal de hoge uitkering 128,63% en de lagere uitkering 96,47% bedragen van het ouderdomspensioen 

dat de deelnemer oorspronkelijk zou hebben ontvangen vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd. 

 

 

II. Rekenregels voor vervroeging of uitstel van pensioeningang  

Hier zijn de tarieven opgenomen die van kracht zijn als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de 

ingangsdatum van het ouderdomspensioen te vervroegen of uit te stellen conform artikel 10 van het 

pensioenreglement.  



 

De gewezen deelnemer in het fonds heeft het recht de uitkering van ouderdomspensioen te vervroegen of uit te 

stellen ten opzichte van de pensioenrichtleeftijd. In geval van vervroeging of uitstel zal het opgebouwde 

ouderdomspensioen worden vermenigvuldigd met een omzettingsfactor volgens de volgende tabellen: 

 
Tabel B: Factor bij vervroeging van het ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 62,5 jaar. 

Leeftijd Vervroegingsfactor 2023 

60  0,8728  

61  0,9202  

62  0,9722  

62,5  1,0000  

 

 

Tabel C: Factor bij vervroeging van het ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 65 jaar. 

Leeftijd Vervroegingsfactor 2023 

60  0,7562  

61  0,7960  

62  0,8398  

63  0,8880  

64  0,9413  

65  1,0000  

 

 
Tabel D: Uitstelfactor bij uitstel van het ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 62,5 jaar. 

Leeftijd Uitstelfactor 2023 

62,5  1,0000  

63  1,0291  

64  1,0910  

65  1,1583  

66  1,2315  

67  1,3115  

68  1,3990  

 

 

Uitstel van het tijdelijk ouderdomspensioen zal niet leiden tot een verhoging van het tijdelijk ouderdomspensioen 

maar tot een verhoging van het ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen zal worden verhoogd met het 

product van het uitgestelde tijdelijk ouderdomspensioen vermenigvuldigd met een omzettingsfactor volgens 

tabel E: 

 
Tabel E: Uitstelfactor bij uitstel van het tijdelijk ouderdomspensioen vanaf 62,5 jaar. 

Leeftijd Uitstelfactor 2023 

62,5  1,0000  

63  0,0291  

64  0,0910  

65  0,1583  

66  0,1683  

67  0,1792  

68  0,1912  

 
Tabel F: Uitstelfactor bij uitstel van het ouderdomspensioen vanaf 65 jaar. 

Leeftijd Uitstelfactor 2023 

65  1,0000  

66  1,0646  

67  1,1354  

68  1,2131  



  

 

III. Rekenregels voor omzetting ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen  

Hier zijn de tarieven opgenomen die van kracht zijn als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om 

aanspraken op ouderdomspensioen om te zetten in aanspraken op nabestaandenpensioen conform artikel 12 lid 1 

en artikel 12 lid 2 van het pensioenreglement.  

 

De gewezen deelnemer in het fonds heeft het recht de uitkering van ouderdomspensioen om te zetten in een 

aanspraak op nabestaandenpensioen die voorziet in een uitkering aan de partner van de gewezen deelnemer bij 

overlijden van de gewezen deelnemer. In geval van omzetting is het nabestaandenpensioen na uitruil van het 

ouderdomspensioen gelijk aan het om te zetten ouderdomspensioen ingaande op de pensioenrichtleeftijd 

vermenigvuldigd met een omzettingsfactor volgens de volgende tabellen: 

 
Tabel G: Omzettingsfactor bij omzetting van ouderdomspensioen ingaande op de pensioenrichtleeftijd 62,5 jaar in 

nabestaandenpensioen  

 

Leeftijd Uitruilfactor 2023 

60  3,6960  

61  3,7777  

62  3,8690  

62,5  3,9190  

 

 
Tabel H: Omzettingsfactor bij omzetting van ouderdomspensioen ingaande op de pensioenrichtleeftijd 65 jaar in 

nabestaandenpensioen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Rekenregels voor afkoop pensioen 

Hier zijn de tarieven opgenomen die van kracht zijn als gebruik wordt gemaakt van het recht een pensioenrecht 

of pensioenaanspraak af te kopen conform artikel 18 lid 1 en lid 2 van het pensioenreglement. 

 

De afkoopwaarde van het ouderdomspensioen is gelijk aan het opgebouwde ouderdomspensioen 

vermenigvuldigd met een omzettingsfactor volgens de volgende tabel. 

 
Tabel I: Afkoopfactoren voor ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 65 jaar. 

leeftijd 1-1-2023  leeftijd 1-1-2023  leeftijd 1-1-2023 

21 3,3473  38 3,0483  55 2,9858 

22 3,3303  39 3,0314  56 3,0154 

23 3,3127  40 3,0152  57 3,0514 

24 3,2958  41 2,9996  58 3,0946 

25 3,2787  42 2,9850  59 3,1448 

26 3,2614  43 2,9711  60 3,2019 

27 3,2440  44 2,9584  61 3,2679 

28 3,2256  45 2,9470  62 3,3422 

29 3,2078  46 2,9370  63 3,4258 

30 3,1899  47 2,9291  64 3,5210 

31 3,1716  48 2,9240  65 3,6258 

32 3,1536  49 2,9215    

33 3,1360  50 2,9213    

34 3,1180  51 2,9247    

35 3,1002  52 2,9326    

36 3,0828  53 2,9450    

37 3,0653    54 2,9628    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-o- 

leeftijd 1-1-2023  leeftijd 1-1-2023  leeftijd 1-1-2023 

21  9,7037   37  11,1507   53  12,9513  

22  9,7922   38  11,2432   54  13,1350  

23  9,8809   39  11,3360   55  13,3372  

24  9,9702   40  11,4293   56  13,5596  

25  10,0597   41  11,5235   57  13,8028  

26  10,1495   42  11,6189   58  14,0682  

27  10,2396   43  11,7157   59  14,3561  

28  10,3296   44  11,8139   60  14,6676  

29  10,4201   45  11,9138   61  15,0053  

30  10,5108   46  12,0172   62  15,3693  

31  10,6015   47  12,1264   63  15,7614  

32  10,6925   48  12,2420   64  16,1857  

33  10,7838   49  12,3640   65  16,6406  

34  10,8752   50  12,4928     

35  10,9668   51  12,6316     

36  11,0586   52  12,7843  


