
  

31 mei 2016  

 

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS TEXTIELVERZORGING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 mei 2016  1

 
HOOFDSTUK 1  

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1  

Begripsbepalingen 

In dit pensioenreglement wordt verstaan onder: 
 

a. Fonds: 
de “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Textielverzorging”. 
 

b. Bestuur: 
het bestuur van het fonds. 
 

c. Statuten: 
de statuten van het fonds. 

 
d. Aangesloten werkgever is de werkgever, die: 

- werkzaam is in de bedrijfstak van de Textielverzorging en krachtens artikel 2 van de Wet 
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 verplicht is tot naleving van 
wat is bepaald in of krachtens de statuten en het pensioenreglement bepaalde; 

- onder de werkingssfeer van het fonds valt, maar niet onder de verplichtstelling als hier-
voor bedoeld, maar die op een andere wijze verplicht is tot aansluiting bij het fonds, dan 
wel zich bij het fonds heeft aangesloten door het sluiten van een uitvoeringsovereen-
komst met het fonds, of die 

- niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het 
fonds heeft aangesloten door het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met het 
fonds. 

 
e. Werknemer: 

degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van de aangeslo-
ten werkgever, met uitzondering van degene die directeur-grootaandeelhouder is in de zin van 
de Pensioenwet;  

 
f. Pensioenovereenkomst: 

hetgeen tussen de aangesloten werkgever en de werknemer is overeengekomen betreffende 
pensioen. 

 
g. Deelnemer: 

de (gewezen) werknemer die volgens de bepalingen van artikel 1.2 van dit reglement als zo-
danig is te beschouwen en die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken 
verwerft jegens het fonds. 

 
h. Gewezen deelnemer: 

de gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen 
meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft 
behouden jegens het fonds. 
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i. Beëindiging van de deelneming: 
het beëindigen van de pensioenverwerving op basis van de pensioenovereenkomst anders 
dan door het overlijden van de deelnemer of het ingaan van het levenslang ouderdomspensi-
oen. 

 
j. Pensioengerechtigde: 

degene voor wie op grond van dit pensioenreglement het pensioen is ingegaan; 
 
k. Gepensioneerde: 

degene voor wie het levenslange ouderdomspensioen is ingegaan. 
 

l. Partner: 
-de echtgeno(o)t(e) van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde; 
-de vrouw of man met wie de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde een partnerrelatie 
heeft die is geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand; 
-de ongehuwde vrouw of man, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie 
 de ongehuwde (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde een duurzaam gemeenschappe-
lijke huishouding voert van ten minste één jaar en die voldoet aan de voorwaarden nabe-
staandenpensioen, zoals deze als bijlage 2 aan dit reglement zijn toegevoegd 

 
m. Partnerrelatie: 

de relatie van de deelnemer met zijn of haar partner. 
 

n. Ex-partner: 
-de vrouw of man van wie het huwelijk met de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde is 
beëindigd door  echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed; 
-de vrouw of man van wie de registratie van de partnerrelatie met de (gewezen) deelnemer of 
de gepensioneerde in de registers van de burgerlijke stand is beëindigd anders dan door de 
dood of vermissing of door het aangaan van een huwelijk met de partner. 
- de vrouw of man van wie de duurzame gemeenschappelijke huishouding anders dan door 
overlijden of vermissing of het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap 
met de partner is beëindigd. 
 

o. Kind: 
  het kind dat in familierechtelijke betrekking staat tot de (ex-) werknemer evenals stiefkinderen 

die door de (ex-) werknemer als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed; 
 

p. jaarsalaris: 
12 maal het met de deelnemer  overeengekomen vaste bruto maandsalaris (inclusief spaar-
loon en levensloopbijdrage), vermeerderd met de vakantietoeslag en de structurele einde-
jaarsuitkering. Gratificaties, tantièmes, vergoeding voor overwerk en andere door de aange-
sloten werkgever nader aan te geven emolumenten, blijven buiten beschouwing. Voor een 
parttimer wordt dit bedrag vervolgens herrekend naar een fulltime salaris door deling door de 
parttime-factor.  

 
q. Maximale pensioengevende salaris: 
 Het jaarsalaris is aan een maximum verbonden, dat jaarlijks wordt aangepast aan de ontwik-

keling van de Algemene Ouderdomswet. Op 1 januari 2015 is dit bedrag vastgesteld op € 
50.719,-. 
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r. Franchise: 
 De franchise wordt voor elk kalenderjaar door het bestuur vastgesteld en bedraagt ten minste 

het fiscaal minimum zoals genoemd in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a. van de Wet op de 
loonbelasting 1964. De franchise wordt daarbij steeds op een veelvoud van één euro naar be-
neden afgerond. De franchise is per 1 januari 2015 € 13.337,-.  Het bedrag van de franchise 
wordt jaarlijks per 1 januari , voor zover het bestuur niet anders beslist, aangepast aan de 
ontwikkeling van de Algemene Ouderdomswet. 

 
s. Parttime-factor: 

de factor die ontstaat door het werkelijk met de parttimer overeengekomen aantal arbeidsuren 
per week te delen door het normale bij de aangesloten werkgever geldende aantal arbeids-
uren per week.  

 
t. Loonindex: 

Het peil van de lonen op 1 januari van enig jaar ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze in-
dex wordt gebaseerd op de in de CAO Textielverzorging vastgelegde algemene loonontwikke-
lingen.  

 
u. Pensioenrichtdatum: 

 de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 67 jaar wordt. 
 

v. Pensioendatum: 
de pensioenrichtdatum dan wel de aangegeven eerdere of latere datum van pensionering zo-
als bedoeld in artikel 4.3. 
 

w. Wet Pensioenverevening: 
de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. 

 
x. Verzekeraar: 

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V., gevestigd te Apeldoorn. 
 

y. eerste dag van ziekte: 
de eerste dag waarop de werknemer wegens ziekte niet heeft gewerkt of het werken tijdens 
de werktijd heeft gestaakt. Hierbij geldt dat, indien periodes van arbeidsongeschiktheid elkaar 
met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen, deze als één periode worden be-
schouwd; 
 

z. AOW 
Algemene Ouderdomswet; 

 
aa. WAO 

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
 

bb. WIA 
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; 
 

cc. Arbeidsongeschiktheid 
de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, welke geacht wordt aanwezig te zijn, indien 
en zolang de werknemer recht heeft op een uitkering krachtens de WIA of de WAO; 
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dd. Arbo-dienst 
een volledig gecertificeerde en door de verzekeraar geaccepteerde Arbo-dienst zoals bedoeld 
in de arbeidsomstandighedenwet, dan wel een gecertificeerde bedrijfsarts; 
 

ee. UWV 
het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;  
 

ff. Verzekeringsvoorwaarden: 
de algemene voorwaarden en de overige van toepassing zijnde voorwaarden van de verzeke-
raar. 
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Artikel 1.2  
 
Deelnemerschap 

1. Deelnemers in de zin van dit reglement zijn de werknemers die verplicht  zijn tot deelneming aan 
het fonds op grond van artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioen-
fonds 2000 en die de 20-jarige leeftijd hebben bereikt; 

 of 
 werknemers die in dienst zijn bij een werkgever, die zijn pensioenregeling vrijwillig heeft onder-

gebracht bij het fonds. 
 
 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld wordt in deze regeling onder deelneming, deelnemerschap 

of deelnemingsperiode verstaan deelneming, deelnemerschap of deelnemingsperiode gelegen 
na 31 december 2005. 

 
Het deelnemerschap gaat in op de dag dat de werknemer aan de hiervoor genoemde voorwaarden 
voldoet. 
 
2. Het deelnemerschap eindigt op de dag: 

a. direct voorafgaande aan de pensioenrichtdatum dan wel de pensioendatum indien het 
dienstverband eerder, dan wel later dan de pensioenrichtdatum wordt beëindigd; 

b. van overlijden van de deelnemer voor de pensioendatum; 
c. waarop het dienstverband beëindigd wordt, tenzij de deelneming wordt voortgezet krach-

tens het derde lid; 
d. waarop de voortzetting van de deelneming wordt beëindigd. 

 
3. De werknemer, die geen werkzaamheden meer verricht binnen de bedrijfstak van de textielver-

zorging kan in bepaalde situaties het deelnemerschap voortzetten. Deze situaties zijn: 
a. arbeidsongeschiktheid (ingevolge hoofdstuk 8 van de regeling); 
b. en 
c. vrijwillige voortzetting (ingevolge artikel 6.2 van de regeling). 

 
 
Artikel 1.3  
 
Pensioenaanspraken 
 
1. Mits aan de specifieke voorwaarden wordt voldaan verwerft de deelnemer op grond van de pen-

sioenovereenkomst aanspraken op:  
a. Levenslang ouderdomspensioen ten behoeve van de (gewezen) deelnemer; 
b. Levenslang partnerpensioen ten behoeve van de partner van de (gewezen) deelnemer of ge-

pensioneerde; 
c. bijzonder partnerpensioen ten behoeve van de ex-partner van de (gewezen) deelnemer of 

gepensioneerde; 
d. wezenpensioen ten behoeve van: 

- de kinderen beneden de 18-jarige leeftijd van de (gewezen) deelnemer, die tot deze deel-
nemer in familierechtelijke betrekking staan; 

- de stief- en pleegkinderen beneden de 18-jarige leeftijd van de (gewezen) deelnemer, die 
ten tijde van zijn overlijden door hem worden verzorgd en opgevoed. 

De pensioenovereenkomst betreft een uitkeringsovereenkomst. Alle pensioenuitkeringen worden 
gedaan in euro´s. 
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2. De werknemer, die nog niet voldoet aan de in artikel 1.2, gestelde voorwaarde, heeft voor zijn 
partner en/of kinderen aanspraak op een levenslang partnerpensioen en/of wezenpensioen over-
eenkomstig de bepalingen van dit reglement. 

 
3. De (gewezen) deelnemer heeft het recht om (een gedeelte van) zijn aanspraken op levenslang 

partnerpensioen uit te ruilen tegen extra aanspraken op levenslang ouderdomspensioen.  Deze 
uitruil van pensioen staat verder beschreven in hoofdstuk 4 van dit reglement. 

 
4. De (gewezen) deelnemer heeft het recht om (een gedeelte van) zijn aanspraken op levenslang 

ouderdomspensioen uit te ruilen tegen extra aanspraken op levenslang partnerpensioen. Deze 
uitruil van pensioen staat verder beschreven in hoofdstuk 5 van dit reglement. 

 
5. Voor de vaststelling van aanspraken over een boekjaar blijven, tenzij het bestuur in een bijzonder 

geval anders beslist, buiten beschouwing gegevens die aan het fonds worden verstrekt na het 
verstrijken van een periode van drie jaren na afloop van dat boekjaar. 

 
 
Artikel 1.4  
 
Aanspraken bij werken in deeltijd 

1. Voor de deelnemer die in deeltijd werkt worden de aanspraken vastgesteld met toepassing van 
een (gewogen) parttime-factor. 

 
2. De parttime-factor wordt voor de eerste maal vastgesteld als het in het eerste lid bepaalde voor 

het eerst van toepassing is. Zij wordt opnieuw vastgesteld bij iedere wijziging van het overeenge-
komen aantal arbeidsuren ten opzichte van het normale bij de aangesloten werkgever geldende 
aantal arbeidsuren per week. 

 
 
Artikel 1.5 
 
Oproepkrachten 
 
1. Onder een oproepkracht wordt een deelnemer verstaan met wie de aangesloten werkgever is 

overeengekomen dat deze deelnemer op afroep beschikbaar is voor het verrichten van werk-
zaamheden.  

 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 van dit reglement wordt onder het jaarsalaris van de 

oproepkracht begrepen het uurloon, exclusief vakantietoeslag en structurele eindejaarsuitkering, 
vermenigvuldigd met het aantal uren dat een voltijder in enig kalenderjaar bij de aangesloten 
werkgever in dienstbetrekking werkzaam is, vermeerderd met de vakantietoeslag en structurele 
eindejaarsuitkering. Onder voltijder wordt verstaan een werknemer die het aantal uren per week 
werkt, dat bij de aangesloten werkgever hoort bij een voltijd werkweek voor de desbetreffende ca-
tegorie werknemers. 

 
3. Voor de oproepkracht vindt vaststelling van de pensioenaanspraken op de volgende wijze plaats: 

a.  bij aanvang van de deelname en vervolgens jaarlijks worden de pensioenaanspraken vastge-
steld op basis van het door de aangesloten werkgever aan het fonds doorgegeven in enig ka-
lenderjaar te verwachten parttime-factor en het jaarsalaris;  

b. in afwijking van het bepaalde onder a worden gedurende het kalenderjaar gewijzigde pensi-
oenaanspraken vastgesteld indien de te verwachten parttime-factor niet meer aansluit op de 
werkelijke parttime-factor in dat jaar nadat de aangesloten werkgever een gewijzigde te ver-
wachten parttime-factor aan het fonds heeft opgegeven; 
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c. bij overlijden of bij arbeidsongeschiktheid van de oproepkracht vindt een uitkering plaats res-
pectievelijk wordt premievrijstelling verleend op basis van de onder a. en b. vastgestelde pen-
sioenaanspraken; 

d. jaarlijks achteraf vindt herrekening plaats van de in het voorafgaande kalenderjaar opgebouw-
de pensioenaanspraken op basis van de werkelijk gewerkte uren en het jaarsalaris. Bij uit-
diensttreding gedurende enig kalenderjaar vindt herrekening plaats op basis van de in dat jaar 
werkelijk gewerkte uren en het jaarsalaris. 

 
 
Artikel 1.6  
 
Bewijzen van verzekering 
 
1. Deelnemers worden bij toetreding tot de regeling schriftelijk op de hoogte gesteld van de inhoud 

van de geldende statuten en reglementen, alsmede jaarlijks van de wijzigingen daarin. Het fonds 
stelt op verzoek belanghebbenden in staat kennis te nemen van de geldende statuten en regle-
menten. 

 
2. Jaarlijks verstrekt het fonds aan de deelnemer een opgave van de hoogte van de opgebouwde en 

te bereiken reglementaire pensioenen en een opgave van de aan het desbetreffende of vooraf-
gaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig ar-
tikel 3.127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen.  

 
3. In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid wordt aan de gewezen deelnemer op verzoek een 

opgave van de opbouwde aanspraken binnen drie maanden verstrekt. Het fonds kan een vergoe-
ding vragen van de aan de opgave verbonden kosten. 

 
4. Aan de deelnemer, voor wie vóór het bereiken van de pensioenrichtdatum de premiebetaling 

wordt beëindigd, wordt een opgave gezonden van de door hem overeenkomstig artikel 6.1 ver-
worven aanspraken.  

 
5. De betrokken deelnemer dient eventuele bezwaren tegen deze opgave bij het fonds in te dienen 

binnen drie maanden na verzending van de opgave. 
 
6. De ex-partner ontvangt eenmalig een opgave van de voor hem of haar verzekerde pensioenen. 

 
7. De aangesloten werkgever, de (gewezen) deelnemer en de pensioengerechtigde zijn verplicht 

tijdig alle stukken over te leggen die het fonds voor de uitvoering van de statuten en het reglement 
nodig acht. De aangesloten werkgever, de (gewezen) deelnemer en de pensioengerechtigde die-
nen elke hen bekende onjuistheid of onvolledigheid in de pensioenopgaven, jaaropgaven, premie-
nota’s en correspondentie van het fonds, zo spoedig mogelijk aan het fonds door te geven. Aan 
deze verplichtingen moet worden voldaan binnen de door het bestuur vastgestelde termijnen. In 
het algemeen geldt als termijn 1 maand, ingaand op de datum waarop een wijziging van de pensi-
oen- of premiebepalende gegevens ter kennis is gebracht of heeft plaatsgevonden. 
Bij het niet voldoen aan de verplichtingen is het fonds bevoegd de benodigde gegevens naar ei-
gen inzicht vast te stellen. 
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Artikel 1.7  
 
Opgave prepensioenaanspraken 
 
1. Het fonds verstrekt, binnen een jaar na inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit pensioenas-

pecten Sociaal Akkoord 2004, eenmalig aan de deelnemers, en aan de gewezen deelnemers 
eenmalig op verzoek, een opgave van de premievrije waarde op 1 januari 2006 van de op basis 
van pensioenreglement II opgebouwde aanspraken op prepensioen van de (gewezen) deelnemer. 

 
2. De opgave als bedoeld in het vorige lid bevat tevens: 
  de afkoopsom voor de situatie waarin de, in lid 1 bedoelde, premievrije waarde wordt aangewend 

ten behoeve van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g, eerste lid, van de Wet op de 
loonbelasting 1964, van de (gewezen) deelnemer.  

 
a. De afkoopsom zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel kan niet worden aangewend ten behoeve van 

de wettelijke levensloopregeling. 
 

 
Artikel 1.8 
 
40-deelnemingsjarenpensioen 
 
1. Het fonds administreert de deelnemingsjaren van de deelnemers. Onder deelnemingsjaren wordt 

in dit verband verstaan: perioden als bedoeld in artikel 10ab van het Uitvoeringsbesluit loonbelas-
ting 1965. 

 
2. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer verstrekt het fonds binnen drie maanden een opgave 

van de geadministreerde deelnemingsjaren en alle schriftelijke bewijzen waarmee kan worden 
aangetoond dat de perioden, voorafgaand aan een vóór 1 januari 2005 gedane waardeoverdracht 
naar het fonds, als deelnemingsjaren kunnen worden aangemerkt. In geval van waardeoverdracht 
als bedoeld in artikel 11.2 van dit pensioenreglement verstrekt het fonds deze opgave aan de in-
stelling waar de aanspraken op pensioen worden verworven. 

 
3. De opgave als bedoeld in het vorige lid bevat tevens een zo nauwkeurig mogelijke opgave van: 

a. de perioden waarin de geadministreerde deelnemingsjaren zijn opgebouwd; en 
b. de deeltijdfactor per geadministreerd deelnemingsjaar. 
 

4. Het fonds kan een vergoeding vragen voor de aan de verstrekking van de opgave verbonden kos-
ten. 

 
 
Artikel 1.9 
 
Wettelijke bepalingen 
 
1. Een aanspraak op pensioen kan niet bij overeenkomst tussen de (gewezen) deelnemer en de 

aangesloten werkgever, het fonds of de verzekeraar worden verminderd zonder schriftelijke toe-
stemming van de partner. Dit geldt niet als de vermindering het gevolg is van een wettelijke bepa-
ling. Elk beding strijdig met dit lid is nietig. 

 
2. Pensioenen en aanspraken kunnen niet worden afgekocht, prijsgegeven of vervreemd, dan wel 

feitelijk of formeel voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of 
krachtens de Pensioenwet. 

 
3. Bij de vaststelling van pensioenen en aanspraken worden de in de Wet op de loonbelasting 1964 

aangegeven maxima en begrenzingen mee in aanmerking genomen. 
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4. De bij de uitvoering van dit reglement gebruikte actuariële tabellen zijn gebaseerd op algemeen 
aanvaarde actuariële grondslagen. 

 
5. De opbouw en financiering van de pensioenaanspraken vinden gedurende het deelnemerschap 

ten minste evenredig in de tijd plaats. 
 
 
Artikel 1.10  
 
Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten 
 
1. De ten laste van het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten kunnen door het 

fonds verminderd worden. Het fonds is daartoe uitsluitend bevoegd indien:  
a.  het pensioenfonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 

131 Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de 
bij of krachtens artikel 132 Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen ver-
mogen;  

b.  het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 131 of artikel 132 
Pensioenwet zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioenge-
rechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de aangesloten werkgevers onevenredig wor-
den geschaad; en  

c.  alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn in-
gezet in het herstel, bedoeld in artikel 138 of artikel 139 Pensioenwet.  

 
2. Een vermindering van de aanspraken ingevolge het vorige lid zal voor iedere deelnemer, gewe-

zen deelnemer, andere aanspraakgerechtigde en pensioengerechtigde worden bepaald naar 
evenredigheid van de hoogte van hun pensioenaanspraken en/of pensioenrechten ten tijde van 
de vermindering. Het bestuur is bevoegd de reeds ingegane pensioenen geheel of ten dele van 
deze vermindering uit te zonderen. 

  
3.  Het fonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de aange-

sloten werkgevers schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pen-
sioenrechten.  

 
4.  De vermindering kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, 

pensioengerechtigden, aangesloten werkgevers en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, 
worden gerealiseerd. 

 
 
Artikel 1.11  
 
Algemeen voorbehoud 
 
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur na overleg met de verzekeraar. 
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Artikel 1.12  
   
Aanpassing van de te verwerven aanspraken 
 
Het pensioenreglement kan worden aangepast wat betreft de in de toekomst te verwerven pensioen-
aanspraken. Bij het aanpassen van het pensioenreglement volgt het fonds de voorschriften hiervoor 
vastgelegd in het uitvoeringsreglement van het fonds. Van aanpassing van het pensioenreglement als 
bedoeld in dit artikel kan met name sprake zijn als de premie voor de pensioenregeling hoger dreigt te 
worden dan acceptabel is voor de CAO-partijen in de bedrijfstak. 
 
 
Artikel 1.13  
   
Inkoop van pensioenopbouw 
 
 
1. De deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn pensioenaanspraken over verstreken deelnemersja-

ren te verhogen door betaling van een eenmalige koopsom. 

2. De in het vorige lid bedoelde mogelijkheid bestaat alleen wanneer in de daar genoemde periode 
sprake was van een dienstbetrekking of een daarmee in de fiscale wetgeving gelijkgestelde situa-
tie, met inachtneming van het fiscaal maximum. 

3. Het deel van de pensioenaanspraken dat voortvloeit uit de inkoop wordt behandeld overeenkom-
stig de pensioenaanspraken op grond van deze regeling.  
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HOOFDSTUK 2 
 

PREMIEVASTSTELLING 
 

Artikel 2.1  
 
Premie 

1. De aangesloten werkgever is jaarlijks voor elke deelnemer premie aan het fonds verschuldigd. 
De premie bedraagt een percentage van de pensioengrondslag als bedoeld in artikel 3.2. Het in 
de vorige zin bedoelde percentage wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar door het 
bestuur vastgesteld. Voor een gedeelte van een jaar wordt de premie berekend over een evenre-
dig gedeelte van de pensioengrondslag. De premie komt voor 1/3 deel ten laste van de deelne-
mer. De deelnemer is zijn aandeel in de premie verschuldigd aan zijn aangesloten werkgever. De 
aangesloten werkgever is gerechtigd bij elke loonbetaling op het salaris het werknemersdeel in te 
houden. Ten aanzien van een parttimer zal de premie worden vermenigvuldigd met de parttime-
factor. 

 
2. De aangesloten werkgever is verplicht de premie in driemaandelijkse termijnen aan het fonds af 

te dragen binnen 10 dagen na afloop van het kalenderkwartaal, waarover de premie verschuldigd 
is. Het fonds is bevoegd van de aangesloten werkgever te vorderen dat deze op door het fonds te 
bepalen tijdstippen en tot door het fonds te bepalen bedragen voorschotten op de verschuldigde 
premie aan het fonds zal betalen. Het bestuur kan in bepaalde gevallen met inachtneming van 
het bepaalde in Pensioenwet met de aangesloten werkgever een betalingsregeling treffen. 

 
3. De aangesloten werkgever is verplicht tijdig alle informatie te verstrekken of stukken te overleg-

gen die het fonds voor de berekening van de premie nodig acht. Indien de aangesloten werkge-
ver niet of niet tijdig aan deze verplichting voldoet, is het bestuur bevoegd de verschuldigde pre-
mie naar beste weten vast te stellen en te bepalen binnen welke termijn deze premie moet wor-
den voldaan. De betrokkenen zijn alsdan aan de vaststelling van de premie en aan deze termijn 
gebonden. De kosten van het vergaren en verstrekken van de door het fonds gewenste gege-
vens komen voor rekening van de aangesloten werkgever. 

 
4. Indien de aangesloten werkgever de verschuldigde premie of het van hem gevorderde voorschot 

niet op tijd heeft voldaan, is het bestuur bevoegd van hem een voorschot op de premie te vorde-
ren. Het bestuur kan een afwijkende termijn vaststellen voor de premie-  of voorschotbetaling. Het 
door het bestuur vastgestelde bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan binnen een door 
het bestuur vast te stellen termijn. De aangesloten werkgever doet onverwijld nadat is gebleken, 
dat het niet tot betaling in staat is, daarvan mededeling aan het fonds en verstrekt op verzoek van 
het fonds nadere inlichtingen en legt stukken over. 

 
5. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde premie of het van hem gevorderde voorschot is de 

aangesloten werkgever door het enkele verloop van de termijn in verzuim. Het fonds is dan be-
voegd van de aangesloten werkgever te vorderen: 

- rente over het verschuldigde bedrag vanaf de dag volgende op de dag dat het verschul-
digde bedrag betaald had moeten zijn en 

- vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten zoals bedoeld in artikel 96, lid 2 
sub c, van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd de overige kosten van ver-
volging verschuldigd volgens de wet. 

- vergoeding van de kosten van het vergaren en verstrekken van de door het fonds beno-
digde gegevens voor de vaststelling van de in te vorderen bijdrage of het gevorderde 
voorschot. 

 



 

31 mei 2016  12

 De rente wordt berekend naar het percentage van de wettelijke rente als bedoeld in de artikelen 
119a en 120 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, dat geldt op de datum waarop de rente door 
het fonds wordt gevorderd. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% 
van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50, -. 

 
6. De rechtsvordering tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde premie vervalt door verloop van 

vijf jaren sedert het einde van het boekjaar, waarover de premie is betaald 
 
 
Artikel 2.2  
 
Verzekering van de aanspraken 
 
1. Ter verwezenlijking van de aanspraken op pensioen voortvloeiende uit de tussen de aangesloten 

werkgever en de deelnemer gesloten pensioenovereenkomst, sluit het fonds verzekeringen bij de 
verzekeraar. De verzekeringen zijn onderworpen aan de bepalingen van de Pensioenwet.  Voorts 
legt het fonds alle afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst vast in een uitvoe-
ringsreglement. 

 
2. Voor zover het fonds de voor de verzekering(en) verschuldigde premies en/of koopsommen aan 

de verzekeraar heeft voldaan, is het fonds ontheven van elke pensioenverplichting jegens de 
deelnemer respectievelijk de medeverzekerde nabestaande(n) van de deelnemer. 

 
3. Voor de vaststelling van de pensioenaanspraken van de deelnemer wordt de premie geacht aan 

het fonds te zijn betaald, indien de aangesloten werkgever wel de bijdrage van de deelnemer op 
zijn loon heeft ingehouden of van de deelnemer heeft ontvangen maar de premie niet aan het 
fonds heeft afgedragen. 

 
4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet als er overname van de premiebetaling door het Uitvoe-

ringsinstituut werknemersverzekeringen plaatsvindt uit hoofde van de Werkloosheidswet. 
 
5. Het bestuur kan in individuele situaties besluiten toch aanspraken toe te kennen. 
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HOOFDSTUK 3 
 

PENSIOENGRONDSLAG 
 
Artikel 3.1 
 
Jaarsalaris 
 
1. Onder jaarsalaris wordt verstaan 12 maal het met de deelnemer overeengekomen vaste bruto 

maandsalaris (inclusief spaarloon en levensloopbijdrage), vermeerderd met de vakantietoeslag 
en de structurele eindejaarsuitkering. Gratificaties, tantièmes, vergoeding voor overwerk en ande-
re door de aangesloten werkgever nader aan te geven emolumenten, blijven buiten beschouwing. 
Voor een parttimer wordt dit bedrag vervolgens herrekend naar een fulltime salaris door deling 
door de parttime-factor. 

 
2. Het jaarsalaris is aan een maximum verbonden, dat jaarlijks wordt aangepast aan de ontwikkeling 

van de Algemene Ouderdomswet. Op 1 januari 2015 is dit bedrag vastgesteld op €  50.719,-. 
 
3. Indien op de datum van vaststelling van het jaarsalaris de aangesloten werkgever aan de werk-

nemer tijdelijk geen jaarsalaris of niet het normale jaarsalaris verschuldigd is over perioden als 
bedoeld in artikel 10a, eerste lid van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als het jaar-
salaris van de deelnemer beschouwd, het jaarsalaris dat bij aanvang van die periode gold. 

 
 
Artikel 3.2 
 
Pensioengrondslag 
 
1. Onder de pensioengrondslag van de deelnemer wordt verstaan: het voor hem geldende jaarsala-

ris verminderd met de franchise. 
 
2. De in het eerste lid bedoelde franchise wordt voor elk kalenderjaar door het bestuur vastgesteld 

en bedraagt ten minste het fiscaal minimum zoals genoemd in artikel 18a, achtste lid, onderdeel 
a. van de Wet op de loonbelasting 1964. De franchise wordt daarbij steeds op een veelvoud van 
één euro naar beneden afgerond. De franchise is per 1 januari 2015  

 € 13.337,-. Het bedrag van de franchise wordt jaarlijks per 1 januari, voor zover het bestuur niet 
anders beslist, aangepast aan de ontwikkeling van de Algemene Ouderdomswet. 

 
3. De pensioengrondslag van de deelnemer wordt vastgesteld of opnieuw vastgesteld: 

a. bij de aanvang van elk kalenderjaar; 
b. indien de deelneming in de loop van een kalenderjaar aanvangt of opnieuw aanvangt: bij de 

aanvang respectievelijk de hernieuwde aanvang van de deelneming; 
c. indien de deelnemer in de loop van een kalenderjaar aansluitend van dienstbetrekking veran-

dert: bij de aanvang van de nieuwe dienstbetrekking; 
d. bij iedere wijziging van de parttime-factor; 
e. bij een verlaging van het jaarsalaris gedurende het kalenderjaar; 

 
4. Bij een wijziging van de pensioengrondslag worden de op basis van dit pensioenreglement tot het 

moment van wijziging al opgebouwde aanspraken op levenslang ouderdomspensioen en levens-
lang partnerpensioen niet verlaagd. 
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5. Indien de financiële situatie van de bedrijfstak zulks vereist kan het bestuur het opnemen van wij-
zigingen in het jaarsalaris, welke normaliter voor de vaststelling van de pensioengrondslag in 
aanmerking worden genomen, van jaar tot jaar beperken. 
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HOOFDSTUK 4 

 
REGELING LEVENSLANG OUDERDOMSPENSIOEN 

 
Artikel 4.1  
 
Levenslang ouderdomspensioen 
 
1. Het levenslang ouderdomspensioen wordt per jaar opgebouwd volgens het middelloonsysteem. 

Het totaal van het verzekerde levenslang ouderdomspensioen bedraagt voor elk deelnemingsjaar 
1,52% van de pensioengrondslag waarover gedurende het betreffende deelnemingsjaar premie is 
betaald aan het fonds of geacht wordt te zijn betaald. Een gedeelte van een deelnemingsjaar 
wordt naar evenredigheid meegeteld. Het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen kan jaar-
lijks geïndexeerd worden op grond van artikel 10.1 van dit reglement.  

 
2. Het in de achterliggende deelnemingsjaren opgebouwde pensioen, inclusief indexaties, is het 

totaal opgebouwde pensioen. Het te bereiken levenslang ouderdomspensioen is het totaal opge-
bouwde pensioen plus het pensioen dat de deelnemer op basis van de laatst vastgestelde pensi-
oengrondslag nog op kan bouwen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de deelnemer tot de pensi-
oenrichtdatum deelneemt in de regeling. 

 
3. De aanspraak op levenslang ouderdomspensioen dient voor de deelnemer in elk geval steeds aan 

het einde van het kalenderjaar dan wel, indien dat eerder is, bij beëindiging van de deelneming , 
volledig te zijn gefinancierd. 

 
 
Artikel 4.2  
 
Uitruil van levenslang partnerpensioen voor levenslang ouderdomspensioen 

1. In dit artikel wordt verstaan onder (bijzonder) levenslang partnerpensioen het op de pensioenda-
tum opgebouwde (bijzondere) levenslang partnerpensioen als genoemd in artikel 5.1.  

 
2. De (gewezen) deelnemer kan bij het bereiken van de pensioendatum, zijn aanspraak op levens-

lang partnerpensioen geheel of gedeeltelijk uitruilen teneinde zijn aanspraak op levenslang ouder-
domspensioen te verhogen. De keuze hiervoor kan éénmalig worden gemaakt, waarbij tegelijker-
tijd de partner van de (gewezen) deelnemer schriftelijk dient te verklaren in te stemmen met de 
keuze. Op een eenmaal gemaakte keuze kan niet worden teruggekomen. Het door de (gewezen) 
deelnemer vóór 1 januari 2002 opgebouwde partnerpensioen wordt hierbij niet in aanmerking ge-
nomen.  

 
3. Indien de aanspraak op levenslang partnerpensioen geheel of gedeeltelijk wordt uitgeruild, wordt 

de aanspraak op levenslang ouderdomspensioen verhoogd aan de hand van een door het be-
stuur, vastgestelde tabel (Bijlage 1). Deze tabel is voor de periode van 1 januari 2015 tot  
1 januari 2016 vastgesteld met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. 
De tabel is zodanig vastgesteld dat voor de deelnemers en gewezen deelnemers dezelfde ruilvoet 
geldt en sprake is van collectieve actuariële gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 60 van de 
Pensioenwet. Het bepaalde in artikel 18d, tweede lid van de Wet op de loonbelasting 1964 is hier-
bij  van overeenkomstige toepassing. Een eenmaal toegepaste ruilvoet wijzigt ten aanzien van be-
trokkene niet, ook al wordt de ruilvoet na afloop van de periode voor nieuwe gevallen aangepast. 
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4. Indien artikel 5.3 van toepassing is, dan wordt in plaats van dit percentage een percentage gele-
zen dat wordt verkregen door toepassing van de volgende formule: 

 
(A – B) 
---------  x percentage volgens de tabel als vermeld op bijlage 1 
 A 
 
Waarbij geldt: 
A = de aanspraak op jaarlijks levenslang partnerpensioen als bedoeld in artikel 5.1; 
B = de aanspraak op bijzonder partnerpensioen als bedoeld in artikel 5.3. 
 

5. De keuze voor het geheel of gedeeltelijke uitruilen van de aanspraak op levenslang partnerpensi-
oen, dient maximaal een jaar en minimaal een half jaar voor de pensioendatum schriftelijk aan het 
fonds kenbaar te worden gemaakt en heeft geen invloed op de hoogte van het verzekerde we-
zenpensioen en op de eventueel vóór de pensioenrichtdatum reeds verkregen premievrije aan-
spraken op bijzonder partnerpensioen. 

 

Artikel 4.3  
 
Ingangs- en einddatum ouderdomspensioen  

1. Het levenslang ouderdomspensioen van de (gewezen) deelnemer gaat in op de pensioenrichtda-
tum en eindigt op de laatste dag van de maand, waarin de pensioengerechtigde overlijdt. 

 
2. Het levenslang ouderdomspensioen kan niet ingaan vóór de eerste dag van de maand waarin de 

leeftijd van 60 jaar wordt bereikt en niet nà het bereiken van de leeftijd die vijf jaar hoger is dan de 
eerste dag van de maand waarin het recht op AOW is ontstaan. 

 
3. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer gaat het levenslang ouderdomspensioen in vóór de 

pensioenrichtdatum. In deze gevallen wordt het levenslang ouderdomspensioen verlaagd aan de 
hand van een door het bestuur, vastgestelde tabel. De tabel met vervroegingsfactoren is opgeno-
men in bijlage 1 bij dit reglement. Het verzoek tot vervroeging van het levenslang ouderdomspen-
sioen moet drie maanden vóór de gewenste pensioendatum worden ingediend bij het fonds. In-
dien de deelnemer in dienst blijft van de aangesloten werkgever, blijft hij deelnemer in de regeling 
en vindt met inachtneming van artikel 4.5 pensioenopbouw plaats. 

 
4. Indien de (gewezen) deelnemer er voor heeft gekozen het levenslang ouderdomspensioen ver-

vroegd te laten ingaan en het bedrag van het verlaagde levenslang ouderdomspensioen onder de 
grens voor afkoop wegens geringheid zou uitkomen, dan kan het pensioen niet ingaan. In dat ge-
val zal een vervroegde ingangsdatum zodanig moeten worden gekozen, dat het pensioen boven 
de afkoopgrens, genoemd in artikel 66, van de Pensioenwet, blijft uitkomen. 

 
5. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer gaat het levenslang ouderdomspensioen in na de pen-

sioenrichtdatum. Een verzoek tot uitstel wordt slechts gehonoreerd indien en voor zover het 
dienstverband met een aangesloten werkgever ten genoegen van het fonds aantoonbaar wordt 
voortgezet. Het levenslang ouderdomspensioen wordt verhoogd aan de hand van een door het 
bestuur, vastgestelde tabel. De tabel met uitstelfactoren is opgenomen in bijlage 1 bij dit regle-
ment. Het verzoek tot uitstel van het levenslang ouderdomspensioen moet drie maanden vóór de 
pensioenrichtdatum worden ingediend bij het fonds. Zodra het dienstverband eindigt, dan wel als 
het levenslang ouderdomspensioen de grens van 100% van het pensioengevend loon heeft be-
reikt, gaat het pensioen direct in. 
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6. Het totale ouderdomspensioen mag het fiscale maximum (100% van het laatstgenoten gemaxi-
meerde pensioengevend loon) niet overschrijden. Bij het bereiken van dit maximum gaat het pen-
sioen in. Op grond van artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 kan het fiscale maximum 
worden overschreden indien de (gewezen) deelnemer gebruik maakt van de mogelijkheden zoals 
opgenomen in de artikelen 4.2, 4.4, 10.1, 11.1 en 11.2 van dit pensioenreglement. 

 
7. De deelnemer waarvan de pensioenopbouw plaatsvindt door middel van premievrije deelneming 

kan gebruik maken van het vervroegen van de pensioenrichtdatum. De premievrije deelnemer 
dient voor het fonds aan te tonen dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering door pensionering wordt 
beëindigd. 

 

Artikel 4.4  
 
Hoog/laag- en laag/hoog-uitruil ouderdomspensioen 
 
1. De deelnemer heeft éénmalig het recht om bij het bereiken van de pensioendatum zijn alsdan 

ingaand levenslang ouderdomspensioen om te zetten in een ouderdomspensioen dat gedurende 
een op grond van lid 2 vastgestelde periode: 
• hoger is dan het oorspronkelijke levenslang ouderdomspensioen en in de periode daarna la-

ger is dan het oorspronkelijke levenslang ouderdomspensioen, of, 
• lager is dan het oorspronkelijke levenslang ouderdomspensioen en in de periode daarna ho-

ger is dan het oorspronkelijke levenslang ouderdomspensioen, 
 waarbij niet meer dan één hoge of één lage uitkering kan worden vastgesteld. 
 
2. Voor de variatie in de uitkering als bedoeld in het vorige lid kan de (gewezen) deelnemer kiezen 

uit één van de volgende perioden: 
-   5 jaar vanaf de pensioenrichtdatum; 
- 10 jaar vanaf de pensioenrichtdatum; of 
- vanaf de pensioendatum tot de eerste dag van de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd 

wordt bereikt. 
 
3. De laagste uitkering bedraagt niet minder dan 75% van de hoogste uitkering. Voor de toepassing 

van deze verhouding wordt tot de pensioenrichtdatum het gedeelte dat overeenkomt met het be-
drag van twee maal de enkelvoudige gehuwden AOW inclusief vakantietoeslag buiten beschou-
wing gelaten. De keus voor hoog-laag heeft geen invloed op de hoogte van het meeverzekerde 
partnerpensioen. 

 
4. De mate van variatie dient minimaal 3 maanden voor de pensioendatum schriftelijk aan het fonds 

kenbaar te worden gemaakt en is alsdan onherroepelijk. 
 
5. De berekening van de in de vorige leden bedoelde uitkeringen vindt plaats op basis van voor 

mannen en vrouwen gelijke factoren. Deze factoren zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit pensioen-
reglement. 

 

Artikel 4.5  
 
Deeltijdpensioen 
 
1. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer gaat het levenslang ouderdomspensioen op de pensi-

oendatum gedeeltelijk in. Voor het gedeelte van de arbeidsduur dat de deelnemer in dienst blijft 
van de aangesloten werkgever, blijft hij deelnemer in de regeling. Voor dit gedeelte vindt pensi-
oenopbouw plaats conform deeltijdarbeid.  

 
2. De ingangsdatum van het deeltijdpensioen kan liggen tussen de eerste dag van de maand waarin 

de deelnemer 60 respectievelijk 66 jaar wordt. 
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3. De gedeeltelijke ingang kan uitsluitend plaatsvinden voor ten hoogste 50% van de oorspronkelijk 

in de arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidstijd  en beslaat minimaal een periode van 1 
jaar. Een eenmaal gekozen ingangsdatum voor deeltijdpensioen is onherroepelijk. Afhankelijk 
van de gekozen ingangsdata worden de pensioenen actuarieel gekort, verhoogd of omgezet. 
Een ingaand pensioen mag nooit minder bedragen dan het wettelijk minimumbedrag voor afkoop 
wegens geringheid zoals opgenomen in de Pensioenwet. 

 
4.  De ingangsdatum van het resterende pensioen ligt tussen 1 jaar volgend op de ingangsdatum 

van het deeltijdpensioen en de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt. De 
ingangsdatum kan niet later zijn dan de datum waarop het totale pensioen het fiscale maximum 
bereikt. 

 
5. De berekening van de in lid 3 bedoelde uitkering vindt plaats op basis van voor mannen en 

vrouwen gelijke factoren. Deze factoren zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit pensioenreglement. 
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 HOOFDSTUK 5  
 

NABESTAANDENPENSIOEN 
 

Artikel 5.1  
 
Levenslang partnerpensioen 

1. Het levenslang partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) 
deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Het wordt vervolgens levenslang aan de partner uitge-
keerd en eindigt op de laatste dag van de maand waarin de partner overlijdt. 

 
2. Voor de partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde bedraagt het levenslang part-

nerpensioen behoudends uitruil 70% van het totaal opgebouwde ouderdomspensioen van de 
(gewezen) deelnemer of gepensioneerde. In geval van overlijden tijdens de deelneming wordt het 
verkregen jaarlijks levenslang partnerpensioen verhoogd met 70% van het levenslang ouder-
domspensioen dat over de periode vanaf het tijdstip van overlijden tot de pensioenrichtdatum zou 
kunnen worden opgebouwd. Indien het overlijden plaatsvindt vóór 31 december 2020 dan wel 
vóór de pensioendatum indien dit eerder is, wordt hierbij de extra aanspraak op levenslang ouder-
domspensioen, als bedoeld in artikel 17.4, buiten beschouwing gelaten. Het bepaalde in artikel 1.4 
is hierbij van overeenkomstige toepassing.  

 
3. Bij de vaststelling van de hoogte van het levenslang partnerpensioen in geval van overlijden tij-

dens de deelneming als bedoeld in het vorige lid, wordt aangenomen dat in de ten tijde van het 
overlijden van de deelnemer geldende pensioengrondslag geen wijziging meer zou zijn gekomen. 
Voorts wordt niet meer in aanmerking genomen dan de cao-verhogingen tussen de data van vast-
stelling van de laatste en de voorlaatste pensioengrondslag verhoogd met 10% van het jaarsalaris 
waarnaar de laatste pensioengrondslag is berekend. 

 
4. Ten aanzien van de werknemer, als bedoeld in artikel 1.3, lid 2, wordt het levenslang partnerpen-

sioen vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Hierbij wordt deze werkne-
mer als deelnemer beschouwd. 

 
5. Om in aanmerking te komen voor levenslang partnerpensioen kan de (gewezen) deelnemer of 

gepensioneerde slechts één partner hebben, dit ter beoordeling van het bestuur. 
 
6. Geen aanspraak op levenslang partnerpensioen bestaat er als de (gewezen) deelnemer of ge-

pensioneerde door dan wel met medeplichtigheid van de partner opzettelijk van het leven is be-
roofd. 

 
7. Het eventueel opgebouwde bijzonder partnerpensioen, met inbegrip van de verleende indexaties, 

wordt op het opgebouwde levenslang partnerpensioen in mindering gebracht. 
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Artikel 5.2 
 
Uitruil van levenslang ouderdomspensioen voor levenslang partnerpensioen 
 
1. De (gewezen) deelnemer heeft éénmalig het recht (een deel van) zijn opgebouwde aanspraken 

op levenslang ouderdomspensioen op de pensioendatum van het levenslang ouderdomspensioen 
of bij beëindiging van de deelneming uit te ruilen voor extra aanspraken op levenslang partner-
pensioen. In dat geval wordt de aanspraak op levenslang partnerpensioen verhoogd aan de hand 
van een door het bestuur, gehoord de actuaris, vastgestelde tabel (bijlage 1). Deze tabel is vast-
gesteld met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. De tabel is zodanig 
vastgesteld dat sprake is van collectieve actuariële gelijkwaardigheid hetgeen inhoudt dat de col-
lectieve actuariële waarde van het levenslang partnerpensioen dat wordt gekozen in plaats van 
het levenslang ouderdomspensioen ongeacht de datum waarop de keuze wordt gemaakt, ten 
minste gelijkwaardig is aan de op dezelfde grondslagen berekende collectieve waarde van dat le-
venslang ouderdomspensioen. 

 
2. Het fonds biedt de (gewezen) deelnemer bij beëindiging van de deelneming en in het laatste jaar 

voor de pensioenrichtdatum van het fonds standaard de mogelijkheid om (een deel van) zijn op-
gebouwde aanspraken op levenslang ouderdomspensioen uit te ruilen voor extra aanspraken op 
levenslang partnerpensioen. In dat geval wordt de aanspraak op levenslang partnerpensioen ver-
hoogd aan de hand van een door het bestuur, gehoord de actuaris, vastgestelde tabel (bijlage 1). 
Deze tabel is vastgesteld met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. De 
tabel is zodanig vastgesteld dat sprake is van collectieve actuariële gelijkwaardigheid hetgeen in-
houdt dat de collectieve actuariële waarde van het levenslang partnerpensioen dat wordt gekozen 
in plaats van het levenslang ouderdomspensioen ongeacht de datum waarop de keuze wordt ge-
maakt, ten minste gelijkwaardig is aan de op dezelfde grondslagen berekende collectieve waarde 
van dat levenslang ouderdomspensioen. 

 
3. De keuze als bedoeld in lid 1 dient minimaal een 3 maanden voor de pensioendatum schriftelijk 

aan het fonds kenbaar te worden gemaakt en is alsdan onherroepelijk. 
 
4. Na uitruil als bedoeld in de leden 1 en 2 kan het levenslang partnerpensioen niet meer bedragen 

dan 70% van het levenslang ouderdomspensioen dat na de uitruil resteert. 
 
5. De deelnemer die vóór de pensioendatum (een deel van) zijn levenslang ouderdomspensioen 

heeft uitgeruild voor extra aanspraken op levenslang partnerpensioen heeft het recht om op de 
pensioenrichtdatum de extra aanspraken op levenslang partnerpensioen als hiervoor bedoeld 
weer uit te ruilen voor levenslang ouderdomspensioen. 

 

Artikel 5.3 
 
Bijzonder partnerpensioen 
 
1. De ex-partner heeft in geval van echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van 

tafel en bed, dan wel beëindiging van de registratie van de partnerrelatie aanspraak op bijzonder 
partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het premievrije levenslang partner-
pensioen op de scheidingsdatum als bedoeld in artikel 9.2, lid 3. Dit is het premievrije levenslang 
partnerpensioen dat zou bestaan als de deelneming op de scheidingsdatum zou zijn geëindigd, 
verhoogd met eventuele indexaties. Bij meerdere beëindigde partnerrelaties wordt met de eerder 
verkregen bijzondere partnerpensioenen en de daarop eventueel verleende indexaties rekening 
gehouden. 
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2. Geen aanspraak op bijzonder partnerpensioen krachtens dit artikel  heeft degene die gebruik 

heeft gemaakt van de mogelijkheid tot conversie van de aanspraak op bijzonder partnerpensioen 
als bedoeld in artikel 9.2, lid 7. 

 
3. Aan de ex-partner van de deelnemer voor wie aanspraak is ontstaan op bijzonder partnerpensi-

oen wordt een bewijs van deze aanspraak uitgereikt. 
 
4. Het bijzonder partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de (gewezen) 

deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Het eindigt op de laatste dag van de maand waarin de ex-
partner of gepensioneerde overlijdt. 

 
5. Een ex-partner met een recht op bijzonder partnerpensioen als bedoeld in het eerste lid, heeft het 

recht dit te vervreemden aan een eerdere of latere partner van de overleden deelnemer, gewezen 
deelnemer of gepensioneerde, mits: 
a. de verzekeraar bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende wijziging van het risi-

co te dekken; 
b. de vervreemding onherroepelijk is; en 
c. dit wordt overeengekomen bij notarieel verleden akte. 

 
 

Artikel 5.4  
 
Wezenpensioen 
 
1. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen of gepensio-

neerde) deelnemer overlijdt en wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand, waarin 
het kind niet meer pensioengerechtigd is of van eerder overlijden. Het wezenpensioen, toekomen-
de aan het kind geboren binnen 307 dagen na het overlijden van de deelnemer, gaat in op de dag 
van geboorte.  

 
2. Voor ieder kind van de deelnemer bedraagt het wezenpensioen 14% van het totaal opgebouwde 

levenslang ouderdomspensioen van de deelnemer. In geval van overlijden tijdens de deelneming 
wordt het verkregen jaarlijks wezenpensioen verhoogd met 14% van het levenslang ouderdoms-
pensioen dat over de periode vanaf het tijdstip van overlijden tot de pensioenrichtdatum zou kun-
nen worden opgebouwd. Hierbij wordt aangenomen dat in de ten tijde van het overlijden van de 
deelnemer geldende pensioengrondslag geen wijziging meer zou zijn gekomen. Voor ieder kind 
van de gewezen of gepensioneerde deelnemer bedraagt het wezenpensioen 14% van het opge-
bouwde en uitgekeerde levenslang ouderdomspensioen. Het bepaalde in artikel 1.4 is hierbij van 
overeenkomstige toepassing. 

 
3. Bij de vaststelling van de hoogte van het wezenpensioen in geval van overlijden tijdens de deel-

neming als bedoeld in het vorige lid, wordt aangenomen dat in de ten tijde van het overlijden van 
de deelnemer geldende pensioengrondslag geen wijziging meer zou zijn gekomen. Voorts wordt 
niet meer in aanmerking genomen dan de cao-verhogingen tussen de data van vaststelling van de 
laatste en de voorlaatste pensioengrondslag verhoogd met 10% van het jaarsalaris waarnaar de 
laatste pensioengrondslag is berekend. 

 
4. Ten aanzien van de werknemer, als bedoeld in artikel 1.3, lid 2, wordt het wezenpensioen vastge-

steld overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Hierbij wordt deze werknemer als deel-
nemer beschouwd. 
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5. Ten hoogste vijf kinderen komen voor toekenning van volledig wezenpensioen in aanmerking. 
Indien er meer dan vijf kinderen zijn, wordt het beschikbare bedrag gelijkelijk over alle kinderen 
verdeeld. 

 
6. Het wezenpensioen wordt verdubbeld met ingang van de eerste dag van de maand, waarin het 

kind ouderloos wordt. 
 
7. Geen aanspraak op wezenpensioen bestaat er voor het kind door wie of met wiens medeplichtig-

heid de deelnemer opzettelijk van het leven is beroofd. 
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HOOFDSTUK 6 

 
RECHTEN GEWEZEN DEELNEMERS (zgn. slapersrechten) 

Artikel 6.1  
 
Aanspraken bij beëindiging van de deelneming anders dan door overlijden 
 
1. Indien de beëindiging van de deelneming vóór de pensioenrichtdatum plaatsvindt, anders dan 

door overlijden, verkrijgt de gewezen deelnemer voor zich jegens het fonds premievrije evenredi-
ge aanspraken op pensioen, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in het volgende lid. 

 
2. Per de datum van beëindiging van de dienstbetrekking wordt een evenredige aanspraak op le-

venslang ouderdomspensioen vastgesteld. 
Deze vaststelling vindt plaats door de aanspraak op levenslang ouderdomspensioen, zoals die 
zou gelden bij ongewijzigde voortzetting van de deelneming in de pensioenregeling te verminde-
ren met de aanspraak op levenslang ouderdomspensioen, zoals die, onder dezelfde veronderstel-
ling, zou worden verkregen over de periode vanaf de beëindiging van de dienstbetrekking tot de 
pensioenrichtdatum. De deelnemer verkrijgt voor de medeverzekerde nabestaanden, aanspraken 
op levenslang partner- en/of wezenpensioen in de oorspronkelijke toegezegde verhouding tot het 
levenslang ouderdomspensioen. 

 
3. De in het vorige lid bedoelde aanspraak zal in elk geval steeds aan het einde van ieder kalender-

jaar dan wel, indien dat eerder is, bij beëindiging van de deelneming, volledig te zijn afgefinan-
cierd. 
 

4. Van de pensioenaanspraken ingevolge dit artikel worden door het fonds bewijsstukken verstrekt. 
Deze aanspraken blijven onderworpen aan de voorwaarden zoals omschreven in dit reglement. 

 

Artikel 6.2  
 
Voortzetting van de geëindigde verplichte deelneming/vrijwillige voortzetting 
 
1. Bij beëindiging van de deelneming anders dan door overlijden of het ingaan van het levenslang 

ouderdomspensioen is de gewezen deelnemer, voor eigen rekening en onder goedkeuring van 
het bestuur, bevoegd de verzekering voort te zetten onder met de verzekeraar nader overeen te 
komen voorwaarden en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Regeling Taakaf-
bakening en Fiscale regeling. Het verzoek tot voortzetting van de verzekering dient uiterlijk  negen 
maanden na uitdiensttreding te worden ingediend bij het bestuur van het fonds. 

 
2. De voortzetting van de verzekering als bedoeld in lid 1 kan gedurende een periode van maximaal 

drie jaar worden voortgezet onder de voorwaarden dat: 
- de deelnemer voorafgaand aan de vrijwillige voortzetting reeds drie jaar heeft deelgenomen 

aan de pensioenregeling; 
- de deelname aan de pensioenregeling na het ontslag ongewijzigd wordt voortgezet; 
- de deelnemer na het ontslag niet deelneemt aan een pensioenregeling bij een eventuele 

nieuwe werkgever, of een oudedagsreserve vormt als bedoeld in artikel 3.67 Wet inkomsten-
belasting 2001 of deelneemt aan een beroepspensioenregeling; 

- de vrijwillige voortzetting niet plaatsvindt in de periode van drie jaren voorafgaande aan de 
pensioenrichtdatum, tenzij degene die de pensioenregeling vrijwillig voortzet aannemelijk 
maakt dat hij om medische redenen de dienstbetrekking heeft beëindigd. 

 
 
 
 
 



 

31 mei 2016  24

3. De in het vorige lid genoemde maximale voortzettingsperiode geldt niet indien: 
- het ontslag is veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid;  
- de gewezen werknemer na het ontslag een uitkering ontvangt die bedoeld is de inkomsten uit 

het beëindigde dienstverband te vervangen, en de uitkering vloeit voort uit een regeling die is 
afgesproken tussen werkgever(s) en werknemer(s); 

 
Voortzetting in bovengenoemde gevallen is beperkt tot respectievelijk ten hoogste de duur van de 
arbeidsongeschiktheid, de periode waarin de uitkering wordt ontvangen of de periode waarin het 
FVP middelen ter beschikking stelt. 
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HOOFDSTUK 7 
 

VERLOF EN PENSIOENOPBOUW  
 

Artikel 7.1 
 
Ouderschaps- en kortdurend zorgverlof 
 
1. De deelnemer die gebruik maakt van ouderschaps- of kortdurend zorgverlof in de zin van de Wet 

Arbeid en Zorg bouwt over deze periode levenslang ouderdomspensioen op, met inachtneming 
van het bepaalde in de leden 2 en 3. 

 
2. De pensioenopbouw wordt tijdens deze periode voortgezet, mits de deelnemer het werknemers-

deel van de premie blijft afdragen. De aangesloten werkgever blijft tijdens deze periode ook de 
werkgeversbijdrage verschuldigd. 

 
3. Over de periode waarin de deelnemer ouderschaps- of kortdurend zorgverlof geniet geldt de pen-

sioengrondslag zoals deze direct voorafgaand aan de datum van ingang van de periode van het 
verlof gold. De aangesloten werkgever is verplicht aan het fonds op te geven wanneer een werk-
nemer gebruik gaat maken van verlof als bedoeld in lid 1. 

 
 
Artikel 7.2 
 
Onbetaald verlof 
 
1. Indien een deelnemer gedurende de volledige met zijn aangesloten werkgever overeengekomen 

wekelijkse arbeidsduur gebruik maakt van onbetaald verlof met instandhouding van de arbeids-
overeenkomst, wordt de deelneming in het fonds voortgezet met dien verstande dat tijdens de pe-
riode van onbetaald verlof geen aanspraken op levenslang ouderdomspensioen worden opge-
bouwd. 

 
2. Indien een deelnemer gedurende een gedeelte van de met zijn aangesloten werkgever overeen-

gekomen arbeidsduur gebruik maakt van onbetaald verlof, wordt de deelneming in het fonds 
voortgezet met dien verstande dat er alleen opbouw van de in het eerste lid genoemde aanspra-
ken plaatsvindt over het gedeelte van de arbeidsduur waarover arbeid wordt verricht. De premie 
en de aanspraken worden vastgesteld conform artikel 1.4. 

 
3. De deelnemer die in afwijking van de leden 1 en 2 gedurende de periode van onbetaald verlof 

aanspraken op levenslang ouderdomspensioen wenst op te bouwen, dient binnen drie maanden 
na het einde van het kalenderjaar waarin het onbetaalde verlof werd opgenomen, een verzoek te 
doen bij het fonds. Het fonds kan een zodanig verzoek voor een periode van ten hoogste 10 da-
gen inwilligen. Indien het fonds een zodanig verzoek inwilligt, is de deelnemer de volledige premie 
zoals vastgesteld conform artikel 2.1, lid 1, aan het fonds verschuldigd. Het fonds bepaalt op wel-
ke wijze, in welke termijnen en op welke tijdstippen de ingevolge dit lid verschuldigde premie aan 
het fonds moet worden voldaan. 

 
4. Bij opname van onbetaald verlof zal dit verlof, tot een maximum van 18 maanden, geen invloed 

hebben op de aanspraak op levenslang partnerpensioen van de deelnemer gedurende deelname 
aan deze pensioenregeling. 
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HOOFDSTUK 8 
 

VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 
Artikel 8.1 
 
Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid 
 
1.   Als er sprake is van pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid bete-

kent dit dat de pensioenopbouw en risicoverzekering doorgaat zonder dat hiervoor premies ver-
schuldigd zijn. 

2.   De deelnemer van wie de eerste ziektedag is gelegen voor de aanvang van de deelname en als 
gevolg van deze ziekte na de aanvang van de deelname een WIA-uitkering ontvangt, heeft alleen 
recht op pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid over de toename 
van de mate van arbeidsongeschiktheid ten opzichte van de mate van arbeidsongeschiktheid zo-
als die gold bij de eerste toekenning van de WIA-uitkering.  
 
De deelnemer die bij de aanvang van de deelname een WIA-uitkering ontvangt, heeft alleen recht 
op pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid over de toename van de 
mate van arbeidsongeschiktheid na de start van de verzekering.  Als de deelnemer na de start 
van de verzekering revalideert, vervallen de genoemde beperkingen. 

3.   Als de deelnemer volledig arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering ontvangt, wordt de pen-
sioenopbouw en de risicoverzekering van de pensioenaanspraken voortgezet. Hierbij wordt reke-
ning gehouden met het bepaalde in lid 7.  

4.   Als de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering ontvangt, dan kunnen 
twee situaties worden onderscheiden: 

-    De deelnemer behoudt een dienstbetrekking bij de werkgever. 
Zolang de dienstbetrekking blijft bestaan wordt de pensioenopbouw en risicoverzekering van de 
pensioenaanspraken volgens deze pensioenregeling voortgezet. Bij aanpassing van de pensi-
oenaanspraken wordt aangenomen dat de deelnemer ook een dienstbetrekking heeft voor de 
mate waarin de deelnemer arbeidsongeschikt is verklaard. 

-    De dienstbetrekking met de werkgever wordt beëindigd.  
Als de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en de dienstbetrekking bij de werkgever 
wordt beëindigd, dan wordt voor het arbeidsongeschikte deel de pensioenopbouw en risicoverze-
kering voortgezet volgens de bepalingen van dit artikel.  
                

5.   Als de AOW ingangsdatum van een deelnemer voor de pensioendatum ligt, worden voor de pen-
sioenaanspraken die worden opgebouwd en verzekerd zonder dat hiervoor premies verschuldigd 
zijn de deelnemingsjaren in aanmerking genomen tot de eerste dag van de maand waarin voor 
de deelnemer de AOW-uitkering ingaat. 
De AOW ingangsdatum is de ingangsdatum van de AOW-uitkering die voor de deelnemer geldt 
op het tijdstip waarop de pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid 
ingaat. 

6.    De pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid gaat in per de eerste 
dag van de maand waarin de deelnemer een WIA-  uitkering ontvangt, maar niet eerder dan 104 
weken na de eerste ziektedag.  

7.   Indien de deelnemer bij aanvang van de verzekering ziek is, gaat de pensioenopbouw en de risi-
coverzekering wegens arbeidsongeschiktheid in per de eerste dag van de maand waarin de 
deelnemer recht krijgt op een WIA-uitkering over de toename van de mate van arbeidsonge-
schiktheid ten opzichte van de mate van arbeidsongeschiktheid die gold bij de eerste toekenning 
van de WIA-uitkering. 
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Indien de deelnemer bij aanvang van de verzekering arbeidsongeschikt is, gaat de pensioenop-
bouw en de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid in per de eerste dag van de maand 
waarin de deelnemer recht krijgt op een WIA-uitkering over de toename van de mate van ar-
beidsongeschiktheid. 
De pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid wordt uiterlijk voort-
gezet tot de eerste dag van de maand waarin voor de deelnemer de AOW-uitkering ingaat. Dit is 
de ingangsdatum van de AOW-uitkering die voor de deelnemer geldt op het tijdstip waarop de 
pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid ingaat.  
De  pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid wordt uiterlijk voort-
gezet tot de pensioendatum.  

8.   De pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid vindt plaats op basis 
van de pensioenaanspraken op de dag voorafgaand aan de dag waarop de deelnemer recht 
krijgt op een WIA-uitkering, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.  

9.   Dit geldt niet indien het pensioengevend salaris waarop de pensioenaanspraken zijn gebaseerd in 
de twee jaar daaraan voorafgaand met meer  dan 5% is gestegen. Dan is de pensioenopbouw en 
de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid beperkt tot de pensioenaanspraken, die zou-
den zijn vastgesteld wanneer het pensioengevend salaris met het voor de betreffende jaren gel-
dende bedrag zou zijn gestegen. 

10.  De premievrije pensioenopbouw en de risicodekking wegens arbeidsongeschiktheid worden ver-
menigvuldigd met een voortzettingspercentage dat is gerelateerd aan de mate van arbeidsonge-
schiktheid zoals die door het UWV wordt vastgesteld. Deze voortzettingspercentages zijn weer-
gegeven in de onderstaande tabel. 

  
Mate van arbeidsonge-
schiktheid in procenten 

  
Voortzettingspercentage 

Minder dan 35 0 
35 tot 45 40 
45 tot 55 50 
55 tot 65 60 
65 tot 80 72,5 

80 tot en met 100 100 
Als het feitelijk uitkeringspercentage van de WIA lager is dan het percentage dat behoort bij de 
mate van arbeidsongeschiktheid van de deelnemer, dan vindt een voortgezette pensioenopbouw 
en risicoverzekering plaats overeenkomstig dit lagere percentage. 

Voor de deelnemer die bij de start van de verzekering al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was of die 
ziek was en aansluitend recht op een WIA-uitkering heeft gekregen waarbij de mate van arbeids-
ongeschiktheid bij de eerste toekenning minder dan 80% bedraagt, is alleen de toename van de 
mate van arbeidsongeschiktheid verzekerd. Voor deze deelnemer vindt de pensioenopbouw en 
risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid plaats op basis van het bepaalde in lid 14 of lid 
15. 

11.  De voortgezette pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid wijzigt met 
ingang van: 
- de eerste dag van de maand waarin het recht op een verhoogde WIA-uitkering ingaat; 
- de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het recht op een verlaagde WIA-

uitkering ingaat. 

12.  De deelnemer die op de dag voorafgaand aan de uitdiensttreding of einde uitvoeringsovereen-
komst ziek is en in aansluiting daarop recht heeft op een WIA-uitkering behoudt het recht op pen-
sioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid.  

De pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid wordt gebaseerd op: 
- de mate van arbeidsongeschiktheid zoals die gold bij de eerste toekenning van de WIA-       uit-

kering; 
- de pensioenaanspraken direct voorafgaand aan de eerste van de datum uitdiensttreding. 
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Een toename van de mate van arbeidsongeschiktheid, na uitdiensttreding of einde uitvoerings-
overeenkomst,  leidt niet tot een hogere pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeids-
ongeschiktheid.  
De verhoging van de pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid na 
uitdiensttreding of einde uitvoeringsovereenkomst vindt wel plaats als de pensioenopbouw en ri-
sicoverzekering na uitdiensttreding of einde uitvoeringsovereenkomst is verlaagd en daarna 
sprake is van een toename van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het voortzettingspercentage 
wordt echter nooit hoger dan het voortzettingspercentage dat hoort bij de mate van arbeidsonge-
schiktheid die gold op het moment van de eerste toekenning van de WIA-uitkering. 

Het recht op pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid bestaat zolang 
er sprake is van een aaneengesloten periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Indien de 
(gewezen) deelnemer revalideert, vervalt het recht op pensioenopbouw en risicoverzekering we-
gens arbeidsongeschiktheid. 

13.  Als de dienstbetrekking van de deelnemer na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid is voort-
gezet tot het moment van de toename van de mate van arbeidsongeschiktheid en de uitvoerings-
overeenkomst niet is beëindigd, wordt de pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens ar-
beidsongeschiktheid aangepast vanaf de eerste dag van de maand waarin de deelnemer meer 
arbeidsongeschikt wordt verklaard. Dit vindt plaats door toepassing van de formule: 

  
VPA-nieuw = VPA-bestaand + PA-werkgever x [(v%-nieuw minus v%-oud)/ (100% minus v%-
oud)]. 
  
In deze formule is: 
- VPA-nieuw: de nieuwe pensioenaanspraak; 
- VPA-bestaand: de pensioenaanspraak op de dag voorafgaand aan de dag van de toename van 

de mate van arbeidsongeschiktheid; 
- PA-werkgever: de pensioenaanspraak waarvoor de werkgever de premie betaalde op de dag 

voorafgaand aan de dag van de toename van de mate van arbeidsongeschiktheid, met inacht-
neming van het bepaalde in lid 5; 

- v%-nieuw: voortzettingspercentage behorende bij de toegenomen mate van arbeidsongeschikt-
heid;  

- v%-oud: voortzettingspercentage dat gold op de dag voorafgaand aan de dag van de toename 
van de mate van arbeidsongeschiktheid. 

  
De gewijzigde pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid wordt 
gebaseerd op de pensioenaanspraken op de dag voorafgaand aan de dag dat de mate van ar-
beidsongeschiktheid is toegenomen. 
Dit geldt niet indien het pensioengevend salaris waarop de pensioenaanspraken zijn gebaseerd 
in de drie jaar daaraan voorafgaand met meer dan  5%  is gestegen. Dan is de pensioenopbouw 
en de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid beperkt tot de pensioenaanspraken, die 
zouden zijn vastgesteld wanneer het pensioengevend salaris met het voor de betreffende jaren 
geldende bedrag zou zijn gestegen.  

14.  Als de dienstbetrekking van de deelnemer of de uitvoeringsovereenkomst na het ontstaan van de 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is beëindigd, dan leidt een toename van de mate van ar-
beidsongeschiktheid niet tot een verhoging van de pensioenopbouw en risicoverzekering wegens 
arbeidsongeschiktheid. 
De verhoging van de pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid na 
uitdiensttreding of einde uitvoeringsovereenkomst vindt wel plaats als de pensioenopbouw en ri-
sicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid door een vermindering van de mate van arbeids-
ongeschiktheid na uitdiensttreding of einde uitvoeringsovereenkomst is verlaagd en daarna spra-
ke is van een toename van de mate van arbeidsongeschiktheid. Voor het bepalen van de voort te 
zetten pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid geldt het bepaal-
de in het volgende lid. Daarbij moet in plaats van ‘vermindering’ gelezen worden ‘toename’. Het 
voortzettingspercentage wordt echter nooit hoger dan het voortzettingspercentage dat hoort bij de 
mate van arbeidsongeschiktheid die gold op het moment van uitdiensttreding of einde uitvoe-
ringsovereenkomst.  
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Indien de (gewezen) deelnemer na de uitdiensttreding of einde uitvoeringsovereenkomst revali-
deert, vervalt het recht op pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid. 

15.  Voor het bepalen van de voort te zetten pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens ar-
beidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens arbeidsonge-
schiktheid, die gold op de dag voorafgaand aan de dag van de vermindering, vermenigvuldigd 
met de factor v%-nieuw/v%-oud.  

Voor de deelnemer die bij de start van de verzekering al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was of die 
ziek was en aansluitend recht krijgt op een WIA-uitkering waarbij de mate van arbeidsonge-
schiktheid bij de eerste toekenning van de WIA-uitkering minder dan 80% bedraagt, wordt de 
pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid die gold op de dag 
voorafgaand aan de dag van de vermindering vermenigvuldigd met de factor (v%-nieuw – v%-
aanvang) / (v%-oud – v%-aanvang). 

  
In deze formules is: 
- v%-nieuw: voortzettingspercentage behorende bij de verminderde mate van arbeidsongeschikt-

heid;  
- v%-oud: voortzettingspercentage dat gold op de dag voorafgaand aan de dag van vermindering 

van de mate van arbeidsongeschiktheid; 
- v%-aanvang: voortzettingspercentage behorende bij de mate van arbeidsongeschiktheid bij de 

aanvang van de verzekering respectievelijk bij de eerste toekenning van de WIA-uitkering. 

16.  In geval van een wijziging van het pensioenreglement, waarbij de opbouw en/of de risicoverzeke-
ring van de pensioenaanspraken voor de toekomst wijzigt geldt het volgende. Voor deelnemers 
die een pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid hebben wordt de 
toekomstige pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid omgezet naar 
een pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid volgens het nieuwe 
pensioenreglement. De actuariële waarde van de pensioenopbouw en risicoverzekering wegens 
arbeidsongeschiktheid blijft gelijk. De pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidson-
geschiktheid is echter gemaximeerd op de pensioenopbouw en risicoverzekering volgens de ge-
wijzigde pensioenregeling. 

17.  Indien de deelnemer recht heeft op een WAO-uitkering in plaats van een WIA-uitkering dient in dit 
artikel voor het begrip ‘WIA’ het begrip ‘WAO’ gelezen te worden.  



 

31 mei 2016  30

HOOFDSTUK 9 
 

BIJZONDERE SITUATIES 
 
 
Artikel 9.1  
 
Pensioenverevening ouderdomspensioen bij scheiding 
 
1. Dit artikel is van toepassing op een scheiding waarop de Wet Pensioenverevening van toepas-

sing is. Dit houdt onder meer in dat een pensioen niet verevend wordt indien op de scheidingsda-
tum het deel van het pensioen, waarop het recht op uitbetaling ontstaat, minder is dan het in arti-
kel 66, van de Pensioenwet genoemde bedrag. 

 
2. Recht op verevening van pensioenrechten uit hoofde van de Wet Pensioenverevening heeft de 

ex-partner in de volgende gevallen: 
- echtscheiding; 
- scheiding van tafel en bed; 
- beëindiging geregistreerd partnerschap. 

 
3. Voor de toepassing van dit artikel  geldt als scheidingsdatum: 

- in geval van echtscheiding: de datum van inschrijving van de beschikking in de registers van 
de burgerlijke stand; 

- in geval van scheiding van tafel en bed: de datum van inschrijving van de beschikking in het 
huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 116 van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek; 

- in geval van een geregistreerd partnerschap: de datum van inschrijving in de registers van de 
burgerlijke stand van de verklaring van betrokken partijen dan wel de rechterlijke uitspraak 
met betrekking tot beëindiging van de registratie van de partnerrelatie. 

 
4. De verevening van pensioenrechten houdt in dat de ex-partner rechtstreeks bij het fonds aan-

spraak krijgt op uitbetaling van een deel van elke uit te betalen termijn van het jaarlijkse levens-
lang ouderdomspensioen. Om voor rechtstreekse uitbetaling door het fonds in aanmerking te ko-
men dient het verzoek tot verevening binnen twee jaar na de scheidingsdatum bij het fonds door 
middel van de wettelijke voorgeschreven formulieren te zijn ingediend. 

 
5. Het in het derde lid bedoelde deel, bedraagt de helft van het levenslang ouderdomspensioen 

waarop volgens dit reglement aanspraak zou hebben bestaan indien de deelnemer uitsluitend 
gedurende de deelnemingsperiode tussen de huwelijkssluiting of datum van partnerregistratie en 
de scheidingsdatum zou hebben deelgenomen aan het fonds vermeerderd met daarover ver-
leende verhogingen ingevolge artikel 10.1. 

 
6. De deelnemer en zijn ex-partner kunnen bij huwelijkse voorwaarden of in een schriftelijke over-

eenkomst met het oog op de scheiding afwijken van het gestelde in het vierde lid wat betreft de 
deelnemingsperiode die bij de berekening in aanmerking wordt genomen en wat betreft het per-
centage van de berekende aanspraken dat aan de ex-partner wordt toegekend. Dit binnen het 
kader van de in de Wet Pensioenverevening gestelde voorwaarden. 

 
7. De partners kunnen bij huwelijkse voorwaarden of bij een schriftelijke overeenkomst gesloten met 

het oog op de scheiding, overeenkomen dat het recht van de ex-partner op uitbetaling van een 
deel van het levenslang ouderdomspensioen tezamen met het eventueel bijzonder partnerpensi-
oen, wordt geconverteerd in een recht op eigen levenslang ouderdomspensioen op naam van de 
ex-partner onder de voorwaarden als omschreven in artikel 5 van de Wet Pensioenverevening. 
Deze overeenkomst is slechts geldig indien het fonds zijn schriftelijke goedkeuring aan deze con-
versie hecht. Het bestuur van het fonds kan aan zijn goedkeuring voorwaarden verbinden. 
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8. Conversie, als omschreven in het vorige lid, heeft geen invloed op de hoogte van het wezenpen-

sioen, het levenslang partnerpensioen ten gunste van een nieuwe partner van de deelnemer en 
de opbouw van het levenslang ouderdomspensioen door de deelnemer na de scheidingsdatum. 
Deze worden vastgesteld alsof de ex-partner de aanspraak op uitbetaling van een deel van het 
levenslang ouderdomspensioen heeft behouden. 

 
9. Het gedeelte van het levenslang ouderdomspensioen waarop ten behoeve van de ex-partner een 

recht op uitbetaling is ontstaan, dan wel de geconverteerde aanspraak op een eigen levenslang 
ouderdomspensioen, wordt vanaf de scheidingsdatum jaarlijks verhoogd met eenzelfde percen-
tage als waarmee de premievrije aanspraken worden verhoogd. Vanaf de ingangsdatum van het 
pensioen worden verhogingen verleend conform de ingegane pensioenen. 

 
10. De uitkering van een op basis van dit artikel toegekende aanspraak gaat in op de pensioendatum, 

dan wel in geval van conversie op de eerste van de maand waarin de ex-partner de 67-jarige 
leeftijd bereikt. De uitkering gaat echter niet eerder in dan met ingang van de eerste van de twee-
de maand volgend op de datum waarop de meldingsformulieren zijn ontvangen en wordt uitge-
keerd tot de laatste dag van de maand waarin de gepensioneerde of zijn ex-partner overlijdt.  

 
11. Indien geen conversie heeft plaatsgevonden wordt met ingang van de eerste van de maand vol-

gend op het overlijden van de ex-partner, doch niet eerder dan vanaf de pensioendatum, het ge-
hele levenslang ouderdomspensioen weer aan de gepensioneerde uitbetaald. 

 
12. Indien conversie heeft plaatsgevonden is het bestuur bevoegd om in het kader van waardeover-

dracht de aanspraken op eigen levenslang ouderdomspensioen vermeerderd met de verleende 
verhogingen ingevolge artikel 10.1 van de ex-partner te vervangen door de uitkering van een be-
drag ineens. Hierbij gelden de voorwaarden als genoemd in artikel 11.1. 

 
13. Het fonds verstrekt de deelnemer en zijn ex-partner een opgave van de aanspraken die op grond 

van dit artikel zijn verkregen. 
 
14. Het fonds kan de kosten van een verevening, beide voor de helft, in rekening brengen bij de (ge-

wezen) deelnemer of de gepensioneerde en de ex-partner, dan wel in mindering brengen op de 
aan hen uit te betalen bedragen.  
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HOOFDSTUK 10 

 
AANPASSING PENSIOENEN 

 

Artikel 10.1 
 
Aanpassing van de pensioenrechten 
 
1. Voorwaardelijke toeslagverlening 

Het bestuur besluit jaarlijks of een toeslag wordt verleend.De toeslag is altijd voorwaardeljk en af-
hankelijk van een specifiek bestuursbesluit. Dit besluit is mede afhankelijk van de financiële posi-
tie van het fonds, waarbij ook rekening wordt gehouden met de eis dat het vermogen toereikend 
moet zijn om de op dat moment te verlenen toeslag naar verwachting in de toekomst te kunnen 
realiseren. Er zal dus alleen toeslagverlening plaats kunnen vinden, voor zover dit toekomstbe-
stendig is. 
 

2. Geen inhaaltoeslagen 
Het fonds compenseert geen in het verleden misgelopen toeslagen. 

 
3. Wijzigingsvoorbehoud 
 Het bestuur houdt zich het recht voor om het toeslagbeleid aan te passen. Toekomstige wijzigin-

gen zijn verbindend voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. 
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HOOFDSTUK11 
 

WAARDEOVERDRACHT 
 
 

Artikel 11.1  
 
Plicht tot waardeoverdracht 
 
1. Bij verandering van dienstverband is de pensioenuitvoerder van de oude werkgever verplicht mee 

te werken om de opgebouwde pensioenaanspraken van de gewezen deelnemer, met uitzondering 
van de aanspraak op bijzonder partnerpensioen, over te dragen naar de pensioenuitvoerder van 
de nieuwe werkgever. Ook in het geval er geen sprake is van een verandering van dienstverband, 
maar wel van een verandering van pensioenuitvoerder is de oude pensioenuitvoerder verplicht 
mee te werken om de opgebouwde pensioenaanspraken van de gewezen deelnemer over te dra-
gen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Vorengenoemde plicht tot waardeoverdracht is van toe-
passing bij een individuele waardeoverdracht. De artikelen  van de Pensioenwet betreffende 
waardeoverdracht zijn van overeenkomstige toepassing. 

 
2. De gewezen deelnemer dient de waardeoverdracht aan te vragen bij de nieuwe pensioenuitvoer-

der 
 
3. Voor de bepaling van de overdrachtswaarde, de extra pensioenaanspraken uit waardeoverdracht 

en dergelijke worden de vastgestelde wettelijke reken- en procedureregels als genoemd in het 
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Regeling Pensi-
oenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling door het fonds toegepast. 

 
 
Artikel 11.2 
 
Bevoegdheid tot waardeoverdracht 
 
Bij een verzoek om inkomende of uitgaande waardeoverdracht die niet onder de plicht tot waarde-
overdracht valt, is het fonds bevoegd mee te werken aan de waardeoverdracht. Het fonds is bevoegd 
een opslag wegens beleidsdekkingsgraad te vragen. De verdere afhandeling van de bevoegdheid tot 
waardeoverdracht vindt plaats volgens het bepaalde in de Pensioenwet. 

 
 

Artikel 11.3 
 
Verval van aanspraken na waardeoverdracht 

Na overdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken naar de ontvangende pensioenuitvoerder, 
kan door de betrokkene tegenover het fonds geen enkel recht meer worden ontleend aan de periode 
van deelneming waarop de opgebouwde pensioenaanspraken betrekking had en wordt bij hernieuwde 
deelneming met die periode geen rekening gehouden, tenzij sprake is geweest van een inkomende 
waardeoverdracht 
 
Artikel 11.4 
 
Inkomende waardeoverdracht 
 
Indien er waarden naar het fonds worden overgedragen, zullen deze worden aangewend ter verwer-
ving van aanspraken op levenslang ouderdoms-, levenslang partner-, en wezenpensioen als bedoeld 
in dit pensioenreglement. De aanspraken worden berekend overeenkomstig de regels die daartoe bij 
of krachtens de Pensioenwet zijn gesteld. 
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HOOFDSTUK 12 
 

AFKOOP 
 
Artikel 12.1 
  
1. Indien het ouderdomspensioen, twee jaar na beëindiging van de deelneming of op de pensioenda-

tum indien dit eerder is, het bedrag als genoemd in de Pensioenwet (in 2015: €  462,88) op de 
pensioenrichtdatum niet te boven gaat, heeft het fonds gedurende zes maanden het recht de aan-
spraken op ouderdomspensioen af te kopen. Dit recht vervalt indien de gewezen deelnemer bin-
nen twee jaar na beëindiging van de deelneming een procedure tot waardeoverdracht is gestart. 
Bij de afkoop van aanspraken op ouderdomspensioen worden ook de daarbij behorende aanspra-
ken op levenslang partnerpensioen en wezenpensioen afgekocht. De afkoopsom wordt ter hand 
gesteld van de gewezen deelnemer. 

 
2. Indien het bijzonder partnerpensioen, levenslang partnerpensioen of wezenpensioen op de schei-

dingsdatum respectievelijk bij ingang het bedrag als genoemd in het eerste lid op de pensioen-
richtdatum niet te boven gaat, heeft het fonds gedurende zes maanden het recht dit bijzonder 
partnerpensioen, levenslang partnerpensioen of wezenpensioen af te kopen. Afkoop van wezen-
pensioen vindt daarbij niet plaats indien het levenslang partnerpensioen wordt uitgekeerd conform 
artikel 5.1, lid 1. Bij afkoop van het levenslang partnerpensioen wordt ook het bijbehorende we-
zenpensioen afgekocht.  

 
3. Het fonds kan na de termijn van zes maanden als bedoeld in de vorige leden overgaan tot afkoop 

indien de gewezen deelnemer respectievelijk de (gewezen) partner daarmee instemt. 
 
4. De berekening van de uitkering ineens, zoals bedoeld in dit artikel, geschiedt conform voor man-

nen en vrouwen gelijke factoren zoals opgenomen in bijlage 1. 
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HOOFDSTUK 13 
 

AANVRAAG EN UITBETALING PENSIOENEN 
 

Artikel 13.1  
 
Aanvragen en toekenning van pensioen 
 
1. De (gewezen) deelnemer dient een pensioenuitkering ten minste drie maanden voor de gewenste 

ingangsdatum schriftelijk bij het fonds aan te vragen. De aanvraag kan worden ingediend bij ver-
zekeraar onder bijvoeging van de door het bestuur voor de regeling van het pensioen nodig ge-
oordeelde stukken. 

 
2. Het fonds is bevoegd een pensioen uit eigen beweging toe te kennen, indien de aanvraag om 

pensioen achterwege is gebleven. 
 
 
Artikel 13.2  
 
Uitbetaling van pensioenen  
 
1. Het jaarlijkse pensioen wordt uitgekeerd in maandelijkse termijnen, voor het eerst aan het einde 

van de kalendermaand, waarin het is ingegaan. 
 
2. Elke maandelijkse termijn bedraagt een twaalfde van het jaarlijkse pensioen. 
 
3. Het jaarlijkse pensioen wordt in veelvouden van twaalf eurocent naar boven afgerond. 
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HOOFDSTUK 14 
 

VRIJSTELLINGSREGELINGEN 
 

Artikel 14.1  
 
Vrijstelling van de Verplichtstelling 

De werknemers en aangesloten werkgevers kunnen vrijstelling van de verplichte deelneming en pre-
miebetaling aan het fonds verkrijgen. In het Vrijstellingsbesluit bij de Wet verplichte deelneming in een 
bedrijfstakpensioenfonds 2000 staat vermeld: 

a. in welke gevallen vrijstelling wordt verleend; 
b. aan welke voorschriften moet worden voldaan om vrijstelling te verkrijgen; 
c. welke voorschriften het fonds aan de vrijstelling mag verbinden; 
d. in welke gevallen en onder welke voorwaarden het fonds een verleende vrijstelling kan intrek-

ken. 

 
Artikel 14.2 

14.2.1 Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren 

1. Van de verplichting tot naleving van de bij of krachtens de statuten en het pensioenreglement te 
zijnen aanzien bepaalde kan, op zijn aanvraag, door het fonds worden vrijgesteld degene, die 
gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering, alsmede de rechtspersoon, waarbij 
natuurlijke personen betrokken zijn, die zodanige bezwaren hebben. 

 
2. De aanvraag geschiedt door indiening van een door aanvrager ondertekende verklaring. Deze 

verklaring houdt ten minste in, dat degene die de verklaring indient, overwegende gemoedsbe-
zwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering, dat hij mitsdien noch zichzelf, noch iemand an-
ders, noch zijn eigendommen heeft verzekerd. Uit een door een aangesloten werkgever inge-
diende verklaring moet voorts blijken of deze ook gemoedsbezwaren heeft tegen de nakoming 
van de hem als werkgever opgelegde verplichtingen. 

 
3. Wanneer de aanvraag een rechtspersoon betreft, wordt de aanvraag ingediend door het ingevol-

ge de wet of de statuten van die rechtspersoon daartoe bevoegde orgaan. 
 
4. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid houdt de verklaring, als bedoeld in het vorige lid, 

tevens in, dat de natuurlijke personen, die behoren tot het orgaan dat bevoegd is de aanvraag in 
te dienen, in meerderheid overwegende gemoedsbezwaren hebben. 

 
5. Bij de aanvraag, als bedoeld in het derde lid, worden gevoegd: 

a. een gewaarmerkt afschrift van de statuten van de rechtspersoon, en 
b. een gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering, waarin het besluit tot het 
  aanvragen aan de vrijstelling is genomen. 

 
6. Het fonds verleent, indien de verklaring naar zijn mening overeenkomstig de waarheid is, de vrij-

stelling. Aan een vrijstelling kunnen voorwaarden worden verbonden, welke noodzakelijk zijn in 
verband met de administratie van het fonds. Van de verleende vrijstelling wordt een bewijs uitge-
reikt. 
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7. Aan een aangesloten werkgever die heeft verklaard geen gemoedsbezwaren te hebben tegen de 
nakoming van de hem als werkgever opgelegde verplichtingen, kan op die grond een vrijstelling 
van de hem anders dan in zijn hoedanigheid van werkgever opgelegde verplichtingen niet wor-
den geweigerd. 

 
8. De persoon of rechtspersoon, die is vrijgesteld van zijn verplichtingen als werkgever, is verplicht 

te zorgen, dat het hem uitgereikte bewijs van vrijstelling of een afschrift daarvan wordt en blijft 
opgehangen op een plaats, welke vrij toegankelijk is voor alle in zijn dienst zijnde werknemers en 
waar deze geregeld plegen te komen, op zodanige wijze, dat van hetgeen op het betreffende stuk 
staat vermeld, gemakkelijk kan worden kennis genomen. 

 
14.2.2 Spaarbijdragen en spaarrekening 
 
1. Voor een ieder, die vrijstelling heeft wegens gemoedsbezwaren, geschiedt de opbouw van de 

pensioenvervangende uitkeringen op basis van te storten spaarbijdragen. Dat geldt ook voor een 
aangesloten werkgever, die geen vrijstelling heeft en die een werknemer in dienst heeft die wel 
een vrijstelling heeft. Hetgeen in dit reglement is bepaald ten aanzien van premie, is, voorzover 
mogelijk, mede van toepassing op de in dit lid bedoelde pensioenvervangende spaarregeling. Het 
werknemersaandeel in deze spaarbijdrage wordt op het loon van de werknemer ingehouden. 

 
2. De vrijgestelde werkgever is voor een werknemer, die geen vrijstelling heeft, een spaarbijdrage 

aan het fonds verschuldigd. Deze spaarbijdrage is gelijk aan de totale premie die bij de werkgever 
in rekening zou zijn gebracht als er geen vrijstelling was verleend. Het werknemersaandeel in de-
ze spaarbijdrage geeft recht op een evenredig deel van de pensioenaanspraken, waarop recht 
zou hebben bestaan, indien aan zijn werkgever geen vrijstelling zou zijn verleend. Voor een der-
gelijke werknemer wordt de pensioenregeling volledig van kracht, indien hij aan het fonds heeft 
gevraagd zijn werkgeverdeel in de spaarbijdrage aan te merken als pensioenpremie. 

 
3. Indien een werknemer, die geen vrijstelling heeft, uit dienst treedt van een aangesloten onderne-

ming, die wel een vrijstelling heeft en niet opnieuw bij een zodanige onderneming in dienst treedt, 
wordt voor hem de pensioenregeling volledig van kracht. Het op zijn naam geboekte spaarsaldo 
vervalt en de voor hen betaalde spaarbijdragen worden als voor hem betaalde premie beschouwd. 

 
4. De ingevolge het 2e lid ten behoeve van een werknemer betaalde spaarbijdragen worden, tenzij 

het bepaalde in lid 3 van toepassing is, door of namens het fonds geboekt op een die werknemer 
betreffende spaarrekening. Het spaartegoed wordt aan de werknemer uitgekeerd op de pensioen-
richtdatum, of aan zijn rechtverkrijgende bij zijn eerder overlijden. 

 
14.2.3 Uitkeringen 
 
1. De gespaarde bijdragen voor de vervangende uitkering voor levenslang ouderdoms – of levens-

lang partnerpensioen worden na het bereiken van de 67-jarige leeftijd in gelijke termijnen aan de 
werknemer gedurende 15 jaar uitgekeerd. Indien het jaarbedrag uitkomt beneden het bedrag ge-
noemd in artikel 66, van de Pensioenwet wordt het spaarbedrag in één keer uitgekeerd. 

 
2. Aan de rekeninghouder wordt eenmaal per jaar de stand der spaarrekening meegedeeld, bij voor-

keur nadat rentebijschrijving heeft plaatsgevonden. 
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14.2.4 Overlijden van de uitkeringsgerechtigde 
 
1. Bij het overlijden van de uitkeringsgerechtigde werknemer voordat de uitkeringen zijn ingegaan, 

worden de spaarbedragen aangewend voor een uitkering aan de in de regeling genoemde part-
ner, als bedoeld in artikel 18b van de Wet op de loonbelasting 1964. De periode waarover voor de 
partner een uitkering wordt vastgesteld bedraagt 15 jaar. Ingeval geen sprake is van een partner 
maar wel van één of meer wezen als bedoeld in artikel 18c van de Wet op de loonbelasting 1964, 
wordt het gespaarde kapitaal aangewend voor een uitkering aan de wezen. Voor de uitkeringspe-
riode dient te worden aangesloten bij de pensioenregeling. Bij afwezigheid van partners of wezen 
wordt het gespaarde kapitaal aangewend voor een eenmalige uitkering aan de erfgenamen. Het 
eenmalig uit te keren bedrag wordt belast overeenkomstig het bepaalde in artikel 18a, negende 
lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.  

 
2. Bij overlijden van de werknemer nadat de uitkeringen zijn ingegaan wordt de betaling van de vast-

gestelde uitkeringen voor de nog resterende periode voortgezet ten behoeve van de in de regeling 
opgenomen partner als bedoeld in artikel 18b van de Wet op de loonbelasting 1964. Indien een 
partner ontbreekt geschiedt de uitkering ten behoeve van de in de regeling vermelde wezen als 
bedoeld in artikel 18c van de Wet op de loonbelasting 1964. Bij afwezigheid van partners of we-
zen wordt het nog niet tot uitkering gekomen spaarbedrag aangewend voor een eenmalige uitke-
ring aan de erfgenamen. Het eenmalige uit te keren bedrag wordt belast overeenkomstig het be-
paalde in artikel 18a, negende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.  

 
14.2.5 Intrekking vrijstelling 
 
1. Het fonds is verplicht een vrijstelling in te trekken: 

a. Indien de betrokkene dit verzoekt; 
b. Indien naar zijn oordeel de gemoedsbezwaren op grond waarvan de vrijstelling is verleend 

niet langer geacht kunnen worden te bestaan. 
 
Het fonds is bevoegd een vrijstelling in te trekken, indien de betrokkene de daarbij gestelde voor-
waarden niet of niet behoorlijk naleeft. 
 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid vervalt de vrijstelling, welke is verleend aan een 
rechtspersoon, na verloop van vijf jaar na de datum van ingang van de vrijstelling. Met ingang van 
de datum, waarop een vrijstelling is vervallen kan een nieuwe vrijstelling worden verleend. 

 
3. Door de intrekking of het vervallen van de vrijstelling wordt voor de betrokkene de pensioenrege-

ling volledig van kracht. Het op zijn naam geboekte spaarsaldo vervalt en de voor hem betaalde 
spaarbijdragen worden beschouwd als voor hem betaalde premie. 

 
4. Op de reglementaire bepalingen inzake vrijstelling zijn de bepalingen van hoofdstuk IIB en van 

artikel 8a van de Wet op de loonbelasting 1964 van overeenkomstige toepassing, tenzij bij wet of 
ministeriële regelgeving anders bepaald is. 
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HOOFDSTUK 15 
 

INFORMATIEVOORSCHRIFTEN 
 
Artikel 15.1 
 
Algemene bepalingen 
 
1. De informatie wordt schriftelijk verstrekt tenzij de deelnemer, gewezen deelnemer, pensioenge-

rechtigde of gewezen partner instemt met elektronische verstrekking. 
 
2. Bij het verstrekken van de schriftelijke informatie kan het fonds zich houden aan het laatst hem 

bekende adres. Blijkt dit adres onjuist te zijn, dan doet het fonds navraag bij de gemeentelijke ba-
sisadministratie in de laatst bekende woonplaats. De hiermee gepaard gaande kosten kan het 
fonds in rekening brengen bij de deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of gewe-
zen partner. Deze kosten kunnen niet direct in mindering worden gebracht op de uitkering. 

 
3. Indien de deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of gewezen partner heeft inge-

stemd met elektronische verstrekking van informatie en het bij het fonds bekende adres voor deze 
elektronische verstrekking blijkt onjuist, verstrekt het fonds de informatie schriftelijk. 

 
4. Het fonds is bevoegd kosten in rekening te brengen voor het verstrekken van de informatie als 

bedoeld in artikel 15.6, eerste lid, onderdelen b tot en met d, en vierde lid. De overige informatie 
wordt kosteloos verstrekt. 
 

5. De informatie over toeslagverlening, als bedoeld in artikel 15.2, eerste lid, onderdeel c, arti-
kel 15.3, onderdeel c, artikel 15.4, onderdeel b, artikel 15.5, eerste lid, onderdeel b, artikel 15.7, 
onderdeel b, artikel 15.8, eerste lid, onderdeel b, artikel 15.9, onderdeel c, en artikel 15.10, eerste 
lid, onderdeel c, heeft betrekking op: 
a. De maatstaf en de voorwaarden die gelden bij de toeslagverlening; 
b. de wijze van financiering van voorwaardelijke toeslagverlening en, indien is gekozen voor fi-

nanciering door het creëren van technische voorzieningen, de hoogte van de voorziening in 
relatie tot de benodigde voorziening; 

c. de verwachtingen ten aanzien van toekomstige toeslagverlening; en 
d. de toeslagverlening over de afgelopen drie jaar waarbij wordt aangegeven of dit in overeen-

stemming met het gepresenteerde toeslagenbeleid is geweest. 
 

 
Artikel 15.2 
 
Informatie aan de deelnemers bij aanvang van de deelneming (startbrief) 
 
1. Het fonds verstrekt de deelnemer binnen drie maanden na aanvang van de deelneming een zo-

genoemde startbrief. Deze startbrief bevat in ieder geval informatie over: 
a. de ingangsdatum van de deelneming aan de pensioenregeling; 
b. de inhoud van de basispensioenregeling; 
c. de toeslagverlening; 
d. het recht van de werknemer om bij het fonds het voor hem geldende pensioenreglement op te 

vragen; 
e. het bestaan van een vrijwillige pensioenregeling; 
f. omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het fonds; 
g. het recht van de werknemer om bij het fonds een verzoek in te dienen voor een berekening 

van de effecten van uitruil op zijn pensioenaanspraak. 
 
2. Het fonds informeert de werknemer binnen drie maanden na een wijziging in het pensioenregle-

ment over die wijziging en de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij 
het fonds. 
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3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de werknemer binnen zes maanden na beëindiging 
van een eerdere periode van deelneming opnieuw deelnemer wordt in het fonds en de werknemer 
de in het eerste lid bedoelde informatie al eerder heeft ontvangen. Informatie die sinds de vorige 
verstrekking is gewijzigd wordt wel verstrekt. 

 
 
Artikel 15.3 
 
Jaarlijkse informatie aan de deelnemers (uniform pensioenoverzicht) 
 
Het fonds verstrekt de deelnemer jaarlijks een uniform pensioenoverzicht. Dit overzicht bevat in ieder 
geval: 
a. een opgave van de verworven pensioenaanspraken; 
b. een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken; 
c. informatie over toeslagverlening; en 
d. een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pen-

sioenaanspraken overeenkomstig artikel 3.127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daar-
op berustende bepalingen. 

 
 
Artikel 15.4 
 
Informatie aan de deelnemers bij beëindiging van de deelneming 
 
Het fonds verstrekt de deelnemer bij beëindiging van de deelneming: 
a. een opgave van de tot dat moment op grond van het pensioenreglement opgebouwde pensioen-

aanspraken; 
b. informatie over toeslagverlening; 
c. informatie over de mogelijkheid van afkoop van aanspraken op ouderdomspensioen bij beëindi-

ging van de deelneming voor zover er sprake is van een pensioenaanspraak onder de afkoop-
grens; 

d. informatie over het recht op of de mogelijkheid tot waardeoverdracht bij wisseling van werkgever 
of toetreding tot een beroepspensioenregeling; 

e. informatie over de consequenties van arbeidsongeschiktheid; 
f. informatie over het actueel zijn van een korte- of langetermijnherstelplan;  
 
 
Artikel 15.5 
 
Periodieke informatie aan gewezen deelnemers 
 
1. Het fonds verstrekt de gewezen deelnemer ten minste een keer in vijf jaar: 

a. een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken; en 
b. informatie over toeslagverlening. 

 
2. Het fonds informeert de gewezen deelnemer binnen drie maanden na een wijziging van het toe-

slagbeleid over die wijziging. 
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Artikel 15.6 
 
Informatie op verzoek van de (gewezen) deelnemers, de gewezen partner en de pensioengerechtigde 
 
1. Het fonds verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioen-

gerechtigde op verzoek: 
a. het voor hem geldende pensioenreglement; 
b. het jaarverslag en de jaarrekening van het fonds;  
c. het uitvoeringsreglement; 
d. de voor hem relevante informatie over beleggingen; en 
e. de verklaring inzake beleggingsbeginselen, het kortetermijnherstelplan, het langetermijnher-

stelplan, informatie over de hoogte van de beleidsdekkingsgraad, over het van toepassing zijn 
van een aanwijzing van De Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten indien 
het fonds niet voldoet aan de Pensioenwet, en over de aanstelling van een bewindvoerder in-
dien het fonds een wanbeleid voert of als het bestuur van het fonds komt te ontbreken. 
 

2. Het fonds verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer en de gewezen partner op verzoek 
informatie die specifiek voor hem relevant is. 

 
3. Het fonds verstrekt de deelnemer of gewezen deelnemer op verzoek informatie over de conse-

quenties van uitruil van partnerpensioen voor een hoger en/of eerder ingaand ouderdomspensi-
oen, van ouderdomspensioen in partnerpensioen of van andere vormen van uitruil. 

 
4. Het fonds verstrekt de gewezen deelnemer op verzoek een opgave van de hoogte van zijn opge-

bouwde pensioenaanspraken. 
 
5. Het fonds verstrekt de in het eerste en derde lid bedoelde informatie op verzoek ook aan verte-

genwoordigers van deelnemers, van gewezen deelnemers, van gewezen partners of van pensi-
oengerechtigden. 

 
 
Artikel 15.7 
 
Informatieverstrekking aan gewezen partner bij scheiding 
 
Het fonds verstrekt degene die gewezen partner wordt en een aanspraak verkrijgt op bijzonder part-
nerpensioen: 
a. een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraak op partnerpensioen; 
b. informatie over toeslagverlening; en 
c. informatie die voor de gewezen partner specifiek van belang is, zoals de mogelijkheid van afkoop 

van een aanspraak op bijzonder partnerpensioen, voor zover sprake is van een pensioenaan-
spraak onder de afkoopgrens. 

 
 
Artikel 15.8 
 
Periodieke informatie aan gewezen partner 
 
1. Het fonds verstrekt de gewezen partner ten minste een keer in de vijf jaar: 

a. een opgave van zijn opgebouwde aanspraak op partnerpensioen op grond van artikel 15.7; en 
b. informatie over toeslagverlening. 

 
2. Het fonds informeert de gewezen partner binnen drie maanden na een wijziging van het toeslag-

beleid over die wijziging. 
 
 
 
 



 

31 mei 2016  42

Artikel 15.9 
 
Informatieverstrekking aan pensioengerechtigden bij pensioeningang 
 
Het fonds verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt: 
a. een opgave van zijn pensioenrecht; 
b. een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen wanneer de pensioen-

regeling daarin voorziet; en 
c. informatie over toeslagverlening. 
 
 
Artikel 15.10 
 
Periodieke informatie aan pensioengerechtigden 
 
1. Het fonds verstrekt de pensioengerechtigde jaarlijks: 

a. een opgave van zijn pensioenrecht; 
b. een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen wanneer de pensi-

oenregeling daarin voorziet; en 
c. informatie over toeslagverlening. 

 
2. Het fonds informeert de pensioengerechtigde binnen drie maanden na een wijziging van het toe-

slagbeleid over die wijziging.
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HOOFDSTUK 16 
 

OVERIGE BEPALINGEN 
 

Artikel 16.1 
 
Uitgesloten risico’s 
 
1. De deelnemer, op wiens leven een (bijzonder) partner- en/of wezenpensioen is verzekerd en die 

zich aan meer dan gewoon levensgevaar zal blootstellen, is verplicht daarvan kennis te geven aan 
het fonds. 
Deze beslist, in overleg met de verzekeraar, of het daaruit voortvloeiende hogere risico verzekerd 
kan worden en of in verband daarmede voor de verzekeringen van partner- en/of wezenpensioen 
een hogere premie dan volgens de tarieven is verschuldigd. 
Onder "meer dan gewoon levensgevaar" wordt verstaan: 
a. het zich bevinden in vreemde krijgsdienst; 
b. het deelnemen met een luchtvaartuig aan het luchtvaartverkeer door de deelnemer in de func-

tie van invlieger of proefvlieger voor een met de luchtvaart verband houdende onderneming. 
 
2. Indien het overlijden van de deelnemer is veroorzaakt door één der gevallen van meer dan ge-

woon levensgevaar, als bedoeld in het eerste lid, terwijl van het meer dan gewoon levensgevaar 
niet tijdig kennis is gegeven aan het fonds en ter zake van het hogere risico geen voorziening als 
in het eerste lid bedoeld, is getroffen, wordt een gereduceerd partner- en/of wezenpensioen toe-
gekend, gebaseerd op de som van de ten tijde van het overlijden van de deelnemer aanwezige 
reservewaarden van alle op het leven van de betrokkenen bij de verzekeraar gesloten verzekerin-
gen. 
Het pensioen zal in geen geval meer bedragen dan het verzekerde partner- respectievelijk we-
zenpensioen. 

 
3. Indien de deelnemer overlijdt tengevolge van opzet van de begunstigde voor het nabestaan-

denpensioen wordt het aan die begunstigde uit te keren pensioen vastgesteld op basis van de ten 
tijde van het overlijden van de deelnemer aanwezige reservewaarde van de verzekering van na-
bestaandenpensioen. 

 
 
Artikel 16.2 
 
Afwijkende regeling 
 
In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan worden afgeweken van het bepaalde in dit 
pensioenreglement. 
 
 
Artikel 16.3 
 
Onvoorziene gevallen 
 
In alle gevallen, waarin dit pensioenreglement niet voorziet, beslist het bestuur na overleg met de ver-
zekeraar. 
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Artikel 16.4 
 
Commissie van beroep 
 
1. Tegen de besluiten van het bestuur, niet zijnde besluiten van algemene strekking, staat voor de 

betrokken aangesloten werkgever, deelnemer, gewezen deelnemer, hun rechtverkrijgende of an-
dere belanghebbende, die naar het oordeel van de commissie van beroep rechtstreeks in zijn be-
lang wordt getroffen, beroep open bij de commissie. 

 
2. Het beroepschrift moet worden gericht aan het secretariaat van de commissie van het fonds,  

Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn en ingediend binnen een termijn van zes weken nadat het be-
treffende bestuursbesluit schriftelijk ter kennis is gebracht. 

 
3. De samenstelling, taak en bevoegdheid van de commissie worden geregeld in het reglement van 

de commissie van beroep, dat door het bestuur wordt vastgesteld. Dit reglement is op aanvraag 
verkrijgbaar bij het secretariaat. 

 
4. De commissie geeft haar besluit op het ingediende beroep in de vorm van een schriftelijk, voor de 

partijen niet bindend, advies. Het bestuur van het fonds neemt zo spoedig mogelijk na kennisne-
ming van het advies opnieuw een beslissing. 

 
5. Er is een Ombudsman pensioenen, die als zodanig is erkend door het bestuur van het fonds. 

Klachten kunnen daar pas worden ingediend nadat de in de voorgaande leden van dit artikel ge-
noemde procedure is doorlopen. 
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HOOFDSTUK 17 
 

OVERGANGSBEPALINGEN 
 
 
Deze overgangsbepalingen zijn van toepassing op deelnemers die vanaf 31 december 2001 tot en 
met 31 december 2005 onafgebroken deelnemer zijn geweest aan de op dat moment geldende pen-
sioenregeling en prepensioenregeling en tevens op 1 januari 2006 deelnemer zijn aan deze pensioen-
regeling en dit onafgebroken blijven tot 1 januari 2021 of tot eerdere pensioeningang. Uitgezonderd 
zijn de deelnemers die gebruik maken of hebben gemaakt van de mogelijkheid om vrijwillig vervroegd, 
in deeltijd dan wel voltijd, uit te treden op grond van het reglement van de Stichting Vrijwillig Uittreden 
voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven. 
 
Dit pensioenreglement, inclusief overgangsbepalingen, geldt met ingang van 1 januari 2006. 
 
§ 1. Pensioenaanspraken ingevolge de vervallen pensioenreglementen 
 
In dit hoofdstuk wordt verwezen naar de vervallen pensioenreglementen. Onder vervallen pensioenre-
glementen in dit hoofdstuk wordt verstaan: 
- het reglement inzake levenslang ouderdomspensioen; en/of 
- het reglement inzake prepensionering. 
 
 
17.1 Handhaving vervallen pensioenreglementen nà 1 januari 2006 voor bepaalde groepen 
deelnemers. 

 
Voor de volgende personen blijven de vervallen pensioenreglementen van kracht: 
 
- de (pre)pensioengerechtigde die op 31 december 2005 een lopende (pre)pensioenuitkering ont-

vangt; 
- de per 31 december 2005 aanwezige gewezen deelnemers in de (pre)pensioenregeling; 
- de per 31 december 2005 aanwezige deelnemers in de pensioenregeling inzake het levenslang 

ouderdomspensioen voor zover het pensioenaanspraken betreft over deelnemersjaren gelegen 
vóór 1 januari 2006; 

- de per 31 december 2005 aanwezige deelnemers waarvan de pensioenopbouw geheel of ge-
deeltelijk wordt voortgezet wegens arbeidsongeschiktheid voor het gedeelte waarvoor vrijstelling 
van premiebetaling is verleend; 

- de per 31 december 2005 aanwezige deelnemers die gebruik maken of hebben gemaakt van de 
mogelijkheid om vrijwillig vervroegd uit te treden.  
 

 Voor deze personen blijven de aanspraken en pensioenen volledig verzekerd en uitgekeerd zoals 
dat in de pensioenregeling en prepensioenregeling per 31 december 2005 van toepassing was. 
Op hen blijven de vervallen pensioenreglementen geldend op 31 december 2005 van toepassing 
tenzij hierna anders vermeld. 

 
 
17.2 Indexatie van de aanspraken en ingegane pensioenen berustende op de vervallen pensioenre-
glementen. 
 
De aanspraken en ingegane pensioenen berustende op de vervallen pensioenreglementen worden 
geïndexeerd conform de indexeringsbepalingen van artikel 10.1 van dit reglement. 
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§2. Overgangsregeling voor de per 1 januari 2006 aanwezige deelnemers die deelnemer zijn 
geweest in de (pre)pensioenregeling die tot en met 31 december 2005 gold 
 
Werknemers die zijn geboren in 1948 of 1949 en vanaf 31 december 2001 tot en met 31 december 
2005 onafgebroken deelnemer zijn geweest aan de op dat moment geldende pensioenregeling en 
prepensioenregeling en tevens op 1 januari 2006 deelnemer zijn aan deze pensioenregeling, hebben 
onder voorwaarden recht op een overgangsuitkering van de Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnen-
verhuur en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven (VUW), waardoor zij eerder kunnen 
uittreden. Dit is opgenomen in het reglement van de VUW. Naast de daarin opgenomen voorwaarden 
gelden de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 17.3. 
 
 
17.3 Voorwaarden overgangsuitkering 
 
1. De deelnemer geboren in 1948 of 1949 heeft recht op een overgangsuitkering van de VUW onder 

de voorwaarde dat de deelnemer, conform artikel 4.2 van dit pensioenreglement, zijn aanspraak 
op uitruilbaar levenslang partnerpensioen volledig uitruilt teneinde zijn aanspraken op levenslang 
ouderdomspensioen te verhogen. 

 
2. Voor de deelnemer wordt de volgens artikel 17.5 vastgestelde extra aanspraak op levenslang 

ouderdomspensioen en partnerpensioen en de in het vorige lid bedoelde verhoogde aanspraak op 
levenslang ouderdomspensioen, omgezet in een aanspraak op tijdelijk ouderdomspensioen tot 65 
jaar en vermeerderd met de vóór 1 januari 2006 opgebouwde aanspraak op premievrij prepensi-
oen. De aanspraak op tijdelijk ouderdomspensioen kan daarbij niet ingaan vóór de 60-jarige leef-
tijd. 

 
 
§3. Voorwaardelijke aanspraak levenslang ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezen-
pensioen 
 
17.4 Voorwaarde extra aanspraak levenslang ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensi-
oen 
 
De deelnemer die vanaf 31 december 2001 tot en met 31 december 2005 onafgebroken deelnemer is 
geweest aan de op dat moment geldende pensioenregeling en prepensioenregeling en tevens op 1 
januari 2006 deelneemt aan deze pensioenregeling en onafgebroken blijft deelnemen tot de pensi-
oendatum dan wel uiterlijk tot 1 januari 2021, zonder dan volledig arbeidsongeschikt te zijn, krijgt uit 
hoofde van deze overgangsbepalingen een aanspraak op extra levenslang ouderdomspensioen en 
partnerpensioen.  
 

 
17.5 Vaststelling extra aanspraak levenslang ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensi-
oen 
 
1. Het recht op extra levenslang ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen ontstaat 

op de pensioendatum, maar in ieder geval op 31 december 2020.  
 
2. De hoogte van de extra aanspraak op levenslang ouderdomspensioen wordt berekend door de 

voor de deelnemer tot en met 31 december 2005 opgebouwde pensioenaanspraken te vermenig-
vuldigen met een percentage berekend volgens de volgende formule: 

 
{ (jaarsalaris op 31 december 2005 - € 11.566,-) / (jaarsalaris op 31 december 2005 –  
€ 14.151,-) * 1,83% / 1,75% - 1} * 175% 

 
3. De extra aanspraak op levenslang partnerpensioen respectievelijk op wezenpensioen per kind 

bedraagt 70% respectievelijk 14% van de extra aanspraak op levenslang ouderdomspensioen. 
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4. Toekenning, opbouw en financiering vinden plaatst met in achtneming van de fiscale wet- en re-
gelgeving. 
 

 
17.6 Opbouw en financiering.  
 
1. De aanspraken op extra levenslang ouderdomspensioen en partnerpensioen worden pas opge-

bouwd op het moment dat en voor zover deze pensioenaanspraken zijn gefinancierd.  
 
2. Er vindt geen opbouw en financiering plaats als de pensioendatum ligt voor de eerste van de 

maand waarin de deelnemer 60 jaar wordt. De opbouw en financiering van het extra levenslang 
ouderdomspensioen en partnerpensioen vinden aan het einde van de termijn van vijftien jaren, te 
weten op 31 december 2020 plaats of, op de pensioendatum indien dit eerder is. 

 
3. De benodigde koopsommen voor het extra levenslang ouderdomspensioen en partnerpensioen 

worden gefinancierd uit een door het bestuur vast te stellen premie respectievelijk uit de middelen 
van het fonds. 

 
4. Alleen de feitelijk afgefinancierde bedragen gelden als onvoorwaardelijke pensioentoezegging. 
 
17.7 Overgangsbepaling 
 
In afwijking van het bepaalde in de artikelen 17.5 en 17.6 zal een extra aanspraak levenslang ouder-
domspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen voor alle deelnemers die op 31 december 2015 
voldoen aan de in artikel 17.4 gestelde vereisten, per 31 december 2015 worden toegekend en gefi-
nancierd op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel. 
 
§ 4. Opgebouwde pensioenaanspraken uit de per 31 december 2005 vervallen pensioenregle-
menten inzake levenslang ouderdomspensioen en prepensioen voor deelnemers die zowel op 
31 december 2005 als 1 januari 2006 deelnemer van het fonds zijn 
 
17.8 De opgebouwde pensioenaanspraken uit vervallen pensioenreglementen 
 

1. Voor deelnemers die op zowel 31 december 2005 als 1 januari 2006 deelnemer zijn in het 
fonds worden de opgebouwde (pre)pensioenaanspraken berekend per 31 december 2005. 
Deze premievrije pensioenaanspraken per 31 december 2005 kunnen vanaf 1 januari 2006 
jaarlijks worden geïndexeerd conform de indexeringsbepalingen van artikel 10.1 van dit re-
glement.  

 
2. Indien de pensioendatum van de deelnemer ligt vóór dan wel na de leeftijd van 61,5 jaar wor-

den de premievrije prepensioenaanspraken verlaagd dan wel verhoogd op basis van voor 
mannen en vrouwen gelijke factoren, gedurende een vooraf vastgestelde tabel zoals opge-
nomen in bijlage 1 bij dit pensioenreglement.  

 
3. De verdere opbouw en verhoging als gevolg van het uitstel als bedoeld in het vorige lid, mag 

leiden tot een prepensioen van maximaal 100% van het laatstverdiende loon. Bij overschrij-
ding van dit maximum wordt, uiterlijk op de pensioendatum, het meerdere omgezet in ouder-
domspensioen in dit pensioenreglement. Hierbij kan het totale ouderdomspensioen niet meer 
bedragen dan 100% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. Ook voordat dit maximum 
wordt bereikt, kan het opgebouwde prepensioen worden worden omgezet in ouderdomspen-
sioen.  
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4. De op 31 december 2005 bestaande aanspraken op bijzonder partnerpensioen blijven ge-
handhaafd. Het op 31 december 2005 op deze aanspraken van toepassing zijnde vervallen 
pensioenreglement blijft ook na deze datum van toepassing, met dien verstande dat de aan-
spraken vanaf 1 januari 2006 kunnen worden geïndexeerd conform de indexatiebepalingen 
van artikel 10.1 van dit reglement. 

 
5. Het recht op verevening van pensioenaanspraken die vóór 1 januari 2006 bij het fonds zijn 

verkregen blijven ook na de invoering van de nieuwe pensioenregeling bestaan. Op deze 
aanspraken zijn de bepalingen van het vervallen reglement van toepassing, met dien verstan-
de dat deze aanspraken vanaf 1 januari 2006 kunnen worden geïndexeerd conform de in-
dexatiebepalingen van artikel 10.1 van dit reglement. 

 
6. De bepalingen ten aanzien van de hoog/laag constructie in de vanaf 1 januari 2006 geldende 

pensioenregeling zijn van overeenkomstige toepassing op de aanspraken ter zake van deel-
neming in het fonds vóór 1 januari 2006. 
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HOOFDSTUK 18 
 

SLOTBEPALINGEN EN INWERKINGTREDING 
 
Artikel 18.1 
 
Hardheidsbepaling 
 
Wanneer toepassing van enige bepaling van dit pensioenreglement ten opzichte van een bepaalde 
deelnemer of zijn nagelaten betrekkingen tot een onbillijkheid zou leiden, is het bestuur bevoegd om 
bij een concreet verzoek hiertoe de betreffende bepaling in dat specifieke geval anders toe te passen. 
 
Artikel 18.2 
 
Afwijkende pensioenrichtdatum voor de verworven aanspraken en rechten op 31 december 2014 
 
1. Voor de pensioenaanspraken en pensioenrechten die op 31 december 2014 reeds zijn verworven, 

is de pensioenrichtdatum, in afwijking van de pensioenrichtdatum onder artikel 1.1, sub u., gelijk 
aan de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt. Voor wat betreft 
vervroegen en uitstellen van de pensioenrichtdatum is artikel 4.3 van dit pensioenreglement van 
overeenkomstige toepassing. 

 
2. De in het vorige lid bedoelde aanspraken op ouderdomspensioenen de in artikel 17.8 bedoelde 

prepensioenaanspraken zullen per 31 december 2015 worden omgezet in pensioenaanspraken 
met een pensioenrichtdatum gelijk aan de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelne-
mer 67 jaar wordt. 

 
Artikel 18.3 
 
Inwerkingtreding 
 
Dit pensioenreglement is in werking getreden op 1 januari 2015 en vervangt de voordien geldende 
pensioenreglementen. 
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Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren (geldig van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016) 
 
Artikel 4.2 lid 3:  Uitruil partnerpensioen naar ouderdomspensioen 
 

 
Leeftijd 

 

 
Ruilvoeten 

60 18,0% 
61 19,0% 
62 20,0% 
63 21,0% 
64 22,0% 
65 23,0% 
66 24,0% 
67 25,0% 
68 25,0% 
69 25,0% 
70 25,0% 

 
Voorbeeld (van toepassing bij pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 65 jaar): 
Als het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen van een (gewezen) deelne-
mer op 65-jarige leeftijd € 10.000,- respectievelijk € 7.000,- is en de (gewezen) deelnemer op 65-jarige leeftijd 
€ 1.000,- levenslang partnerpensioen uitruilt in levenslang ouderdomspensioen, wordt hiervoor € 1.000 x 0,23 = 
€ 230,- levenslang ouderdomspensioen verkregen. Na uitruil resulteert dus een levenslang ouderdomspensioen 
van € 10.230,- en een levenslang partnerpensioen van € 6.000,-.  
 
Artikel 4.3  Vervroeging en uitstel  (deze tabel is niet van toepassing op de omzetting zoals bedoelt in 
artikel 18.2) 
 

Gewenste  
ingangsleeftijd 

Ruilvoet bij pensioen-
leeftijd 65 jaar 

Ruilvoet bij pensioen-
leeftijd 67 jaar 

60 73,18% 63,74% 
61 77,64% 67,62% 
62 82,50% 71,85% 
63 87,80% 76,47% 
64 93,62% 81,54% 
65 100,0% 87,10% 
66 107,0% 93,22% 
67 114,8% 100,0% 
68 123,5% 107,5% 
69 133,1% 115,9% 
70 143,8% 125,3% 

 
Voorbeeld (van toepassing bij pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 65 jaar): 
Als de (gewezen) deelnemer de ingangsdatum van het levenslang ouderdomspensioen vervroegt van de 65-
jarige leeftijd naar de 61-jarige leeftijd, dan bedraagt het levenslang ouderdomspensioen 77,64% van het opge-
bouwde levenslang ouderdomspensioen. Was het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen op 61-jarige 
leeftijd € 10.000,-, dan wordt vanaf de 61-jarige leeftijd levenslang € 7.764,- uitgekeerd 
 
Voorbeeld (van toepassing bij pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 65 jaar): 
Als de (gewezen) deelnemer de ingangsdatum van het levenslang ouderdomspensioen van de 65-jarige leeftijd 
uitstelt tot de 67-jarige leeftijd, dan bedraagt het levenslang ouderdomspensioen 114,8% van het opgebouwde 
levenslang ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd. Was het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen op 
65-jarige leeftijd € 10.000,-, dan wordt vanaf 67-jarige leeftijd levenslang € 11.480,- uitgekeerd. 
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Artikel 4.4   Hoog/laag OP 
 
Hoog-laagregeling met een hoge uitkering gedurende 5 jaar, waarbij de lage uitkering 75% van 
de hoge uitkering bedraagt 
 

 
Ingangsleeftijd 

 

 
Hoge uitkering 

 
Lage uitkering 

60 122,4% 91,80% 
61 122,2% 91,65% 
62 121,9% 91,43% 
63 121,6% 91,20% 
64 121,3% 90,98% 
65 121,0% 90,75% 
66 120,7% 90,53% 
67 120,4% 90,30% 
68 120,0% 90,00% 
69 119,6% 89,70% 
70 119,2% 89,40% 

 
Voorbeeld (van toepassing op pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 65 jaar): 
Als de (gewezen) deelnemer besluit om vanaf 65-jarige leeftijd gedurende 5 jaar een hoge uitkering te ontvangen 
en vervolgens een levenslange lage uitkering, dan bedraagt de hoge uitkering 121,0% van het opgebouwde le-
venslang ouderdomspensioen en de lage uitkering 90,75% van het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen. 
Was het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd € 10.000,-, dan wordt gedurende 5 jaar 
€ 12.100,- uitgekeerd en vanaf 70-jarige leeftijd € 9.075,-. 
 
Er kan ook worden gekozen voor een lage uitkering die meer dan 75% van de hoge uitkering bedraagt.  
 
 
Hoog-laagregeling met een hoge uitkering gedurende 10 jaar, waarbij de lage uitkering 75% van 
de hoge uitkering bedraagt 
 

 
Ingangsleeftijd 

 

 
Hoge uitkering 

 
Lage uitkering 

60 114,6% 85,95% 
61 114,2% 85,65% 
62 113,8% 85,35% 
63 113,5% 85,13% 
64 113,0% 84,75% 
65 112,6% 84,45% 
66 112,2% 84,15% 
67 111,7% 83,78% 
68 111,2% 83,40% 
69 110,7% 83,03% 
70 110,2% 82,65% 

 
Voorbeeld (van toepassing op pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 65 jaar): 
Als de (gewezen) deelnemer besluit om vanaf 65-jarige leeftijd gedurende 10 jaar een hoge uitkering te ontvan-
gen en vervolgens een levenslange lage uitkering, dan bedraagt de hoge uitkering 112,6% van het opgebouwde 
levenslang ouderdomspensioen en de lage uitkering 84,45% van het opgebouwde levenslang ouderdomspensi-
oen. 
Was het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd € 10.000,-, dan wordt gedurende 10 
jaar € 11.260,- uitgekeerd en vanaf 75-jarige leeftijd € 8.445,-. 
 
Er kan ook worden gekozen voor een lage uitkering die meer dan 75% van de hoge uitkering bedraagt.  
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Hoog-laagregeling met een hoge uitkering tot 1-ste dag van de maand volgend op de ingangs-
datum van de AOW-uitkering, waarbij de lage uitkering 75% van de hoge uitkering bedraagt 
 
 Leeftijd ingang AOW-uitkering 
 65 2/12 65 3/12 65 5/12 65 7/12 
Ingangs-
leeftijd 

Hoge uitke-
ring 

Lage uitke-
ring 

Hoge uitke-
ring 

Lage uit-
kering 

Hoge uit-
kering 

Lage uit-
kering 

Hoge uit-
kering 

Lage uit-
kering 

60 122,0% 91,50% 121,8% 91,35% 121,5% 91,13% 121,2% 90,90% 
61 123,6% 92,70% 123,5% 92,63% 123,2% 92,40% 122,8% 92,10% 
62 125,5% 94,13% 125,3% 93,98% 125,0% 93,75% 124,6% 93,45% 
63 127,5% 95,63% 127,3% 95,48% 127,0% 95,25% 126,6% 94,95% 
64 130,0% 97,50% 129,7% 97,28% 129,3% 96,98% 128,9% 96,68% 
65 132,6% 99,45% 132,4% 99,30% 131,9% 98,93% 131,4% 98,55% 

 
 Leeftijd ingang AOW-uitkering 
 65 9/12 66 67 

Ingangs-
leeftijd 

Hoge uitke-
ring 

Lage uitke-
ring 

Hoge uitke-
ring 

Lage uit-
kering 

Hoge uit-
kering 

Lage uit-
kering 

60 120,9% 90,68% 120,5% 90,38% 118,9% 89,18% 
61 122,5% 91,88% 122,0% 91,50% 120,2% 90,15% 
62 124,3% 93,23% 123,7% 92,78% 121,8% 91,35% 
63 126,2% 94,65% 125,6% 94,20% 123,4% 92,55% 
64 128,4% 96,30% 127,8% 95,85% 125,4% 94,05% 
65 131,0% 98,25% 130,3% 97,73% 127,6% 95,70% 
66 - - 133,1% 99,83% 130,2% 97,65% 
67 - - - - 133,1% 99,83% 

 
Voorbeeld (van toepassing bij pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 65 jaar): 
Als de AOW-uitkering voor de (gewezen) deelnemer ingaat zodra hij 65 jaar en 9 maanden oud is (65 9/12), kan 
de (gewezen) deelnemer op 65-jarige leeftijd besluiten om tussen de 1-ste dag van de maand waarin hij 65 jaar 
wordt en de 1-ste dag van de maand volgend op de ingangsdatum van zijn AOW-uitkering een hoge uitkering te 
ontvangen en vervolgens een levenslange lage uitkering. De hoge uitkering bedraagt dan 131,0% van het opge-
bouwde levenslang ouderdomspensioen en de lage uitkering 98,25% van het opgebouwde levenslang ouder-
domspensioen.  
Was het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd € 10.000,-, dan wordt tot zijn AOW-
leeftijd € 13.100,- uitgekeerd en vanaf zijn AOW-leeftijd € 9.825,-. 
 
Er kan ook worden gekozen voor een lage uitkering die meer dan 75% van de hoge uitkering bedraagt.  
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Artikel 4.4   Laag/hoog OP 
 
Hoog-laagregeling met een lage uitkering gedurende 5 jaar, waarbij de hoge uitkering 133,33% 
van de lage uitkering bedraagt 
 

 
Ingangsleeftijd 

 

 
Lage uitkering 

 
Hoge uitkering 

60 80,39% 107,2% 
61 80,53% 107,4% 
62 80,68% 107,6% 
63 80,84% 107,8% 
64 81,00% 108,0% 
65 81,19% 108,3% 
66 81,38% 108,5% 
67 81,59% 108,8% 
68 81,81% 109,1% 
69 82,06% 109,4% 
70 82,32% 109,8% 

 
Voorbeeld (van toepassing op pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 65 jaar): 
Als de (gewezen) deelnemer besluit om vanaf 65-jarige leeftijd gedurende 5 jaar een lage uitkering te ontvangen 
en vervolgens een levenslange hoge uitkering, dan bedraagt de lage uitkering 81,19% van het opgebouwde le-
venslang ouderdomspensioen en de hoge uitkering 108,3% van het opgebouwde levenslang ouderdomspensi-
oen. 
Was het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd € 10.000,-, dan wordt gedurende 5 jaar 
€ 8.119,- uitgekeerd en vanaf 70-jarige leeftijd € 10.830,-. 
 
Er kan ook worden gekozen voor een hoge uitkering die minder dan 133,33% van de lage uitkering bedraagt 
 
Hoog-laagregeling met een lage uitkering gedurende 10 jaar, waarbij de hoge uitkering 133,33% 
van de lage uitkering bedraagt 
 

 
Ingangsleeftijd 

 

 
Lage uitkering 

 
Hoge uitkering 

60 85,50% 114,0% 
61 85,77% 114,4% 
62 86,05% 114,7% 
63 86,35% 115,1% 
64 86,67% 115,6% 
65 87,01% 116,0% 
66 87,37% 116,5% 
67 87,75% 117,0% 
68 88,16% 117,5% 
69 88,59% 118,1% 
70 89,05% 118,7% 

 
Voorbeeld (van toepassing op pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 65 jaar): 
Als de (gewezen) deelnemer besluit om vanaf 65-jarige leeftijd gedurende 10 jaar een lage uitkering te ontvangen 
en vervolgens een levenslange hoge uitkering, dan bedraagt de lage uitkering 87,01% van het opgebouwde le-
venslang ouderdomspensioen en de hoge uitkering 116,0% van het opgebouwde levenslang ouderdomspensi-
oen. 
Was het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd € 10.000,-, dan wordt gedurende 10 
jaar € 8.701,- uitgekeerd en vanaf 75-jarige leeftijd € 11.600,-. 
 
Er kan ook worden gekozen voor een hoge uitkering die minder dan 133,33% van de lage uitkering bedraagt 
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Artikel 5.2   Uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen 
 

 
Leeftijd 

 

 
Ruilvoet 

 
Leeftijd 

 
Ruilvoet 

60 400,0% 66 298,5% 
61 382,6% 67 285,7% 
62 365,2% 68 285,7% 
63 347,8% 69 285,7% 
64 330,4% 70 285,7% 
65 313,0%   

 
Voorbeeld (van toepassing bij pensioenaanspraken na vervroegen tot pensioenleeftijd 60 jaar): 
Als het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen van een (gewezen) deelnemer op 60-jarige leeftijd 
€ 13.665,- is en de (gewezen) deelnemer de ingangsdatum vervroegt naar 60 jaar resulteert dat in een levens-
lang ouderdomspensioen van € 10.000,- (berekening met tabel ‘Vervroegen van de ingangsdatum van het le-
venslang ouderdomspensioen’). Als de (gewezen) deelnemer op 60-jarige leeftijd € 1.000,- levenslang ouder-
domspensioen uitruilt in levenslang partnerpensioen, wordt hiervoor € 1.000 x 4,000 = € 4.000,- levenslang part-
nerpensioen verkregen. Na uitruil resulteert een levenslang ouderdomspensioen van € 9.000,- en een levenslang 
partnerpensioen van € 4.000,- (bovenop het reeds opgebouwde partnerpensioen) 
 
Artikel 12.1   Afkoop wegens gering bedrag  
 

 
Afkoopvoet  

levenslang ouderdoms-
pensioen 

Afkoopvoet  
levenslang partner-

pensioen 
 

Afkoopvoet levens-
lang ouderdomspen-

sioen 

Afkoopvoet  
levenslang partner-

pensioen 
Leeftijd 65 jaar 67 jaar  Leeftijd 65 jaar 67 jaar  

20 4,2408 3,7464 0,9909 44 8,4330 7,4382 2,1351 
21 4,3670 3,8579 1,0238 45 8,6717 7,6471 2,1964 
22 4,4968 3,9726 1,0577 46 8,9172 7,8619 2,2577 
23 4,6304 4,0906 1,0927 47 9,1699 8,0829 2,3186 
24 4,7676 4,2118 1,1289 48 9,4302 8,3103 2,3790 
25 4,9087 4,3365 1,1664 49 9,6986 8,5447 2,4387 
26 5,0537 4,4645 1,2050 50 9,9757 8,7865 2,4978 
27 5,2026 4,5961 1,2449 51 10,2619 9,0362 2,5563 
28 5,3555 4,7311 1,2861 52 10,5579 9,2943 2,6142 
29 5,5126 4,8698 1,3287 53 10,8642 9,5613 2,6716 
30 5,6738 5,0122 1,3727 54 11,1815 9,8376 2,7285 
31 5,8394 5,1582 1,4183 55 11,5102 10,1240 2,7846 
32 6,0094 5,3081 1,4654 56 11,8513 10,4209 2,8391 
33 6,1838 5,4619 1,5139 57 12,2054 10,7291 2,8917 
34 6,3629 5,6197 1,5640 58 12,5736 11,0494 2,9419 
35 6,5466 5,7816 1,6155 59 12,9570 11,3828 2,9764 
36 6,7352 5,9476 1,6685 60 13,3568 11,7305 3,0061 
37 6,9287 6,1179 1,7229 61 13,7747 12,0936 3,0304 
38 7,1272 6,2925 1,7787 62 14,2121 12,4737 3,0486 
39 7,3310 6,4715 1,8357 63 14,6710 12,8723 3,0599 
40 7,5400 6,6551 1,8939 64 15,1536 13,2913 3,0633 
41 7,7545 6,8434 1,9532 65 15,6621 13,7328 3,0577 
42 7,9747 7,0366 2,0132 66 - 14,1991 3,0415 
43 8,2007 7,2347 2,0740 67 - 14,6935 3,0130 

 
Voorbeeld: 
Als de dienstbetrekking van een deelnemer wordt beëindigd, en zijn pensioenaanspraken zijn lager dan het  
wettelijk afkoopbedrag, dan kan zijn pensioenaanspraak worden afgekocht. 
Een deelnemer die op 40-jarige leeftijd een aanspraak op levenslang ouderdomspensioen vanaf 65 jaar heeft van 
€ 100,- per jaar en een aanspraak op levenslang partnerpensioen van € 70,- per jaar, krijgt bij afkoop een eenma-
lige bruto afkoopsom van 7,5400 x € 100,- + 1,8939 x € 70,- = € 886,57. 
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 Artikel 17.8      Vervroeging resp. uitstel prepensioen 
 

Leeftijd uitruilfactor 
60 68,25% 
61 86,82% 
62 117,89% 
63 180,06% 
64 366,57% 

 
Voorbeeld (van toepassing op prepensioenaanspraken met pensioenleeftijd 61,5 jaar tot leeftijd 65 jaar): 
Als de (gewezen) deelnemer de ingangsdatum van het tijdelijk ouderdomspensioen vervroegt van de 61,5-jarige 
leeftijd naar de 60-jarige leeftijd, dan bedraagt het tijdelijk ouderdomspensioen 68,25% van het opgebouwde 
tijdelijk ouderdomspensioen. Was het opgebouwde tijdelijk ouderdomspensioen op 60-jarige leeftijd € 1.000,-, dan 
wordt vanaf de 60-jarige leeftijd tot de 65-jarige leeftijd € 682,5 uitgekeerd 
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Artikel 18.2   Omzetting aanspraken naar leeftijd 67 jaar 
 

Leeftijd 

Omzetting ouder-
domspensioen met  
pensioenleeftijd 65 

naar  
pensioenleeftijd 67 

Omzetting tijdelijk  
ouderdomspensioen tot 
leeftijd 65 naar ouder-

domspensioen met  
 pensioenleeftijd 67 

Leeftijd 

Omzetting ouder-
domspensioen met  
pensioenleeftijd 65 

naar  
pensioenleeftijd 67 

Omzetting tijdelijk  
ouderdomspensioen tot 
leeftijd 65 naar ouder-

domspensioen met  
 pensioenleeftijd 67 

15 112,2% 23,5% 41 112,6% 23,7% 
16 112,3% 23,5% 42 112,6% 23,6% 
17 112,3% 23,6% 43 112,5% 23,5% 
18 112,3% 23,6% 44 112,5% 23,5% 
19 112,3% 23,7% 45 112,5% 23,4% 
20 112,4% 23,7% 46 112,4% 23,4% 
21 112,4% 23,8% 47 112,4% 23,4% 
22 112,4% 23,8% 48 112,4% 23,4% 
23 112,4% 23,9% 49 112,4% 23,5% 
24 112,4% 23,9% 50 112,4% 23,5% 
25 112,5% 23,9% 51 112,4% 23,6% 
26 112,5% 24,0% 52 112,5% 23,6% 
27 112,5% 24,0% 53 112,5% 23,7% 
28 112,5% 24,0% 54 112,6% 23,7% 
29 112,6% 24,0% 55 112,6% 23,8% 
30 112,6% 24,0% 56 112,6% 23,8% 
31 112,6% 24,1% 57 112,7% 23,7% 
32 112,6% 24,1% 58 112,7% 23,6% 
33 112,6% 24,1% 59 112,7% 23,4% 
34 112,6% 24,1% 60 112,7% 23,2% 
35 112,6% 24,0% 61 112,6% 22,9% 
36 112,6% 24,0% 62 112,5% 19,3% 
37 112,6% 24,0% 63 112,4% - 
38 112,6% 23,9% 64 112,2% - 
39 112,6% 23,9% 65 112,1% - 
40 112,6% 23,8%    

 
Voorbeeld (van toepassing bij ouderdomspensioen met pensioenleeftijd 65 jaar): 
Als het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen vanaf leeftijd 65 van een (gewezen) deelnemer op 35-jarige 
leeftijd € 10.000,- is, wordt hiervoor € 10.000 x 112,6% = € 11.260,- levenslang ouderdomspensioen vanaf leeftijd 
67 verkregen.  
 
Voorbeeld (van toepassing bij tijdelijk ouderdomspensioen met beginleeftijd 61,5 jaar en eindleeftijd 65 jaar): 
Als het opgebouwde tijdelijk ouderdomspensioen vanaf leeftijd 61,5 tot leeftijd 65 van een (gewezen) deelnemer 
op 35-jarige leeftijd € 1.000,- is, wordt hiervoor € 1.000 x 24,0% = € 240,- levenslang ouderdomspensioen vanaf 
leeftijd 67 verkregen.  
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Bijlage 2 Voorwaarden partnerpensioen 
 
De partner, als bedoeld in artikel 1.1, sub l. derde streepje van het pensioenreglement, die een duur-
zame gemeenschappelijke huishouding voert van ten minste één jaar heeft aanspraak op een part-
nerpensioen indien voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden. 
 
Gemeenschappelijke huishouding 
De deelnemer voert een gemeenschappelijke huishouding met één persoon (zogenaamde tweerela-
tie) samen met de eventuele kinderen van een van hen of van hen beiden. 
Bij een beoordeling van de gemeenschappelijke huishouding is het niet van belang van welk geslacht 
beide partners zijn. Slechts bloed- en aanverwanten in de rechte linie zijn uitgesloten. 
 
Beide partners dienen op hetzelfde adres woonachtig te zijn en als zodanig te zijn ingeschreven in het 
Bevolkingsregister. 
 
Burgerlijke staat 
Beide partners moeten de wettelijke status van ongehuwde dan wel ongeregistreerde hebben. 
 
Duurzaamheid van de gemeenschappelijke huishouding 
De duurzaamheid van de gemeenschappelijke huishouding wordt aangetoond beschouwd, indien ten 
genoegen van het fonds een samenlevingscontract kan worden overgelegd dat bij notariële akte is 
opgemaakt en als zodanig is geregistreerd. In dit contract moet ten minste worden opgenomen: 
- dat de partner van de deelnemer als begunstigde van het partnerpensioen is aangewezen; 
- dat eerdere begunstigingen zijn herroepen; 
- een eenzijdige opzeggingsmogelijkheid van het contract voor ieder van de partners.  
 
Aanvraag om toekenning en wijziging 
De deelnemer dient zijn of haar partner bij het fonds aan dan wel af te melden. Bij de aan- en afmel-
ding moet een gewaarmerkt afschrift van de notariële akte worden overgelegd. De deelnemer dient 
zelf om toekenning van een aanspraak op partnerpensioen voor de partner te verzoeken, waarbij de 
deelnemer dan wel de partner aannemelijk dient te maken, dat aan de hieraan verbonden voorwaar-
den wordt voldaan. 
 
Afwijkende regelingen 
In, naar het oordeel van het bestuur, afwijkende situaties kunnen aanvullende respectievelijk afwijken-
de voorwaarden aan de toekenning van de aanspraak op partnerpensioen worden gesteld, een en 
ander in overleg met de verzekeraar. 
Indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal iedere aanvraag om toekenning van een aan-
spraak op partnerpensioen aan enige partner van een deelnemer worden afgewezen. 
 
  


