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1 DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Artikel 1 Deelnemers

1.1 Voor wie geldt deze pensioenregeling?

Aan deze pensioenregeling nemen deel:
- alle medewerkers van Werkgever die op 31 december 2005 deelnamen aan het 

pensioenreglement 2004 van Stichting Pensioenfonds Interpolis (SPI) dan wel het Interpolis 
pensioenreglement 2001, en die zijn geboren vóór 1 januari 1950, met uitzondering van de 
medewerkers van wie de pensioenregeling elders is ondergebracht; 

- alle medewerkers voor wie het voorgaande niet van toepassing is en aan wie door Werkgever
schriftelijk uitdrukkelijk een pensioentoezegging conform dit reglement is gedaan.

1.2a. Wat is de pensioenregeling voor een soort regeling?
De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst als omschreven in artikel 1 van de Pensioenwet.
Dat betekent dat het pensioenreglement voorziet in een vastgestelde pensioenuitkering’

1.2b Wat zijn de verplichtingen van de deelnemer?

De (gewezen) deelnemer is verplicht om aan Werkgever en aan het fonds alle informatie te 
verstrekken die nodig is voor de uitvoering van dit reglement. De deelnemer zal Werkgever en het 
fonds tijdig informeren over het aangaan van een huwelijk of een partnerschap, over echtscheiding of 
bij het intreden van arbeidsongeschiktheid.

1.2c Wat gebeurt er als de deelnemer zijn verplichtingen niet nakomt?

Als de (gewezen) deelnemer deze verplichtingen niet nakomt en dit tot gevolg heeft dat de uit dit 
reglement voor Werkgever voortvloeiende pensioenverplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zijn 
verzekerd, dan heeft de (gewezen) deelnemer slechts recht op dit (gedeeltelijk) verzekerde pensioen.

Artikel 2 Start en einde deelname

2.1 Wanneer start deelname aan de pensioenregeling?

De deelname begint zodra de medewerker aan de in artikel 1.1 gestelde voorwaarden voldoet, maar 
niet eerder dan de datum waarop dit reglement in werking treedt.
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2.2a Wanneer eindigt deelname aan de pensioenregeling?

De deelname eindigt:
- door overlijden van de deelnemer;
- op de pensioendatum;
- bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met Werkgever voordat de pensioendatum is bereikt, 

anders dan om reden van arbeidsongeschiktheid.
- door beëindiging van de periode van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 14 als op dat 

moment de arbeidsovereenkomst met Werkgever is beëindigd.

2.2b Welke aanspraken heeft de deelnemer bij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst vóór de pensioendatum?

Bij beëindiging van de deelname door beëindiging van de arbeidsovereenkomst anders dan om reden 
van arbeidsongeschiktheid, verkrijgt de deelnemer premievrije aanspraken op ouderdomspensioen, 
tijdelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen. De hoogte 
van de premievrije aanspraken is gelijk aan de over de periode van deelneming opgebouwde 
pensioenen. De premievrije aanspraken worden geïndexeerd volgens het gestelde in artikel 23.3.
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2 DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Artikel 3 De basis van de pensioenopbouw

3.1a Wat is de pensioengrondslag?

De pensioengrondslag vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de pensioenen. De 
pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris van de deelnemer, verminderd met de 
franchise. Voor de vaststelling van de pensioengrondslag van de deelnemer met een deeltijd dienst-
betrekking wordt de pensioengrondslag vermenigvuldigd met een deeltijdfactor.

3.1b Wat is het pensioengevend salaris?

Het pensioengevend salaris bedraagt twaalf maal het maandsalaris inclusief de vakantietoeslag en, 
indien van toepassing, de 13e maand, op basis van een voltijd dienstbetrekking en – voor zover van 
toepassing – de eventuele ploegentoeslag en de toeslag in verband met arbeidsongeschiktheid van 
minder dan 35% op grond van de WIA. 

3.1c Wat is de franchise? 

Bij de opbouw van het pensioen wordt al rekening gehouden met de vanaf de 65-jarige leeftijd te 
ontvangen AOW-uitkering. Over dit gedeelte van het inkomen straks hoeft geen pensioen te worden 
opgebouwd. Het deel van het inkomen waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, wordt franchise 
genoemd. 

3.1d Hoe hoog is de franchise?

De franchise is voor deze pensioenregeling op het moment van ingaan van de regeling vastgesteld op 
€ 16.514,- (2006). De franchise wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met het zelfde percentage als 
waarmee de bruto maanduitkering inclusief het bruto maandbedrag van de vakantietoeslag voor een 
ongehuwde uit hoofde van de AOW ten opzichte van 1 januari van het voorgaande jaar is gewijzigd, 
voor het eerst per 1 januari 2007.

3.2 Wanneer wordt de pensioengrondslag vastgesteld?

De pensioengrondslag wordt voor de deelnemer bij opname in de pensioenregeling en vervolgens 
jaarlijks per 1 januari vastgesteld. De pensioengrondslag blijft gedurende het jaar onveranderd.
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3.3 Wat is de pensioengrondslag bij een deeltijd dienstbetrekking?

Voor de vaststelling van de pensioengrondslag van de deelnemer met een deeltijd dienstbetrekking 
wordt de pensioengrondslag vermenigvuldigd met een deeltijdfactor. Deze deeltijdfactor wordt 
berekend door het voor de deelnemer geldende gemiddelde aantal werkuren per week te delen door 
het aantal uren dat bij Werkgever geldt voor medewerkers met een volledige dienstbetrekking. De 
deeltijdfactor bedraagt maximaal 1,0526. Een wijziging van de deeltijdfactor wordt doorgevoerd met 
ingang van de maand waarin deze wijziging heeft plaatsgevonden. 
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3 DE SOORTEN PENSIOEN BINNEN DE          
REGELING

Artikel 4 Pensioenen binnen de regeling

4.1 In welke pensioenen voorziet de pensioenregeling? 

De deelnemer heeft, met inachtneming van de bepalingen in dit reglement recht op:
- ouderdomspensioen
- tijdelijk ouderdomspensioen
- partnerpensioen
- tijdelijk partnerpensioen
- wezenpensioen
- arbeidsongeschiktheidspensioen

4.2 Hoe blijft de (gewezen) deelnemer op de hoogte van zijn pensioenopbouw?

De deelnemer ontvangt jaarlijks een pensioenoverzicht waarin de hoogte van de tot dat jaar 
opgebouwde pensioenaanspraken en de hoogte van de op de pensioendatum te bereiken 
pensioenaanspraken worden vermeld. De deelnemer ontvangt bovendien jaarlijks een opgave van de 
aangroei van de pensioenaanspraken volgens de regels die gelden voor de inkomstenbelasting.

De gewezen deelnemer ontvangt een opgave van de op het moment van beëindiging van de deelname 
opgebouwde pensioenaanspraken. Tevens ontvangt de gewezen deelnemer ten minste een keer per 
vijf jaar een pensioenoverzicht waarin de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken worden 
vermeld.

Op verzoek van de (gewezen) deelnemer zal binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek een 
opgave worden verstrekt van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken. Het fonds kan voor 
deze opgave een vergoeding vragen. 

Artikel 5 Ouderdomspensioen

5.1 Wat is het ouderdomspensioen? 

Het ouderdomspensioen is de levenslange uitkering die een (gewezen) deelnemer ontvangt vanaf zijn 
pensionering. 
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5.2 Wanneer begint en wanneer eindigt het ouderdomspensioen?

Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum. Het wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag 
van de maand waarin de rechthebbende overlijdt.

5.3a Hoe wordt het ouderdomspensioen opgebouwd?

De deelnemer bouwt over ieder deelnemersjaar een gedeelte van het ouderdomspensioen op. Het 
binnen deze pensioenregeling jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt 2% van de jaarlijks 
vast te stellen pensioengrondslag. Het ouderdomspensioen is daarmee een afspiegeling van de 
gemiddeld tijdens de deelname geldende pensioengrondslag (middelloonregeling).

5.3b Geldt deze manier van pensioenopbouw voor het gehele pensioengevend 
salaris?

Vanaf de beschikbare premiegrens vindt er geen verdere pensioenopbouw op basis van dit artikel 
plaats. 

5.3c Hoe hoog is de beschikbare premiegrens?

De beschikbare premiegrens is per 1 januari 2006 bepaald op € 80.518. Vervolgens wordt de 
beschikbare premiegrens jaarlijks per 1 januari aangepast aan de loonontwikkeling van de CAO voor 
het verzekeringsbedrijf binnendienst. 

5.4 In hoeverre zijn de aanspraken op het ouderdomspensioen welvaartsvast?

Ieder jaar worden de op grond van dit artikel opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemer op 1 
januari aangepast aan de op de deelnemer van toepassing zijnde CAO-loonontwikkeling. Deze 
aanpassing vindt voor het eerst plaats op 1 januari 2007.

Artikel 6 Tijdelijk ouderdomspensioen

6.1 Wat is het tijdelijk ouderdomspensioen?

Het tijdelijk ouderdomspensioen is een uitkering die dient ter compensatie van het nog niet ontvangen 
van een AOW-uitkering in de periode tussen de pensioendatum en het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd.

6.2 Wanneer begint en wanneer eindigt het tijdelijk ouderdomspensioen? 

Het tijdelijk ouderdomspensioen gaat in zodra het ouderdomspensioen ingaat. Het wordt uitgekeerd tot 
de eerste dag van de maand waarin de gewezen deelnemer de 65-jarige leeftijd bereikt of tot en met 
de laatste dag van de maand van diens eerder overlijden.
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6.3 Hoe wordt het tijdelijk ouderdomspensioen opgebouwd?

De deelnemer bouwt ieder deelnemersjaar 2,5% van de franchise maal de deeltijdfactor aan tijdelijk 
ouderdomspensioen op. Het te bereiken tijdelijk ouderdomspensioen is gelijk aan 2,5% per 
deelnemersjaar van het laatst voor de pensioendatum vastgestelde franchisebedrag. Als 
deelnemersjaren worden in aanmerking genomen de deelnemersjaren die gelegen zijn na 1 januari 
2003 (voor oud Beon, Relan, Commit of medewerkers die vanaf 1 januari 2003 in dienst zijn getreden) 
dan wel na 1 januari 2001 (voor oud Interpolis en Sterpolis medewerkers die deelnamen aan de 
Solidaire pensioenregeling als bedoeld in artikel 28). Voor deelnemers met een deeltijd dienstverband 
wordt het aantal tot de pensioendatum te bereiken deelnemersjaren vermenigvuldigd met de 
deeltijdfactor. Met ingang van de maand waarin de deeltijdfactor wijzigt wordt het aantal te bereiken 
deelnemersjaren herrekend. 

Artikel 7 Partnerpensioen

7.1 Wat is het partnerpensioen?

Het partnerpensioen is een uitkering aan de partner van de (gewezen) deelnemer die wordt uitgekeerd 
na het overlijden van de (gewezen) deelnemer.

7.2a Wie heeft recht op partnerpensioen? 

Recht op partnerpensioen heeft degene met wie de (gewezen) deelnemer:
- gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan;
- samenwoont, mits:

- de (gewezen) deelnemer en de partner beiden ongehuwd zijn en geen geregistreerd 
partnerschap zijn aangegaan met een derde;

- de partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn is van de (gewezen) deelnemer;
- de (gewezen) deelnemer en de partner gedurende ten minste een half jaar aantoonbaar een 

gezamenlijke huishouding voeren en een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst 
hebben getekend.

7.2b Wanneer is er geen recht op partnerpensioen? 

Er ontstaat geen recht op partnerpensioen als het huwelijk is gesloten, het geregistreerd partnerschap 
is aangegaan of de samenwoning is begonnen na de dag dat het ouderdomspensioen volledig is 
ingegaan.

7.3 Wanneer begint en wanneer eindigt het partnerpensioen?

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt. 
Het wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de (gewezen) partner overlijdt.
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7.3a Hoe wordt het partnerpensioen opgebouwd?

De deelnemer bouwt over ieder deelnemersjaar een gedeelte van het partnerpensioen op. Het binnen 
deze pensioenregeling jaarlijks op te bouwen partnerpensioen bedraagt 70% van het in dat jaar op te 
bouwen ouderdomspensioen. Ieder jaar worden de op grond van dit artikel opgebouwde 
partnerpensioenaanspraken op 1 januari aangepast aan de op de deelnemer van toepassing zijnde 
CAO-loonontwikkeling. Deze aanpassing vindt voor het eerst plaats op 1 januari 2007. 

7.4 Hoe hoog is het partnerpensioen:

7.4a Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum?

Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum is het partnerpensioen gelijk aan 70% van het 
ouderdomspensioen waarop de deelnemer recht zou hebben gehad als hij tot de pensioendatum 
ouderdomspensioen zou hebben opgebouwd. Het in de vorige zin bedoelde ouderdomspensioen vanaf 
de overlijdensdatum wordt gebaseerd op de laatstelijk vastgestelde pensioengrondslag.

7.4b Bij overlijden van de gewezen deelnemer vóór de pensioendatum?

Bij overlijden van de gewezen deelnemer vóór de pensioendatum is het partnerpensioen gelijk aan 
70% van het op de dag van het eindigen van de deelname opgebouwde en volgens artikel 23.3 
geïndexeerde recht op ouderdomspensioen.

7.4c Bij overlijden van de (gewezen) deelnemer op of ná de pensioendatum?

Bij overlijden van de (gewezen) deelnemer op of ná de pensioendatum is het partnerpensioen gelijk 
aan 70% van het op de overlijdensdatum geldende ouderdomspensioen, inclusief de volgens artikel 
23.3 verleende  indexeringstoeslagen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de eventueel 
toegepaste flexibiliseringsmogelijkheden van hoofdstuk 5, met uitzondering van de uitruilmogelijkheden 
van artikel 21. Gebruikmaking van de uitruilmogelijkheid van artikel 21 leidt tot een aanpassing van de 
hoogte van het partnerpensioen.

7.5 Op welk deel van het partnerpensioen heeft de partner recht?

Op de uitkering van het partnerpensioen aan de partner van de overleden (gewezen) deelnemer wordt 
in mindering gebracht het gedeelte van het partnerpensioen waarop volgens artikel 15 van dit 
reglement gewezen partners recht hebben. Deze inhoudingen vinden ook plaats als de gewezen 
partner(s) inmiddels zelf is (zijn) overleden.
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Artikel 8 Tijdelijk partnerpensioen

8.1 Wat is het tijdelijk partnerpensioen?

Het tijdelijk partnerpensioen is een tijdelijke uitkering aan de partner van de (gewezen) deelnemer die 
wordt uitgekeerd na het overlijden van de (gewezen) deelnemer. Het is een compensatie voor het 
verschil in verschuldigde premies voor de AOW over het partnerpensioen voor en na de 65-jarige 
leeftijd van de partner.

8.2 Wie heeft recht op tijdelijk partnerpensioen? 

Recht op tijdelijk partnerpensioen heeft degene die ook recht heeft op een partnerpensioen.

8.3 Wanneer begint en wanneer eindigt het tijdelijk partnerpensioen?

Het tijdelijk partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 
overlijdt. Het wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de (gewezen) partner 
overlijdt, maar uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd van de (gewezen) 
partner wordt bereikt. 

8.3a Hoe wordt het tijdelijk partnerpensioen opgebouwd?

De deelnemer bouwt over ieder deelnemersjaar een gedeelte van het tijdelijk partnerpensioen op. Het 
binnen deze pensioenregeling jaarlijks op te bouwen tijdelijk partnerpensioen bedraagt 22% van het in 
dat jaar op te bouwen partnerpensioen. Het percentage kan jaarlijks opnieuw door het fonds worden 
vastgesteld en tevens kan het bedrag worden gemaximeerd op basis van de fiscale wetgeving.
Ieder jaar worden de op grond van dit artikel opgebouwde partnerpensioenaanspraken op 1 januari 
aangepast aan de op de deelnemer van toepassing zijnde CAO-loonontwikkeling. Deze aanpassing 
vindt voor het eerst plaats op 1 januari 2007.

8.4 Hoe hoog is het tijdelijk partnerpensioen:

8.4a Bij overlijden van de deelnemer?

Bij overlijden van de deelnemer is het tijdelijk partnerpensioen gelijk aan 22% van het partnerpensioen. 
Het percentage kan jaarlijks opnieuw door het fonds worden vastgesteld en tevens kan het bedrag 
worden gemaximeerd op basis van de fiscale wetgeving. 

8.4b Bij overlijden van de gewezen deelnemer?

Bij overlijden van de gewezen deelnemer is het tijdelijk partnerpensioen gelijk aan het op de dag van 
het beëindigen van de deelname opgebouwde en volgens artikel 23.3 geïndexeerde tijdelijk 
partnerpensioen. Het bepaalde in lid 4a van dit artikel ten aanzien van maximering is van 
overeenkomstige toepassing.
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8.5 Op welk deel van het tijdelijk partnerpensioen heeft de partner recht?

Op de uitkering van het tijdelijk partnerpensioen aan de partner van de overleden (gewezen) 
deelnemer wordt in mindering gebracht het gedeelte van het tijdelijk partnerpensioen waarop volgens 
artikel 15 van dit reglement gewezen partners recht hebben. Deze inhoudingen vinden ook plaats als 
de gewezen partner(s) inmiddels zelf is (zijn) overleden.

Artikel 9 Wezenpensioen

9.1 Wat is het wezenpensioen?

Het wezenpensioen is een uitkering voor kinderen van de (gewezen) deelnemer die wordt uitgekeerd 
na het overlijden van de (gewezen) deelnemer.

9.2a Wie heeft recht op wezenpensioen? 

Recht op wezenpensioen heeft een kind dat in familierechtelijke betrekking staat tot de (gewezen) 
deelnemer alsmede de pleegkinderen van de (gewezen) deelnemer die door de deelnemer als eigen 
kinderen worden onderhouden en opgevoed. Ook een kind dat wordt geboren binnen 307 dagen na 
het overlijden van de (gewezen) deelnemer heeft recht op wezenpensioen.

9.2b Wanneer is er geen recht op wezenpensioen? 

Er ontstaat geen recht op wezenpensioen voor een kind dat wordt geboren na 307 dagen nadat het 
ouderdomspensioen volledig is ingegaan. Een kind dat is of wordt geadopteerd nadat het 
ouderdomspensioen volledig is ingegaan heeft evenmin aanspraak op wezenpensioen.

9.3 Wanneer begint en wanneer eindigt het wezenpensioen?

Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt. 
Voor een kind dat wordt geboren binnen 307 dagen na het overlijden van de (gewezen) deelnemer, 
gaat het wezenpensioen in op de eerste dag van de maand waarin het kind wordt geboren. 
Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin het kind de 
18-jarige leeftijd bereikt, of tot en met de laatste dag van de maand van diens eerder overlijden. 
Als het kind van 18 jaar of ouder studeert of invalide is, wordt het wezenpensioen uitgekeerd zolang 
het kind studeert of invalide is maar uiterlijk tot en met de laatste dag van de maand waarin het kind de 
27-jarige leeftijd bereikt. Een kind is studerend als en voor zover het recht heeft op studiefinanciering 
krachtens de Wet studiefinanciering 2000. Een kind is invalide als het op grond van de Algemene 
Kinderbijslagwet als zodanig wordt aangemerkt en een uitkering uit hoofde van die wet ontvangt. 
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In geval van eerder overlijden van het studerende of invalide kind vindt de uitkering plaats tot en met 
de laatste dag van de maand van overlijden.

9.3a Hoe wordt het wezenpensioen opgebouwd?

De deelnemer bouwt over ieder deelnemersjaar een gedeelte van het wezenpensioen op. Het binnen 
deze pensioenregeling jaarlijks op te bouwen wezenpensioen per kind bedraagt 14% van het in dat 
jaar op te bouwen ouderdomspensioen. Ieder jaar worden de op grond van dit artikel opgebouwde 
wezenpensioenaanspraken op 1 januari aangepast aan de op de deelnemer van toepassing zijnde 
CAO-loonontwikkeling. Deze aanpassing vindt voor het eerst plaats op 1 januari 2007.

9.4 Hoe hoog is het wezenpensioen:

9.4a Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum?

Het wezenpensioen per kind is gelijk aan 14% van het ouderdomspensioen waarop de deelnemer 
recht zou hebben gehad als hij tot de pensioendatum ouderdomspensioen zou hebben opgebouwd. 
Het pensioen vanaf de overlijdensdatum wordt gebaseerd op de laatstelijk vastgestelde 
pensioengrondslag. 
Het wezenpensioen wordt verdubbeld vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin 
het kind volledig ouderloos wordt. In dit verband wordt onder ouder verstaan de ouder die in een 
familierechtelijke betrekking staat tot het kind.

9.4b Bij overlijden van de gewezen deelnemer vóór de pensioendatum?

Bij overlijden van de gewezen deelnemer is het wezenpensioen gelijk aan 14% van het op de dag van 
het eindigen van de deelname opgebouwde en volgens artikel 23 lid 3a en 3b geïndexeerde recht op 
ouderdomspensioen waarbij geen rekening wordt gehouden met de eventueel toegepaste 
flexibiliseringmogelijkheden van hoofdstuk 5..

9.4c Bij overlijden van de (gewezen) deelnemer op of ná de pensioendatum?

Bij overlijden van de (gewezen) deelnemer op of ná de pensioendatum is het wezenpensioen gelijk 
aan 14% van het op de overlijdensdatum geldende ouderdomspensioen, inclusief de volgens artikel 
23.3 verleende indexeringstoeslagen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de eventueel 
toegepaste flexibiliseringsmogelijkheden van hoofdstuk 5.
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Artikel 10 Arbeidsongeschiktheidspensioen en WIA

10.1 Wat is het arbeidsongeschiktheidspensioen? 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering die bedoeld is om inkomensachteruitgang te 
beperken voor deelnemers die tijdens de deelname aan de pensioenregeling arbeidsongeschikt 
worden. Dit artikel is van toepassing op de deelnemer die bij aanvang deelname volledig 
arbeidsgeschikt is. Voor de deelnemer die bij aanvang deelname gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, heeft 
dit artikel uitsluitend betrekking op het arbeidsgeschikte deel. Dit artikel is alleen van toepassing op 
deelnemers die een uitkering op grond van de WIA ontvangen.

10.2 Wanneer heeft een deelnemer recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

Een deelnemer heeft recht op arbeidsongeschiktheidspensioen als de arbeidsongeschiktheid op 
grond waarvan hij een uitkering volgens de WIA ontvangt, is aangevangen op een datum dat hij 
deelnemer was.

Een deelnemer die al arbeidsongeschikt is op het moment waarop de deelname aanvangt, heeft 
slechts recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als sprake is van een vermeerdering van de 
arbeidsongeschiktheid na aanvang van de deelname.

10.3 Wanneer gaat het arbeidsongeschiktheidspensioen in?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 
recht heeft op een uitkering volgens de WIA maar niet eerder dan 104 weken na de eerste ziektedag. 
Het arbeidsongeschiktheidspensioen als gevolg van de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid 
van de deelnemer die bij aanvang van de deelname al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, gaat in op 
de eerste dag van de maand waarin de deelnemer het recht krijgt op een uitkering volgens de WIA 
over de vermeerdering.

10.4 Tot wanneer wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd tot de eerste van de hierna volgende tijdstippen:
- de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de 65-jarige leeftijd bereikt;
- de eerste dag van de maand volgend op die waarin het recht op een uitkering op grond van de 

WIA eindigt;
- de eerste dag van de maand volgend op die waarin de deelnemer overlijdt;
- de eerste dag van de maand volgend op die waarin de deelnemer recht krijgt op een 

vervolguitkering op grond van de WIA.
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10.5 Hoe hoog is het arbeidsongeschiktheidspensioen voor volledig 
arbeidsongeschikten?

Voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgegaan van:
- het pensioengevend salaris als bedoeld in artikel 3.1b, vast te stellen op de ingangsdatum van het 

arbeidsongeschiktheidspensioen waarbij wordt uitgegaan van het pensioengevend salaris zoals 
dat zou gelden als de deelnemer op dat moment niet arbeidsongeschikt zou zijn; 

- de uitkeringsgrens van de WIA (2006: € 43.848);
- de deeltijdfactor.

Als het laatst vastgestelde pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor niet hoger is dan de 
uitkeringsgrens van de WIA, dan bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de volledig 
arbeidsongeschikte deelnemer 10% van dat pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor. 

Als het laatst vastgestelde pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor hoger is dan de 
uitkeringsgrens van de WIA, dan bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de volledig 
arbeidsongeschikte deelnemer 10% van de uitkeringsgrens van de WIA, vermeerderd met 80% van 
het gedeelte van het pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor dat uitkomt boven de 
uitkeringsgrens van de WIA.

Als de uitkering volgens de WIA voor volledig arbeidsongeschikten wordt verhoogd naar 75% dan 
wordt het in dit lid genoemde percentage van 10 vervangen door 5. 

10.6 Hoe hoog is het arbeidsongeschiktheidspensioen voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten?

Voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgegaan van:
- het pensioengevend salaris als bedoeld in artikel 3.1b, vast te stellen op de ingangsdatum van het 

arbeidsongeschiktheidspensioen waarbij wordt uitgegaan van het pensioengevend salaris zoals 
dat zou gelden als de deelnemer op dat moment niet arbeidsongeschikt zou zijn; 

- de uitkeringsgrens van de WIA (2006: € 43.848);
- de deeltijdfactor;
- de AOP-grondslag; dit is het hiervoor bedoelde pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor 

verminderd met de resterende verdiencapaciteit;
- de resterende verdiencapaciteit; dit is de resterende verdiencapaciteit zoals vastgesteld op grond 

van de WIA.

Als het hiervoor bedoelde pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor niet hoger is dan de 
uitkeringsgrens van de WIA, dan bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte deelnemer 10% van de AOP-grondslag. 
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Als het hiervoor bedoelde pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor hoger is dan de 
uitkeringsgrens van de WIA, dan bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte deelnemer 10% van het gedeelte van de uitkeringsgrens van de WIA dat uitkomt 
boven de resterende verdiencapaciteit vermeerderd met 80% van het gedeelte van het 
pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor dat uitkomt boven de uitkeringsgrens van de WIA. Als 
de resterende verdiencapaciteit gelijk is aan of hoger is dan de uitkeringsgrens van de WIA dan 
bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen in vorenbedoelde zin 80% van het pensioengevend 
salaris maal de deeltijdfactor dat uitkomt boven de resterende verdiencapaciteit. 

De deelnemer die zijn resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% benut en daardoor recht krijgt 
op een vervolguitkering volgens de WIA ter grootte van 70% van het wettelijk minimumloon maal het 
arbeidsongeschiktheidspercentage, heeft vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de 
deelnemer recht krijgt op bedoelde vervolguitkering geen recht meer op een 
arbeidsongeschiktheidspensioen volgens dit reglement. Als de deelnemer vervolgens binnen 5 jaar zijn 
resterende verdiencapaciteit weer voor meer dan 50% benut en daardoor recht heeft op een 
loonaanvullingsuitkering volgens de WIA dan herleeft het recht op een 
arbeidsongeschiktheidspensioen als bedoeld in dit artikel vanaf de eerste dag van de maand waarin de 
deelnemer recht heeft op de loonaanvullingsuitkering. Buiten deze termijn van 5 jaar herleeft het recht 
op een arbeidsongeschiktheidspensioen niet.   

10.7 Hoe hoog is het arbeidsongeschiktheidspensioen bij vermeerdering 
arbeidsongeschiktheid?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen van de arbeidsongeschikte deelnemer die nog in dienst is van 
Werkgever wordt verhoogd met ingang van de eerste dag van de maand waarin de uitkering op grond 
van de WIA wordt herzien als gevolg van toeneming van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het 
verhoogde arbeidsongeschiktheidspensioen wordt vastgesteld volgens het bepaalde in dit artikel.
Als de mate van arbeidsongeschiktheid toeneemt na beëindiging van het dienstverband met 
Werkgever leidt dit niet tot een verhoging van het arbeidsongeschiktheidspensioen. 

10.8 Hoe hoog is het arbeidsongeschiktheidspensioen bij vermindering 
arbeidsongeschiktheid?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt verlaagd met ingang van de eerste dag van de maand 
volgend op die waarin de uitkering op grond van de WIA wordt herzien als gevolg van verlaging van de 
mate van arbeidsongeschiktheid.
Het verlaagde arbeidsongeschiktheidspensioen wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in dit 
artikel.
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Artikel 11 Arbeidsongeschiktheidspensioen en WAO

11.1 Wat is het arbeidsongeschiktheidspensioen? 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering die bedoeld is om inkomensachteruitgang te 
beperken voor deelnemers die tijdens de deelname aan de pensioenregeling arbeidsongeschikt 
worden. Dit artikel is van toepassing op de deelnemer die bij aanvang deelname volledig 
arbeidsgeschikt is. Voor de deelnemer die bij aanvang deelname gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, heeft 
dit artikel uitsluitend betrekking op het arbeidsgeschikte deel. Dit artikel is alleen van toepassing op 
deelnemers die een WAO-uitkering ontvangen.

11.2 Wanneer heeft een deelnemer recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

Een deelnemer heeft recht op arbeidsongeschiktheidspensioen als aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 
- de arbeidsongeschiktheid op grond waarvan hij de WAO-uitkering ontvangt, is aangevangen 

op een datum dat hij deelnemer was;
- de beëindiging van het dienstverband heeft niet eerder plaatsgevonden dan 104 weken na de 

eerste ziektedag;
- de arbeidsongeschiktheid heeft feitelijk ononderbroken bestaan tot de dag waarop het 

arbeidsongeschiktheidspensioen ingaat. 

Een deelnemer die al arbeidsongeschikt is op het moment waarop de deelname aanvangt, heeft 
slechts recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als sprake is van een vermeerdering van de 
arbeidsongeschiktheid na aanvang van de deelname.

11.3 Wanneer gaat het arbeidsongeschiktheidspensioen in?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 
recht heeft op een WAO-uitkering maar niet eerder dan 104 weken na de eerste ziektedag. Het 
arbeidsongeschiktheidspensioen als gevolg van de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid van 
de deelnemer die bij aanvang van de deelname al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, gaat in op de 
eerste dag van de maand waarin de deelnemer het recht krijgt op een WAO-uitkering over de 
vermeerdering.

11.4 Tot wanneer wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd tot de eerste van de hierna volgende tijdstippen:
- de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de 65-jarige leeftijd bereikt;
- de eerste dag van de maand volgend op die waarin het recht op een uitkering op grond van de 

WAO eindigt;
- de eerste dag van de maand volgend op die waarin de deelnemer overlijdt.
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11.5 Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen berekend?

Voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgegaan van:
- het pensioengevend salaris als bedoeld in artikel 3.1b, vast te stellen op de ingangsdatum van het 

arbeidsongeschiktheidspensioen waarbij wordt uitgegaan van het salaris zoals dat zou gelden als 
de deelnemer op dat moment niet arbeidsongeschikt zou zijn; 

- de uitkeringsgrens van de WAO;
- de deeltijdfactor.

Als het hiervoor bedoelde pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor niet hoger is dan de 
uitkeringsgrens van de WAO, dan bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de volledig 
arbeidsongeschikte deelnemer 10% van dat pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor. 

Als het hiervoor bedoelde pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor hoger is dan de 
uitkeringsgrens van de WAO, dan bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de volledig 
arbeidsongeschikte deelnemer 10% van de uitkeringsgrens van de WAO, vermeerderd met 80% van 
het gedeelte van het pensioengevend salaris maal de deeltijdfactor dat uitkomt boven de 
uitkeringsgrens van de WAO.

11.6 Wat is de hoogte van het te ontvangen arbeidsongeschiktheidspensioen?

De arbeidsongeschikte deelnemer ontvangt van het volgens lid 5 van dit artikel berekende arbeids-
ongeschiktheidspensioen een percentage dat wordt gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid 
zoals die volgens de WAO wordt vastgesteld. Hierbij geldt de onderstaande tabel.

Mate van arbeidsongeschiktheid in procenten Uitkeringspercentage

Minder dan 25 0
25 tot 35 30
35 tot 45 40
45 tot 55 50
55 tot 65 60
65 tot 80 75
80 of meer 100

Het arbeidsongeschiktheidspensioen van de arbeidsongeschikte deelnemer die nog in dienst is van 
Werkgever wordt verlaagd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die en verhoogd 
met 
ingang van de eerste dag van de maand waarin de WAO-uitkering wordt herzien als gevolg van 
verlaging respectievelijk van toeneming van de mate van arbeidsongeschiktheid. Als de mate van 
arbeidsongeschiktheid toeneemt na beëindiging van het dienstverband met Werkgever leidt dit niet tot 
een verhoging van het arbeidsongeschiktheidspensioen.
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Het arbeidsongeschiktheidspensioen van de deelnemer die niet meer in dienst is van Werkgever wordt 
verlaagd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de WAO-uitkering wordt 
herzien als gevolg van verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid.
In beide hiervoor genoemde gevallen wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen dan vastgesteld 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
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4 GEBEURTENISSEN DIE INVLOED HEBBEN 
OP DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Artikel 12 Beëindiging arbeidsovereenkomst vóór de pensioendatum

12.1 Wat gebeurt er bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst? 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór de pensioendatum, anders dan door 
arbeidsongeschiktheid, eindigt ook de deelname aan deze pensioenregeling. De deelnemer behoudt 
aanspraken op het tot dat moment opgebouwde ouderdomspensioen, tijdelijk ouderdomspensioen, 
partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen. Op deze aanspraken is de 
indexatiebepaling van artikel 23.3 van dit reglement van toepassing. 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de door de gewezen deelnemer opgebouwde rechten:
- worden overgedragen (zie artikel 12 lid 2: waardeoverdracht)
- worden afgekocht (zie artikel 12 lid 3: afkoop)

12.2a Wat is uitgaande waardeoverdracht? 

Waardeoverdracht houdt in dat de deelnemer de waarde van zijn bij het fonds opgebouwde 
pensioenrechten meeneemt naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. De nieuwe 
pensioenuitvoerder vertaalt de afkoopsom in extra pensioen volgens de regels die daarvoor gelden in 
de nieuwe regeling.

12.2b Wanneer vindt uitgaande waardeoverdracht plaats?

Waardeoverdracht vindt plaats op verzoek van een gewezen deelnemer die deelnemer wordt in de 
pensioenregeling van een nieuwe werkgever en wordt uitgevoerd volgens de wettelijk vastgestelde 
procedures. 

12.3a Wat is afkoop?

Bij afkoop van pensioen wordt de aanspraak op pensioen omgezet in een geldsom (de afkoopsom). 
Met de uitbetaling van die geldsom aan de deelnemer koopt het fonds de verplichting tot het doen van 
pensioenuitkeringen af.
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12.3b Wanneer vindt afkoop plaats?

Afkoop vindt plaats indien:
- de aan de gewezen deelnemer toekomende aanspraak op ouderdomspensioen op het moment 

van vaststelling minder bedraagt dan het bedrag als genoemd in artikel 66 lid 1 Pensioenwet  
(2007: € 400,-);

- het aan de partner toekomende partnerpensioen op het moment van ingang minder bedraagt dan 
het bedrag als genoemd in artikel 66 lid 1 Pensioenwet;  

- het aan de gewezen partner toekomende partnerpensioen op het moment van vaststelling minder 
bedraagt dan het bedrag als genoemd in artikel 66 lid 1 Pensioenwet.

De aanspraak van de gewezen deelnemer wordt door het fonds niet afgekocht als deze binnen twee 
jaar na de beëindiging van zijn deelneming een verzoek bij het fonds heeft ingediend tot uitgaande 
waardeoverdracht.

Het fonds koopt de aanspraak van de gewezen deelnemer af binnen zes maanden na het einde van 
een periode van twee jaar die aanvangt direct na de beëindiging van de deelneming. Als de 
pensioendatum binnen deze tweejaarstermijn valt, koopt het fonds op dat moment af. In dat geval 
koopt het fonds alleen af  indien de aanspraak van de gewezen deelnemer op de pensioendatum 
minder bedraagt dan het grensbedrag uit de Pensioenwet dat geldt op 1 januari van het jaar waarin de 
pensioendatum valt.
Het ingegane partnerpensioen en het aan de gewezen partner toekomende partnerpensioen worden 
door het fonds binnen zes maanden na ingang respectievelijk vaststelling afgekocht. Voordat het fonds 
tot afkoop overgaat informeert het de gewezen deelnemer of (gewezen) partner daarover schriftelijk.

Na deze zes maanden of na de pensioendatum kan het fonds alleen afkopen als de gewezen 
deelnemer of (gewezen) partner daarmee instemt. 

Het fonds kan besluiten een aanspraak op ouderdomspensioen van een gewezen deelnemer die is 
vastgesteld voor 1 januari 2007 ook af te kopen volgens de regeling die daarvoor is opgenomen in de 
Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet. Datzelfde geldt voor een partnerpensioen dat al voor 1 
januari 2007 is ingegaan en een aan de gewezen partner toekomend partnerpensioen dat voor die 
datum is vastgesteld.

Behalve in de hierboven genoemde gevallen kunnen de rechten op pensioenen niet worden afgekocht. 
Verder kunnen de aanspraken en rechten op pensioenen niet worden vervreemd of  aan een ander 
worden toegekend behalve in de situatie als omschreven in artikel 15.4 of wanneer er sprake is van 
een verpanding als omschreven in artikel 64 lid 1 onder a van de Pensioenwet.
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Artikel 13 Inbreng van waarde

13.1 Wat is inkomende waardeoverdracht?

Waardeoverdracht houdt in dat de deelnemer de waarde van zijn bij zijn vorige pensioenuitvoerder 
opgebouwde pensioenrechten overdraagt aan het fonds ter verwerving van aanspraken op pensioen 
op grond van dit reglement.

13.2 Hoe vindt inkomende waardeoverdracht plaats?

Heeft een nieuwe deelnemer elders pensioenrechten opgebouwd dan kan hij die rechten inbrengen in 
deze pensioenregeling. Waardeoverdracht vindt plaats volgens de wettelijk vastgestelde procedures. 
Voor de berekening van het tijdelijk ouderdomspensioen uit de waardeoverdracht worden extra 
deelnemersjaren toegekend.
De ingebrachte rechten worden op dezelfde manier behandeld als de in deze pensioenregeling zelf 
opgebouwde pensioenrechten.

13.3 Inbreng van waarde uit de levensloopregeling

Een deelnemer kan (een deel van) het gespaarde levensloopsaldo van zijn levensloopregeling 
inbrengen in deze pensioenregeling ter verwerving van aanspraken op pensioen op grond van dit 
reglement, indien en voor zover dit binnen de wettelijke en fiscale regels is toegestaan. 

Artikel 14 Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

14.1a Op welke deelnemers is dit artikel van toepassing?

Dit artikel is van toepassing op de deelnemer die bij aanvang volledig arbeidsgeschikt is. Voor de
deelnemer die bij aanvang deelname gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, heeft dit artikel betrekking op het 
arbeidsgeschikte deel.

14.1b Wat gebeurt er met de pensioenopbouw bij het ontstaan van volledige 
arbeidsongeschiktheid?

Als de deelnemer volledig arbeidsongeschikt wordt en een uitkering volgens de WIA of WAO ontvangt, 
dan eindigt daarmee de normale opbouw van het (tijdelijk) ouderdomspensioen, (tijdelijk) 
partnerpensioen en wezenpensioen. Om pensioenverlies te voorkomen wordt in plaats daarvan de 
opbouw van deze pensioenen voortgezet volgens de leden 2 en 5 van dit artikel. De deelnemer heeft 
recht op deze verdere opbouw wegens arbeidsongeschiktheid op voorwaarde dat de 
arbeidsongeschiktheid is ontstaan na aanvang van de deelname.
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14.1c Wat gebeurt er met de pensioenopbouw bij het ontstaan van gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid?

Als de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en een uitkering volgens de WIA of WAO 
ontvangt, dan kunnen twee situaties worden onderscheiden:

1. De deelnemer blijft in dienst bij Werkgever.
De verdere pensioenopbouw wordt gesplitst in twee delen. Voor het deel dat de deelnemer in dienst 
blijft, wordt ook de opbouw van het (tijdelijk) ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en 
wezenpensioen voortgezet. Dit gebeurt op de normale manier volgens de bepalingen van dit reglement 
uitgaande van het pensioengevend salaris dat nog uit dienstbetrekking wordt genoten en de 
deeltijdfactor. Om pensioenverlies te voorkomen wordt voor het arbeidsongeschikte deel de opbouw 
van het (tijdelijk) ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen voortgezet volgens 
de leden 2, 4 en 5 van dit artikel.

2. De medewerker blijft niet meer in dienst bij Werkgever.
In het geval dat de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en hij om die reden geen 
werkzaamheden in dienst meer blijft verrichten wordt om pensioenverlies te voorkomen voor het 
arbeidsongeschikte deel de opbouw van het (tijdelijk) ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen 
en wezenpensioen voortgezet volgens de leden 2, 4 en 5 van dit artikel.

In beide situaties heeft de deelnemer recht op deze verdere opbouw wegens arbeidsongeschiktheid op 
voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan na aanvang van de deelname.
Over al bestaande arbeidsongeschiktheid bij aanvang van deelname aan deze pensioenregeling vindt 
dus geen opbouw wegens arbeidsongeschiktheid plaats. 

14.2 Wanneer gaat de pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid in?

De pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid gaat in op de eerste dag van de maand waarin de 
deelnemer recht heeft verkregen op een uitkering volgens de WIA of WAO maar niet eerder dan 104 
weken na de eerste ziektedag. De pensioenopbouw of voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid als 
gevolg van de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid van de deelnemer die bij aanvang van de 
deelname gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, gaat in per de eerste dag van de maand waarin de 
deelnemer het recht krijgt op een uitkering volgens de WIA of WAO over de vermeerdering.

De opbouw van het pensioen gebeurt op basis van de laatst geldende pensioengrondslag vóór 
aanvang van de (vermeerdering van de) uitkering op grond van de WIA of de WAO waarbij wordt 
uitgegaan van het pensioengevend salaris zoals dat zou gelden als de deelnemer op dat moment niet 
arbeidsongeschikt zou zijn. Deze pensioengrondslag wordt vermenigvuldigd met een 
voortzettingspercentage dat is gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid zoals die door het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is vastgesteld.Deze voortzettingspercentages 
zijn weergegeven in de onderstaande tabel.
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Mate van arbeidsongeschiktheid in procenten Voorzettingspercentage

Minder dan 35 0
35 tot 45 40
45 tot 55 50
55 tot 65 60
65 tot 80 75
80 of meer 100

In afwijking van bovenstaande tabel geldt voor de deelnemer die recht heeft op een uitkering volgens 
de WAO en de mate van arbeidsongeschiktheid 25% tot 35% bedraagt, een voortzettingspercentage 
van 30. Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 25% bedraagt het voortzettingspercentage voor 
deze deelnemers 0. 

14.3 In hoeverre zijn de opgebouwde pensioenen bij arbeidsongeschiktheid 
waardevast?

Op de tot aan de arbeidsongeschiktheid opgebouwde pensioenaanspraken en de tijdens de 
arbeidsongeschiktheid nog volgens de leden 2, 4 en 5 van dit artikel op te bouwen 
pensioenaanspraken evenals de pensioengrondslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel is het bepaalde 
in artikel 23.3 van dit reglement inzake indexatie van overeenkomstige toepassing. Een eventuele 
eerste indexatie vindt plaats op 1 januari van het kalenderjaar na het jaar waarin de premievrije 
opbouw wegens arbeidsongeschiktheid is ingegaan. 

14.4 Wat zijn de gevolgen van vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid voor 
de pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid? 

Als de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA of WAO toeneemt dan wordt de 
pensioenopbouw over deze toename voortgezet volgens het bepaalde in dit artikel. 
Als de mate van arbeidsongeschiktheid toeneemt na beëindiging van het dienstverband met 
Werkgever leidt dit niet tot een verhoging van de opbouw wegens arbeidsongeschiktheid. 

14.5 Wat zijn de gevolgen van vermindering van de arbeidsongeschiktheid voor de 
pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid?

Een verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid leidt per de eerste dag van de maand volgend 
op die waarin de wijziging van kracht wordt tot aanpassing van de pensioenopbouw wegens 
arbeidsongeschiktheid.
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Artikel 15 Echtscheiding, (ontbinding van het huwelijk na) scheiding van tafel en 
bed, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging van een duurzame 
huishouding

15.1 Wie wordt in dit artikel bedoeld met partner? 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder partner verstaan degene met wie de (gewezen) 
deelnemer is gehuwd, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of samenwoont voor zover is 
voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 7.2a, onder het tweede liggende streepje.

15.2 Wat wordt verstaan onder scheiding? 

In artikel 15.3 wordt onder scheiding verstaan: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding 
van tafel en bed, beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden of 
vermissing of beëindiging van een gezamenlijke huishouding anders dan door overlijden of vermissing.
In artikel 15.5 wordt onder scheiding verstaan: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding 
van tafel en bed, scheiding van tafel en bed en beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders 
dan door overlijden of vermissing.

15.3 Op welk (tijdelijk) partnerpensioen behoudt de partner aanspraak na 
scheiding?

- Na een echtscheiding behoudt de gewezen partner van de (gewezen) deelnemer aanspraak op 
een premievrij partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen. Indien de echtscheiding een 
beëindiging van een gezamenlijke huishouding betreft behoudt de gewezen partner deze 
aanspraken alleen wanneer de beëindiging van de duurzame huishouding en datum waarop die 
heeft plaats gevonden is opgenomen in een verklaring of overeenkomst die binnen zes maanden
na de beëindiging in het bezit is van het fonds. Het stuk waaruit het einde en de beëindigingdatum 
van de duurzame huishouding blijkt kan zijn een notariële akte, een onderhandse overeenkomst of 
een door beide partijen ondertekende gelijkluidende verklaring, waarbij de handtekeningen onder 
de overeenkomst of verklaring door een notaris gewaarmerkt dienen te zijn. Bovendien zal binnen 
zes maanden na de beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding ook de notarieel 
verleden samenlevingsovereenkomst of een notarieel gewaarmerkt uittreksel daarvan in het bezit 
van het fonds moeten zijn;

- De hoogte van dit premievrije (tijdelijk) partnerpensioen is gelijk aan het (tijdelijk) partnerpensioen 
waarop recht zou bestaan als de deelname zou zijn beëindigd anders dan om reden van 
arbeidsongeschiktheid. Ingeval de deelname al is beëindigd, is het premievrije (tijdelijk) 
partnerpensioen gelijk aan het premievrije (tijdelijk) partnerpensioen waarop recht is ontstaan bij 
het beëindigen van de deelname, vermeerderd met de daarop eventuele verleende indexering 
conform artikel 23.3; 

- Dit lid is niet van toepassing als de (gewezen) partners bij huwelijkse voorwaarden of in een 
schriftelijke overeenkomst met het oog op de echtscheiding anders overeenkomen. Die 
overeenkomst is slechts geldig als er een verklaring van het fonds aan is gehecht dat deze bereid 
is een uit de afwijking voortvloeiend pensioenrisico te dekken.
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15.4 Vervreemding van het recht op premievrij partnerpensioen door de gewezen 
partner

De gewezen partner heeft het recht om de aanspraak op een premievrij partnerpensioen die is 
vastgesteld volgens artikel 15.3 te vervreemden aan een eerdere of latere partner van de overleden 
(gewezen) deelnemer.
De vervreemding is alleen geldig wanneer:

a. het bestuur bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende wijziging van het risico te 
dekken;
b. de vervreemding onherroepelijk is; en
c. dit wordt overeengekomen bij notarieel verleden akte.

15.5 Op welk ouderdomspensioen behoudt de partner aanspraak na scheiding?

- Ingeval van scheiding na 1 mei 1995 behoudt de gewezen partner van de (gewezen) deelnemer 
conform de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding aanspraak op de helft van het 
ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd;

- Van het bepaalde in dit lid kan worden afgeweken als de (gewezen) partners bij huwelijkse 
voorwaarden of in een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding anders 
overeenkomen.

15.6 Welke datum geldt als datum van de scheiding?

- Als datum van echtscheiding geldt de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de 
beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als datum van scheiding van 
tafel en bed geldt de eerste dag van de maand volgend op de datum dat de beschikking is 
ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Als datum van beëindiging van de duurzame 
huishouding geldt de dag waarop deze volgens de verklaring of overeenkomst als bedoeld in het 
derde lid is beëindigd.

Artikel 16 Opbouw van aanspraken tijdens verlof of werkloosheid

16.1 Opbouw van aanspraken tijdens verlof

Voor de deelnemer die ouderschapsverlof, onbetaald verlof of kort- of langdurend zorgverlof als 
bedoeld in de CAO heeft opgenomen zonder behoud van salaris, wordt de pensioenopbouw tijdens 
deze periode van verlof voortgezet alsof er geen verlof is opgenomen. Voor het onbetaald verlof en het 
zorgverlof geldt hierbij een maximum van 6 maanden. Als pensioengrondslag op het moment van 
opname van het verlof wordt de laatst geldende pensioengrondslag gehanteerd zoals deze van 
toepassing was direct voorafgaand aan de opname van het verlof. 
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Na vorenbedoelde periode van 6 maanden zal het partner- en wezenpensioen gedurende de 
resterende periode van het onbetaald verlof op risicobasis worden verzekerd zodat het onbetaald 
verlof geen invloed heeft op de hoogte van het partner- en wezenpensioen. 

De kosten van de pensioenvoorziening tijdens de periode van ouderschapsverlof, onbetaald verlof of 
zorgverlof komen voor rekening van de werkgever. De deelnemer blijft gedurende de periode van het 
ouderschapsverlof , onbetaald verlof of zorgverlof gehouden de eigen bijdrage te voldoen alsof hij geen 
ouderschapsverlof onbetaald verlof of zorgverlof zou hebben genoten, waarbij voor het onbetaald 
verlof en het zorgverlof dit geldt voor de eerste 6 maanden.

Opbouw van aanspraken tijdens werkloosheid

Voor de deelnemer die recht heeft op een loongerelateerde uitkering krachtens de Werkloosheidswet 

en op grond daarvan recht heeft op een premiebijdrage van het FVP wordt de pensioenopbouw van 

het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen voortgezet indien en voor zover de 

premiebijdrage van het FVP door het fonds is ontvangen. Deze voortgezette opbouw vindt pas plaats 

nadat de bijdrage van het FVP door het fonds is ontvangen en is gebaseerd op de hoogte van de 

bijdrage van het FVP en de gegevens die daaraan ten grondslag liggen.
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5 KEUZEMOGELIJKHEDEN BIJ PENSIONERING 

Artikel 17 Keuzemogelijkheden bij pensionering

17.1 Welke keuzemogelijkheden heeft de deelnemer bij pensionering?

Bij pensionering heeft de (gewezen) deelnemer de volgende keuzemogelijkheden:
- vervroegen van het volledige ouderdomspensioen en het tijdelijk ouderdomspensioen;
- uitstellen van het volledige ouderdomspensioen en het tijdelijk ouderdomspensioen;
- vervroegen of uitstellen van een gedeelte van het ouderdomspensioen en het tijdelijk 

ouderdomspensioen;
- uitruil partnerpensioen en ouderdomspensioen;
- gebruikmaken van de hoog-laagregeling.

17.2 Hoe maakt de (gewezen) deelnemer zijn keuzen kenbaar?

Als een deelnemer gebruik wil maken van de mogelijkheden als bedoeld in dit artikel, dient hij uiterlijk 
zes maanden voor de ingangsdatum van zijn pensioen een schriftelijk verzoek in bij het fonds via 
Werkgever. De gewezen deelnemer dient het verzoek rechtstreeks in bij het fonds.

17.3 Kunnen gemaakte keuzen worden gewijzigd?

Als een (gewezen) deelnemer eenmaal gebruik heeft gemaakt van een keuzemogelijkheid binnen dit 
pensioenreglement en hij wil deze keuze op een later moment wijzigen, dan is dat mogelijk mits dit 
past binnen de eventueel aan de keuzemogelijkheid gekoppelde termijn. Het fonds heeft het recht om 
bij wijziging van gemaakte keuzen waarborgen te vragen met betrekking tot de gezondheidstoestand 
van de (gewezen) deelnemer. 
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Artikel 18 Vervroegen van het volledige ouderdomspensioen en het tijdelijk 
ouderdomspensioen

18.1 Tot wanneer kan het ouderdomspensioen en het tijdelijk ouderdomspensioen 
worden vervroegd?

De deelnemer kan, op zijn vroegst vanaf de eerste dag van de maand waarin hij 55 wordt, het 
ouderdomspensioen en het tijdelijk ouderdomspensioen eerder dan de pensioendatum laten ingaan. 
De gewezen deelnemer kan, op zijn vroegst vanaf de eerste dag van de maand waarin hij 55 wordt, 
het ouderdomspensioen en het tijdelijk ouderdomspensioen eerder dan de pensioendatum laten 
ingaan. Indien je er voor kiest voor je 60-jarige leeftijd met pensioen te gaan, dan dient jouw 
dienstbetrekking te zijn beëindigd. 

18.2 Welk deel van het ouderdomspensioen en het tijdelijk ouderdomspensioen 
kan niet worden vervroegd? 

Als er sprake is van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan het ouderdomspensioen en het 
tijdelijk ouderdomspensioen niet worden vervroegd voor dat deel dat vrijgesteld is van premiebetaling.

18.3 Wat is de basis voor de berekening van vervroegd pensioen?

De pensioenen die eerder dan de pensioendatum ingaan worden berekend op basis van de waarde 
van de rechten die op de vervroegde pensioendatum zijn opgebouwd. Deze berekening gebeurt 
volgens de actuariële grondslagen van het fonds. De hoogte van het partnerpensioen en 
wezenpensioen blijft ongewijzigd bij eerdere ingang van het ouderdomspensioen. 

Artikel 19 Uitstellen van het volledige ouderdomspensioen en het tijdelijk 
ouderdomspensioen

19.1 Tot wanneer kunnen het ouderdomspensioen en het tijdelijk 
ouderdomspensioen worden uitgesteld?

De uiterste ingangsdatum van het ouderdomspensioen is de eerste dag van de maand waarin de 
gewezen deelnemer de 70-jarige leeftijd bereikt, of, als dit eerder is, op het moment dat het 
ouderdomspensioen samen met de fiscaal in aanmerking te nemen AOW 100% van het 
pensioengevend salaris gaat bedragen. 
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19.2 Welk deel van het ouderdomspensioen en het tijdelijk ouderdomspensioen 
kan worden uitgesteld?

De (gewezen) deelnemer kan de pensioendatum uitstellen door het ouderdomspensioen en het tijdelijk 
ouderdomspensioen later te laten ingaan, voor zover hij nog een dienstbetrekking heeft. Als er sprake 
is van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan het ouderdomspensioen en het tijdelijk 
ouderdomspensioen niet worden uitgesteld voor dat deel dat vrijgesteld is van premiebetaling.

19.3 Wat gebeurt er met de pensioenopbouw bij uitstel van de pensioendatum?

In de periode van uitstel wordt vanaf de pensioendatum dan wel de pensioendatum die op grond van 
de overgangsbepalingen van hoofdstuk 8 van dit reglement op de (gewezen) deelnemer van 
toepassing is, geen pensioen meer opgebouwd. 

19.4 Wat is de basis voor de berekening van uitgesteld pensioen?

De pensioenen die later ingaan dan de pensioendatum dan wel de datum waarop de (gewezen) 
deelnemer op grond van de overgangsbepalingen van hoofdstuk 8 van dit reglement met pensioen 
gaat, worden herrekend op basis van de actuariële grondslagen van het fonds. Het partnerpensioen en 
wezenpensioen worden niet herrekend en blijven ongewijzigd bij uitstel van het ouderdomspensioen. 

Artikel 20 Vervroegen of uitstellen van een gedeelte van het ouderdomspensioen 
en het tijdelijk ouderdomspensioen

20.1 Tot wanneer kan het ouderdomspensioen en het tijdelijk ouderdomspensioen 
gedeeltelijk worden vervroegd of uitgesteld?

Als men gedeeltelijk vervroegt of gedeeltelijk uitstelt, geldt voor het vervroegde of uitgestelde deel het 
bepaalde in artikel 18 en artikel 19. 

20.2 Wat gebeurt er met de pensioenopbouw bij gedeeltelijke vervroeging of 
uitstel?

- Bij gedeeltelijke vervroeging geldt dat voor het deel dat niet vervroegd wordt, de pensioenopbouw 
wordt voortgezet, waarbij wordt uitgegaan van een deeltijd dienstbetrekking. Het deel dat 
vervroegd wordt, wordt altijd gerelateerd aan het percentage dat de (gewezen) deelnemer minder 
gaat werken. 

- Bij gedeeltelijke uitstel vindt voor het deel dat uitgesteld wordt vanaf de oorspronkelijke 
pensioendatum geen verdere opbouw plaats. Het deel dat uitgesteld wordt, wordt altijd gerelateerd 
aan het percentage dat de (gewezen) deelnemer blijft werken. 
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20.3 Wat is de basis voor de pensioenberekening bij gedeeltelijke vervroeging?

Bij het bepalen van de pensioengrondslag gedurende de periode vóór de pensioendatum waarin reeds 
gedeeltelijk ouderdomspensioen wordt genoten, wordt uitgegaan van het pensioengevend salaris en 
de deeltijdfactor, gebaseerd op het met de deelnemer overeengekomen percentage kortere 
arbeidsduur. 

20.4 Wat gebeurt er met het partnerpensioen als gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid tot gedeeltelijke vervroeging of uitstel van het 
ouderdomspensioen?

De hoogte van het partnerpensioen wijzigt niet als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot 
gedeeltelijke vervroeging of uitstel van het ouderdomspensioen. 
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Artikel 21      Uitruil van pensioenen

21.1 Welke vormen van uitruil zijn er?

De (gewezen) deelnemer heeft recht op de volgende vormen van uitruil:
- uitruil van partnerpensioen; het recht van de (gewezen) deelnemer om (een gedeelte van) het 

opgebouwde recht op partnerpensioen om te zetten in een hoger recht op ouderdomspensioen 
en/of tijdelijk ouderdomspensioen;

- uitruil van tijdelijk ouderdomspensioen; het recht om (een gedeelte van) het tijdelijk 
ouderdomspensioen om te zetten in een hoger recht op ouderdomspensioen en/of 
partnerpensioen;

- uitruil van ouderdomspensioen; het recht om (een gedeelte van) het ouderdomspensioen om te 
zetten in een hoger recht op partnerpensioen.

21.2 Wanneer kan uitruil van partnerpensioen plaatsvinden?

De omzetting van partnerpensioen in hoger ouderdomspensioen en/of tijdelijk ouderdomspensioen kan 
eenmalig worden uitgevoerd op de dag dat het ouderdomspensioen volledig ingaat. De berekening van 
de te verkrijgen pensioenen na uitruil vindt plaats op basis van de actuariële en bestandsgrondslagen 
van het fonds. Als de (gewezen) deelnemer een partner heeft wiens rechten door deze uitruil worden 
verlaagd, dient deze partner met deze verlaging schriftelijk in te stemmen. Het partnerpensioen dat 
toekomt aan de ex-partner van de deelnemer komt niet voor uitruil in aanmerking.

21.3a Wanneer kan uitruil van (tijdelijk) ouderdomspensioen plaatsvinden?

De omzetting van tijdelijk ouderdomspensioen in een hoger ouderdomspensioen kan eenmalig worden 
uitgevoerd op de dag dat het ouderdomspensioen volledig ingaat.

De omzetting van ouderdomspensioen en tijdelijk ouderdomspensioen in een hoger partnerpensioen 
kan plaats vinden bij een beëindiging van de deelname zoals bedoeld in artikel 12.1 en bij een 
volledige ingang van het ouderdomspensioen. 
Het fonds zal deze laatste mogelijkheid tot omzetting standaard aan de deelnemer of gewezen 
deelnemer op deze momenten aanbieden. De deelnemer of gewezen deelnemer zal binnen zes 
maanden na ontvangst van het aanbod dienen aan te geven of hij daarvan gebruik maakt. Als hij niet 
binnen deze termijn reageert wordt hij geacht geen gebruik te maken van een aanbod tot omzetting. 
Het ouderdomspensioen waar de gewezen partner na een scheiding volgens artikel 15 aanspraak op 
heeft kan niet worden omgezet. De extra aanspraken op partnerpensioen die door de omzetting van 
(tijdelijk) ouderdomspensioen ontstaan zullen worden toegevoegd aan de aanspraken op 
partnerpensioen die de (gewezen) deelnemer al had opgebouwd.

De berekening van de te verkrijgen pensioenen na uitruil vindt plaats op basis van de actuariële 
grondslagen van het fonds. 
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De omvang en samenstelling van het ouderdoms- en partnerpensioen op het moment dat het 
ouderdomspensioen volledig ingaat zijn definitief.

21.3b Hoeveel (tijdelijk) ouderdomspensioen kan worden uitgeruild?

Het partnerpensioen kan na uitruil niet meer bedragen dan 100% van het ouderdomspensioen na de 
uitruil.

Artikel 22 Hoog-laagregeling

22.1 Wat is de hoog-laagregeling?

De hoog-laagregeling biedt de (gewezen) deelnemer de mogelijkheid ervoor te kiezen om gedurende 
een bepaalde periode te variëren met de hoogte van het te ontvangen ouderdomspensioen. Naar 
keuze eerst een hogere uitkering, gevolgd door een lagere, of andersom.

22.2 Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de hoog-laagregeling? 

Deze keuzemogelijkheid hoog/laag kan eenmalig worden benut en is van toepassing op de dag dat het 
ouderdomspensioen volledig ingaat en volgens de op dat moment door het fonds aangeboden 
mogelijkheden.

22.3 Hoe lang kan de eerste uitkeringsperiode zijn?

Naar keuze loopt de eerste periode:
- vanaf de pensionering tot de eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt;
- tot vijf jaar na de pensionering;
- tot tien jaar na de pensionering.

22.4 Wat is de verhouding tussen hoog en laag? 

De hoogste uitkering mag niet meer dan 33 1/3% hoger zijn dan de laagste uitkering. In de periode 
vanaf de pensionering tot de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt, 
blijft bij de beoordeling van deze verhouding maximaal buiten aanmerking het gedeelte dat 
overeenkomt met tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwde personen als bedoeld in artikel 18d, lid 3 
van de Wet op de loonbelasting 1964.
De hoogte van de pensioenuitkeringen wordt vastgesteld op basis van de actuariële grondslagen van 
het fonds.

22.5 Wat gebeurt er met het partnerpensioen als gebruik wordt gemaakt van de 
hoog-laagregeling?

De hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen wijzigt niet als gebruik wordt gemaakt van de 
hoog-laagregeling. 
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6 MET PENSIOEN

Artikel 23 Pensioenuitkering

23.1 Hoe wordt het pensioen uitgekeerd?

Alle pensioenen die uit deze pensioenregeling voortvloeien worden uitgekeerd in maandelijkse 
termijnen aan het einde van iedere kalendermaand. 

23.2 Welke inhoudingen vinden plaats op de pensioenuitkering? 

- De pensioenen worden uitgekeerd onder inhouding van de wettelijk opgelegde inhoudingen.
- Op het uit te keren ouderdomspensioen en tijdelijk ouderdomspensioen dat een deelnemer 

ontvangt vóór de 65-jarige leeftijd worden, voor zover mogelijk, in mindering gebracht 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die hij in dezelfde periode ontvangt. Het gaat hierbij om 
uitkeringen op grond van de WIA of WAO en verzekeringsuitkeringen in verband met 
arbeidsongeschiktheid die voortvloeien uit het dienstverband met Werkgever. Hieronder worden in 
ieder geval begrepen het arbeidsongeschiktheidspensioen volgens artikel 10 van dit reglement en 
uitkeringen uit hoofde van een WAO-hiaatverzekering of een hiaatverzekering uit hoofde van de 
WIA.

23.3 In hoeverre blijven ingegane pensioenen en premievrije aanspraken
welvaartsvast?

Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken van gepensioneerden en gewezen deelnemers wordt 
jaarlijks toeslag verleend van maximaal de stijging van het prijsindexcijfer. Het bestuur beslist evenwel 
jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze 
voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De 
toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement  gefinancierd.

Indien een toeslag wordt verleend, dan vindt deze toeslag per 1 januari plaats. 
De pensioenaanspraken als bedoeld in artikel 15.3 en 15.5 worden eveneens in aanmerking genomen 
bij voren omschreven toeslagverlening.
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23.4 Toeslagverlening voor de op 31 december 2006 ingegane pensioenen en premievrije 
aanspraken

Onverminderd het in artikel 23.3 bepaalde, is de toeslag voor de op 31 december 2006 ingegane 
pensioenen en premievrije aanspraken van arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers, tenminste 
gelijk aan de consumentenprijsindex als bedoelt in artikel 23.3 met een afslag van 1,5% en een 
maximum van 4%. Voor deze toeslagverlening is een voorziening gevormd.
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7 KOSTEN, FINANCIERING EN VERZEKERING 
VAN DE PENSIOENREGELING

Artikel 24 Pensioenverzekering

24.1 Hoe is de pensioentoezegging verzekerd?

Ter uitvoering van de in dit reglement omschreven pensioentoezegging heeft Werkgever een 
overeenkomst met het fonds gesloten als bedoeld in artikel 23 lid 1 van de PW.

Artikel 25 Kosten en financiering van de pensioenregeling

25.1 Hoe wordt de pensioenregeling gefinancierd?

De kosten van deze pensioenregeling komen voor rekening van Werkgever. De deelnemer kan een 
eigen bijdrage verschuldigd zijn. 
Werkgever draagt er zorg voor dat de in een kalenderjaar opgebouwde pensioenaanspraken steeds 
uiterlijk aan het einde van dat kalenderjaar dan wel bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn 
afgefinancierd.
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8 OVERGANGS- EN GARANTIEBEPALINGEN

Artikel 26.A Overgangsbepalingen BEON

26.A1 Voor wie gelden overgangsbepalingen?

De in dit artikel opgenomen overgangsbepalingen gelden voor 
- alle medewerkers van Werkgever met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd 

op wie de CAO van toepassing is, en
- de medewerkers van Werkgever voor wie het voorgaande niet van toepassing is en aan wie 

Werkgever schriftelijk uitdrukkelijk een pensioentoezegging conform dit reglement heeft gedaan, 
en die
- op 31 december 2002 in dienst van Beon Holding N.V. of gelieerde onderneming waren, en
- deelnamen aan de tot die datum geldende pensioenregeling van Beon Holding N.V., en
- bovendien op 1 januari 2003 nog in dienst zijn van Werkgever,
alsmede de medewerkers voor wie de bepalingen van dit artikel schriftelijk uitdrukkelijk van toepassing 
zijn verklaard.
Deze medewerkers nemen vanaf 1 januari 2003 deel in de in dit reglement omschreven 
pensioenregeling.

26.A2 Wat houden de overgangsbepalingen in?

26.A2a Wat gebeurt er met de pensioenrechten die zijn opgebouwd op grond van de 
voorgaande pensioenregeling?

De onder de voorgaande regeling opgebouwde pensioenrechten worden ultimo 2002 op basis van 
tijdsevenredigheid en de ultimo 2002 berekende excedent-pensioengrondslag vastgesteld en 
vervolgens ingebracht in de onderhavige regeling waarbij het ouderdomspensioen en het eventuele 
aanvullende ouderdomspensioen worden vervroegd tot 62 jaar. De vervroeging van de pensioendatum 
en de inbreng in de onderhavige regeling hebben niet tot gevolg dat de hoogte van de tijdsevenredig 
opgebouwde pensioenrechten een wijziging ondergaan. Het als opgebouwd aan te merken en in te 
brengen recht op tijdelijk weduwen-, tijdelijk weduwnaars-, of tijdelijk partnerpensioen bedraagt 20% 
van het ouderdomspensioen. 
De pensioenrechten worden na inbreng in de onderhavige regeling voor zover van toepassing 
beheerst door de bepalingen van dit reglement. 
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Ten aanzien van het aanvullende ouderdomspensioen geldt dat dit alleen tot uitkering komt indien en 
voor zover de (gewezen) deelnemer op en/of na de ingangsdatum van het ouderdomspensioen 
volgens de bepalingen in de AOW als een ongehuwde zonder partner wordt beschouwd. Het 
aanvullende ouderdomspensioen wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van artikel 23.3 van dit 
reglement.

26.A2b Hoe wordt het gemis aan pensioenopbouw gecompenseerd vanwege de 
vervroeging van de pensioendatum?

Als gevolg van de invoering van deze pensioenregeling wordt de pensioendatum voor bestaande 
deelnemers met drie jaar (voor degenen die op 31 december 2007 vielen onder de Collectieve 
arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf  binnendienst of de Collectieve 
arbeidsovereenkomst Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg) of vier jaar (voor degenen die op 31 
december 2007 vielen onder de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf 
buitendienst) vervroegd ten opzichte van de voorgaande regeling en missen deze deelnemers drie 
respectievelijk vier deelnemersjaren met pensioenopbouw. Dit gemis aan opbouw wordt 
gecompenseerd door de Werkgever onder de voorwaarde dat de deelnemer vanaf 1 januari 2003 tot 
aan de pensioendatum bij de Werkgever in dienst is geweest. 
Als de medewerker uit actieve dienst met pensioen gaat kent het fonds op de pensioendatum een 
aanvulling toe op het ouderdoms- en partner- en wezenpensioen. De aanvulling wordt berekend op 
basis van een fictieve voortzetting van de pensioenopbouw tot de 65 jarige leeftijd onder aanname van 
ongewijzigde omstandigheden. Voor deelnemers op wie lid A2d van dit artikel van toepassing is, wordt 
de daar bedoelde aanvullingsperiode mede in aanmerking genomen. Als de deelname wordt beëindigd 
voor het bereiken van de pensioendatum wordt de in dit lid bedoelde aanvulling eveneens toegekend, 
echter verminderd met het deel van de aanspraak dat is toe te rekenen aan de periode tussen de 
datum van beëindiging van de deelname en de pensioendatum.

Als de deelnemer vóór het bereiken van de pensioendatum overlijdt wordt voor de bepaling van het 
partnerpensioen eveneens rekening gehouden met de hiervoor genoemde fictieve voortzetting van de 
pensioenopbouw tot de 65-jarige leeftijd. 

26.A2c Is er compensatie voor deelnemers die vanwege hun leeftijd geen volledig 
tijdelijk ouderdomspensioen meer kunnen opbouwen?

De medewerkers die zijn geboren op of voor 1 januari 1964, en die voorafgaande aan de 
pensioendatum tenminste tien jaar onafgebroken in dienst zijn geweest in een functie waarop de CAO 
van toepassing is geweest, ontvangen een aanvulling op hun pensioen tot maximaal de hieronder 
genoemde grondslagen. De aanvulling wordt verstrekt over de periode van de pensioendatum tot de 
eerste van de maand waarin zij 65 jaar oud worden. Het pensioen wordt voor een medewerker die 
onder deze regeling valt als volgt aangevuld.
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De deelnemer die voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden en die op 1 januari 2003 de leeftijd 
heeft bereikt van:

53 jaar krijgt een aanvulling tot maximaal 79% van de grondslag;
54 jaar of ouder krijgt een aanvulling tot maximaal 80% van de grondslag.

Voor de toepassing van deze aanvullingsregeling wordt een grondslag in aanmerking genomen die 
gelijk is aan het pensioengevend salaris (exclusief maximering op basis van de beschikbare 
premiegrens), vast te stellen op de ingangsdatum van de aanvulling, maal de deeltijdfactor. Voor 
medewerkers die per 1 januari 2003 reeds 54 jaar of ouder zijn wordt de grondslag verhoogd met het 
gemiddelde van de door Werkgever toegekende eindejaarsgratificatie over de laatste drie jaren voor 
de pensioendatum. Tevens wordt de aanvulling voor deze medewerkers verhoogd met een bijdrage in 
de ziektekostenverzekering, bestaande uit: 

- de inkomensafhankelijke bijdrage die de ex-medewerker zelf verschuldigd is over de 
pensioenuitkering zoals deze geldt op de eerste dag van pensionering (per 1 januari 2006 
bedraagt deze 4,4% over een inkomen tot maximaal € 30.015); en

- de extra werkgeversbijdrage ter grootte van het bedrag zoals dat geldt op de dag direct 
voorafgaand aan de dag van pensionering (per 1 januari 2006 bedraagt deze € 445 bruto per 
jaar); en

- de eventuele extra CAO-vergoeding zoals deze geldt op de dag direct voorafgaand aan de 
dag van pensionering (per 1 januari 2006 bedraagt deze € 10 bruto per maand, tot juni 2007).

Indien de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot meer of minder werken op grond 
van artikel 3.1 lid 2 van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf binnendienst, 
wordt voor de berekening van de grondslag van deze aanvullingsregeling uitgegaan van de 
gemiddelde deeltijdfactor over de laatste vijf jaren voor de pensioendatum.

De hoogte van de aanvulling wordt vastgesteld alvorens de keuzemogelijkheden als bedoeld in artikel 
19, 21 of 22 worden toegepast.

Bij de berekening van de aanvulling blijft het aanvullende ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 
26.A2a buiten beschouwing.

26.A2d Welke compensatie krijgen deelnemers die geboren zijn op of voor 1 januari 
1949?

De bovengenoemde medewerkers die voldoen aan de in lid A2c van dit artikel genoemde voorwaarden 
en die zijn geboren op of vóór 1 januari 1949 ontvangen een aanvullende uitkering voorafgaande aan 
de pensioendatum. De verlenging van de uitkering is leeftijdsafhankelijk:

Geboren op of voor: Aanvang aanvullende uitkering:
1 januari 1943 61 jaar
1 januari 1945 61 jaar en 3 maanden
1 januari 1947 61 jaar en 6 maanden
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1 januari 1949 61 jaar en 9 maanden

Voor medewerkers waarop de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf 
buitendienst van toepassing is geldt in afwijking hiervan het volgende:

Geboren op of voor: Aanvang aanvullende uitkering:
1 januari 1943 60 jaar
1 januari 1945 60 jaar en 3 maanden
1 januari 1947 60 jaar en 6 maanden
1 januari 1949 60 jaar en 9 maanden

De hoogte van de aanvullende uitkering wordt berekend overeenkomstig de in lid A2c berekende 
uitkering.

26.A2e Welke andere overgangsbepalingen zijn er?

1. Als een deelnemer aansluitend aan het einde van zijn dienstbetrekking met Werkgever gebruik 
maakt van de mogelijkheid tot eerdere pensionering dan de pensioenleeftijd die voor de 
deelnemer uit dit reglement voortvloeit wordt de toe te kennen aanvulling op het ouderdoms- en 
partnerpensioen op basis van lid A2b van dit artikel, verlaagd via een actuarieel neutrale omzetting 
op basis van de door het fonds gehanteerde grondslagen.

Als een deelnemer aansluitend aan het einde van zijn dienstbetrekking met Werkgever gebruik 
maakt van de mogelijkheid tot eerdere pensionering dan de pensioenleeftijd die voor de 
deelnemer uit dit reglement voortvloeit gaan de aanvullende regelingen van de leden A2c en A2d 
van dit artikel niet verloren. In dat geval wordt de waarde op basis van een actuarieel neutrale 
omzetting aangewend voor een aanvulling vanaf de gewenste datum. Bij de actuariële omzetting 
wordt uitgegaan van de oorspronkelijke aan de deelnemer in het vooruitzicht gestelde aanvulling. 

2. De hiervoor in de leden A2c en A2d van dit artikel vermelde voorzieningen, alsmede de 
voorzieningen in onderdeel 1 en 2 van dit artikellid vormen geen onderdeel van de 
pensioentoezegging door Werkgever, maar vloeien voort uit de CAO en gelden voor de duur van 
die CAO. Als een deelnemer voor de pensioendatum uit dienst treedt kunnen aan de hiervoor 
vermelde bepalingen geen rechten worden ontleend.

3. Voor de in lid A1 van dit artikel bedoelde deelnemers zal de pensioengrondslag als bedoeld in 
artikel 3 lid 2 van dit reglement niet lager worden vastgesteld dan de laatstelijk in 2002 op basis 
van het voorgaande reglement vastgestelde excedent-pensioengrondslag. Deze garantie 
pensioengrondslag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de CAO-loonontwikkeling. Deze 
aanpassing vindt voor het eerst plaats op 1 januari 2004. Een wijziging van de deeltijdfactor leidt 
tot een overeenkomstige wijziging van de garantie pensioengrondslag. 
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Artikel 26.B Overgangsbepalingen RELAN

26.B1 Voor wie gelden de overgangsbepalingen?

De in dit artikel opgenomen overgangsbepalingen gelden voor 
- alle medewerkers van Werkgever met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd 

op wie de CAO van toepassing is;
- de medewerkers van Werkgever voor wie het voorgaande niet van toepassing is en aan wie 

Werkgever schriftelijk uitdrukkelijk een pensioentoezegging conform dit reglement heeft gedaan, 
en die
- op 31 december 2002 in dienst waren van Relan Pensioen B.V., Relan Zekerheid, Relan Arbo, 

Relan Werk of Stigas Agrarisch Preventief, en
- deelnamen aan de tot die datum geldende pensioenregeling privaat van Stichting 

Personeelpensioenfonds dan wel de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Cadans, en
- bovendien op 1 januari 2003 nog in dienst zijn van Werkgever,

alsmede de medewerkers voor wie de bepalingen van dit artikel schriftelijk uitdrukkelijk van toepassing 
zijn verklaard. Deze medewerkers nemen vanaf 1 januari 2003 deel in de in dit reglement omschreven 
pensioenregeling.

26.B2 Wat houden de overgangsbepalingen in?

26.B2a Wat gebeurt er met de pensioenrechten die zijn opgebouwd op grond van de 
voorgaande pensioenregeling?

De onder de voorgaande regeling opgebouwde pensioenrechten worden ultimo 2002 op basis van 
tijdsevenredigheid en de ultimo 2002 berekende (excedent-) pensioengrondslag vastgesteld en 
vervolgens ingebracht in de onderhavige regeling waarbij het ouderdomspensioen en het eventuele 
aanvullende ouderdomspensioen worden vervroegd tot 62 jaar. De vervroeging van de pensioendatum 
en de inbreng in de onderhavige regeling hebben niet tot gevolg dat de hoogte van de tijdsevenredig 
opgebouwde pensioenrechten een wijziging ondergaan. 
Het als opgebouwd aan te merken en in te brengen recht op tijdelijk weduwen-, tijdelijk weduwnaars-, 
of tijdelijk partnerpensioen bedraagt 20% van het ouderdomspensioen. 
De pensioenrechten worden na inbreng in de onderhavige regeling voor zover van toepassing 
beheerst door de bepalingen van dit reglement. 

Ten aanzien van het aanvullende ouderdomspensioen geldt dat dit alleen tot uitkering komt indien en 
voor zover de (gewezen) deelnemer op en/of na de ingangsdatum van het ouderdomspensioen 
volgens de bepalingen in de AOW als een ongehuwde zonder partner wordt beschouwd. Het 
aanvullende ouderdomspensioen wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van artikel 23.3 van dit 
reglement.
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26.B2b Hoe wordt het gemis aan pensioenopbouw gecompenseerd vanwege de 
vervroeging van de pensioendatum?

Als gevolg van de invoering van deze pensioenregeling wordt de pensioendatum voor bestaande 
deelnemers met drie jaar (voor degenen die op 31 december 2007 vielen onder de Collectieve 
arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf  binnendienst of de Collectieve 
arbeidsovereenkomst Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg) of vier jaar (voor degenen die op 31 
december 2007 vielen onder de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf 
buitendienst) vervroegd ten opzichte van de voorgaande regeling en missen deze deelnemers drie 
respectievelijk vier deelnemersjaren met pensioenopbouw. Dit gemis aan opbouw wordt 
gecompenseerd door de Werkgever onder de voorwaarde dat de deelnemer vanaf 1 januari 2003 tot 
aan de pensioendatum bij de Werkgever in dienst is geweest. 
Als de medewerker uit actieve dienst met pensioen gaat kent het fonds op de pensioendatum een 
aanvulling toe op het ouderdoms- en partner- en wezenpensioen. De aanvulling wordt berekend op 
basis van een fictieve voortzetting van de pensioenopbouw tot de 65 jarige leeftijd onder aanname van 
ongewijzigde omstandigheden. 
Als de deelname wordt beëindigd voor het bereiken van de pensioendatum wordt de in dit lid bedoelde 
aanvulling eveneens toegekend, echter verminderd met het deel van de aanspraak dat is toe te 
rekenen aan de periode tussen de datum van beëindiging van de deelname en de pensioendatum.

Als de deelnemer vóór het bereiken van de pensioendatum overlijdt wordt voor de bepaling van het 
partnerpensioen eveneens rekening gehouden met de hiervoor genoemde fictieve voortzetting van de 
pensioenopbouw tot de 65-jarige leeftijd.

26.B2c Is er compensatie voor deelnemers die vanwege hun leeftijd geen volledig 
tijdelijk ouderdomspensioen meer kunnen opbouwen?

De medewerkers die voorafgaande aan hun pensionering 10 jaren in dienst zijn geweest, hebben een 
voorwaardelijk recht op een leeftijdsafhankelijke aanvulling op het pensioen over de periode tussen de 
62-jarige en de 65-jarige leeftijd. De deelnemer heeft recht op deze aanvulling indien hij/zij in dienst 
blijft tot de pensioendatum.
Het pensioen wordt als volgt aangevuld voor de deelnemer die voldoet aan de hiervoor vermelde 
voorwaarden en die op 1 januari 2003 de leeftijd heeft bereikt van:

53 jaar en ouder krijgt een aanvulling tot maximaal 70% van de grondslag.

Voor de toepassing van deze aanvullingsregeling wordt een grondslag in aanmerking genomen die 
gelijk is aan het pensioengevende salaris (exclusief maximering op basis van de beschikbare 
premiegrens), vast te stellen op de ingangsdatum van de aanvulling, maal de deeltijdfactor. 

De hoogte van de aanvulling wordt vastgesteld alvorens de keuzemogelijkheden als bedoeld in 
artikel 19, 21 of 22 worden toegepast.
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Bij de berekening van de aanvulling blijft het aanvullende ouderdomspensioen als bedoeld in 
artikel 26.B2a buiten beschouwing.

Indien de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot meer of minder werken op grond 
van artikel 3.1 lid 2 van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf binnendienst, 
wordt voor de berekening van de grondslag van deze aanvullingsregeling uitgegaan van de 
gemiddelde deeltijdfactor over de laatste vijf jaren voor de pensioendatum.

26.B2d Welke andere overgangsbepalingen zijn er?

1. Als een deelnemer aansluitend aan het einde van zijn dienstbetrekking met Werkgever gebruik 
maakt van de mogelijkheid tot eerdere pensionering dan de pensioenleeftijd die voor de 
deelnemer uit dit reglement voortvloeit, wordt de toe te kennen aanvulling op het ouderdoms- en 
partnerpensioen op basis van lid B2b van dit artikel, verlaagd via een actuarieel neutrale omzetting 
op basis van de door het fonds gehanteerde grondslagen.

2. Als een deelnemer aansluitend aan het einde van zijn dienstbetrekking met Werkgever gebruik 
maakt van de mogelijkheid tot eerdere pensionering dan de pensioenleeftijd die voor de 
deelnemer uit dit reglement voortvloeit gaat de aanvullende regeling van lid B2c van dit artikel niet 
verloren. In dat geval wordt de waarde op basis van een actuarieel neutrale omzetting aangewend 
voor een aanvulling vanaf de gewenste datum. Bij de actuariële omzetting wordt uitgegaan van de 
oorspronkelijke aan de deelnemer in het vooruitzicht gestelde aanvulling. 

3. De hiervoor in het lid B2c van dit artikel vermelde voorzieningen, alsmede de voorzieningen in 
onderdeel 1 en 2 van dit artikellid vormen geen onderdeel van de pensioentoezegging door 
Werkgever, maar vloeien voort uit de CAO en gelden voor de duur van die CAO. Als een 
deelnemer voor de pensioendatum uit dienst treedt kunnen aan de hiervoor vermelde bepalingen 
geen rechten worden ontleend.

4. Voor de in lid B1 van dit artikel bedoelde deelnemers zal de pensioengrondslag als bedoeld in 
artikel 3 lid 2 van dit reglement niet lager worden vastgesteld dan de laatstelijk in 2002 op basis 
van het voorgaande reglement vastgestelde (excedent-) pensioengrondslag. Deze garantie 
pensioengrondslag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de CAO-loonontwikkeling. Deze 
aanpassing vindt voor het eerst plaats op 1 januari 2004. Een wijziging van de deeltijdfactor leidt 
tot een overeenkomstige wijziging van de garantie pensioengrondslag. 

5. Voor de in lid B1 van dit artikel bedoelde deelnemers op wie de in het pensioenreglement privaat 
van de Stichting Personeelpensioenfonds geldende overgangsbepalingen (artikel 30 tot en met 
32) van toepassing zijn, geldt dat deze bepalingen ook onder het onderhavige reglement van 
kracht blijven.
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Artikel 26.C Overgangsbepalingen COMMIT

26.C1 Voor wie gelden overgangsbepalingen?

De in dit artikel opgenomen overgangsbepalingen gelden voor 
- alle medewerkers van Werkgever met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd 

op wie de CAO van toepassing is;
- de medewerkers van Werkgever voor wie het voorgaande niet van toepassing is en aan wie 

Werkgever schriftelijk uitdrukkelijk een pensioentoezegging conform dit reglement heeft gedaan, 
en die
- op 31 december 2002 in dienst waren van Commit Arbo B.V., en
- deelnamen aan de tot die datum geldende pensioenregeling van Commit Arbo B.V. bij Delta Lloyd, 

en
- bovendien op 1 januari 2003 nog in dienst zijn van Werkgever,

alsmede de medewerkers voor wie de bepalingen van dit artikel schriftelijk uitdrukkelijk van toepassing 
zijn verklaard. Deze medewerkers nemen vanaf 1 januari 2003 deel in de in dit reglement omschreven 
pensioenregeling.

26.C2 Wat houden de overgangsbepalingen in?

26.C2a Wat gebeurt er met de pensioenrechten die zijn opgebouwd op grond van de 
voorgaande pensioenregeling?

De onder de voorgaande regeling opgebouwde pensioenrechten worden door Delta Lloyd ultimo 2002 
op basis van tijdsevenredigheid vastgesteld en vervolgens overgedragen en ingebracht in de 
onderhavige regeling. De pensioenrechten worden na inbreng in de onderhavige regeling voor zover 
van toepassing beheerst door de bepalingen van dit reglement. 

26.C2b Hoe wordt het gemis aan pensioenopbouw gecompenseerd vanwege de 
vervroeging van de pensioendatum?

Als gevolg van de invoering van deze pensioenregeling wordt de pensioendatum voor bestaande 
deelnemers met drie jaar (voor degenen die op 31 december 2007 vielen onder de Collectieve 
arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf binnendienst of de Collectieve arbeidsovereenkomst 
Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg) of vier jaar (voor degenen die op 31 december 2007 vielen onder 
de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf buitendienst) vervroegd ten opzichte 
van de voorgaande regeling en missen deze deelnemers drie respectievelijk vier deelnemersjaren met 
pensioenopbouw. Dit gemis aan opbouw wordt gecompenseerd door de Werkgever onder de 
voorwaarde dat de deelnemer vanaf 1 januari 2003 tot aan de pensioendatum bij de Werkgever in 
dienst is geweest. 
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Als de medewerker uit actieve dienst met pensioen gaat kent het fonds op de pensioendatum een 
aanvulling toe op het ouderdoms- en partner- en wezenpensioen. De aanvulling wordt berekend op 
basis van een fictieve voortzetting van de pensioenopbouw tot de 65 jarige leeftijd onder aanname van 
ongewijzigde omstandigheden. 

Als de deelname wordt beëindigd voor het bereiken van de pensioendatum wordt de in dit lid bedoelde 
aanvulling eveneens toegekend, echter verminderd met het deel van de aanspraak dat is toe te 
rekenen aan de periode tussen de datum van beëindiging van de deelname en de pensioendatum.

Als de deelnemer vóór het bereiken van de pensioendatum overlijdt wordt voor de bepaling van het 
partnerpensioen eveneens rekening gehouden met de hiervoor genoemde fictieve voortzetting van de 
pensioenopbouw tot de 65-jarige leeftijd. 

26.C2c Welke andere overgangsbepalingen zijn er?

1. Als een deelnemer aansluitend aan het einde van zijn dienstbetrekking met Werkgever gebruik 
maakt van de mogelijkheid tot eerdere pensionering dan de pensioenleeftijd die voor de 
deelnemer uit dit reglement voortvloeit, wordt de toe te kennen aanvulling op het ouderdoms- en 
partnerpensioen op basis van lid C2b van dit artikel, verlaagd via een actuarieel neutrale 
omzetting op basis van de door het fonds gehanteerde grondslagen.

2. De voorziening bedoeld in onderdeel 1 van dit artikellid vormt geen onderdeel van de 
pensioentoezegging door Interpolis, maar vloeit voort uit de CAO en geldt voor de duur van de 
CAO. Als een deelnemer voor de pensioendatum uit dienst treedt kan aan de hiervoor vermelde 
bepaling geen rechten worden ontleend..

3. Voor de in lid C1 van dit artikel bedoelde deelnemers, die op 1 januari 2003 45 jaar of ouder zijn, 
zal de pensioengrondslag als bedoeld in artikel 3 lid 2 van dit reglement niet lager worden 
vastgesteld dan de laatstelijk in 2002 op basis van het voorgaande reglement vastgestelde 
(excedent-) pensioengrondslag. Deze garantie pensioengrondslag wordt jaarlijks per 1 januari 
aangepast aan de CAO-loonontwikkeling. Deze aanpassing vindt voor het eerst plaats op 1 januari 
2004. Een wijziging van de deeltijdfactor leidt tot een overeenkomstige wijziging van de garantie 
pensioengrondslag.

Artikel 26.D Overgangsbepalingen Interpolis

26.D1 Voor wie gelden overgangsbepalingen?

De in dit artikel opgenomen overgangsbepalingen gelden voor 
- alle medewerkers van Interpolis van 18 jaar of ouder met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

of onbepaalde tijd op wie de CAO voor het verzekeringsbedrijf van toepassing is, en
- de medewerkers van Interpolis voor wie het voorgaande niet van toepassing is en aan wie 

Interpolis schriftelijk uitdrukkelijk een pensioentoezegging conform dit reglement heeft gedaan, 
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en die
- op 31 december 2000 in actieve dienst van Interpolis waren, en
- deelnamen aan Pensioenregeling 1969 of Pensioenregeling 1987 (hierna allebei aangeduid in dit 

artikel als: oude regeling) van Interpolis, en
- bovendien op 1 januari 2001 nog in actieve dienst zijn van Interpolis,
alsmede de medewerkers voor wie de bepalingen van dit artikel schriftelijk uitdrukkelijk van toepassing 
zijn verklaard.
Deze medewerkers nemen vanaf 1 januari 2001 deel in de Interpolis Pensioenregeling 2001(hierna in 
dit artikel te noemen: nieuwe regeling) en vanaf 1 januari 2006 in de onderhavige pensioenregeling van 
Stichting Pensioenfonds Interpolis.

26.D2 Wat houden de overgangsbepalingen in?

26.D2a Wat gebeurt er met de pensioenrechten die zijn opgebouwd op grond van de 
voorgaande pensioenregeling?

De onder de oude regeling(en) opgebouwde rechten op ouderdomspensioen, weduwen-, weduwnaars-
of partnerpensioen, tijdelijk weduwen-, tijdelijk weduwnaars-, of tijdelijk partnerpensioen en het 
wezenpensioen worden per ultimo 2000 op basis van tijdsevenredigheid vastgesteld en premievrij 
gemaakt. De tijdsevenredige rechten op de hiervoor vermelde pensioenen worden vervolgens op basis 
van actuarieel neutrale grondslagen omgezet in de verhouding 100:70:14 
(ouderdomspensioen:partnerpensioen:wezenpensioen). De aldus herrekende rechten worden 
vervolgens ingebracht in de nieuwe regeling waarbij het ouderdomspensioen wordt vervroegd tot 62 
jaar. De vervroeging van de pensioendatum heeft niet tot gevolg dat de hoogte van de tijdsevenredig 
opgebouwde pensioenen na omzetting in de verhouding 100:70:14 een wijziging ondergaat. Het 
opgebouwde en in te brengen recht op tijdelijk weduwen-, tijdelijk weduwnaars-, of tijdelijk 
partnerpensioen bedraagt 22% van het na herrekening in te brengen recht op weduwen-, 
weduwnaars-, of partnerpensioen. De maximering van artikel 8 lid 4 van dit reglement blijft daarbij van 
toepassing.

De aldus in te brengen en verkregen rechten op pensioen worden na inbreng in de nieuwe regeling 
volledig beheerst door de bepalingen van de nieuwe regeling. Vanaf 1 januari 2006 zijn de bepalingen 
van het onderhavige reglement van toepassing. 

26.D2b Hoe wordt het gemis aan pensioenopbouw gecompenseerd vanwege de 
vervroeging van de pensioendatum?

Als gevolg van de invoering van de nieuwe regeling wordt de pensioendatum voor bestaande 
deelnemers met drie jaar ( voor degenen die op 31 december 2007 vielen onder de Collectieve 
arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf binnendienst of de Collectieve arbeidsovereenkomst 
Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg) of vier jaar (voor degenen die op 31 december 2007 vielen onder 
de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf buitendienst) vervroegd. 
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Ten opzichte van de oude regeling missen deelnemers drie respectievelijk vier dienstjaren met 
pensioenopbouw. Dit gemis aan opbouw wordt gecompenseerd door Werkgever onder de voorwaarde 
dat de deelnemer vanaf 1 januari 2001 tot aan de pensioendatum bij Werkgever in dienst is geweest. 
Als de medewerker uit actieve dienst bij Werkgever met pensioen gaat kent het fonds op de 
pensioendatum een aanvulling toe op het opbouwpercentage. De aanvulling wordt zodanig berekend 
dat op basis van de onderhavige pensioenregeling het ouderdomspensioen op 62-jarige respectievelijk 
61-jarige leeftijd gelijk is aan het ouderdomspensioen dat opgebouwd zou worden bij een fictieve 
voortzetting van de pensioenopbouw tot de 65 jarige leeftijd. Voor deelnemers op wie lid D2d van dit 
artikel van toepassing is, wordt de aanvulling berekend op basis van de daaruit voortvloeiende 
pensioendatum tot aan de 65-jarige leeftijd. 
Als de deelname wordt beëindigd voor het bereiken van de pensioendatum worden de in dit lid 
bedoelde aanvulling eveneens toegekend, echter verminderd met het deel van de aanspraak en 
premie die zijn toe te rekenen aan de periode tussen de datum van beëindiging van de deelname en 
de pensioendatum.

Als de deelnemer vóór het bereiken van de pensioendatum overlijdt wordt voor de bepaling van het 
partnerpensioen eveneens rekening gehouden met een fictieve voortzetting van de pensioenopbouw 
tot de 65-jarige leeftijd. 

26.D2c Is er compensatie voor deelnemers die vanwege hun leeftijd geen volledig 
tijdelijk ouderdomspensioen meer kunnen opbouwen?

De medewerkers die zijn geboren op of voor 1 januari 1964, en die voorafgaande aan de 
pensioendatum tenminste tien jaar onafgebroken in dienst zijn geweest in een functie waarop de CAO 
voor de verzekeringsbedrijfstak van toepassing is geweest, ontvangen een aanvulling op hun pensioen 
tot maximaal de hieronder genoemde grondslagen. De aanvulling wordt verstrekt over de periode van 
de pensioendatum tot de eerste van de maand waarin zij 65 jaar oud worden. Het pensioen wordt voor 
een medewerker die onder deze regeling valt als volgt aangevuld: 

De deelnemer die voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden en die op 1 januari 1999 de 
leeftijd heeft bereikt van:

49 jaar krijgt een aanvulling tot maximaal 79% van de grondslag;
50 jaar of ouder krijgt een aanvulling tot maximaal 80% van de grondslag.

Voor de toepassing van deze aanvullingsregeling wordt een grondslag in aanmerking genomen die 
gelijk is aan 13,96 maal het laatst geldende maandsalaris. Voor medewerkers die per 1 januari 1999 
reeds 50 jaar of ouder zijn wordt de grondslag verhoogd met het gemiddelde van de door Werkgever 
toegekende eindejaarsgratificatie over de laatste drie jaren voor de pensioendatum. Daarnaast wordt 
voor de in de vorige zin bedoelde medewerkers de aanvulling verhoogd met een bijdrage in de 
ziektekostenverzekering bestaande uit: 
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- de inkomensafhankelijke bijdrage die de ex-medewerker zelf verschuldigd is over de 
pensioenuitkering zoals deze geldt op de eerste dag van pensionering (per 1 januari 2006 
bedraagt deze 4,4% over een inkomen tot maximaal € 30.015); en

- de extra werkgeversbijdrage ter grootte van het bedrag zoals dat geldt op de dag direct 
voorafgaand aan de dag van pensionering (per 1 januari 2006 bedraagt deze 
€ 445 bruto per jaar); en

- de eventuele extra CAO-vergoeding zoals deze geldt op de dag direct voorafgaand aan de 
dag van pensionering (per 1 januari 2006 bedraagt deze € 10 bruto per maand, tot juni 2007).

Voor de toepassing van dit lid wordt het volledige salaris in aanmerking genomen.

26.D2d Welke compensatie krijgen deelnemers die geboren zijn op of voor 1 januari 
1949?

Bovengenoemde medewerkers die voldoen aan de in lid D2c van dit artikel genoemde voorwaarden en 
die zijn geboren op of vóór 1 januari 1949 ontvangen een aanvullende uitkering waarmee de duur van 
de totale uitkering over de periode tot aan 65 jaar wordt verlengd. De verlenging van de uitkering is 
leeftijdsafhankelijk:

Geboren op of voor: Aanvang aanvullende voorziening:
1 januari 1943 61 jaar
1 januari 1945 61 jaar en 3 maanden
1 januari 1947 61 jaar en 6 maanden
1 januari 1949 61 jaar en 9 maanden

Voor medewerkers waarop de CAO Buitendienst van toepassing is geldt in afwijking hiervan het 
volgende:

Geboren op of voor: Aanvang aanvullende voorziening:
1 januari 1943 60 jaar
1 januari 1945 60 jaar en 3 maanden
1 januari 1947 60 jaar en 6maanden
1 januari 1949 60 jaar en 9 maanden

26.D2e Welke andere overgangsbepalingen zijn er?

1. Als een deelnemer aansluitend aan het einde van zijn dienstbetrekking met Werkgever gebruik 
maakt van de mogelijkheid tot eerdere pensionering dan de pensioenleeftijd die voor de 
deelnemer uit dit reglement voortvloeit wordt de toe te kennen aanvulling op het ouderdoms- en 
partnerpensioen op basis van lid D2b van dit artikel, verlaagd via een actuarieel neutrale 
omzetting op basis van de door het fonds gehanteerde grondslagen. 
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2. Als een deelnemer aansluitend aan het einde van zijn dienstbetrekking met Werkgever gebruik 
maakt van de mogelijkheid tot eerdere pensionering dan de pensioenleeftijd die voor de een 
deelnemer uit dit reglement voortvloeit gaan de aanvullende regelingen van de leden D2c en D2d 
van dit artikel niet verloren. In dat geval wordt de waarde op basis van een actuarieel neutrale 
omzetting aangewend voor een aanvulling vanaf de gewenste datum. Voor het vaststellen van de 
waarde voor de actuariële omzetting wordt het oorspronkelijke aan de deelnemer in het 
vooruitzicht gestelde aanvullingspercentage gehanteerd. 

3. Werkgever heeft een aanvullende overgangsmaatregel getroffen voor medewerkers met 40 
dienstjaren. Onder de oude CAO Buitendienst konden deze medewerkers op 58-jarige leeftijd met 
de VUT. Voor de medewerkers die hiervoor in aanmerking komen wordt de vertrekleeftijd 
geleidelijk verschoven van 58 naar 61 jaar. 

4. De hiervoor in de leden D2c en D2d van dit artikel vermelde voorzieningen, alsmede de 
voorzieningen in onderdeel 1, 2 en 3 van dit artikellid vormen geen onderdeel van de 
pensioentoezegging door Werkgever, maar vloeien voort uit de CAO voor het verzekeringsbedrijf 
en gelden voor de duur van die CAO. Als een deelnemer voor de pensioendatum uit dienst treedt 
bij Werkgever kunnen aan de hiervoor vermelde bepalingen geen rechten worden ontleend.

5. Op deelnemers die op 31 december 2000 in actieve dienst van Interpolis waren en die op 1 januari 
2001 nog in actieve dienst zijn van Interpolis is het bepaalde in artikel 3.1d van dit reglement niet 
van toepassing. Voor deze deelnemers geldt per 1 januari 2006 een franchisebedrag van 
€ 15.311. Dit franchisebedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met hetzelfde percentage als 
waarmee de uitkering voor een alleenstaande op basis van de AOW wordt gewijzigd.

6. Voor medewerkers die op 31 december 2000 in dienst waren bij Interpolis en afkomstig zijn van 
De Twaalf Gewesten (DTG) gelden enkele afwijkende bepalingen ten aanzien van de franchise en 
het opbouwpercentage. 

Voor de medewerkerkers op wie in het verleden de DTG-regeling 1969 voor mannen of de DTG-
regeling 1982 voor mannen van toepassing was, is het bepaalde in artikel 3.1d van dit reglement 
niet van toepassing. Voor deze deelnemers geldt per 1 januari 2006 een franchisebedrag van 
€ 14.755. Dit franchisebedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met hetzelfde percentage als 
waarmee de uitkering voor een alleenstaande op basis van de AOW wordt gewijzigd.

Voor de medewerkers op wie in het verleden de DTG-regeling voor mannen 1969 van toepassing 
was, is het bepaalde in artikel 5.3a van dit reglement niet van toepassing. Voor deze deelnemers 

geldt een opbouwpercentage van 2,25%.
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Voor de medewerkers op wie in het verleden de DTG-regeling voor vrouwen 1969 van toepassing 
was, is het bepaalde in artikel 3.1d van dit reglement niet van toepassing. Voor deze deelnemers 
geldt per 1 januari 2011 een franchise bedrag van € 16.909. Dit franchisebedrag wordt jaarlijks per 
1 januari aangepast met hetzelfde percentage als waarmee de uitkering voor een alleenstaande 
op basis van de AOW wordt gewijzigd.

Voor de medewerkers op wie in het verleden de DTG-regeling voor vrouwen 1969 van toepassing 
was is het bepaalde in artikel 5.3a niet van toepassing. Voor deze deelnemers geldt vanaf
1 januari 2011 een opbouwpercentage van 2,25%. 

Artikel 26.E Overgangsbepalingen Sterpolis

26.E1 Voor wie gelden overgangsbepalingen?

De in dit artikel opgenomen overgangsbepalingen gelden voor 
- alle medewerkers van Werkgever van 18 jaar of ouder met een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde of onbepaalde tijd op wie de CAO voor het verzekeringsbedrijf van toepassing is, en
- de medewerkers van Werkgever voor wie het voorgaande niet van toepassing is en aan wie 

Werkgever schriftelijk uitdrukkelijk een pensioentoezegging conform dit reglement heeft gedaan, 
en die
- op 31 december 2000 in actieve dienst van Sterpolis waren, en
- op 31 december 2000 deelnamen aan de pensioenregeling van Sterpolis(hierna in dit artikel te 

noemen: oude regeling), en
- op 31 december 2002 nog steeds onafgebroken in actieve dienst waren van Sterpolis, en
- op 1 januari 2003 in actieve dienst traden bij Interpolis Verzekeringen NV
alsmede de medewerkers voor wie de bepalingen van dit artikel schriftelijk uitdrukkelijk van toepassing
zijn verklaard.
Deze medewerkers nemen vanaf 1 januari 2003 deel in de Interpolis Pensioenregeling 2001(hierna in 
dit artikel te noemen: nieuwe regeling) en vanaf 1 januari 2006 in de onderhavige pensioenregeling van 
Stichting Pensioenfonds Interpolis.

26.E2 Wat houden de overgangsbepalingen in?

26.E2a Wat gebeurt er met de pensioenrechten die zijn opgebouwd op grond van de 
voorgaande pensioenregeling?

De onder de oude regeling opgebouwde rechten op ouderdomspensioen, weduwen-, weduwnaars- of 
partnerpensioen, tijdelijk weduwen-, tijdelijk weduwnaars-, of tijdelijk partnerpensioen en het 
wezenpensioen worden per ultimo 2002 op basis van tijdsevenredigheid vastgesteld en premievrij 
gemaakt. De tijdsevenredige rechten op de hiervoor vermelde pensioenen worden vervolgens op basis 
van actuarieel neutrale grondslagen omgezet in de verhouding 100:70:14 
(ouderdomspensioen:partnerpensioen:wezenpensioen).
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De aldus herrekende rechten worden vervolgens ingebracht in de nieuwe regeling waarbij het 
ouderdomspensioen wordt vervroegd tot 62 jaar. De vervroeging van de pensioendatum heeft niet tot 
gevolg dat de hoogte van de tijdsevenredig opgebouwde pensioenen na omzetting in de verhouding 
100:70:14 een wijziging ondergaan. Het opgebouwde en in te brengen recht op tijdelijk weduwen-, 
tijdelijk weduwnaars-, of tijdelijk partnerpensioen bedraagt 22% van het na herrekening in te brengen 
recht op weduwen-, 
weduwnaars-, of partnerpensioen. De maximering van artikel 8 lid 4 van dit reglement blijft daarbij van 
toepassing.

De aldus in te brengen en verkregen rechten op pensioen worden na inbreng in de nieuwe regeling 
volledig beheerst door de bepalingen van de nieuwe regeling. Vanaf 1 januari 2006 zijn de bepalingen 
van het onderhavige reglement van toepassing. 

26.E2b Hoe wordt het gemis aan pensioenopbouw gecompenseerd vanwege de 
vervroeging van de pensioendatum?

Als gevolg van de invoering van de nieuwe regeling wordt de pensioendatum voor bestaande 
deelnemers met drie jaar ( voor degenen die op 31 december 2007 vielen onder de Collectieve 
arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf binnendienst of de Collectieve arbeidsovereenkomst 
Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg) of vier jaar (voor degenen die op 31 december 2007 vielen onder 
de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf buitendienst) vervroegd. Ten 
opzichte van de oude regeling missen deelnemers drie respectievelijk vier dienstjaren met 
pensioenopbouw. Dit gemis aan opbouw wordt gecompenseerd door Werkgever onder de voorwaarde 
dat de deelnemer vanaf 1 januari 2001 tot aan de pensioendatum bij Werkgever in dienst is geweest. 

Als de medewerker uit actieve dienst bij Werkgever met pensioen gaat kent het fonds op de 
pensioendatum een aanvulling toe op het opbouwpercentage. De aanvulling wordt zodanig berekend 
dat op basis van de onderhavige pensioenregeling het ouderdomspensioen op 62-jarige respectievelijk 
61-jarige leeftijd gelijk is aan het ouderdomspensioen dat opgebouwd zou worden bij een fictieve 
voortzetting van de pensioenopbouw tot de 65 jarige leeftijd. Voor deelnemers op wie lid E2d van dit 
artikel van toepassing is, wordt de aanvulling berekend op basis van de daaruit voortvloeiende 
pensioendatum tot aan de 65-jarige leeftijd. 
Als de deelname wordt beëindigd voor het bereiken van de pensioendatum worden de in dit lid 
bedoelde aanvulling eveneens toegekend, echter verminderd met het deel van de aanspraak en 
premie die zijn toe te rekenen aan de periode tussen de datum van beëindiging van de deelname en 
de pensioendatum.

Als de deelnemer vóór het bereiken van de pensioendatum overlijdt wordt voor de bepaling van het 
partnerpensioen eveneens rekening gehouden met een fictieve voortzetting van de pensioenopbouw 
tot de 65-jarige leeftijd. 
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26.E2c Is er compensatie voor deelnemers die vanwege hun leeftijd geen volledig 
tijdelijk ouderdomspensioen meer kunnen opbouwen?

De medewerkers die zijn geboren op of voor 1 januari 1964, en die voorafgaande aan de 
pensioendatum tenminste tien jaar onafgebroken in dienst zijn geweest in een functie waarop de CAO 
voor de verzekeringsbedrijfstak van toepassing is geweest, ontvangen een aanvulling op hun pensioen 
tot maximaal de hieronder genoemde grondslagen. De aanvulling wordt verstrekt over de periode van 
de pensioendatum tot de eerste van de maand waarin zij 65 jaar oud worden. Het pensioen wordt voor 
een medewerker die onder deze regeling valt als volgt aangevuld: 

De deelnemer die voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden en die op 1 januari 1999 de 
leeftijd heeft bereikt van:

49 jaar krijgt een aanvulling tot maximaal 79% van de grondslag;
50 jaar of ouder krijgt een aanvulling tot maximaal 80% van de grondslag.

Voor de toepassing van deze aanvullingsregeling wordt een grondslag in aanmerking genomen die 
gelijk is aan 13,96 maal het laatst geldende maandsalaris. Voor medewerkers die per 1 januari 1999 
reeds 50 jaar of ouder zijn wordt de grondslag verhoogd met het gemiddelde van de door Werkgever 
toegekende eindejaarsgratificatie over de laatste drie jaren voor de pensioendatum. Daarnaast wordt 
voor de in de vorige zin bedoelde medewerkers de aanvulling verhoogd met een bijdrage in de 
ziektekostenverzekering bestaande uit: 

- de inkomensafhankelijke bijdrage die de ex-medewerker zelf verschuldigd is over de 
pensioenuitkering zoals deze geldt op de eerste dag van pensionering (per 1 januari 2006 
bedraagt deze 4,4% over een inkomen tot maximaal € 30.015); en

- de extra werkgeversbijdrage ter grootte van het bedrag zoals dat geldt op de dag direct 
voorafgaand aan de dag van pensionering (per 1 januari 2006 bedraagt deze 
€ 445 bruto per jaar); en

- de eventuele extra CAO-vergoeding zoals deze geldt op de dag direct voorafgaand aan de 
dag van pensionering (per 1 januari 2006 bedraagt deze € 10 bruto per maand, tot juni 2007).

Voor de toepassing van dit lid wordt het volledige salaris in aanmerking genomen.

26.E2d Welke compensatie krijgen deelnemers die geboren zijn op of voor 1 januari 
1949?

Voor de bovengenoemde medewerkers die voldoen aan de in lid E2c van dit artikel genoemde 
voorwaarden en die zijn geboren op of vóór 1 januari 1949 ontvangen een aanvullende uitkering 
waarmee de duur van de totale uitkering over de periode tot aan 65 jaar wordt verlengd. De verlenging 
van de uitkering is leeftijdsafhankelijk:

Geboren op of voor: Aanvang aanvullende voorziening:
1 januari 1943 61 jaar
1 januari 1945 61 jaar en 3 maanden
1 januari 1947 61 jaar en 6 maanden



{53

1 januari 1949 61 jaar en 9 maanden

Voor medewerkers waarop de CAO Buitendienst van toepassing is geldt in afwijking hiervan het 
volgende:

Geboren op of voor: Aanvang aanvullende voorziening:
1 januari 1943 60 jaar
1 januari 1945 60 jaar en 3 maanden
1 januari 1947 60 jaar en 6maanden
1 januari 1949 60 jaar en 9 maanden

26.E2e Welke andere overgangsbepalingen zijn er?

1. Als een deelnemer aansluitend aan het einde van zijn dienstbetrekking met Werkgever gebruik 
maakt van de mogelijkheid tot eerdere pensionering dan de pensioenleeftijd die voor de 
deelnemer uit dit reglement voortvloeit wordt de toe te kennen aanvulling op het ouderdoms- en
partnerpensioen op basis van lid E2b van dit artikel, verlaagd via een actuarieel neutrale omzetting 
op basis van de door het fonds gehanteerde grondslagen.

2. Als een deelnemer aansluitend aan het einde van zijn dienstbetrekking met Werkgever gebruik 
maakt van de mogelijkheid tot eerdere pensionering dan de pensioenleeftijd die voor de 
deelnemer uit dit reglement voortvloeit gaan de aanvullende regelingen van de leden E2c en E2d 
van dit artikel niet verloren. In dat geval wordt de waarde op basis van een actuarieel neutrale 
omzetting aangewend voor een aanvulling vanaf de gewenste datum. Voor het vaststellen van de 
waarde voor de actuariële omzetting wordt het oorspronkelijke aan de deelnemer in het 
vooruitzicht gestelde aanvullingspercentage gehanteerd. 

3. De hiervoor in de ledenE2c en E2d van dit artikel vermelde voorzieningen, alsmede de 
voorzieningen in onderdeel 1, 2 en 3 van dit artikellid vormen geen onderdeel van de 
pensioentoezegging door Werkgever, maar vloeien voort uit de CAO voor het verzekeringsbedrijf 
en gelden voor de duur van die CAO. Als een deelnemer voor de pensioendatum uit dienst treedt 
bij Werkgever kunnen aan de hiervoor vermelde bepalingen geen rechten worden ontleend.

4. Op deelnemers die op 31 december 2002 in actieve dienst van Sterpolis waren en die op 1 januari 
2003 nog in actieve dienst zijn van Werkgever is het bepaalde in artikel 3.1d van dit reglement niet 
van toepassing. Voor deze deelnemers geldt per 1 januari 2006 een franchisebedrag van 
€ 12.629,-. Dit franchisebedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met hetzelfde percentage 
als waarmee de uitkering voor een alleenstaande op basis van de AOW wordt gewijzigd.

5. Voor de werknemers die op 31 december 2000 gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren en op 1 
januari 2001 nog in actieve dienst zijn van Sterpolis, is het arbeidsongeschiktheidspensioen gelijk 
aan de som van:
- 30% van het gedeelte van het laatst vastgestelde pensioengevend salaris maal de 
deeltijdfactor bij volledige arbeidsongeschiktheid voor zover dat niet uitgaat boven de 
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uitkeringsgrens WAO;
- 100% van het gedeelte van het laatst vastgestelde pensioengevend salaris maal de 
deeltijdfactor bij volledige arbeidsongeschiktheid voor zover dat meer bedraagt dan de 
uitkeringsgrens WAO.
Op het aldus vastgestelde arbeidsongeschiktheidspensioen wordt het tot uitkering gekomen 
arbeidsongeschiktheidspensioen uit hoofde van de oude regeling in mindering gebracht.

Artikel 27 Voorbehoud franchise

De franchise in deze pensioenregeling is – in afwijking van het daaromtrent bepaalde in de CAO –
gekoppeld aan de ontwikkeling van de AOW. Deze koppeling blijft van kracht indien en zolang:
- er geen sprake is van een structurele wijziging van de AOW;
- er geen verlaging van de AOW uitkeringen plaatsvindt van meer dan vijf procent in enig jaar;
- er geen compensatie plaatsvindt die het gevolg is van de uit de CAO voortvloeiende afspraak om 

voor een eventueel verschil in de loon/AOW ontwikkeling gezamenlijk een oplossing te zoeken.
Zodra een van de hiervoor vermelde situaties aan de orde is zal het bestuur zich beraden over een 
nieuwe berekeningsmethode voor de vaststelling van de franchise.

Artikel 28 Overgangsbepalingen per 31 december 2005

- Alle medewerkers die zijn geboren vóór 1 januari 1950, alle ex-medewerkers voor wie de 
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (voor een deel) wordt voortgezet, en alle gewezen 
deelnemers op wie het pensioenreglement 2001 N.V. Interpolis (hierna in dit artikel: 
pensioenreglement Solidair) per 31 december 2005 van toepassing was, nemen per 1 januari 
2006 deel aan de onderhavige pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Interpolis (hierna in 
dit artikel: SPI). De per 31 december 2005 opgebouwde pensioenaanspraken worden per 1 januari 
2006, nadat daarop de toeslagverlening volgens de op de deelnemer van toepassing zijnde CAO-
loonontwikkeling of volgens de op de gewezen deelnemer van toepassing zijnde indexering heeft 
plaatsgevonden, ingebracht in deze pensioenregeling.
De op grond van het pensioenreglement Solidair, zoals dat reglement per 31 december 2005 van 
toepassing was, ingegane pensioenen worden vanaf 1 januari 2006 beheerst door het bepaalde in 
het onderhavige reglement.

- Per 1 januari 2006 is dit reglement buiten werking gesteld voor nieuwe deelnemers die vanaf 1 
januari 2006 in dienst treden bij Werkgever.

- Dit reglement is per 1 januari 2006 buiten toepassing verklaard voor alle medewerkers die 
geboren zijn vanaf 1 januari 1950 en op wie het pensioenreglement 2004 van SPI op 31 december 
2005 van toepassing was. Voor deze medewerkers is per 1 januari 2006 het pensioenreglement 
2006A van SPI van toepassing.

- Dit reglement blijft per 1 januari 2006 van toepassing op:
- Alle medewerkers die geboren zijn vóór 1 januari 1950;
- Alle ex-medewerkers die op 31 december 2005 geen arbeidsovereenkomst hebben met
Werkgever en voor wie de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (voor een deel) wordt 
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voortgezet;
- Alle gewezen deelnemers die op 31 december 2005 op grond van dit reglement gewezen 
deelnemer zijn. 

- Op de uit hoofde van het pensioenreglement 2004 van SPI op of vóór 31 december 2005 
ingegane pensioenen is per 1 januari 2006 het bepaalde in dit reglement van toepassing. 

- In alle gevallen waarin toepassing van dit artikel niet voorziet beslist het bestuur.
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9  ONVOORZIENE GEVALLEN EN OVERIG

Artikel 29 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van het fonds. In geval toepassing 
van dit reglement naar het oordeel van het bestuur leidt tot onvoorziene of onbedoelde 
pensioenuitkomsten kan het bestuur in het voordeel van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde 
afwijkende pensioenuitkomsten vaststellen.

Artikel 30 Recht op wijziging van het reglement of verlaging van de premiebeta-
ling door Werkgever 

30.1 Wanneer heeft Werkgever recht op wijziging van het reglement en/of verlaging 
van de premiebetaling?

Bij een ingrijpende wijziging van omstandigheden heeft Werkgever het recht dit reglement aan te 
passen aan deze omstandigheden na overleg met het fonds. Werkgever kan in dat geval besluiten de 
betaling van de door hem verschuldigde pensioenpremies te verminderen of te beëindigen en 
zodoende de uit deze regeling voortvloeiende pensioenaanspraken te verminderen. Van een 
ingrijpende wijziging van omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als Werkgever komt te verkeren in de 
toestand van financieel onvermogen en als de wettelijke basisvoorzieningen zoals de AOW en de 
ANW structureel worden gewijzigd.

30.2 Welke voorwaarden gelden voor wijziging van het reglement of verlaging van 
de premiebetaling? 

- Een vermindering of beëindiging van de premiebetaling door Werkgever heeft uitsluitend gevolgen 
voor de toekomst. Reeds opgebouwde aanspraken worden niet aangetast.

- Als Werkgever voornemens is om gebruik te maken van het recht om de premiebetaling te 
verminderen of van het recht het reglement aan te passen, is hij verplicht om dit onmiddellijk 
kenbaar te maken aan de deelnemers en aan het fonds.
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30.3 In welk geval kan deze pensioenregeling met terugwerkende kracht worden 
aangepast? 

Als volgens het oordeel van de Belastingdienst (en – na bezwaar en beroep – ook naar het oordeel 
van de belastingrechter), is komen vast te staan dat deze regeling geen pensioenregeling is volgens 
de artikelen 18 tot en met 18h van de Wet op de loonbelasting zal deze regeling meteen en met 
terugwerkende kracht tot de datum van invoering worden aangepast zodanig dat de regeling wel als 
een pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting kan worden aangemerkt.

Artikel 31 Wanneer kan het fonds pensioenaanspraken en pensioenrechten 
verminderen? 

Het fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien:

- De technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door 
waarden zijn gedekt;

- Het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal 
vereist eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van deelnemers, 
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever 
onevenredig worden geschaad; en

- Alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet 
om uiterlijk binnen een jaar te voldoen aan het bepaalde in artikel 131 van de Pensioenwet 
betreffende het minimaal vereist eigen vermogen. 

Het fonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever 
schriftelijk over het besluit tot vermindering van de pensioenaanspraken en pensioenrechten.

De vermindering kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, 
pensioengerechtigden, werkgever en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd.
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Artikel 32 Overgang binnen-buitendienst en omgekeerd

Zodra de arbeidsvoorwaarden van een deelnemer wijzigen van de Collectieve arbeidsovereenkomst 
voor het verzekeringsbedrijf binnendienst naar de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het 
verzekeringsbedrijf buitendienst of omgekeerd wordt de pensioenleeftijd aan de nieuwe van toepassing 
zijnde collectieve arbeidsovereenkomst aangepast. De waarde van de tot dat moment opgebouwde 
aanspraken op pensioen wordt per die datum herrekend en op actuarieel neutrale wijze omgezet naar 
aanspraken op pensioen op basis van de gewijzigde pensioendatum.

Artikel 33 Slotbepaling

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2003 en is nadien gewijzigd op 1 oktober 2004, op 
1 januari 2006, 1 januari 2007 en op 1 januari 2008.
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Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Achmea
Achmea Personeel B.V., gevestigd te Utrecht.

AOW
Uitkering die iedere Nederlandse ingezetene vanaf zijn 65e maandelijks vanuit de Algemene 
Ouderdomswet (AOW) ontvangt. 

Arbeidsongeschiktheid
Tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om te werken waarbij voor de werkgever een verplichting bestaat 
tot doorbetaling van het loon, of arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA of WAO. De mate van 
arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in percentages: tot 80% is er sprake van gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid, bij 80% of meer van volledige arbeidsongeschiktheid. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)
Uitkering die een deelnemer bij arbeidsongeschiktheid naast zijn uitkering op grond van de WIA of 
WAO ontvangt. 

CAO
Achmea CAO

Tot 1 januari 2008 wordt onder CAO verstaan de CAO zoals omschreven in het op 31 december 2007 
geldende pensioenreglement van het fonds.

CAO-loonontwikkeling
Het percentage waarmee de salarissen en salarisschalen ingevolge de betreffende CAO per 1 januari 
zijn gestegen ten opzichte van 1 januari van het voorgaande jaar.

Deelnemer
De medewerker die volgens de bepalingen van dit reglement aan de pensioenregeling deelneemt en 
de ex-medewerker voor wie op basis van dit reglement de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 
(voor een deel) wordt voortgezet. 

Deelnemersjaren
De periode gelegen tussen de datum waarop dit reglement in werking treedt of de latere datum van 
indiensttreding van de deelnemer en de pensioendatum, uitgedrukt in jaren en maanden nauwkeurig. 
Als datum van indiensttreding geldt de eerste dag van de maand waarin de deelnemer in dienst is 
getreden. Als datum van uitdiensttreding geldt de laatste dag van de maand waarin de deelnemer uit 
dienst is getreden.
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Eerste ziektedag
De eerste dag waarop de wachttijd voor de WIA of WAO ingaat. 

Fonds
Stichting Pensioenfonds Interpolis.

Franchise
Vanaf 65 jarige leeftijd bestaat het inkomen in principe uit een ouderdomspensioen en een AOW-
uitkering. Bij de opbouw van het pensioen wordt al rekening gehouden met deze AOW-uitkering door 
het gebruik van een franchise. De franchise is het deel van het inkomen waarover geen pensioen 
wordt opgebouwd in verband met de vanaf 65-jarige leeftijd te ontvangen AOW-uitkering.

FVP
De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering te Amsterdam

Gewezen deelnemer
Persoon waarvan de deelname aan de pensioenregeling is beëindigd anders dan vanwege overlijden 
of het bereiken van de pensioendatum.

Interpolis
N.V. Interpolis, gevestigd te Tilburg, dan wel een aan Interpolis verbonden onderneming.

Kind
Het kind dat in familierechtelijke betrekking staat tot de (gewezen) deelnemer alsmede de 
pleegkinderen van de (gewezen) deelnemer die door de deelnemer als eigen kinderen worden 
onderhouden en opgevoed.

Medewerker
Degene die met Werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.

Ouderdomspensioen
Maandelijkse uitkering die een gewezen deelnemer vanaf zijn pensioendatum tot zijn overlijden 
ontvangt.

Partner
Degene met wie de (gewezen) deelnemer:
- gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan
- samenwoont, mits

- de (gewezen) deelnemer en de partner beiden ongehuwd zijn en geen geregistreerd 
partnerschap zijn aangegaan met een derde;

- de partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn is van de (gewezen) deelnemer;
- de (gewezen) deelnemer en de partner gedurende ten minste een half jaar aantoonbaar een 

gezamenlijke huishouding voeren en een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst 
hebben getekend.
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Partnerpensioen
Periodieke uitkering aan de partner van de (gewezen) deelnemer die wordt uitgekeerd na het 
overlijden van de (gewezen) deelnemer. 

Pensioendatum
Datum waarop het pensioen standaard ingaat; de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) 
deelnemer de 62-jarige leeftijd bereikt. Voor (gewezen) deelnemers op wie de Collectieve 
arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf buitendienst van toepassing is (geweest) geldt als 
pensioendatum de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 61-jarige leeftijd 
bereikt.

Pensioengevend salaris
De bestanddelen van het inkomen die meetellen bij het berekenen van het pensioen van een 
deelnemer: Twaalf of dertien maal het maandsalaris (afhankelijk van CAO) verhoogd met 
vakantietoeslag op basis van een voltijd dienstbetrekking en – voor zover van toepassing – de 
eventuele ploegentoeslag en de toeslag in verband met arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% op 
grond van de WIA.

Pensioengrondslag
De basis voor de berekening van de hoogte van de pensioenen: het pensioengevend salaris minus de 
franchise. Voor de vaststelling van de pensioengrondslag van de deelnemer met een deeltijd dienst-
betrekking wordt de pensioengrondslag vermenigvuldigd met een deeltijdfactor.

Pensioenoverzicht
Jaarlijks overzicht van alle pensioenrechten en -bedragen die een deelnemer tot dan toe heeft 
opgebouwd en nog gaat opbouwen binnen de pensioenregeling. 

Prijsindexcijfer
de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid’ over de periode van september tot september 
voorafgaand aan de datum van toeslagverlening  zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.

PW
Pensioenwet.

Tijdelijk ouderdomspensioen
Het tijdelijk ouderdomspensioen is een uitkering die dient ter compensatie van het nog niet ontvangen 
van een AOW-uitkering in de periode tussen de pensioendatum en het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd.
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Tijdelijk partnerpensioen
Het tijdelijk partnerpensioen is een uitkering die dient ter compensatie van de premies AOW over het 
uit te keren partnerpensioen, die vóór de 65-jarige leeftijd van de partner wél, en daarna niet meer 
verschuldigd zijn.

Uitruil partnerpensioen
Het recht om (een deel van) het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Variëren pensioen/hoog-laag
Mogelijkheid om te kiezen voor een ouderdomspensioen dat, naar keuze tot 65 jaar of gedurende vijf 
of tien jaar, hoger of lager is dan de daaropvolgende periode. 

Voorgaande regeling
Het op 31 december 2002 voor de in artikel 26 leden A1, B1 en C1 bedoelde medewerkers geldende 
pensioenreglement van het fonds.

Waardeoverdracht
Het inbrengen van een eerder (bij een vorige werkgever) opgebouwd pensioen in de regeling van een 
nieuwe werkgever. 

WAO 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Werkgever
Achmea Personeel B.V., statutair gevestigd te Utrecht. Dan wel; 
- Actor Sector Adviesbureau B.V., gevestigd te Zoetermeer, dan wel; 
- Van Spaendonck Risk B.V., gevestigd te Tilburg, dan wel;
- CED Meditel B.V, gevestigd te Capelle aan den IJssel, of een aan CED Meditel B.V. verbonden 

onderneming, fungerend als werkgever voor de deelnemer.

Tot 1 januari 2008 wordt onder Werkgever verstaan de Werkgever zoals omschreven in het op 31 
december 2007 geldende pensioenreglement van het fonds.

Wezenpensioen
Uitkering die de kinderen van een (gewezen) deelnemer ontvangen na het overlijden van deze 
(gewezen) deelnemer. 

WIA
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
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BIJLAGE

Uitruiltabellen uitkeringsflexibiliteit
De diverse mogelijkheden van uitkeringsflexibiliteit worden gerealiseerd met behulp van sekseneutrale 
factoren. In onderstaande tabellen worden deze factoren op basis van de leeftijd in jaren opgenomen. 
Voor de feitelijke berekeningen worden deze door de het fonds vastgesteld in jaren en maanden.

De ruilvoet voor uitruil van partnerpensioen naar ouderdomspensioen bedraagt 21,5%.

Onder ruilvoet wordt verstaan de te verkrijgen aanspraak op ouderdomspensioen ingaande op de 65-
jarige leeftijd, uitgedrukt in een percentage van de beschikbaar gestelde aanspraak op tijdsevenredig 
partnerpensioen.

De ruilvoet voor uitruil van ouderdomspensioen met ingangsleeftijd 65 jaar naar partnerpensioen voor 
de partner van de deelnemer bedraagt 465,1%.

Onder ruilvoet wordt verstaan de te verkrijgen aanspraak op (niet uitruilbaar) partnerpensioen voor de 
partner, uitgedrukt in een percentage van de beschikbaar gestelde aanspraak op tijdsevenredig 
ouderdomspensioen ingaande op de 65-jarige leeftijd.

Bijvoorbeeld bij een ingangsleeftijd van 65 jaar geldt dat een (niet uitruilbaar) partnerpensioen van
€ 465,10 per jaar kan worden verkregen per € 100 beschikbaar gesteld direct ingaand 
ouderdomspensioen.

Tabel voor vervroeging van ouderdomspensioen ingaande 65 jaar

Gekozen 
ingangsleeftijd

Ruilvoet bij 
rekenrente 3%

55 51,1%
56 54,2%
57 57,6%
58 61,3%
59 65,4%
60 69,9%
61 74,7%
62 80,1%
63 86,1%
64 92,6%

Onder ruilvoet wordt verstaan de te verkrijgen aanspraak op ouderdomspensioen met de gekozen 
ingangsleeftijd, uitgedrukt in een percentage van de beschikbaar gestelde tijdsevenredige aanspraak 
op ouderdomspensioen ingaande op 65 jaar. De ruilvoet is daarnaast afhankelijk van de voor de 
betreffende verzekering geldende rekenrente.
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Bijvoorbeeld voor op 3% rekenrente gefinancierde aanspraken geldt dat een uitkering van € 80,10 per 
jaar met ingangsleeftijd 62 verkregen kan worden per € 100 beschikbaar gesteld jaarlijks  
ouderdomspensioen met pensioenleeftijd 65.

Tabel voor omzetting van ouderdomspensioen met ingangsleeftijd 65 jaar naar tijdelijk 
ouderdomspensioen uit te keren van de gekozen ingangsleeftijd tot 65 jaar

Gekozen 
ingangsleeftijd

Ruilvoet bij 
rekenrente 3%

55 104,6%
56 118,6%
57 136,2%
58 159,0%
59 189,4%
60 232,2%
61 296,6%
62 404,2%
63 619,7%
64 1266,7%

Onder ruilvoet wordt verstaan de te verkrijgen aanspraak op tijdelijk ouderdomspensioen uit te keren 
vanaf de gekozen ingangsleeftijd tot 65 jaar, uitgedrukt in een percentage van de beschikbaar gestelde 
tijdsevenredige aanspraak op ouderdomspensioen met ingangsleeftijd 65 jaar. De ruilvoet is daarnaast 
afhankelijk van de voor de betreffende verzekering geldende rekenrente.

Bijvoorbeeld voor op 3% rekenrente gefinancierde aanspraken geldt dat een uitkering van tijdelijk 
ouderdomspensioen vanaf 62 tot 65 jaar van € 404,20 per jaar verkregen kan worden per € 100 
beschikbaar gesteld jaarlijks ouderdomspensioen met ingangsleeftijd 65 jaar.

Tabel voor omzetting van premievrij tijdelijk ouderdomspensioen met eindleeftijd 65 jaar naar 
ouderdomspensioen uit te keren vanaf 65 jaar van de deelnemer.

Ingangsleeftijd premievrij 
tijdelijk ouderdomspensioen

Ruilvoet bij 
rekenrente 3%

55 95,5%
56 84,2%
57 73,3%
58 62,8%
59 52,7%
60 43,0%
61 33,7%
62 24,7%
63 16,1%
64 7,8%
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Onder ruilvoet wordt verstaan de te verkrijgen aanspraak op ouderdomspensioen uit te keren vanaf 65 
jaar, uitgedrukt in een percentage van de beschikbaar gestelde tijdsevenredige aanspraak op 
premievrij tijdelijk ouderdomspensioen met de ingangsleeftijd volgens de tabel en eindleeftijd 65 jaar. 
De ruilvoet is daarnaast afhankelijk van de voor de betreffende verzekering geldende rekenrente.

Bijvoorbeeld voor op 3% rekenrente gefinancierde aanspraken geldt dat een uitkering van 
ouderdomspensioen vanaf 65 jaar van € 24,70 per jaar verkregen kan worden per € 100 beschikbaar 
gesteld jaarlijks premievrij tijdelijk ouderdomspensioen met ingangsleeftijd 62 en eindleeftijd 65 jaar.

Ruilvoeten bij einde dienstverband en afkoop klein pensioen

De mogelijkheden van uitruil bij uitdiensttreding en afkoop klein pensioen worden gerealiseerd op basis 
van algemeen actuarieel aanvaarde sekseneutrale grondslagen.

De uitruil wordt gerealiseerd met behulp van onderstaande tabel met sekseneutrale ruilvoeten.

Tabel voor uitruil van ouderdomspensioen naar partnerpensioen.

PensioenleeftijdLeeftijd
60 61 62 63 64 65

tot 39 320,5 298,5 277,0 256,4 237,0 218,3
40-49 326,8 303,0 281,7 260,4 240,4 221,7

50 335,6 312,5 289,9 268,1 247,5 227,8
51 336,7 312,5 289,9 268,1 247,5 227,8
52 336,7 313,5 290,7 268,8 248,1 228,3
53 337,8 314,5 291,5 269,5 248,8 228,8
54 340,1 315,5 292,4 270,3 250,0 229,9
55 341,3 317,5 294,1 272,5 251,3 230,9
56 357,1 322,6 299,4 277,0 255,8 235,3
57 373,1 336,7 304,9 282,5 260,4 239,2
58 392,2 353,4 318,5 288,2 265,2 244,5
59 411,5 370,4 333,3 301,2 271,7 250,0
60 434,8 389,1 349,6 315,5 284,1 256,4
61 409,8 367,6 331,1 298,5 268,8
62 387,6 348,4 313,5 282,5
63 367,6 331,1 297,6
64 349,6 314,5
65 333,3

Onder ruilvoet wordt verstaan de te verkrijgen aanspraak op partnerpensioen uitgedrukt in een 
percentage van de beschikbaar gestelde aanspraak op ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld bij uitruil op 
leeftijd 51 jaar geldt dat een uitruilbaar partnerpensioen van € 268,10 per jaar kan worden verkregen 
per € 100, - beschikbaar ouderdomspensioen vanaf  63-jarige leeftijd.
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Tabel voor afkoop klein ouderdomspensioen.
Indien het fonds overgaat tot afkoop van ouderdomspensioen, dan wordt per eenheid 
ouderdomspensioen tenminste het bedrag uitgekeerd dat volgens onderstaande tabel behoort bij de 
vermelde leeftijd ten tijde de bepaling van de afkoopwaarde.

Minimale uitkering per eenheid 
ouderdomspensioen met ingangsleeftijd

Leeftijd bij afkoop

60 61 62 63 64 65

partnerpensioen

20 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,0
21 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1
22 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,1
23 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,1
24 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,2
25 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,2
26 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,3
27 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,3
28 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,4
29 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,4
30 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,5
31 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,5
32 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,6
33 3,3 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 1,6
34 3,4 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 1,7
35 3,6 3,3 3,1 2,8 2,6 2,4 1,8
36 3,7 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 1,8
37 3,9 3,6 3,3 3,1 2,8 2,6 1,9
38 4,1 3,7 3,5 3,2 2,9 2,7 2,0
39 4,2 3,9 3,6 3,3 3,0 2,8 2,0
40 4,4 4,1 3,8 3,5 3,2 2,9 2,1
41 4,6 4,2 3,9 3,6 3,3 3,0 2,2
42 4,8 4,4 4,1 3,7 3,4 3,2 2,3
43 5,0 4,6 4,2 3,9 3,6 3,3 2,3
44 5,2 4,8 4,4 4,1 3,7 3,4 2,4
45 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,6 2,5
46 5,6 5,2 4,8 4,4 4,1 3,7 2,6
47 5,9 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 2,7
48 6,1 5,6 5,2 4,8 4,4 4,0 2,7
49 6,4 5,9 5,4 5,0 4,6 4,2 2,8
50 6,6 6,1 5,7 5,2 4,8 4,4 2,9
51 6,9 6,4 5,9 5,5 5,0 4,6 3,0
52 7,2 6,7 6,2 5,7 5,2 4,8 3,1
53 7,6 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 3,1
54 7,9 7,3 6,8 6,2 5,7 5,2 3,2
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55 8,3 7,6 7,1 6,5 6,0 5,5 3,3
56 8,7 8,0 7,4 6,8 6,3 5,7 3,4
57 9,1 8,4 7,8 7,1 6,6 6,0 3,4
58 9,5 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 3,5
59 10 9,2 8,5 7,9 7,2 6,6 3,5
60 10,5 9,7 9,0 8,3 7,6 7,0 3,6
61 ----- 10,2 9,5 8,7 8,0 7,3 3,6
62 ----- ----- 10 9,2 8,4 7,7 3,6
63 ----- ----- ----- 9,7 8,9 8,2 3,7
64 ----- ----- ----- ----- 9,4 8,6 3,7
65 ----- ----- ----- ----- ----- 9,1 3,7

Indien het fonds overgaat tot afkoop van tijdelijk ouderdomspensioen bij uitdiensttreding voor de 
pensioendatum, dan wordt per eenheid pensioen ten minste het bedrag uitgekeerd per vol jaar 
uitkeringsduur van het pensioen dat volgens onderstaande tabel behoort bij de vermelde leeftijd. Als de 
betreffende pensioenuitkering niet geldt voor een geheel aantal jaren, wordt het uit te keren bedrag 
naar evenredigheid aangepast.

Leeftijd bij afkoop Minimale uitkering per 
eenheid tijdelijk 

ouderdomspensioen 
20 t/m 32 0,1
33 t/m 42 0,2
43 t/m 49 0,3
50 t/m 55 0,4
56 t/m 58 0,5

59 en hoger 0,6

Bij afkoop op de pensioendatum bedraagt de minimale uitkering per eenheid tijdelijk 
ouderdomspensioen ten minste 0,75 per vol jaar uitkeringsduur van het betreffende pensioen. Als de 
betreffende pensioenuitkering niet geldt voor een geheel aantal jaren, wordt het uit te keren bedrag 
naar evenredigheid aangepast.

Geldigheid sekseneutrale ruilvoeten en afkoopfactoren

In principe worden de in deze bijlage genoemde ruilvoeten en afkoopfactoren voor vijf jaren 
vastgesteld. Op basis van ervaringscijfers of dwingend rechtelijke voorschriften kan het bestuur eerder 
besluiten deze ruilvoeten en afkoopfactoren te herzien.




