PMI-REGLEMENT

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO

NB: Er vindt geen pensioenopbouw meer plaats op basis van het PMI-reglement. Vanaf 2011 worden
de voor de pensioenopbouw relevante kerncijfers daarom niet meer bijgewerkt.

Bijgewerkt tot en met de bestuursbesluiten van 18 december 2012
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HOOFDSTUK A

ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1
Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. het fonds:
de Stichting Pensioenfonds van de Metalektro, gevestigd te Amsterdam;
b.

deelneming:
de deelneming voor zover deze is gelegen na de inwerkingtreding van dit reglement,
tenzij uit de tekst anders blijkt;

c.

deelnemer:
- de werknemer, die verplicht is tot deelneming in het fonds krachtens artikel 3 van de
Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds;
- de werknemer, die, niet verplicht zijnde tot deelneming in het fonds, ingevolge een
met zijn werkgever gesloten overeenkomst door het fonds als deelnemer is
toegelaten;
- degene, die een deelneming als hierboven bedoeld voortzet als bedoeld in hoofdstuk
E en F.

d.

partner:
1. degene die met de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde is gehuwd;
2. degene die in de registers van de burgerlijke stand staat geregistreerd als partner van
de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde;
3. degene die met de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde een
gezamenlijke huishouding voert.

e.

gewezen partner:
1. degene wiens huwelijk met de deelnemer, de gewezen deelnemer of gepensioneerde
na het begin van de deelneming in het fonds is geëindigd door echtscheiding of door
ontbinding na scheiding van tafel en bed;
2. degene wiens geregistreerd partnerschap met de deelnemer, gewezen deelnemer of
gepensioneerde na het begin van diens deelneming in het fonds is beëindigd met
wederzijds goedvinden of door ontbinding;
3. degene wiens gezamenlijk huishouden met de deelnemer, gewezen deelnemer of
gepensioneerde na het begin van diens deelneming in het fonds is beëindigd.

f.

gezamenlijke huishouding
hiervan is in dit reglement sprake als:
- uit een notarieel verleden samenlevingscontract blijkt dat de (gewezen) partner of de
gepensioneerde met een andere persoon ten minste een half jaar een gezamenlijke
huishouding voert; én
- deze persoon in het samenlevingscontract als begunstigde van het partnerpensioen
is
aangewezen onder herroeping van eerdere begunstiging; én
- deze persoon ongehuwd is of niet een wettig geregistreerd partnerschap is
aangegaan en geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de deelnemer, de
gewezen deelnemer of de gepensioneerde. Indien bedoelde aanwijzing of herroeping
ontbreekt of er meerdere partners zijn aangewezen, beslist het bestuur. Er wordt
slechts aan één aangewezen partner partnerpensioen toegekend; én
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- in de samenlevingsovereenkomst voor ieder van de partners een eenzijdige
opzeggingsmogelijkheid van de samenlevingsovereenkomst door middel van een
aangetekend schrijven aan de andere partner of de notaris, bewaarder van de
notariële akte, is opgenomen; én
- de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde ongehuwd is of niet een wettig
geregistreerd partnerschap is aangegaan; én
- er sprake is van een onafgebroken inschrijving in het bevolkingsregister op hetzelfde
adres.
g.

lidstaat:
een lidstaat van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de
Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende Europese Economische
Ruimte 1.

h.

partnerpensioen:
partnerpensioen voor de partner wegens het overlijden van de deelnemer, gewezen
deelnemer of gepensioneerde.

i.

bijzonder partnerpensioen:
partnerpensioen voor de gewezen partner van de deelnemer, gewezen deelnemer of
gepensioneerde.

j.

kinderen:
1. kinderen beneden de 18-jarige leeftijd van de deelnemer, de gewezen deelnemer of
gepensioneerde, die tot deze deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde in
familierechtelijke betrekking staan;
2. stief- en pleegkinderen beneden de 18-jarige leeftijd van de deelnemer, de gewezen
deelnemer of gepensioneerde, die ten tijde van zijn overlijden door hem worden
verzorgen en opgevoed;
3. kinderen beneden de 18-jarige leeftijd waarover hij, anders dan als ouder,
gezamenlijk gezag heeft;
4. kinderen, stief- en pleegkinderen van 18 tot en met 26 jaar wier voor werkzaamheden
beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen, door of in verband met het
volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep.

k.

pensioendatum:
de eerste dag van de maand, waarin de deelnemer of gewezen deelnemer 65 jaar wordt
of, als hij niet eerder was overleden, zou zijn geworden;
normale wekelijkse arbeidsduur:
de wekelijkse arbeidsduur die geldt voor de personeelsgroep waartoe de betrokken
werknemer behoort;

l.

m. wet Pensioenverevening:
de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.
n.

maximum-ziekteperiode:
de termijn van 104 weken, bedoeld in artikel 7:629, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, respectievelijk in artikel 29, vijfde lid van de Ziektewet, berekend en eventueel
verlengd met inachtneming van het bepaalde in deze artikelen;

o.

vrijstellingsbesluit:
Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.

p.

indexcijfer:

1

De Europese Economische ruimte bestaat naast de lidstaten van de EU uit Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
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het percentage tot op twee decimalen nauwkeurig waarmee de lonen krachtens de
collectieve arbeidsovereenkomst in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie zijn
gedaald of gestegen, waarbij als referteperiode voor de vaststelling hiervan wordt
uitgegaan van de periode aanvangende 2 januari voorafgaande aan tot en met 1 januari
van het jaar waarin de herziening plaatsvindt.
q.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen:
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
ARTIKEL 2

Aanspraken
1.

De deelneming geeft aanspraak op:
a. ouderdomspensioen aan de deelnemer en de gewezen deelnemer;
b. partnerpensioen aan de partner van de deelnemer, de gewezen deelnemer of
gepensioneerde;
c. bijzonder partnerpensioen aan de gewezen partner van de deelnemer, de gewezen
deelnemer of gepensioneerde;
d. wezenpensioen aan de kinderen van de deelnemer, de gewezen deelnemer of
gepensioneerde.

2.

Indien een werknemer tijdens de dienstbetrekking met een aangesloten werkgever
overlijdt vóór de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 21-jarige leeftijd zou
bereiken, bestaat tegenover het fonds aanspraak op de in het eerste lid onder b en d,
voor de partner respectievelijk de kinderen van de overleden werknemer bedoelde
pensioenen, met toepassing van het daaromtrent in artikel 10 bepaalde.

3.

De verwerving van de pensioenaanspraken vindt gedurende de deelneming ten minste
evenredig in de tijd plaats.

4.

Indien er een verlaging plaatsvindt in de pensioengrondslag van een werknemer, dan
blijven de tot het tijdstip van verlaging opgebouwde aanspraken ongewijzigd en
behouden.

5.

De bij de uitvoering van dit reglement gebruikte actuariële tabellen zijn sekseneutraal en
gebaseerd op algemeen aanvaarde actuariële grondslagen.

6.

De (gewezen) deelnemer die de pensioendatum dan wel indien het bepaalde in artikel 7,
derde lid, toepassing heeft gevonden de eerdere datum van pensioneren bereikt, heeft
het recht om
(gedeeltelijk) afstand te doen van het partnerpensioen teneinde het ouderdomspensioen
te verhogen. Het verhoogde ouderdomspensioen wordt vastgesteld door het
ouderdomspensioen waarop bij beëindigen van de deelneming aanspraak is verkregen,
te verhogen met een leeftijdsafhankelijke actuariële verhogingsfactor aan de hand van
het in Bijlage 1, artikel 1, negende lid, bepaalde. De verhogingsfactor is sekseneutraal
en gebaseerd op algemeen aanvaarde actuariële grondslagen.

7.

Overeenkomstig artikel 134 van de Pensioenwet kunnen de ten laste van het fonds
verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten door het fonds verminderd worden.
Het fonds is daartoe uitsluitend bevoegd als:
a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer
volledig door waarden zijn gedekt;
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b. 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 aangesloten werkgevers onevenredig worden
geschaad; en
c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het
beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen een jaar te geraken uit een situatie
van onderdekking.
8.

Een vermindering van de aanspraken als gevolg van het vorige lid zal voor iedere
deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde en andere aanspraakgerechtigde
worden bepaald naar evenredigheid van de hoogte van hun pensioenaanspraken en/of
pensioenrechten ten tijde van de vermindering met inachtneming van een door het
bestuur, gehoord de actuaris, ontworpen schaal.
Het bestuur is bevoegd de reeds ingegane pensioenen geheel of ten dele van deze
vermindering uit te zonderen.

9.

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

10. De vermindering kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, gewezen
deelnemers, pensioengerechtigden, aangesloten werkgevers en toezichthouder hierover
geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd.
ARTIKEL 3
Loon
1.

Onder loon wordt met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde verstaan het
vaste loon in geld, dat de deelnemer op de datum van de vaststelling van zijn
pensioengrondslag van zijn werkgever geniet, vermeerderd met:
a. een aan de periode, waarover het loon in geld wordt genoten, evenredig gedeelte van
de vakantietoeslag;
b. een aan de periode, waarover het loon in geld wordt genoten, evenredig gedeelte van
elke met de werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkering onder
welke benaming ook, zoals dertiende maand, gegarandeerde tantième en dergelijke.
c. indien de deelnemer boven het met de werkgever overeengekomen vaste loon in
geld oververdienste in de zin van de cao geniet: een percentage van het vaste loon
in geld. Dit percentage wordt voor elk kalenderjaar door de werkgever vastgesteld,
waarbij wordt uitgegaan van de over een bepaalde periode gemiddeld genomen
oververdienste van de groep werknemers, waartoe de deelnemer behoort. Dit
percentage, alsmede de groep waarop het betrekking heeft, wordt door de
werkgever vastgesteld na overleg met de betrokken werknemers of hun
vertegenwoordigers.

2.

Indien de beloning van de deelnemer geheel of ten dele uit provisie bestaat wordt in een
kalenderjaar als zijn loon in geld beschouwd het bedrag dat hij gemiddeld over het
gehele voorgaande kalenderjaar in dienst van zijn werkgever heeft verdiend. Indien de
deelnemer niet gedurende het gehele voorgaande kalenderjaar bij zijn werkgever in
dienst is geweest of indien zijn dienstverband in de loop van een kalenderjaar aanvangt,
wordt als zijn loon in geld in het kalenderjaar beschouwd het bedrag dat een aan hem
gelijksoortige werknemer, wiens beloning geheel of ten dele uit provisie bestaat,
gemiddeld over het gehele voorgaande kalenderjaar in dienst van één of meer
werkgevers in de metaalindustrie heeft verdiend.
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3.

Gedurende een tijdvak, waarin de deelnemer:
a. ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, zwangerschap of
bevalling;
b. wegens gehele of gedeeltelijke werkloosheid tijdens het dienstverband een uitkering
ingevolge de Werkloosheidswet geniet;
wordt met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden als het loon van de
deelnemer beschouwd het loon in geld dat hij zonder verzuim zou hebben genoten.
ARTIKEL 4

Pensioengrondslag
1.

De pensioengrondslag is gelijk aan het loon verminderd met een franchise. Indien het
loon niet hoger is dan de franchise, wordt de pensioengrondslag gesteld op 0.

2.

Voor de pensioengrondslag wordt het loon, - herleid tot een jaarbedrag en naar boven
afgerond op één euro - tot een maximum bedrag in aanmerking genomen.

3.

Het maximum bedrag bedoeld in het tweede lid wordt jaarlijks per 1 januari door het
bestuur vastgesteld waarbij het wordt aangepast op basis van het indexcijfer en
afgerond op een hele euro naar beneden. In afwijking van het in de vorige volzin
bepaalde wordt het maximumbedrag per 1 januari 2010 vastgesteld op € 62.696,-.

4.

De franchise wordt jaarlijks voor elk kalenderjaar vastgesteld en is gelijk aan 10/7 maal
het op 1 november voorafgaande aan het jaar waarin de franchise wordt vastgesteld,
geldende jaarlijkse gezamenlijke pensioen (voor-Oortse bedragen) volgens de
Algemene Ouderdomswet (AOW) voor een echtpaar, waarvan zowel de man als de
vrouw 65 jaar of ouder is.
Bij de vaststelling van de franchise wordt de bij het AOW-pensioen behorende vakantieuitkering en de overige structurele verhogingen mede in aanmerking genomen. De
franchise wordt naar beneden afgerond op één euro. De franchise is per 1 januari 2010
€ 22.519,-.

5.

De pensioengrondslag van de deelnemer wordt vastgesteld of opnieuw vastgesteld:
a. bij de aanvang van de deelneming;
b. bij de aanvang van elk kalenderjaar:
c. bij de aanvang van een nieuwe dienstbetrekking indien de deelnemer in de loop van
het kalenderjaar aansluitend in dienst treedt bij een andere werkgever.

6.

Indien een premiebetalingsperiode aanvangt met een pensioengrondslag die lager is
dan die van de laatste in hetzelfde of het vorige kalenderjaar geëindigde
premiebetalingsperiode wordt de knipmethode toegepast. De deelnemingsperiode wordt
dan als geëindigd beschouwd bij het einde van laatstbedoelde premiebetalingsperiode.
Alsdan vangt een nieuwe deelnemingsperiode aan bij de aanvang van de
premiebetalingsperiode met de lagere pensioengrondslag.

7.

Indien de laatste pensioengrondslag van de deelnemer gelijk is aan of hoger is dan de
pensioengrondslag die laatstelijk gold in de deelnemingsperiode die volgens het zesde
lid als geëindigd werd beschouwd, wordt de volgens dat zesde lid nieuw aangevangen
deelnemingsperiode als vervallen beschouwd. De deelnemingsperiode die volgens het
zesde lid als geëindigd werd beschouwd wordt alsdan geacht onafgebroken te hebben
voortgeduurd.
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8.

Indien de knipmethode - zonder dat de deelneming twee kalenderjaren onderbroken is achtereenvolgens meer dan eenmaal van toepassing was en de laatste
pensioengrondslag van de deelnemer gelijk is aan of hoger is dan de pensioengrondslag
die laatstelijk gold in enige deelnemingsperiode bedoeld in dit artikel, is het in het
voorgaande lid bepaalde van toepassing op elke deelnemingsperiode waarvan de
laatste pensioengrondslag gelijk is aan of lager is dan de laatste pensioengrondslag van
de deelnemer.
ARTIKEL 5

Pensioengrondslag voor deelnemers van 55-jaar en ouder
1.

Indien:
a. de pensioengrondslag moet worden vastgesteld in een jaar, dat gelegen is na het
kalenderjaar, waarin de deelnemer de 55-jarige leeftijd heeft bereikt en
b. de deelnemer ook in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de
pensioengrondslag moet worden vastgesteld, op één of meer dagen deelnemer was,
wordt het loon, waarnaar overeenkomstig het in het eerste lid van artikel 4 bepaalde de
pensioengrondslag wordt vastgesteld, geacht niet hoger te zijn dan het bedrag, dat
wordt verkregen door het loon, waarnaar de laatste pensioengrondslag in het onder b
bedoelde kalenderjaar voor de deelnemer was vastgesteld te verhogen met hetzelfde
percentage (tot in één decimaal nauwkeurig) als dat waarmee het voor het kalenderjaar
geldende maximumloon in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar is gestegen.

2.

Bij een bijzondere verhoging van de lonen van de werknemers in een onderneming of
van de lonen van één of meer groepen van werknemers in een onderneming, kan het
bestuur op verzoek van de werkgever bepalen, dat ten aanzien van de betrokken
werknemers van 55 jaar en ouder bij de vaststelling van de pensioengrondslag van een
hoger percentage zal worden uitgegaan dan het percentage bedoeld in het slot van het
eerste lid.
Het collectief karakter alsmede de omvang van de bijzondere verhogingen dient door de
werkgever ten genoegen van het bestuur te worden aangetoond.
ARTIKEL 6

Premie
Aan het fonds is voor de deelnemer een premie verschuldigd, die wordt uitgedrukt in een
percentage van de pensioengrondslag. De premie wordt bepaald met inachtneming van het
bepaalde in artikel 19.
ARTIKEL 6A
Karakter
1.

Deze pensioenregeling heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst.

2.

Voor de jaarverslaglegging van de Werkgevers wordt de pensioenregeling van het
Fonds geclassificeerd als een Defined Contribution-regeling, omdat de Werkgever is
aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en geen verplichting heeft tot het betalen
van aanvullende bijdragen, doch slechts een verplichting tot het betalen van de
doorsneepremie.
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HOOFDSTUK B
PENSIOENEN
ARTIKEL 7
Ouderdomspensioen
1.

Het verzekerde jaarlijkse ouderdomspensioen wordt berekend aan de hand van het in
Bijlage 1 bepaalde.

2.

Indien op de pensioendatum geheel of gedeeltelijk afstand wordt gedaan van de
aanspraken op partnerpensioen op de wijze zoals omschreven in artikel 8, negende lid
wordt het ouderdomspensioen verhoogd met een percentage dat wordt berekend aan de
hand van het in Bijlage 1, negende lid bepaalde.

3.

Op verzoek van de (gewezen) deelnemer is het bestuur in een bijzonder geval bevoegd
te bepalen, dat het ouderdomspensioen ingaat vóór de pensioendatum, doch niet vóór
het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
Het vervroegde ouderdomspensioen wordt vastgesteld door het ouderdomspensioen,
waarop bij het beëindigen van de deelneming aanspraak is verkregen, te verminderen
met een leeftijdsafhankelijke actuariële kortingsfactor overeenkomstig een door het
bestuur vast te stellen tabel. Vervroegde ingang van ouderdomspensioen is niet van
invloed op de hoogte van het partnerpensioen.

4.

In aanvulling op het bepaalde in het derde lid wordt aan de deelnemer en de gewezen
deelnemer op hun verzoek een opgave verstrekt van de hoogte van de opgebouwde
pensioenaanspraken. De opgave wordt verstrekt binnen drie maanden nadat het
verzoek bij het fonds is binnengekomen. Het bestuur is gerechtigd hiervoor kosten in
rekening te brengen. In aanvulling op het bepaalde onder c. wordt aan de deelnemer op
verzoek een opgave verstrekt van de over de jaren 1994 tot en met 2000 toe te rekenen
waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel 3.127 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2001, 1) en de daarop berustende bepalingen.
ARTIKEL 8

Partnerpensioen
1.

De partner van een deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde heeft recht op
partnerpensioen.

2.

Bij het voeren van een gezamenlijke huishouding van ten minste een half jaar, wat
aangetoond moet worden door een notarieel verleden samenlevingscontract, wordt
degene die onder herroeping van eerdere begunstiging van partnerpensioen, is
aangewezen als begunstigde van partnerpensioen als partner aangemerkt. Indien
bedoelde aanwijzing of herroeping ontbreekt, beslist het bestuur.

3.

Indien er geen sprake is van een huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap tussen
deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde en partner, dient deze in de akte als
bedoeld in artikel 1 sub d 3 de partner als gerechtigde te hebben aangewezen voor het
partnerpensioen onder herroeping van eerdere aanwijzingen. Indien bedoelde
aanwijzing ontbreekt beslist het fonds.
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4.

Het verzekerde jaarlijkse partnerpensioen bedraagt 70% van de aanspraken op jaarlijks
ouderdomspensioen. De aanspraak op partnerpensioen vervalt of vermindert indien de
deelnemer van deze aanspraak geheel of gedeeltelijk afstand heeft gedaan op de wijze
als omschreven in het negende lid.

5.

Bij overlijden van de deelnemer vóór zijn pensioendatum bedraagt het jaarlijkse
partnerpensioen 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen waarop deze aanspraak
zou hebben verkregen indien:
- zijn deelneming van het tijdstip van overlijden tot de pensioendatum onafgebroken
zou hebben voortgeduurd en
- over die tijd premie zou zijn betaald naar de ten tijde van zijn overlijden voor hem
geldende pensioengrondslag.

6.

De in het vorige lid bedoelde pensioengrondslag is gebonden aan een maximum. Deze
maximum pensioengrondslag wordt vastgesteld op basis van het tot een jaarbedrag
herleide loon, dat voor de deelnemer gold één jaar vóór zijn overlijden respectievelijk op
de latere begindatum van zijn laatste dienstbetrekking. Dit loonbedrag wordt
vermenigvuldigd met de breuk
110 + X
100
Hierbij is X het per de eerste januari van het lopende jaar ingevolge artikel 1, eerste lid
van bijlage 2, vastgestelde verhogingspercentage.

7.

Het partnerpensioen voor een gewezen deelnemer is gelijk aan het partnerpensioen,
waarop volgens het derde en vierde lid aanspraak zou hebben bestaan bij overlijden op
de dag, waarop zijn deelneming laatstelijk is geëindigd, mits:
a. de gewezen deelnemer op de dag van zijn overlijden een loongerelateerde uitkering
ontvangt ter zake van werkloosheid dan wel ter zake van ziekte, zwangerschap of
bevalling tijdens werkloosheid;
b. voor de partner van de gewezen deelnemer geen partnerpensioen is verzekerd op
grond van een na het einde van de deelneming aangevangen (en inmiddels weer
geëindigd) dienstverband.
Het in dit lid bepaalde geldt slechts indien geen recht bestaat op een FVP-bijdrage
respectievelijk FVP-koopsom als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub c en d, van bijlage
3.

8.

Indien artikel 25 van toepassing is, wordt het partnerpensioen dat verzekerd is
verminderd met de volgens artikel 25 toegekende aanspraak (aanspraken) op premievrij
bijzonder partnerpensioen.

9. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2, derde lid, kan de (gewezen) deelnemer
bij het bereiken van de pensioendatum, of de eerdere datum van pensioneren, geheel of
gedeeltelijk afstand doen van zijn aanspraken op partnerpensioen teneinde zijn
aanspraak op ouderdomspensioen te verhogen. Hierbij gelden de volgende regels:
- de keuze kan éénmalig gemaakt worden bij het bereiken van de pensioendatum, of
bij eerdere datum van pensionering, en is onherroepelijk;
- de gehuwde dan wel als partner geregistreerde (gewezen) deelnemer dient een
schriftelijke verklaring over te leggen waarin hij verklaart afstand te doen van het
partnerpensioen en waarin zijn partner verklaart met de afstanddoening in te
stemmen. Ter verificatie van de instemming van de partner, dient een kopie van het
paspoort of een ander wettelijk identiteitsbewijs van de partner meegestuurd te
worden met de verklaring;
- de ongehuwde (gewezen) deelnemer dient danwel een verklaring over te leggen
waarin hij verklaart afstand te doen van het partnerpensioen en waarin zijn partner
verklaart met de afstanddoening in te stemmen danwel schriftelijk te verklaren dat hij
geen partner heeft die aanspraak zou kunnen maken op zijn partnerpensioen. Ter
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-

-

-

-

verificatie van de instemming van de partner, dient een kopie van het paspoort of een
ander wettelijk identiteitsbewijs van de partner meegestuurd te worden met de
verklaring;
de (gewezen) deelnemer kan afstand doen van zijn gehele partnerpensioen of van
driekwart, de helft of een kwart van zijn partnerpensioen. De mate waarin het
ouderdomspensioen wordt verhoogd is hiervan afhankelijk;
de keuze voor geheel of gedeeltelijke afstand heeft geen invloed op de hoogte van
het verzekerde wezenpensioen en op de eventueel vóór de pensioendatum reeds
verkregen premievrije aanspraken op bijzonder partnerpensioen;
indien er sprake is van verkregen premievrije aanspraken op bijzonder
partnerpensioen, heeft de keuze van de (gewezen) deelnemer alleen betrekking op
het partnerpensioen ten gunste van een eventuele huidige partner en leidt de keuze
tot een evenredig mindere mate van verhoging van het ouderdomspensioen.
De keuze voor geheel of gedeeltelijke afstand heeft betrekking op het totale
gecumuleerde partnerpensioen eventueel voortvloeiende uit afzonderlijke
deelnemingsperioden, met inbegrip van deelnemingsperioden gelegen vóór 1 januari
1993 en inclusief de eventueel verleende verhogingen op premievrije aanspraken.
ARTIKEL 8A

Uitruil
1

De (gewezen) deelnemer ontvangt circa 5 maanden voor de pensioendatum een
schrijven van het fonds waarin de diverse uitruilmogelijkheden worden uitgelegd. De
(gewezen) deelnemer dient binnen 2 maanden na dit schrijven zijn keuze aan het fonds
kenbaar te maken. In geval de (gewezen) deelnemer verzoekt om vervroegde pensioeningang, worden de diverse uitruilmogelijkheden omgaand aan betrokkene meegedeeld.

2.

Uitruil kan niet plaatsvinden als de uit te ruilen pensioensoort lager is dan de grens
waarbij afkoop van kleine pensioenen op grond van artikel 26 van dit reglement aan de
orde is. Evenmin kan uitruil plaatsvinden als na uitruil verzekerde aanspraken zouden
ontstaan die lager zouden zijn dan de hiervoor bedoelde grens.

ARTIKEL 9
Wezenpensioen
1.

Het jaarlijkse wezenpensioen bedraagt 14% van de aanspraken op jaarlijks
ouderdomspensioen.

2.

Bij overlijden van de deelnemer voor zijn pensioendatum bedraagt het jaarlijkse
wezenpensioen 14% van het jaarlijkse ouderdomspensioen, waarop deze volgens artikel
7 aanspraak zou hebben verkregen, indien:
- zijn deelneming van het tijdstip van overlijden tot de pensioendatum onafgebroken
zou hebben voortgeduurd en
- over die tijd premie zou zijn betaald naar de ten tijde van zijn overlijden voor hem
geldende pensioengrondslag.
Het bepaalde in artikel 8, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
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3.

Het wezenpensioen voor een gewezen deelnemer is gelijk aan het wezenpensioen
waarop volgens het tweede lid aanspraak zou hebben bestaan bij overlijden op de dag,
waarop zijn deelneming laatstelijk is geëindigd, mits:
a. de gewezen deelnemer op de dag van zijn overlijden een loongerelateerde uitkering
ontvangt ter zake van werkloosheid dan wel ter zake van ziekte, zwangerschap of
bevalling tijdens werkloosheid;
b. voor het kind van de gewezen deelnemer geen wezenpensioen is verzekerd op grond
van een na het einde van de deelneming aangevangen (en inmiddels weer
geëindigd) dienstverband.
Het in dit lid bepaalde geldt slechts indien geen recht bestaat op een FVP-bijdrage
respectievelijk FVP-koopsom als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub c en d van bijlage 3.
Het bepaalde in het volgende lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van de in dit lid bedoelde gewezen deelnemer.

4.

Het wezenpensioen wordt verdubbeld met ingang van de eerste dag van de maand,
waarin het kind ouderloos wordt.
ARTIKEL 10

Partner- en wezenvoorziening ten behoeve van werknemers jonger dan 21 jaar
Het partnerpensioen en het wezenpensioen bedoeld in artikel 2, tweede lid zijn gelijk aan de
pensioenen, waarop volgens dit reglement aanspraak zou hebben bestaan, indien de
overleden werknemer deelnemer zou zijn geweest en het aantal deelnemingsjaren zou zijn
vastgesteld op 40. Op de in dit artikel bedoelde pensioenen bestaat tegenover het fonds
geen aanspraak indien de werkgever van de werknemer voor zijn personeel vrijstelling als
bedoeld in artikel 32 heeft gevraagd of verkregen.
ARTIKEL 11
Geen aanspraak op partnerpensioen en/of wezenpensioen.
1.

Geen aanspraak op partnerpensioen en/of wezenpensioen bestaat:
a. indien de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde anders dan door een
ongeval overlijdt binnen een jaar na:
- het aangaan van het huwelijk;
- het verlijden van de notariële akte waarin de partner is aangewezen;
- de erkenning of het verzoek tot adoptie van het kind;
- het op zich nemen van de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van het stiefof pleegkind;
- de inschrijving van de partnerregistratie in de burgerlijke stand;
en deze handeling heeft plaats gehad nadat de deelnemer de leeftijd van 50 jaar had
bereikt;
b. de onder a bedoelde handeling heeft plaats gehad na de pensioendatum,
respectievelijk de eerdere ingangsdatum van het ouderdomspensioen;

2.

De partner die of het kind dat schuldig of medeplichtig is aan de opzettelijke levensberoving van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde heeft slechts recht op een
partner/wezenpensioen dat is gebaseerd op de premievrije waarde berekend naar de
dag voorafgaande aan het overlijden.
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3.

De ongehuwde partner als bedoeld in artikel 1 sub d 3 die niet middels een uittreksel
van het bevolkingsregister en een afschrift van de notariële akte als bedoeld in artikel 8
lid 2, kan aantonen dat hij op het moment van overlijden tenminste gedurende het
voorafgaande halfjaar met de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde een
gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd heeft geen recht op partnerpensioen.

4.

Het bepaalde in het eerste lid, onder a, is niet van toepassing indien deze toepassing
naar het oordeel van het bestuur zou leiden tot bijzondere hardheid.

5.

Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het bijzondere
partnerpensioen.
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HOOFDSTUK C
VERHOGINGEN
ARTIKEL 12
Verhogingen van ingegane pensioenen en premievrije aanspraken
1.

Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van
maximaal de stijging van de Prijsindex. 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.
Toegekende indexatie vindt altijd plaats per 1 januari van enig jaar en wordt verleend op
de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken met inbegrip van eerdere
indexaties.
Onder premievrije aanspraken worden verstaan de premievrije aanspraken vastgesteld
volgens artikel 13, de resterende aanspraken als bedoeld in artikel 37, derde lid en de
premievrije aanspraken bedoeld in artikel 39, derde lid. De premievrije aanspraken
worden verhoogd met een percentage dat tenminste gelijk is aan dat waarmee de
ingegane pensioenen verhoogd worden. De verhogingspercentages worden vastgelegd
in bijlage 5.

2.

Op premievrije aanspraken opgebouwd in een deelnemingsperiode welke is geëindigd in
het aan de verhogingsdatum voorafgaande kalenderjaar, wordt de in het eerste lid
bedoelde verhoging slechts voorwaardelijk verleend. Indien de betreffende werknemer in
het lopende kalenderjaar wederom gaat deelnemen aan de pensioenregeling, zodat op
grond van het bepaalde in bijlage 1, artikel 1, eerste lid sub a de deelnemingsperiode als
onafgebroken wordt beschouwd, vervalt de verhoging.

3.

In afwijking van het eerste lid wordt deze verhoging niet gegeven op premievrije
aanspraken die ontstaan door toepassing van de knipmethode als bedoeld in artikel 4.

4.

De verhoging als bepaald in het eerste lid wordt tevens verleend op de aanspraken op
bijzonder partnerpensioen van gewezen partners van deelnemers.

5.

Een verhoging van een aanspraak op partnerpensioen verzekerd naast een ingegaan
ouderdomspensioen wordt ook geacht te zijn verleend op een aanspraak op bijzonder
partnerpensioen, welke ontstaat door het eindigen van het huwelijk.

6.

Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt:
a. onder een ingegaan pensioen in dit artikel verstaan een vóór de ingangsdatum van
de verhoging ingegaan pensioen alsmede een pensioen dat ingaat op de
verhogingsdatum;
b. een nog niet ingegaan partner- of wezenpensioen, dat verzekerd is naast een
ingegaan ouderdomspensioen geacht te zijn ingegaan op de ingangsdatum van het
ouderdomspensioen;
c. een verhoging steeds berekend over het pensioenbedrag met inbegrip van de eerder
ingevolge dit artikel verleende procentuele verhogingen.
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HOOFDSTUK D
BEËINDIGING DEELNEMING
ARTIKEL 13
Aanspraken bij beëindiging van de deelnemingsperiode anders dan door overlijden of het
ingaan van het ouderdomspensioen
1.

Indien een deelnemingsperiode eindigt anders dan door overlijden of het ingaan van het
ouderdomspensioen heeft de gewezen deelnemer onverminderd het bepaalde in het
derde lid een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen en ten behoeve van zijn
nabestaanden een premievrije aanspraak op partnerpensioen en/of bijzonder
partnerpensioen, respectievelijk wezenpensioen.
Het premievrije ouderdomspensioen wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 1, vijfde
en zesde lid van bijlage 1 met inachtneming van de artikelen 15 en 23.
De premievrije aanspraken op partner- en/of bijzonder partner- en wezenpensioen
worden van de premievrije aanspraak op ouderdomspensioen afgeleid, waarbij rekening
gehouden wordt met een eerder toegekend recht op bijzonder partnerpensioen.

2.

Dit artikel vindt geen toepassing indien:
- voortzetting van de deelneming plaats heeft volgens het bepaalde in de artikelen 16,
17 en 18;
- de deelneming opnieuw aanvangt in het kalenderjaar van beëindiging of in het
onmiddellijk daarop volgende kalenderjaar.

3.

Over de geëindigde deelnemingsperiode bestaat ten minste aanspraak op een jaarlijks
ouderdomspensioen dat gelijk is aan de som van:
a. 1,75% van de pensioengrondslag in de laatste premiebetalingsperiode
vermenigvuldigd met het aantal jaren waarover in de deelnemingsperiode voor de
gewezen deelnemer premie is betaald, waarbij een gedeelte van een jaar naar
evenredigheid in aanmerking wordt genomen, en
b. het bedrag vastgesteld overeenkomstig artikel 1, vierde lid van bijlage 1.
Indien artikel 23 van toepassing is geweest, wordt de onder a bedoelde som
vermenigvuldigd met het herziene gewogen deeltijd-percentage. Deze breuk wordt
verkregen door alleen uit te gaan van de duur van de vóór de einddatum van de
deelnemingsperiode verstreken premiebetalingsperioden en de deeltijd-percentages, die
in die perioden gegolden hebben.

4.

De bedragen van de premievrije partner- en/of bijzonder partnerpensioenen worden
vastgesteld met toepassing van het bepaalde in de artikelen 8 en 25.

5.

Premievrije pensioenen voortvloeiend uit verschillende deelnemingsperioden en
toekomend aan dezelfde pensioengerechtigde, nadat deze eventueel zijn verhoogd
overeenkomstig het derde lid, worden op de pensioendatum respectievelijk bij eerder
overlijden samengeteld.
ARTIKEL 14

Vervallen
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HOOFDSTUK E
PREMIEVRIJE DEELNEMING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
ARTIKEL 15
Premievrije deelneming
1.

Op verzoek van een deelnemer, die na het verstrijken van de maximum- ziekteperiode,
dan wel op verzoek van de werkgever namens hem onafgebroken 25% of meer
arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
wordt premievrije deelneming toegekend vanaf het einde van die periode, onverminderd
het bepaalde in het zevende lid van bijlage 3.

2.

De vaststelling -al dan niet met terugwerkende kracht- van de mate van
arbeidsongeschiktheid voor de uitvoering van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering is beslissend voor de toepassing van premievrije
deelneming bij arbeidsongeschiktheid.

3.

Indien premievrije deelneming is toegekend, wordt (een deel van) de premie geacht te
zijn betaald volgens de navolgende tabel:
arbeidsongeschiktheidsindeling WAO
volledig arbeidsongeschikt
half arbeidsongeschikt
gedeeltelijk arbeidsongeschikt

65 - 100%
45 - 65%
25 - 45%

(deel van) de premie
100 %
50 %
25 %

4.

Een gedeeltelijk of half arbeidsongeschikte deelnemer die een loongerelateerde
uitkering ingevolge de Werkloosheidswet ontvangt, maar die geen recht heeft op een
FVP-bijdrage, wordt als volledige arbeidsongeschikte deelnemer aangemerkt.

5.

Op premievrije deelneming bestaat slechts recht indien de betrokken deelnemer:
a. op de datum waarop zijn deelneming laatstelijk aanving niet 25% of meer
arbeidsongeschikt was, dan wel niet ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid
wegens ziekte, zwangerschap of bevalling;
b. binnen een jaar na het verstijken van de maximum- ziekteperiode een verzoek doet
tot premievrije deelneming;
c. de inlichtingen verstrekt, welke het bestuur voor toekenning nodig acht.

6.

Indien de deelneming is geëindigd vóór het verstrijken van de maximum-ziekteperiode,
is het bestuur bevoegd premievrije deelneming toe te kennen vanaf de datum waarop de
verplichte deelneming was geëindigd indien de gewezen deelnemer:
a. arbeidsongeschikt was op de datum waarop wegens het einde van het dienstverband
zijn verplichte deelneming in het fonds was geëindigd; en
b. arbeidsongeschikt is gebleven
- tot het verstrijken van de maximum-ziekteperiode en op dat tijdstip ten minste 25%
arbeidsongeschikt blijkt te zijn, of
- tot zijn overlijden vóór het verstrijken van de maximum-ziekteperiode.

7.

Bij toepassing van het bepaalde in het vorige lid wordt de gewezen deelnemer geacht
vanaf het einde van de verplichte deelneming in dezelfde mate arbeidsongeschikt te zijn
geweest als hij na het verstrijken van de maximum-ziekteperiode blijkt te zijn. Indien de
gewezen deelnemer is overleden vóór het verstrijken van de maximumziekteperiode,wordt hij geacht van het einde van zijn verplichte deelneming tot zijn
overlijden volledig arbeidsongeschikt te zijn geweest.
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8.

De premievrije deelneming eindigt:
a. bij het bereiken van de pensioendatum;
b. zodra de deelnemer niet langer ten minste 25% arbeidsongeschikt is;
c. indien de deelnemer opgenomen wordt in een andere pensioenvoorziening, als
gevolg van een dienstverband, dat is aangegaan na de aanvang van de premievrije
deelneming;
d. indien de deelnemer niet de inlichtingen verstrekt, welke het bestuur voor de verdere
toepassing van dit artikel en bijlage 2 nodig acht.
In de onder b, c en d bedoelde gevallen bepaalt het bestuur de datum met ingang
waarvan de premievrije deelneming eindigt.
Het bepaalde onder c is niet van toepassing, indien de betrokken deelnemer op de
datum van opneming in een andere pensioenvoorziening gedeeltelijk of half
arbeidsongeschikt is. De aanspraken op grond van de halve of gedeeltelijke premievrije
deelneming in het fonds en de aanspraken in verband met zijn deelneming in de andere
pensioenvoorziening te samen, mogen niet méér bedragen dan de aanspraken die hij bij
volledige premievrije deelneming in het fonds zou verkrijgen.
Het onder c bepaalde is niet van toepassing in geval van volledige premievrije
deelneming, indien de andere pensioenvoorziening is de pensioenregeling van de sector
Sociale Werkvoorziening van de Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (WRI).
De aanspraken op grond van de volledige premievrije deelneming worden verminderd
met de aanspraken op grond van gelijktijdige deelneming in de regeling van de WRI.

9.

In geval van bijzondere hardheid is het bestuur bevoegd premievrije deelneming te
verlenen of te laten voortduren, ook al bestaat hierop geen recht of bestaat er niet langer
recht op. Het bestuur stelt hiervoor richtlijnen vast en bepaalt de ingangsdatum.

10. Het in dit lid bepaalde heeft betrekking op de half- of gedeeltelijk arbeidsongeschikte
deelnemer die in het kader van reïntegratie een nieuwe (voltijd of deeltijd)
arbeidsovereenkomst aangaat, binnen of buiten de bedrijfstak. Het bestuur is op verzoek
van de deelnemer bevoegd te bepalen dat de deelnemer extra aanspraken krijgt
toegekend boven de aanspraken omschreven in Bijlage 2, artikel 1, derde lid, indien de
deelnemer kan aantonen dat er als gevolg van het aangaan van de
arbeidsovereenkomst een terugval van zijn pensioenopbouw zou optreden.
11. De premie en de aanspraken en pensioenen worden vastgesteld volgens het bepaalde
in bijlage 2.
12. De in dit artikel vervatte regeling kan worden ingetrokken of gewijzigd met inachtneming
van het bepaalde in artikel 22 van de statuten. Dan kan ook worden bepaald, dat met
ingang van de datum waarop de regeling vervalt of gewijzigd wordt, het bepaalde in dit
artikel niet langer of niet langer ongewijzigd van toepassing is ten aanzien van
deelnemers, van wie de volledige, halve of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vóór
bedoelde datum was ingetreden. De op dat tijdstip met toepassing van dit artikel
verworven aanspraken blijven behouden.
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HOOFDSTUK F
VOORTZETTING VAN DE VERPLICHTE DEELNEMING
ARTIKEL 16
Vrijwillige voortzetting
1.

Indien de deelneming eindigt anders dan door overlijden of het ingaan van het
ouderdomspensioen is het bestuur bevoegd in daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking
komende gevallen en voor een periode van maximaal 3 jaar toe te staan, dat de
gewezen deelnemer de deelneming voor eigen rekening voortzet. Voorwaarde voor
toekenning is dat het verzoek daartoe is ingediend binnen 12 maanden na het einde van
de deelneming door of namens de gewezen deelnemer aan het fonds en verder voldaan
is aan de door het bestuur vast te stellen richtlijnen inzake het aantal jaren dat de
deelneming direct voorafgaande aan de dag dat deze eindigt tenminste onafgebroken
heeft geduurd.

2.

In de volgende gevallen geldt het in het eerste lid genoemde maximum van 3 jaar niet:
a. indien het ontslag bij een werkgever in de zin van de regeling is veroorzaakt door
arbeidsongeschiktheid en het bepaalde in artikel 15 niet van toepassing is: zolang de
arbeidsongeschiktheid voortduurt;
b. indien de werknemer na het ontslag bij een werkgever in de zin van de regeling een
uitkering ontvangt die bedoeld is de inkomsten uit het beëindigde dienstverband te
vervangen, en de uitkering vloeit voort uit een regeling die is afgesproken tussen
werkgever(s) en werknemer(s): zolang de betreffende uitkering voortduurt;
c. indien het bepaalde in artikel 17 van toepassing is.

3.

Aan de deelnemer wordt voor de voortgezette deelneming dezelfde premie in rekening
gebracht, die geldt voor de verplichte deelneming. De premie wordt berekend naar de
pensioengrondslag, die gold onmiddellijk voor de ingangsdatum van de voortgezette
deelneming. Zolang de voortgezette deelneming voortduurt, wordt de
pensioengrondslag op de eerste januari van elk jaar opnieuw vastgesteld op dezelfde
wijze als bepaald in artikel 1, eerste lid van bijlage 2. Het bestuur stelt voorwaarden ten
aanzien van de premiebetaling.

4.

Wanneer een deelnemer, die de regeling vrijwillig voortzet, recht heeft op premievrije
deelneming als bedoeld in artikel 15, wordt de premievrije deelneming verleend vanaf
het tijdstip waarop de deelnemer onafgebroken 104 weken (eventueel verlengd)
ongeschikt tot het verrichten van zijn arbeid is geweest.

5.

Bij overlijden van de deelnemer vóór zijn pensioendatum wordt voor de berekening van
partner- en wezenpensioen uitgegaan van de pensioengrondslag waarover ingevolge
het derde lid van dit artikel premie wordt betaald.

6.

De voortzetting van de deelneming eindigt:
a. indien de voortzetting voor een bepaalde tijd is toegestaan door het verstrijken van
die tijd;
b. door opzegging door de deelnemer of het bestuur bij aangetekend schrijven met een
opzegtermijn van drie maanden;
c. indien de verschuldigde premie niet op de vervaldag is voldaan, met ingang van en
door het bestuur te bepalen tijdstip;
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d. zodra de deelnemer komt te behoren tot de kring van personen, die hetzij krachtens
de wet, hetzij krachtens enige bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst,
een regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden of een
ondernemingspensioenregeling verplicht zijn tot deelneming in het fonds of in een
andere pensioenregeling;
e. door het overlijden van de deelnemer;
f. door het ingaan van het ouderdomspensioen en in ieder geval op de pensioendatum;
g. zodra niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede lid, sub a of b.
ARTIKEL 17
Voortzetting van de verplichte deelneming tijdens werkloosheid op grond van het FVP
Indien en zolang de werkloze werknemer uit hoofde van verplichte deelneming recht heeft op
een bijdrage van het FVP in de pensioenpremie en dit recht ook geldend heeft gemaakt,
vindt FVP-voortzetting plaats, volgens het bepaalde in bijlage 3. Voor zover de
pensioenopbouw van betrokkene is gebaseerd op FVP-bijdrage is betrokkene gewezen
deelnemer.

ARTIKEL 18
Voortzetting van de verplichte deelneming tijdens niet verwijtbare werkloosheid na het
bereiken van de leeftijd van 50 jaar
1.

Indien de deelneming eindigt als gevolg van niet verwijtbaar ontslag, kan de gewezen
deelnemer die op het tijdstip van ontslag 50 jaar of ouder is op zijn verzoek de
deelneming voor eigen rekening voortzetten. Voorwaarde is dat het verzoek is ingediend
binnen 12 maanden na het eindigen van de verplichte deelneming en verder voldaan is
aan de door het bestuur vast te stellen richtlijnen inzake het aantal jaren dat de
deelneming direct voorafgaande aan de dag dat deze eindigt tenminste onafgebroken
heeft geduurd.
Indien en zolang de deelnemer tot de pensioendatum tijdens de voortgezette
deelneming recht en uitzicht heeft op een volledige uitkering ingevolge de WW of WWV
dan wel op een genoemde werkloosheidsuitkering aansluitende uitkering krachtens de
ABW of de IOAW, komt van de pensioenpremie die de deelnemer verschuldigd is voor
de voortgezette deelneming 80% voor rekening van het fonds.
Het bepaalde in de vorige volzin is mede van toepassing op de gedeeltelijk of half
arbeidsongeschikte deelnemer aan wie in verband met een aanvullende WW-uitkering
volledige premievrije deelneming was verleend, en wel vanaf het einde van de
aanvullende WW-uitkering en zolang de deelnemer gedeeltelijk werkloos is.

2.

Op de voortgezette deelneming bedoeld in dit artikel is van toepassing het bepaalde in
artikel 16, eerste lid, derde tot en met vijfde lid en het zesde lid onder c tot en met f en
voorts het bepaalde in de volgende leden.

3.

Indien:
- hetzij als gevolg van een wetswijziging de uitkering van de deelnemer als bedoeld in
het eerste lid verminderd wordt of eindigt dan wel het uitzicht op die uitkering
verminderd wordt of vervalt;
- hetzij de in dit artikel vervatte regeling wordt gewijzigd;
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blijft het bepaalde in dit artikel ongewijzigd van toepassing ten aanzien van de
deelnemers van wie de voortgezette deelneming reeds vóór die bedoelde/genoemde
wijzigingen was aangevangen, zolang zij hun aandeel in de pensioenpremie blijven
voldoen en geen dienstbetrekking aangaan.
4.

Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde geldt slechts voorzover geen recht
bestaat op een FVP-bijdrage als bedoeld in artikel 1 eerste lid, sub c van Bijlage 3.
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HOOFDSTUK G
FINANCIERING
ARTIKEL 19
Premie
1.

Voor de financiering van de pensioenen van de pensioenregeling wordt verwezen naar
het Uitvoeringsreglement van het Fonds. De premie wordt berekend over de
pensioengrondslag. Het percentage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

2.

De deelnemer is zijn aandeel in de premie verschuldigd aan zijn werkgever. De
werkgever is verplicht bij de loonbetalingen op het loon in te houden het aandeel in de
premie, dat de deelnemer aan zijn werkgever verschuldigd is ter zake van de periode,
waarop de loonbetaling betrekking heeft. Voor zover de werkgever geen loon aan de
deelnemer verschuldigd is, moet de deelnemer zijn aandeel in de premie aan de
werkgever betalen.
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HOOFDSTUK H
BIJZONDERE BEPALINGEN
ARTIKEL 20
Deeltijdarbeid
1.

Indien in (een deel van) de deelnemingsperiode de tussen een deelnemer en zijn
werkgever overeengekomen wekelijkse arbeidsduur minder bedraagt dan de normale
wekelijkse arbeidsduur, wordt bij de vaststelling van de premie en de
pensioenaanspraken, met toepassing van een deeltijdpercentage, uitgegaan van de
pensioengrondslag die zou hebben gegolden bij een normale arbeidsduur.

2.

Het deeltijd-percentage wordt vastgesteld naar de verhouding tussen de
overeengekomen en de normale wekelijkse arbeidsduur. Het deeltijdpercentage wordt
voor de eerste maal vastgesteld als de overeengekomen arbeidsduur minder bedraagt
dan de normale wekelijkse arbeidsduur. Het wordt opnieuw vastgesteld bij iedere
wijziging van de overeengekomen arbeidsduur of van de normale arbeidsduur.

3.

Het verzekerde jaarlijkse ouderdomspensioen wordt vastgesteld door het
ouderdomspensioen te vermenigvuldigen met het deeltijd-percentage.

4.

De premie die aan het fonds voor de deelnemer verschuldigd is, wordt vermenigvuldigd
met het deeltijd-percentage.

5.

Indien niet gedurende de gehele deelnemingsperiode eenzelfde deeltijdpercentage heeft
gegolden wordt voor de berekening van het pensioen een gewogen deeltijd-percentage
vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende deeltijd-percentages
die in de deelnemingsperiode voor de deelnemer hebben gegolden alsmede met de
duur van de periode waarin zij hebben gegolden.
Hierbij wordt aangenomen dat het geldende deeltijd-percentage van kracht blijft tot de
pensioendatum van de deelnemer.

6.

De te verwerven jaarlijkse aanspraak op ouderdomspensioen wordt vermenigvuldigd
met het deeltijd-percentage dat in de premiebetalingsperiode heeft gegolden.

7.

Indien de deelnemer op basis van deelname aan het fonds vóór 1 januari 1993
voorliggende deelnemingsjaren toegekend heeft gekregen als omschreven in Hoofdstuk
L, wordt met betrekking tot de te verlenen aanspraken over de voorliggende
deelnemingsjaren als omschreven in het vierde lid van artikel 1 van Bijlage 1, een fictief
deeltijd-percentage gehanteerd. Deze wordt vastgesteld op 1 januari 1993 volgens het
bepaalde in artikel 40.
ARTIKEL 21

Ouderschapsverlof
1.

Indien en voorzover de deelnemer op grond van de Wet op het ouderschapsverlof recht
heeft op ouderschapsverlof en van dit recht gebruik maakt, wordt gedurende het
ouderschapsverlof uitgegaan van de pensioengrondslag die zou hebben gegolden
indien er sprake zou zijn van de wekelijkse arbeidsduur die gold voorafgaande aan het
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ouderschapsverlof.
2.

De gedurende het ouderschapsverlof verzekerde pensioenen alsmede de tijdens deze
periode te verkrijgen aanspraken worden, met toepassing van het eerste lid, berekend
alsof geen ouderschapsverlof wordt genoten.

3.

Ter berekening van de door de aangesloten werkgever verschuldigde premie wordt de
met inachtneming van het tweede lid berekende premie vermenigvuldigd met de
ouderschapsverlof-breuk. Van de aldus berekende premie komt 40% ten laste van de
deelnemer.

4.

De ouderschapsverlof-breuk wordt verkregen door de wekelijkse arbeidsduur tijdens het
ouderschapsverlof te delen door de vóór het ouderschapsverlof geldende wekelijkse
arbeidsduur.

5.

De ouderschapsverlof-breuk wordt vastgesteld zodra het ouderschapsverlof aanvangt en
vervalt zodra het ouderschapsverlof beëindigd is. Een tussentijdse wijziging van de
ouderschapsverlof-breuk is mogelijk.

6.

Het verschil tussen de door de aangesloten werkgever verschuldigde premie en de
premie die verschuldigd zou zijn als geen ouderschapsverlof werd genoten, komt voor
rekening van het fonds en wordt geacht aan het fonds te zijn betaald.
ARTIKEL 22

Behoud aanspraak op partner- en wezenpensioen bij verlof; arbeidsongeschiktheidsrisicodekking
Het opnemen van onbetaald verlof tot een maximum van 18 maanden door de deelnemer is
niet van invloed op de dekking uit hoofde van het partner- en wezenpensioen en op de
dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico.
ARTIKEL 23
Verevening ouderdomspensioen na scheiding
1.

Dit artikel is van toepassing in geval van echtscheiding en in geval van scheiding van
tafel en bed, indien en voorzover de wet Pensioenverevening van toepassing is. Dit
houdt onder meer in dat de scheidingsdatum vóór 27 november 1981 danwel ná 1 mei
1995 dient te liggen, en dat het recht dat de (gewezen) partner zou verkrijgen niet
minder is dan het in artikel 66 van de Pensioenwet genoemde bedrag.
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing in geval van beëindiging van geregistreerd
partnerschap.
De aanspraken worden daarbij verkregen door de gewezen partner en het tijdstip van
scheiding is de datum waarop de beëindiging wordt ingeschreven in de registers van de
burgerlijke stand.

2.

Voor de toepassing van dit artikel geldt als scheidingsdatum:
- in geval van echtscheiding: de datum van inschrijving van de beschikking in de
registers van de burgerlijke stand;
- in geval van scheiding van tafel en bed: de datum waarop de beschikking in kracht van
gewijsde gaat
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- in geval van echtscheiding: de datum van inschrijving van de beschikking in de
registers van de burgerlijke stand;
- in geval van scheiding van tafel en bed: de datum waarop de beschikking in kracht van
gewijsde gaat.
3.

De gewezen partner als bedoeld in lid 1 van de deelnemer, gewezen deelnemer danwel
de gepensioneerde krijgt een aanspraak op uitbetaling van een gedeelte van elke uit te
betalen termijn van het jaarlijkse ouderdomspensioen, mits het fonds binnen twee jaar
na de scheidingsdatum de wettelijk voorgeschreven meldingsformulieren heeft
ontvangen. Indien de scheidingsdatum vóór 27 november 1981 ligt dient het
meldingsformulier vóór 1 mei 1997 te zijn ontvangen.

4.

Het gedeelte bedoeld in het derde lid bedraagt de helft van het ouderdomspensioen
waarop volgens dit reglement aanspraak zou hebben bestaan indien de
deelnemer/gewezen deelnemer/gepensioneerde uitsluitend gedurende de
deelnemingsperiode tussen de huwelijkssluiting en de scheidingsdatum zou hebben
deelgenomen aan het fonds. Indien de scheidingsdatum vóór 27 november 1981 ligt
bedraagt het gedeelte een kwart. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met
een mogelijke verhoging van het ouderdomspensioen als gevolg van inruil van na de
scheidingsdatum opgebouwde aanspraken op partnerpensioen.

5.

De deelnemer/gewezen deelnemer/gepensioneerde en zijn (gewezen) partner kunnen
bij huwelijkse voorwaarden of in een schriftelijke overeenkomst met het oog op de
scheiding, afwijken van het gestelde in het vierde lid wat betreft de deelnemingsperiode
die bij de berekening in aanmerking wordt genomen en wat betreft het percentage van
de berekende aanspraken dat aan de (gewezen) partner wordt toegekend. Dit binnen
het kader van de in de wet Pensioenverevening gestelde voorwaarden.

6.

Het recht van de (gewezen) partner op uitbetaling van een deel van het
ouderdomspensioen kan tezamen met het recht op bijzonder partnerpensioen worden
geconverteerd in een recht op eigen ouderdomspensioen op naam van de (gewezen)
partner, onder de voorwaarden als omschreven in artikel 5 van de wet
Pensioenverevening. De deelnemer/gewezen deelnemer en de (gewezen) partner
dienen dit gezamenlijk overeen te komen. Het fonds kan instemmen met de conversie
als voldaan is aan de hierna genoemde voorwaarden.
- indien het fonds hierom verzoekt dient de deelnemer/gewezen deelnemer en/of de
gewezen (partner) een gezondheidsverklaring te verstrekken aan het fonds, indien de
gezondheidsverklaring hiertoe aanleiding geeft kan het fonds een medische keuring
verlangen;
- de conversie moet voor het fonds verzekeringstechnisch neutraal zijn;
- de conversie vindt plaats vóór de pensioendatum;
- de deelnemer/gewezen deelnemer en de (gewezen) partner dienen de door het fonds
in verband met de conversie gemaakte extra kosten te vergoeden;
- het aan de (gewezen) partner toe te kennen ouderdomspensioen dient wat betreft
ingangsdatum, duur en verhogingsregime in overeenstemming te zijn met het in het
pensioenreglement gebruikelijke ouderdomspensioen.

7.

Conversie, als omschreven in het vorige lid, heeft geen invloed op de hoogte van het
wezenpensioen, het partnerpensioen ten gunste van een nieuwe partner van de
deelnemer en de opbouw van het ouderdomspensioen door de deelnemer na de
scheidingsdatum. Deze worden vastgesteld alsof de (gewezen) partner de aanspraak op
uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen en de aanspraak op bijzonder
partnerpensioen heeft behouden. Dit houdt in:
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- dat het ouderdomspensioen wordt vastgesteld aan de hand van ongewijzigde
deelnemingsperiode(n) en pensioengrondslagen maar wordt verminderd met een
nominaal bedrag dat vanaf de scheidingsdatum overeenkomstig het bepaalde in het
achtste lid wordt geïndexeerd. Het nominale bedrag wordt volgens actuariële
richtlijnen vastgesteld op basis van het geconverteerde recht op uitbetaling van een
deel van het ouderdomspensioen;
- dat het partnerpensioen wordt vastgesteld op basis van het ouderdomspensioen
zonder de geïndexeerde nominale aftrek maar zelf wordt verminderd met een
nominaal bedrag, ter grootte van het geconverteerde bijzonder partnerpensioen, dat
vanaf de scheidingsdatum overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, vierde lid, wordt
geïndexeerd;
- dat het wezenpensioen wordt vastgesteld op basis van het ouderdomspensioen
zonder de nominale aftrek.
8.

Het gedeelte van het ouderdomspensioen waarop de (gewezen) partner aanspraak
heeft, danwel de geconverteerde aanspraak op een eigen ouderdomspensioen, wordt
vanaf de scheidingsdatum jaarlijks verhoogd met eenzelfde percentage als waarmee de
premievrije aanspraken worden verhoogd. Vanaf de ingangsdatum van het pensioen
worden verhogingen verleend conform de ingegane pensioenen.

9.

De uitkering van een op basis van dit artikel toegekende aanspraak gaat in op de
pensioendatum, danwel in geval van conversie op de eerste van de maand waarin de
(gewezen) partner de 65-jarige leeftijd bereikt. De uitkering gaat echter niet eerder in
dan met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop het
meldingsformulier is ontvangen.

10. Indien geen conversie heeft plaatsgevonden wordt met ingang van de eerste dag van de
maand volgend op het overlijden van de (gewezen) partner, doch niet eerder dan vanaf
de pensioendatum, het gehele ouderdomspensioen weer aan de gepensioneerde
uitbetaald.
11. Indien conversie heeft plaatsgevonden is het bestuur bevoegd om in het kader van
waardeoverdracht de aanspraken op eigen ouderdomspensioen van de (gewezen)
partner te vervangen door de uitkering van een bedrag ineens. Hierbij gelden de gelijke
voorwaarden als genoemd in artikel 31.
12. Het fonds verstrekt de deelnemer/gewezen deelnemer/gepensioneerde en zijn
(gewezen) partner een opgave van de aanspraken die op grond van dit artikel zijn
verkregen.
13. Het fonds kan de voor de toepassing van dit artikel gemaakte kosten in rekening
brengen van de deelnemer/gewezen deelnemer/gepensioneerde en zijn (gewezen)
partner.
ARTIKEL 24
Bijzonder partnerpensioen
1.

Dit artikel is van toepassing indien het huwelijk/geregistreerd partnerschap/gezamenlijke
huishouding van de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde eindigt door
echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed.

PME/PMI-reglement/2013 januari

2.

Indien het huwelijk/geregistreerd partnerschap/gezamenlijke huishouding eindigt op of
na de datum waarop de deelneming is geëindigd, is het bijzondere partnerpensioen
gelijk aan het premievrije partnerpensioen.
Indien het huwelijk/geregistreerd partnerschap/gezamenlijke huishouding eindigt tijdens
de deelneming is het bijzondere partnerpensioen gelijk aan het premievrije
partnerpensioen, waarop volgens dit reglement aanspraak zou hebben bestaan indien
de deelneming, anders dan door overlijden, zou zijn beëindigd op de datum waarop het
huwelijk is geëindigd, vermeerderd met een eerder ontstane aanspraak op premievrij
partnerpensioen.

3.

Indien op grond van dit artikel eerder een aanspraak op bijzonder partnerpensioen is
toegekend aan een andere partner wordt deze aanspraak in mindering gebracht op het
jaarlijkse bijzondere partnerpensioen.

4.

Aan de gewezen partner van de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde
voor wie aanspraak is ontstaan op bijzonder partnerpensioen, wordt een bewijs van
deze aanspraak uitgereikt.

5.

De aanspraak op bijzonder partnerpensioen kan alleen worden verminderd indien de
partners dit zijn overeengekomen in de voorwaarden in verband met de partnerrelatie of
in een aparte schriftelijke overeenkomst inzake de scheiding. De overeenkomst is
slechts geldig als aan de overeenkomst een verklaring van het fonds is gehecht, dat het
bereid is het uit de afwijking voortvloeiend pensioenrisico te dekken.

6.

Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de deelnemer na de
aanvang van zijn deelneming één of meermalen als partner geregistreerd is geweest
met een persoon als omschreven in artikel 1, sub e, 2.

7.

De (gewezen) partner kan het bijzonder partnerpensioen (gedeeltelijk) vervreemden aan
een eerdere of latere partner van de overleden (gewezen) deelnemer of
gepensioneerde. Dit dient overeengekomen te worden in een notariële akte.
Vervreemding kan alleen geschieden als het fonds bereid is een eventueel uit de
overdracht voortvloeiende wijziging van het risico te dekken. Een vervreemding is
onherroepelijk.
ARTIKEL 25

Inkoop van pensioen voor nabestaanden van een werkloze werknemer
1.

Bij overlijden van een werkloze werknemer kunnen nabestaanden uit hoofde van
deelname in het fonds recht hebben op een FVP-koopsom voor volledige of gedeeltelijke
inkoop van nabestaandenpensioen.

2.

Indien door de nabestaanden dit recht daadwerkelijk geldend wordt gemaakt, zijn de
nabestaandenpensioenen gelijk aan de pensioenen die zouden gelden als de werkloze
deelnemer de deelneming vanaf de eerste werkloosheidsdag zou hebben voortgezet
met toepassing van het bepaalde in artikel 17.
Bij gedeeltelijke inkoop worden de in dit lid bedoelde pensioenen berekend met
toepassing van een breuk. Deze breuk wordt gevonden door de gedeeltelijke FVPkoopsom te delen door de koopsom die benodigd zou zijn voor een volledige inkoop.
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ARTIKEL 26
A. Afkoop
1. Wettelijk is afkoop bij het fonds slechts mogelijk in geval van:
a. klein pensioen bij einde deelneming;
b. klein partnerpensioen bij ingang;
c. klein bijzonder partnerpensioen bij scheiding;
d. fiscaal bovenmatig pensioen;
e. korting van de pensioenen en aanspraken door het fonds als de technische
voorzieningen en het minimaal vereiste vermogen niet meer volledig zijn gedekt.
2. Het fonds conformeert zich bij afkoop van kleine pensioenen aan het wettelijke
minimumbedrag als bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet. In 2007 bedraagt het
minimumbedrag € 400,-- op jaarbasis. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens
artikel 66, lid 8, van de Pensioenwet.
De hoogte van de pensioenen wordt bepaald inclusief de verleende indexaties.
3. Op de afkoopsom worden de wettelijke inhoudingen in mindering gebracht.
4. Het fonds vergoedt in de gevallen als bedoeld onder B tot en met D rente over de
periode tussen het besluit tot afkoop en de betaling van de afkoopwaarde.
5. Elk beding strijdig met de hiervoor genoemde wettelijk afkoopmogelijkheden is nietig.
B. Afkoop klein ouderdomspensioen bij de pensioeningangsdatum resp. na einde
deelneming
1. Indien het einde van de deelneming anders dan door overlijden vóór 1 januari 2008
heeft plaatsgevonden, gaat het fonds op de pensioendatum of de eerdere ingangsdatum van het ouderdomspensioen tot afkoop van klein ouderdomspensioen van de
gepensioneerde over.
2. Het fonds informeert in een geval als bedoeld in het eerste lid de gepensioneerde bij
pensioeningang over de afkoop en gaat ook binnen zes maanden tot uitbetaling over.
Na afloop van de termijn van zes maanden is voor de afkoop toestemming van de
gepensioneerde nodig.
3. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer wordt het kleine ouderdomspensioen
afgekocht nadat twee jaar zijn verstreken sinds het einde van de deelneming.
4. Indien het einde van de deelneming anders dan door overlijden na 2007 plaats vindt,
gaat het fonds tot afkoop van klein ouderdomspensioen van de gewezen deelnemer
over. Afkoop kan op zijn vroegst 2 jaar na beëindiging van de deelneming plaats
hebben.
5. Als in een geval als bedoeld in het vierde lid binnen de termijn van 2 jaar:
- de pensioendatum wordt bereikt of het ouderdomspensioen eerder ingaat of
- een verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan,
dan kan de afkoop resp. overdracht vóór het einde van de 2-jaarstermijn
plaatsvinden.
6. Het toetsmoment of sprake is van klein ouderdomspensioen is het tijdstip van
beëindiging van de deelneming, tenzij de pensioendatum vóór het einde van de 2-
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jaarstermijn ligt. In dat geval is het toetsmoment conform artikel 66, lid 1, van de
Pensioenwet de pensioendatum of de eerdere ingangsdatum van het
ouderdomspensioen.
7. Het fonds informeert in een geval als bedoeld in het vierde lid de gewezen deelnemer
binnen 6 maanden na afloop van de termijn van 2 jaar over de afkoop en gaat ook
binnen 6 maanden tot uitbetaling over. Het fonds informeert in een geval als bedoeld
in het vijfde lid, eerste gedachtenstreepje de gepensioneerde binnen 6 maanden na
de pensioendatum over de afkoop en gaat ook binnen 6 maanden tot uitbetaling over.
Na afloop van de termijn van 6 maanden is voor de afkoop toestemming van de
gewezen deelnemer of de gepensioneerde nodig.
8. De toe te passen afkoopfactoren gelden voor de periode 1 januari 2013 tot uiterlijk 1
januari 2018 en zijn opgenomen in een bijlage achter dit reglement.
9. Als door stijging van het minimumbedrag bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet
het bedrag aan ingegaan ouderdomspensioen beneden dit minimumbedrag geraakt,
kan het fonds tot afkoop overgaan met instemming van de gepensioneerde.
Toetsmoment is 1 januari van het jaar waarin het ouderdomspensioen lager is dan
het minimumbedrag.
10.Als een ouderdomspensioenaanspraak wordt afgekocht, worden ook de
meeverzekerde aanspraken op partner- en wezenpensioen afgekocht. De afkoopsom
van het bijzonder partnerpensioen wordt aan de (gewezen) partner ter beschikking
gesteld.
C. Afkoop klein partnerpensioen bij ingang
1. Het fonds gaat tot afkoop van klein partnerpensioen en de eventuele andere
pensioenrechten van de nabestaanden bij de ingang van het partnerpensioen over.
2. Het fonds informeert de partner binnen 6 maanden na de ingangsdatum van het
partnerpensioen over de afkoop en gaat ook binnen deze termijn van zes maanden
tot uitbetaling over. Na afloop van de termijn van zes maanden is voor de afkoop
toestemming van de partner nodig.
3. De toe te passen afkoopfactoren gelden voor de periode 1 januari 2013 tot uiterlijk 1
januari 2018 en zijn opgenomen in een bijlage achter dit reglement. De afkoopsom
van het partnerpensioen wordt aan de partner ter beschikking gesteld.
D. Afkoop klein bijzonder partnerpensioen bij scheiding
1. Het fonds gaat bij de ingang van het bijzonder partnerpensioen tot afkoop van het
kleine bijzondere partnerpensioen van de (gewezen) partner over indien de scheiding
vóór 2008 heeft plaatsgevonden.
2. Het fonds informeert in een geval als bedoeld in het eerste lid de (gewezen) partner
bij pensioeningang over de afkoop en gaat ook binnen deze termijn van zes maanden
tot uitbetaling over. Na afloop van de termijn van zes maanden is voor de afkoop
toestemming van de (gewezen) partner nodig.
3. Op verzoek van de (gewezen) partner wordt het kleine bijzondere partnerpensioen
direct afgekocht.
4. Indien de scheiding heeft plaatsgevonden na 2007, komt bijzonder partnerpensioen
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direct voor afkoop in aanmerking als de uitkering van het bijzonder partnerpensioen
op jaarbasis op de ingangsdatum minder zal bedragen dan het minimumbedrag.
5. Het fonds informeert in een geval als bedoeld in het vierde lid de gewezen partner
binnen 6 maanden na de melding van de scheiding over de afkoop en gaat ook
binnen 6 maanden tot uitbetaling over. Na afloop van de termijn van 6 maanden is
voor de afkoop toestemming van de gewezen partner nodig.
6. De toe te passen afkoopfactoren gelden voor de periode 1 januari 2013 tot uiterlijk 1
januari 2018 en zijn opgenomen in een bijlage achter dit reglement.
E. Afkoop van fiscaal bovenmatig pensioen
1. Het fonds kan fiscaal bovenmatig pensioen afkopen. Daarbij wordt de
bovenmatigheid beoordeeld op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip
van pensioeningang, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de
Wet op de loonbelasting 1964.
2. De afkoopsom van het af te kopen deel van het pensioen wordt aan de (gewezen)
Deelnemer ter beschikking gesteld met uitzondering van de afkoopsom van het
bijzondere partnerpensioen die ter beschikking wordt gesteld aan de gewezen
partner.
3. De toe te passen afkoopvoet geldt voor de periode 1 januari 2013 tot uiterlijk 1 januari
2018 en is opgenomen in een bijlage achter dit reglement.

PME/PMI-reglement/2013 januari

HOOFDSTUK I
UITVOERINGSBEPALINGEN
ARTIKEL 27
Aanvrage en toekenning van pensioen
1.

Toekenning van pensioen geschiedt door het bestuur op schriftelijke aanvrage door of
vanwege de rechthebbende te richten tot de administrateur onder bijvoeging van de door
het bestuur voor de regeling van het pensioen nodig geoordeelde stukken.

2.

Het bestuur is bevoegd een pensioen eigener beweging toe te kennen indien de
aanvrage om pensioen achterwege is gebleven.
ARTIKEL 28

Ingangsdatum en einde pensioen
1.

Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum, tenzij er sprake is van een
vervroegde ingang op grond van artikel 7, derde lid en eindigt op de laatste dag van de
maand waarin de pensioengerechtigde overlijdt.

2.

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de deelnemer, de
gewezen deelnemer of gepensioneerde overlijdt en eindigt op de laatste dag van de
maand, waarin de partner overlijdt.

3.

Het bijzondere partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand, waarin het
verzoek om uitkering is ontvangen, tenzij het fonds anders besluit. Het bijzondere
partnerpensioen eindigt op de laatste dag van de maand waarin de gewezen partner
overlijdt.

4.

Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de deelnemer, de
gewezen deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Het wezenpensioen eindigt op de
laatste dag van de maand, waarin het kind niet meer voldoet aan de definitie van artikel
1 sub j en eindigt voorts op de laatste dag van de maand, waarin het kind overlijdt.
ARTIKEL 29

Uitbetaling van pensioen
1.

Het jaarlijkse pensioen wordt uitgekeerd in maandelijkse termijnen voor het eerst aan het
einde van de kalendermaand waarin het is ingegaan.

2.

Indien de maandelijkse termijnen minder zijn dan een door het bestuur vastgesteld
bedrag kan het bestuur bepalen dat een pensioen in drie maandelijkse termijnen wordt
uitgekeerd.
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3.

Elke maandelijkse termijn bedraagt een twaalfde van het jaarlijkse pensioen.

4.

Het jaarlijkse pensioen wordt in veelvouden van twaalf cent naar boven afgerond.

5.

De betalingen vinden plaats in Nederlandse valuta op een door de rechthebbende
aangewezen bank- of girorekening die in Nederland wordt aangehouden.

6.

In afwijking van het voorgaande kan, indien de rechthebbende hierom verzoekt, betaling
plaatsvinden op een bank- of girorekening buiten Nederland. In dit geval wordt het
pensioen in driemaandelijkse termijnen uitgekeerd en komen de kosten die met de
betaling naar het buitenland gepaard gaan voor rekening van de rechthebbende.

7.

Een rechtsvordering tegen het fonds tot het doen van een uitkering verjaart niet bij leven
van de pensioengerechtigde. Bij een verlate aanvraag door de pensioengerechtigde
wordt het pensioen met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum toegekend. Als er bij
een aanvraag om partnerpensioen bekend wordt, dat voordien recht op uitkering van
ouderdomspensioen heeft bestaan, is het bestuur bevoegd te bepalen dat dit pensioen
geheel of voor een deel alsnog aan de partner wordt uitgekeerd.
Ook over verzoeken van overige rechtverkrijgenden om uitkering van niet uitbetaald
pensioen beslist het bestuur.

8.

In gevallen waarin op basis van dit reglement een pensioen wordt toegekend en het
fonds niet in verzuim is als bedoeld in artikel 6:81 BW, bestaat geen aanspraak op
vergoeding van rente over de periode vanaf het opeisbaar worden van het pensioen tot
het uitkeren daarvan voor zover in wetgeving niet tot rentevergoeding wordt verplicht.
ARTIKEL 30

Verplichtingen van de deelnemers en pensioengerechtigden
1.

De deelnemers en degenen die aan de bepalingen van de statuten en dit
pensioenreglement aanspraak op pensioen of een andere uitkering ontlenen, zijn
verplicht aan het bestuur de door het bestuur voor een goede uitvoering van de statuten
en van dit pensioenreglement nodig geachte inlichtingen te verstrekken, respectievelijk
bescheiden over te leggen. Dit moet geschieden binnen de door het bestuur gestelde
termijn.

2.

Bij niet voldoening aan het bepaalde in het eerste lid is het bestuur bevoegd de nodige
gegevens naar beste weten vast te stellen en zijn de betrokkenen aan deze vaststelling
gebonden.
ARTIKEL 31

A. Wettelijk recht op waardeoverdracht
1. Indien de deelneming wordt beëindigd na 7 juli 1994, anders dan vanwege overlijden of
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kunnen op verzoek van de gewezen
deelnemer de premievrije aanspraken bij zijn oude werkgever over worden geheveld
naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever of naar de
beroepspensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. De wettelijke plicht tot waardeoverdracht bij individuele beëindiging van dienstbetrekking is vastgelegd in de artikelen
71 tot en met 74 van de Pensioenwet.
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2. Het fonds is verplicht om na verzoek van de gewezen deelnemer tot waardeoverdracht
de overdrachtswaarde van de pensioenaanspraken over te hevelen als:
a. er sprake is van een individuele beëindiging van de deelneming bij een nieuwe of
voortgezette dienstbetrekking bij dezelfde aangesloten werkgever; en
b. de waardeoverdracht leidt tot het verwerven van pensioenaanspraken bij de
nieuwe pensioenuitvoerder.
3. Op deze waardeoverdracht is artikel 76 van de Pensioenwet van toepassing.
4. Als een gewezen deelnemer verzoekt om de pensioenaanspraken over te hevelen
naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of een verzekeraar met een zetel
buiten Nederland, dan is het fonds verplicht om dit verzoek in te willigen als aan de
wettelijke vereisten is voldaan. Op deze waardeoverdracht is artikel 85 van de
Pensioenwet van toepassing.
5. Ook bij aanstelling in vaste dienst van een van de Europese Gemeenschappen is
waardeoverdracht van ouderdomspensioen op verzoek van de gewezen deelnemer
verplicht. De uitkering ineens wordt overgedragen aan de betrokken Gemeenschap.
Op verzoek van de desbetreffende gewezen deelnemer worden de premievrije
aanspraken op partner- en wezenpensioen bij de afkoop betrokken. Op deze
waardeoverdracht is artikel 86 van de Pensioenwet van toepassing.
6. Voor de bepaling van de overdrachtswaarde en dergelijke zijn wettelijke reken- en
procedureregels vastgesteld. Deze worden door het fonds toegepast.
7. De werknemer beslist pas definitief tot de waardeoverdracht nadat hij de gevolgen
ervan voor zijn nieuwe pensioenregeling geoffreerd heeft gekregen.
B. Uitgaande waardeoverdracht
1. Bij een uitgaande waardeoverdracht hevelt het fonds de premievrije
pensioenaanspraken inclusief de verleende toeslagen over naar de nieuwe
pensioenuitvoerder. Bij de nieuwe pensioenuitvoerder worden door de
waardeoverdracht extra pensioenaanspraken verzekerd.
2. In de gevallen waarbij voor het fonds een verplichting tot waardeoverdracht bestaat als
bedoeld in artikel 71 (individuele beëindiging dienstbetrekking en nieuwe
dienstbetrekking bij andere werkgever etc.) of 76 (individuele beëindiging deelneming
en nieuwe pensioenuitvoerder bij dezelfde werkgever) van de Pensioenwet, moet de
gewezen deelnemer de waardeoverdracht binnen 6 maanden na aanvang van het
nieuwe deelneming aanvragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder.
3. Als een gewezen deelnemer gebruik maakt van het recht op waardeoverdracht,
worden alle voor hem bij het Fonds opgebouwde pensioenaanspraken in de
waardeoverdracht betrokken.
De gewezen deelnemer die zijn pensioenaanspraken over heeft laten dragen naar een
andere pensioenuitvoerder heeft daarmee geen recht meer op enige pensioenuitkering
van het fonds.
Enige uitzondering hierop is het bijzonder partnerpensioen welke niet in de
waardeoverdracht wordt betrokken.
C. Inkomende waardeoverdracht
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1. Bij een inkomende waardeoverdracht worden door de waardeoverdracht extra
pensioenaanspraken in dekking genomen. Deze extra pensioenaanspraken worden
vertaald in extra deelnemingsjaren.
2. Voor de bepaling van de extra pensioenaanspraken uit waardeoverdracht en dergelijke
zijn wettelijke reken- en procedureregels vastgesteld. Deze worden door het fonds
toegepast.
D. Waardeoverdracht die niet onder de wettelijke verplichting valt
Bij een verzoek tot ingaande of uitgaande waardeoverdracht dat niet onder de wettelijke
plicht valt, dienen alle betrokken partijen afzonderlijk in te stemmen met de
waardeoverdracht. Het fonds verleent in principe medewerking aan dergelijke verzoeken
maar kan daaraan voorwaarden verbinden. De verdere afhandeling vindt plaats volgens de
bepalingen die de Pensioenwet aan een dergelijke waardeoverdracht stelt.
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HOOFDSTUK J
VRIJSTELLING
ARTIKEL 32
Vrijstelling ingevolge het Vrijstellingsbesluit
Op verzoek van een werkgever wordt vrijstelling verleend respectievelijk kan vrijstelling
worden verleend door het bestuur aan alle werknemers van het fonds van de verplichting tot
deelneming in het fonds en van de verplichting tot premiebetaling aan het fonds indien wordt
voldaan aan de bepaalde voorwaarden. Ten aanzien van een beslissing op een verzoek om
vrijstelling dan wel een beslissing tot intrekking van een verleende vrijstelling is het bepaalde
in de Algemene wet bestuursrecht (Wet van 4 juni 1992, Stb. 315) van toepassing.
Omdat vrijstelling een aangelegenheid is tussen Werkgever en Fonds, zijn nadere
bepalingen opgenomen in hoofdstuk 13 van het Uitvoeringsreglement.

ARTIKEL 33
Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren
1.

De deelnemer die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering, kan op
zijn verzoek door het bestuur worden vrijgesteld van de verplichting tot naleving van het
bij of krachtens de statuten en dit pensioenreglement te zijnen aanzien bepaalde met
inachtneming van het in bijlage 4 bepaalde.

2.

De ingevolge artikel 2, eerste lid van bijlage 4, voor een deelnemer betaalde
spaarbijdragen worden geboekt op een spaarrekening. Het saldo daarvan wordt
verhoogd met rente. Deze rente is gelijk aan het voortschrijdende gemiddelde
rendement van het fonds van de afgelopen vijf boekjaren voorafgaande aan het
boekjaar waarin de rentebijschrijving plaats heeft, verminderd met een half procent en
daarna naar beneden afgerond op een veelvoud van een vierde procent. De vrijgestelde
deelnemer heeft geen vrije beschikking over het spaarsaldo. In de volgende situaties
kan wel over het saldo worden beschikt:
• Vanaf de pensioendatum: uit het saldo wordt gedurende 15 jaar maandelijks
een uitkering aan de vrijgestelde deelnemer verstrekt. Het bestuur kan
wegens de geringe hoogte van het saldo aan het maandelijks uit te keren
bedrag een minimum verbinden dat is afgeleid van het grensbedrag voor
afkoop wegens gering pensioen, waardoor het aantal uitkeringsjaren lager
kan zijn.
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•

•

3.

Bij overlijden voor de pensioendatum: uit het saldo wordt gedurende 3
respectievelijk 15 jaar maandelijks een uitkering aan de partner van de
vrijgestelde deelnemer verstrekt. Het bestuur kan wegens de geringe hoogte
van het saldo aan het maandelijks uit te keren bedrag een minimum
verbinden dat is afgeleid uit het grensbedrag voor afkoop wegens gering
pensioen, waardoor het aantal uitkeringsjaren lager kan zijn. Indien geen
partner aanwezig is, treden de kinderen daarvoor in de plaats. De uitkering
aan hen eindigt op dezelfde tijdstippen als het (verlengde) wezenpensioen.
Het volledige saldo wordt aan de erfgenamen uitgekeerd als er geen partner
of kinderen zijn.
Bij overlijden na de pensioendatum: het resterende deel van het saldo wordt
in maandelijkse termijnen gedurende de resterende periode aan zijn partner
uitgekeerd. Bij ontbreken van een partner of na haar overlijden treden de
kinderen daarvoor in de plaats. De uitkering aan hen eindigt op dezelfde
tijdstippen als het (verlengde) wezenpensioen. Het bestuur kan wegens de
geringe hoogte van het resterende saldo aan het maandelijks uit te keren
bedrag een minimum verbinden dat is afgeleid van het grensbedrag voor
afkoop wegens gering pensioen, waardoor het aantal uitkeringsjaren lager
kan zijn. Een eventueel resterend saldo wordt aan de erfgenamen uitgekeerd.

Omdat vrijstelling aan een werkgever een aangelegenheid is tussen werkgever en
fonds, zijn nadere bepalingen opgenomen in hoofdstuk 13 van het Uitvoeringsreglement.
ARTIKEL 34

VERVALLEN
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HOOFDSTUK K
BIJZONDERE REGELINGEN
ARTIKEL 35
Bijzondere regelingen
1.

Het bestuur kan op verzoek van een werkgever:
a. voor de werknemers of een bepaalde groep van werknemers, als bedoeld in artikel 6,
eerste lid, onder a, van de statuten, aanspraken op ouderdoms-, partner-, wezen- en
invaliditeitspensioen verzekeren, welke kunnen afwijken van de in hoofdstuk A t/m I
geregelde voorzieningen of
b. voor de deelnemers of een bepaalde groep van deelnemers, als bedoeld in artikel 6,
eerste lid, onder b, van de statuten, aanspraken op ouderdoms-, partner-, wezen- en
invaliditeitspensioen verzekeren, boven de aanspraken welke voortvloeien uit de
toepassing van de verplichte regeling,
een en ander tegen betaling van periodieke premies of koopsommen en op door het
bestuur vastgestelde overige voorwaarden.

2.

Behoudens de bevoegdheid met de werkgever overeen te komen dat op verzekeringen
ingevolge het eerste lid, onder a, de bepalingen van dit reglement van toepassing zullen
zijn, stelt het bestuur, gehoord de wiskundig adviseur, tarieven vast voor de bijzondere
regelingen. Het bestuur is bevoegd, gehoord de wiskundig adviseur, deze tarieven te
wijzigen.
Een gewijzigd tarief is ook van toepassing op de vóór de wijziging van het tarief
ingevolge dit hoofdstuk afgesloten verzekeringen, doch niet eerder dan zes maanden na
het tijdstip waarop het nieuwe tarief aan de belanghebbende is medegedeeld.

3.

Het bestuur geeft ten behoeve van de betrokken deelnemers bewijsstukken af met
betrekking tot de ingevolge dit hoofdstuk verzekerde pensioenen.
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HOOFDSTUK L
AANSPRAKEN TER ZAKE VAN DEELNEMING IN HET FONDS VÓÓR 1 JANUARI 1993
ARTIKEL 36
Algemene bepalingen
1.

Het op 31 december 1992 geldende pensioenreglement van het fonds is met ingang van
1 januari 1993 buiten werking getreden.

2.

Behoudens het bepaalde in dit hoofdstuk en in artikel 48, vijfde lid worden de
aanspraken en ingegane pensioenen terzake van deelneming in het fonds vóór 1 januari
1993 beheerst door het bepaalde in het vervallen reglement.

3.

Het bepaalde in dit hoofdstuk heeft geen betrekking op aanspraken en ingegane
pensioenen, welke bij het fonds zijn verzekerd met toepassing van hoofdstuk III
(bijzondere regelingen) van het vervallen reglement.

4.

Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2, derde lid, kan van aanspraken op
weduwnaarspensioen, weduwenpensioen en partnerpensioen die verkregen zijn op
basis van het vervallen reglement, afstand worden gedaan in ruil voor een verhoging van
het ouderdomspensioen. Hierbij zijn dezelfde regels van toepassing die gelden voor de
inruil van aanspraken op partnerpensioen die verkregen zijn op basis van het huidige
reglement.

5.

Waar in dit hoofdstuk sprake is van deelneming wordt daaronder mede verstaan de
deelneming aan de regeling van het fonds vóór 1 januari 1993.
ARTIKEL 37

Vaststelling voorliggende deelnemingsjaren.
1.

Indien de deelnemer zowel in 1992 als in 1993 heeft deelgenomen aan het fonds,
worden de aanspraken die de deelnemer heeft opgebouwd op basis van onafgebroken
deelname aan het fonds direct voorafgaande aan 1 januari 1993 omgezet naar een
aantal voorliggende deelnemingsjaren op basis van de laatst geldende
pensioengrondslag in 1992.

2.

De voorliggende deelnemingsjaren worden berekend volgens de formule
Voorliggende deelnemingsjaren = D +
G

E

+F

G

waarbij
D= De deelnemingsperiode direct voorafgaande aan 1 januari 1993, gedurende welke
de deelnemer ná 31 december 1968 heeft deelgenomen aan het fonds.
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E= Het bedrag vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 9, vierde lid van het vervallen
reglement, dat gold op 31 december 1992, met betrekking tot de periode tussen de
eerste van de maand waarin de deelnemer de 25-jarige leeftijd bereikt en de datum
waarop zijn deelneming is aangevangen.
F= De aanspraken die de betreffende deelnemer op grond van onafgebroken deelname
aan het fonds direct voorafgaande aan 1 januari 1969, heeft verkregen.
G=
De voor de deelnemer laatstelijk in 1992 geldende pensioengrondslag
vermenigvuldigd met 1,75%.
3.

Het toe te kennen aantal voorliggende deelnemingsjaren tezamen met het in artikel 1,
tweede lid, onder B van bijlage 1, omschreven aantal dienstjaren die voor de berekening
van het verzekerde pensioen in aanmerking worden genomen, is ten hoogste gelijk aan
40. Indien het bepaalde in het tweede lid zou leiden tot een hoger aantal, worden de als
F genoemde aanspraken slechts voor zoverre in aanmerking genomen als voor het
maximaal toe te kennen aantal voorliggende deelnemingsjaren benodigd zou zijn. De
resterende aanspraken worden beschouwd als premievrije rechten, waarop artikel 12
van toepassing is.
ARTIKEL 38

Vaststelling voorliggende deelnemingsjaren bij knipgevallen
1.

Indien voor de deelnemer met betrekking tot deelname in het fonds vóór 1 januari 1993
de knipbepaling, als omschreven in artikel 5, is toegepast, dan wordt in afwijking van het
bepaalde in artikel 37 het aantal toe te kennen voorliggende deelnemingsjaren bepaald
volgens het gestelde in dit artikel.

2.

Zolang de pensioengrondslag van de deelnemer niet hoger is dan de pensioengrondslag
die gold direct voordat de knipbepaling werd toegepast, is het aantal toe te kennen
voorliggende deelnemingsjaren gelijk aan het aantal deelnemingsjaren gelegen tussen
de datum waarop de knipbepaling is toegepast en 31 december 1992 respectievelijk de
eerdere datum waarop de deelneming in 1992 is geëindigd.

3.

Met betrekking tot de deelnemingsperiode vóór de datum waarop de knipbepaling is
toegepast, worden per 1 januari 1993 extra voorliggende jaren toegekend. Deze extra
voorliggende deelnemingsjaren worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in
artikel 37 tweede lid, waarbij in plaats van 31 december 1992 en 1 januari 1993, de
datum wordt gehanteerd van respectievelijk de dag vóór de toepassing van de
knipbepaling en de dag waarop de knipbepaling is toegepast.

4.

Met de op grond van het vorige lid toegekende extra voorliggende deelnemingsjaren
wordt voor de bepaling van het verzekerde ouderdomspensioen, volgens artikel 1, vierde
lid van bijlage 1, pas rekening gehouden indien en zodra de geldende
pensioengrondslag van de deelnemer weer uitstijgt boven de pensioengrondslag die
gold direct voordat de knipbepaling werd toegepast.
ARTIKEL 39

Vaststelling voorliggende deelnemingsjaren bij nulgrondslag
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1.

Indien voor de deelnemer op 31 december 1992 een pensioengrondslag geldt die gelijk
is aan nul, dan is in afwijking van artikel 37 het bepaalde in dit artikel van toepassing.

2.

Het aantal toe te kennen voorliggende deelnemingsjaren is gelijk aan de
deelnemingsperiode direct voorafgaande aan 1 januari 1993 gedurende welke de
deelnemer ná 31 december 1968 heeft deelgenomen aan het fonds.

3.

Indien de deelnemer met betrekking tot de in het tweede lid genoemde periode
aanspraken op ouderdomspensioen heeft opgebouwd, worden de opgebouwde
aanspraken beschouwd als premievrije aanspraken in de zin van artikel 12. Alsdan
worden de volgens het tweede lid toegekende voorliggende deelnemingsjaren niet in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het verzekerde ouderdomspensioen
volgens artikel 1, vierde lid van bijlage 1.

4.

Aan de hand van door het bestuur vast te stellen richtlijnen zal worden voorkomen dat
het gestelde in het derde lid zal leiden tot een lager verzekerd pensioen dan bij de
enkele toepassing van het tweede lid zou hebben gegolden.
ARTIKEL 40

Vaststelling voorliggende deelnemingsjaren en fictief deeltijd-percentage bij deeltijdarbeid
1.

Indien voor de deelnemer die voorliggende deelnemingstijd krijgt toegekend, met
betrekking tot de deelnemingsperiode vóór 1 januari 1993 een (gewogen) deeltijdbreuk
is vastgesteld, dan wordt het aantal toe te kennen voorliggende deelnemingsjaren
vastgesteld alsof de normale arbeidsduur heeft gegolden zonder toepassing van het
deeltijd-percentage.

2.

Voor de vaststelling van de aanspraken met betrekking tot de periode vóór 1 januari
1993 wordt een fictief deeltijd-percentage vastgesteld. Het fictieve deeltijd-percentage is
gelijk aan het herziene gewogen deeltijd-percentage zoals die volgens het gestelde in
artikel 13, derde lid, zou gelden indien de deelneming op 31 december 1992 zou zijn
geëindigd.
ARTIKEL 41

Verhoging van ingegane pensioenen en premievrije aanspraken op basis van het vervallen
reglement
1.

Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van
maximaal de stijging van de Prijsindex. 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.
Toegekende indexatie vindt altijd plaats per 1 januari van enig jaar en wordt verleend op
de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken met inbegrip van eerdere
indexaties.
De premievrije aanspraken worden verhoogd met een percentage dat tenminste gelijk is
aan dat waarmee de ingegane pensioenen verhoogd worden. De
verhogingspercentages worden vastgelegd in bijlage 5.
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2.

De verhogingen worden toegekend overeenkomstig het gestelde in artikel 12 met
betrekking tot verhogingen van de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken op
basis van het huidige reglement.
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HOOFDSTUK M
INFORMATIE OVER PENSIOENEN
ARTIKEL 42
Informatie aan de deelnemer
1.

De werkgever zorgt ervoor dat het fonds de deelnemer bij het begin van het
deelnemerschap een startbrief verstrekt, waarin de volgende informatie is opgenomen:
a. de inhoud van de pensioenregeling;
b. de toeslagverlening;
c. het recht van de werknemer om bij het fonds het voor hem geldende
pensioenreglement op te vragen;
d. het bestaan van de mogelijkheden op het gebied van vrijwillige aanvullende
pensioenregelingen;
e. de omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het fonds;
f. het recht van de werknemer om bij het fonds een verzoek in te dienen voor een
berekening van de effecten van uitruil van zijn pensioenaanspraak.
Als de pensioenregeling wijzigt, informeert het fonds de werknemer binnen drie
maanden na de wijziging in de pensioenregeling over die wijziging en de mogelijkheid
om het gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij het fonds.

2.

Het fonds verstrekt de deelnemer bij beëindiging van de deelneming:
a. een opgave van de tot de beëindigingsdatum opgebouwde pensioenaanspraken;
b. informatie over toeslagverlening;
c. informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging relevant
is;
d. omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het fonds.

3.

De deelnemer ontvangt na afloop van elk boekjaar een uniform pensioenoverzicht
(UPO). Hierop staan onder andere vermeld:
a. de pensioenbepalende gegevens;
b. de over dat jaar opgebouwde pensioenen;
c. de hoogte van de totaal opgebouwde pensioenen;
d. de hoogte van de te bereiken pensioenen;
e. informatie over toeslagverlening;
f. de fiscale waardeaangroei in het betreffende of het voorafgaande jaar.
De deelnemer heeft gedurende twee jaar na afloop van het boekjaar de gelegenheid om
bezwaren te maken tegen de opgave. Tenzij het bestuur in een bijzonder geval anders
beslist worden na de in de vorige volzin genoemde termijn ingebrachte bezwaren niet
meer in aanmerking genomen bij de bepaling van de aanspraken op pensioen.
ARTIKEL 43

Informatie aan de gewezen deelnemer
Het Fonds verstrekt de gewezen deelnemer ten minste eenmaal in de vijf jaar:
a. een opgave van de opgebouwde aanspraken;
b. informatie over toeslagverlening.
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Het fonds informeert de gewezen deelnemer binnen drie maanden na een wijziging van het
toeslagbeleid over die wijziging.

ARTIKEL 44
Informatie aan de gewezen partner
1.

Het fonds verstrekt aan degene die gewezen partner wordt en een aanspraak verkrijgt
op bijzonder partnerpensioen een opgave waarop het volgende staat vermeld:
a. de tot de scheidingsdatum opgebouwde aanspraken op partnerpensioen voor zover
bestemd voor de (gewezen) partner;
b. informatie over toeslagverlening;
c. informatie die voor de (gewezen) partner specifiek van belang is.

2.

Het fonds verstrekt aan de (gewezen) partner ten minst een keer in de vijf jaar:
a. een opgave van de tot de scheidingsdatum opgebouwde aanspraken op
partnerpensioen voor zover bestemd voor de (gewezen) partner;
b. informatie over toeslagverlening;
Het fonds informeert de (gewezen) partner binnen drie maanden na een wijziging van
het toeslagbeleid over die wijziging.
ARTIKEL 45

Informatie aan de pensioengerechtigde
1.

Het fonds verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt:
a. een opgave van zijn pensioenrecht;
b. een opgave van de opgebouwde aanspraken op partner- en wezenpensioen;
c. informatie over toeslagverlening.

2.

De pensioengerechtigde ontvangt na afloop van elk boekjaar een jaaropgave. Hierop
staan onder andere vermeld:
a. de hoogte van de in dat boekjaar uitgekeerde bedragen;
b. de hoogte van de in dat boekjaar gepleegde wettelijke inhoudingen.

3.

Het fonds verstrekt aan de pensioengerechtigde jaarlijks de volgende informatie:
a. een opgave van zijn pensioenrecht;
b. een opgave van de opgebouwde aanspraken op partner- en wezenpensioen;
c.. informatie over toeslagverlening.
Het fonds informeert de pensioengerechtigde binnen drie maanden na een wijziging van
het toeslagbeleid over die wijziging.

ARTIKEL 46
Informatieverstrekking bij vertrek naar een andere lidstaat
Het fonds verstrekt deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die zich in
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een andere lidstaat vestigen informatie over hun pensioenaanspraken en pensioenrechten
en over de mogelijkheden die hun op grond van de pensioenregeling worden geboden. De
informatie die in dit verband wordt verstrekt is ten minste overeenkomstig de informatie die
wordt verstrekt aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die in
Nederland blijven.
ARTIKEL 47
Informatie op verzoek
Het fonds verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer de gewezen partner en de
pensioengerechtigde op verzoek:
a. het voor hem geldende pensioenreglement;
b. het jaarverslag en de jaarrekening van het fonds;
c. het uitvoeringsreglement van het fonds;
d. de voor hem relevante informatie over beleggingen; en
e. informatie over de volgende onderwerpen:
o kortetermijnherstelplan
o langetermijnherstelplan
o hoogte van de dekkingsgraad
o het van toepassing zijn van een aanwijzing van De Nederlandsche Bank of de
Autoriteit Financiële markten als het fonds niet voldoet aan de Pensioenwet
o het aanstellen van een bewindvoerder in geval van het voeren van wanbeleid door het
fonds of als het bestuur is komen te ontbreken.
Het fonds verstrekt de Deelnemer, gewezen deelnemer en gewezen partner op verzoek
informatie die specifiek voor hem relevant is.
Het fonds verstrekt de gewezen deelnemer op verzoek een opgave van de hoogte van zijn
opgebouwde pensioenaanspraken.
Het fonds verstrekt de informatie bedoeld onder a tot en met e op verzoek ook aan
vertegenwoordigers van deelnemers, van gewezen deelnemers, van gewezen partners of
van pensioengerechtigden.
Het fonds verstrekt de deelnemer of gewezen deelnemer op verzoek informatie over de
consequenties van uitruil van partnerpensioen voor een hoger of eerder ingaand
ouderdomspensioen, van ouderdomspensioen in partnerpensioen of van andere vormen van
uitruil.
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HOOFDSTUK N
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 48
Overgangs- en slotbepalingen
1.

De bepalingen van de hoofdstukken A tot en met I zijn van toepassing op degenen die
na 31 december 1992 deelnemer zijn in de zin van artikel 6, eerste lid onder b, van de
statuten.

2.

Behoudens het bepaalde in de hoofdstukken E en F eindigt de deelneming van een
deelnemer als bedoeld in het eerste lid:
a. zodra hij niet meer behoort tot de werknemers als bedoeld in artikel 6, eerste lid
onder b, van de statuten;
b. door zijn overlijden;
c. door het bereiken van de pensioendatum of door eerdere ingang van het
ouderdomspensioen.

3

Indien deelnemers die na 31 december 1987 de deelneming hebben voortgezet op
grond van artikel 18, recht hebben op een FVP-bijdrage en dit recht ook geldend hebben
gemaakt, is op hen het bepaalde in artikel 17 van toepassing. Het door hen over
perioden gelegen na 31 december 1987 reeds betaalde deel van de pensioenpremie zal
worden gerestitueerd.

4.

De pensioenen bedoeld in dit reglement worden indien de deelnemer aanspraken op
pensioen heeft met betrekking tot een vóór 1 januari 1993 afgesloten
deelnemingsperiode, verhoogd met deze pensioenen.

5.

Indien op grond van het vervallen reglement premievrije deelneming is toegekend, dan
wel vrijwillige voortzetting plaats vindt, wordt de deelneming voortgezet op basis van het
reglement zoals dit geldt vanaf 1 januari 1993.

6.

De Bijlagen 1 tot en met 6 worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

7

De mogelijkheid van inruil van (een deel van het) partnerpensioen bedoeld in artikel 2,
geldt met ingang van 1 januari 2002 ook voor degenen, wier deelneming anders dan
door pensionering is geëindigd vóór 1 januari 2002.

8. Ouderdomspensioen dat vóór 2007 is ingegaan en dat op de toetsdatum lager is dan het
minimumbedrag bedoeld in art 66 van de Pensioenwet, wordt afgekocht, tenzij
betrokkene bezwaar maakt. In dat geval wordt de periodieke uitkering voortgezet.
9. Als de deelneming vóór 2005 anders dan door overlijden is geëindigd, en de aanspraak
op ouderdomspensioen is op 1 januari 2007 lager dan het minimumbedrag bedoeld in
artikel 66 van de Pensioenwet, dan vindt afkoop op de pensioendatum plaats,
Betrokkene kan tegen de afkoop bezwaar maken. In dat geval dient periodieke uitkering
van pensioen plaats te vinden. De aanspraak op klein pensioen wordt direct afgekocht
als betrokkene daarom verzoekt.
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10. Als het (bijzonder) partnerpensioen vóór 2007 is ingegaan, en de aanspraak op
(bijzonder) partnerpensioen is op de ingangsdatum lager dan het minimumbedrag
bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet, dan vindt afkoop plaats. De (gewezen) partner
moet met de afkoop instemmen. Gebeurt dat niet dan wordt de periodieke uitkering van
het (bijzondere) partnerpensioen voortgezet.
ARTIKEL 49
Inwerkingtreding
Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 1993 en is laatstelijk gewijzigd met ingang
van 1 januari 2013.
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Bijlage 1
BEREKENING PENSIOENEN
ARTIKEL 1
Ouderdomspensioen (artt. 7, 13 en 23)
1.

In dit en de volgende leden wordt verstaan onder:
a. de deelnemingsperiode:
een periode van onafgebroken deelneming. Een deelneming wordt, tenzij er sprake is
van daling van de pensioengrondslag, ook geacht onafgebroken te zijn indien zij, na
te zijn geëindigd, opnieuw is aangevangen in hetzelfde of in het volgende
kalenderjaar;
b. premiebetalingsperiode:
elk kalenderjaar of deel van een kalenderjaar van ongewijzigde pensioengrondslag.
Voor de toepassing van het bepaalde in dit lid onder b, in het volgende lid onder D en E
in het achtste lid (onder Q), in artikel 23 en in artikel 13, derde lid onder a, worden als
perioden waarover premie is betaald ook beschouwd perioden waarover de
pensioengrondslag was gesteld op 0.

2.

In de formules opgenomen in de volgende leden van dit artikel wordt verstaan onder:
A: 1,75% van de laatste voor de deelnemer vastgestelde pensioengrondslag;
B: het aantal jaren, waarover voor de deelnemer na 1 januari 1993 of latere datum van
aanvang van de deelnemingsperiode premie is betaald en tot zijn pensioendatum nog
zal kunnen worden betaald, waarbij een gedeelte van een jaar naar evenredigheid in
aanmerking wordt genomen;
C: het aantal voorliggende deelnemingsjaren, dat bij de invoering van het reglement per
1 januari 1993 voor elke individuele deelnemer in verband met deelname in het fonds
vóór 1 januari 1993 is vastgesteld volgens de bepalingen in hoofdstuk L, waarbij een
gedeelte van een jaar naar evenredigheid in aanmerking wordt genomen;
D: de duur van de premiebetalingsperiode;
E: de duur van de periode gelegen tussen de aanvang van de premiebetalingsperiode
en de pensioendatum van de deelnemer;
F: het verzekerde pensioen volgens het derde en vierde lid;
G: het bedrag aan ouderdomspensioen, waarop de deelnemer in de
deelnemingsperiode met toepassing van het vijfde en zesde lid tot aan de
premiebetalingsperiode reeds aanspraak heeft verkregen. Indien het vierde lid van
toepassing is, wordt dit bedrag vermeerderd met het bedrag aan ouderdomspensioen
waarop de deelnemer op basis van het vervallen reglement aanspraak heeft
verkregen.

3.

Zolang de deelnemingsperiode voortduurt bedraagt het over de deelnemingsperiode
verzekerde jaarlijkse ouderdomspensioen:
A x B.

4.

Indien de deelnemer vóór 1 januari 1993 heeft deelgenomen aan de pensioenregeling
van het fonds en voor hem op basis van hoofdstuk L voorliggende deelnemingsjaren zijn
vastgesteld, wordt het in het derde lid bedoelde ouderdomspensioen verhoogd met een
bedrag gelijk aan:
A x C.
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5.

De aanspraak op het jaarlijkse ouderdomspensioen wordt per premiebetalingsperiode
verworven. Daarbij verkrijgt de deelnemer over elke premiebetalingsperiode een
aanspraak op jaarlijks ouderdomspensioen gelijk aan:
(F - G) x D ,
E
met dien verstande dat over een premiebetalingsperiode ten minste een aanspraak op
ouderdomspensioen wordt verkregen, die gelijk is aan 1,75% van de pensioengrondslag
in de premiebetalingsperiode vermenigvuldigd met D.

6.

De in een deelnemingsperiode verkregen aanspraken worden vastgesteld door de
aanspraken verkregen over de in die deelnemingsperioden gelegen
premiebetalingsperioden samen te tellen.

7.

Op de pensioendatum worden de uit verschillende deelnemingsperioden voortvloeiende
rechten, eventueel verhoogd overeenkomstig artikel 12 en artikel 13, derde lid,
samengeteld tot één jaarlijks ouderdomspensioen.

8.

Indien het in het derde lid, van artikel 13, bedoelde pensioen hoger is dan het in het
zesde en zevende lid bedoelde pensioen, wordt ter financiering van het verschil tussen
beide pensioenen op het einde van elk vol kalenderjaar gelegen tussen het einde van de
deelneming en de pensioendatum en tenslotte op de pensioendatum een verhoging van
het premievrije ouderdomspensioen ingekocht.
Het bedrag van elke in te kopen verhoging is gelijk aan:
(P - Q)
R
waarin:
P= de te verlenen tijdsevenredige aanspraak als bedoeld in het derde lid van artikel 13;
Q=
de reeds verleende aanspraak als omschreven in het vijfde en zesde lid;
R=
het aantal volle kalenderjaren gelegen tussen het einde van de
deelnemingsperiode en de pensioendatum, waarbij ook het kalenderjaar waarin de
pensioendatum valt, voor een vol kalenderjaar wordt gerekend.
Indien de gewezen deelnemer overlijdt voordat volledige financiering als bedoeld in dit
lid heeft plaatsgehad, worden eveneens partner- en wezenpensioen toegekend als
bedoeld in artikel 13, derde lid.
Het bepaalde in dit lid is alleen van toepassing op aanspraken over
deelnemingsperioden gelegen vóór 1 januari 1998.

9.

Indien op de pensioendatum geheel of gedeeltelijk afstand is gedaan van de aanspraken
op partnerpensioen op de wijze als omschreven in artikel 8, negende lid van dit
reglement, wordt de aanspraak op ouderdomspensioen verhoogd met een percentage
dat wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel.
bij afstand van:
het gehele partnerpensioen
driekwart van het partnerpensioen
de helft van het partnerpensioen
een kwart van het partnerpensioen

verhogingspercentage
15,0%
11,2%
7,5%
3,7%

De in dit lid genoemde percentages gelden voor de periode 1 januari 2013 tot uiterlijk 1
januari 2018. De percentages zijn voor alle deelnemers en gewezen deelnemers
hetzelfde en zijn zodanig vastgesteld dat sprake is van collectieve actuariële
gelijkwaardigheid.
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10. Indien op het leven van de (gewezen) deelnemer premievrije aanspraken op bijzonder
partnerpensioen verzekerd zijn wordt het percentage aangepast volgens de volgende
formule:
70% OP -/- BPP x (15,0%, 11,2%, 7,5% of 3,7%) = aangepast verhogingspercentage
70% OP
Hierbij geldt:
70% OP = 70% van de aanspraak op ouderdomspensioen op de datum van
pensionering (vóór de verhoging)
BPP = de aanspraak op bijzonder partnerpensioen op de datum van
pensionering (inclusief aanspraken op bijzonder weduwen/weduwnaarspensioen op
basis van het per 31 december 1992 vervallen reglement).
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Bijlage 2
PREMIEVRIJE DEELNEMING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
ARTIKEL 1
(art. 15)
1.

De volle premie, de halve premie of een kwart van de premie, bedoeld in het derde lid
van artikel 15, wordt berekend naar de pensioengrondslag, welke gold onmiddellijk voor
de ingangsdatum van de premievrije deelneming. De pensioengrondslag wordt, zolang
de premievrije deelneming voortduurt, op de eerste januari van elk jaar opnieuw
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, eerste tot en met vierde lid. Hierbij
wordt uitgegaan van het loon waarnaar de laatste pensioengrondslag in het
voorafgaande kalenderjaar was vastgesteld.
Dit loonbedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van het indexcijfer.

2.

De aanspraken en pensioenen, waarop de volledige premievrije deelneming recht geeft,
worden vastgesteld op basis van de pensioengrondslag bedoeld in het eerste lid.

3.

De aanspraken en pensioenen, waarop de halve respectievelijk gedeeltelijke premievrije
deelneming recht geeft worden vastgesteld op basis van de helft respectievelijk een
kwart van de pensioenaanspraken, die bij volledige premievrije deelneming zouden
ontstaan. Voor de gevallen waarin een werkgever een deelnemer in zijn dienst heeft, die
recht heeft op halve, dan wel gedeeltelijke premievrije deelneming kan het bestuur bij
richtlijnen regels stellen.
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Bijlage 3
( AR T . 17 E N 2 6)
FVP-VOORTZETTING
ARTIKEL 1
1.

In de artikelen 17, 26 en deze bijlage wordt verstaan onder:
a. FVP:
de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van de Wet van 2 juli 1998, houdende privatisering Fonds Voorheffing
Pensioenverzekering;
b. werkloze deelnemer:
de gewezen deelnemer die als werkloze werknemer wordt aangemerkt in artikel 1,
onder f, van het Bijdragereglement 1999;
c. FVP-bijdrage:
de bijdrage als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Bijdragereglement FVP 1999;
d. FVP koopsom:
de bijdrage als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Bijdragereglement FVP 1999;
e. eerste werkloosheidsdag:
de dag bedoeld in artikel 1, onder h, van het Bijdragereglement 1999;
f. nabestaande:
de (gewezen) partner van de deelnemer;
g. voortzettingspercentage:
het door de FVP vast te stellen percentage als bedoeld in artikel 1, onder r, van het
Bijdragereglement 1999;
h. verstrekkingspercentage:
het door de FVP vast te stellen percentage als bedoeld in artikel 1, onder s, van het
Bijdragereglement 1999.

2.

De werkloze werknemer die op de eerste werkloosheidsdag 40 jaar of ouder is maar
jonger dan 50 jaar, of ouder is dan 50 jaar en niet voldoet aan de voorwaarden genoemd
in artikel 18, krijgt in geval van FVP-voortzetting aanspraken volgens het bepaalde in dit
lid. De FVP-voortzetting vindt plaats op gelijke wijze als vrijwillige voortzetting, als
omschreven in artikel 16. Voor de werkloze werknemer worden hierbij voorwaardelijke
aanspraken vastgesteld, alsof de voor de vrijwillige voortzetting benodigde premie
volledig zou zijn betaald.
Na afloop van de FVP-voortzetting worden de op basis van de FVP-voortzetting te
verkrijgen aanspraken van de deelnemer definitief vastgesteld aan de hand van de
ontvangen FVP-bijdrage en in overeenstemming met het voortzettingspercentage en het
verstrekkingspercentage.
Op verzoek van deelnemer wiens definitief vastgestelde aanspraken lager zijn dan de
voorwaardelijk vastgestelde aanspraken worden de aanspraken verhoogd tot het niveau
van de voorwaardelijk vastgestelde aanspraken. De door de deelnemer hiervoor
verschuldigde premie is alsdan gelijk aan het verschil tussen de FVP-bijdrage en de
premie die in geval van vrijwillige voortzetting verschuldigd zou zijn geweest.

3.

De werkloze werknemer die op de eerste werkloosheidsdag 50 jaar of ouder is en die
voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 18, krijgt in geval van FVP-voortzetting
aanspraken volgens het bepaalde in dit lid.
De FVP-voortzetting vindt plaats op gelijke wijze als vrijwillige voortzetting, als
omschreven in artikel 16. De werkloze werknemer krijgt hierbij aanspraken, alsof de voor
de vrijwillige voortzetting benodigde premie volledig is betaald. Het eventuele verschil
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tussen de voor volledige voortzetting benodigde premie en de FVP-bijdrage komt ten
laste van het fonds.
Na afloop van de periode waarover recht bestaat op een FVP-bijdrage kan de werkloze
werknemer de deelneming vrijwillig voortzetten overeenkomstig het bepaalde in artikel
18 indien en voor zover de voortzetting niet reeds 3 jaar heeft geduurd.
4.

Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing indien en zodra bedoelde werkloze
werknemer die recht op een FVP-bijdrage heeft, behoort tot de kring van personen, die
hetzij krachtens de wet, hetzij krachtens enige bepaling van een collectieve
arbeidsovereenkomst, een regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden of een
ondernemingspensioenregeling verplicht zijn tot deelneming in het fonds of in een
andere pensioenregeling. Alsdan vindt FVP-voortzetting plaats op de wijze als
omschreven in het tweede lid.

5.

Indien de FVP-voortzetting eindigt in verband met het ontvangen van een uitkering
krachtens de Ziektewet, kan de betreffende deelnemer de deelneming aan het fonds op
vrijwillige basis voortzetten conform artikel 16 indien en voor zover de voortzetting niet
reeds 3 jaar heeft geduurd.
Gedurende de hier bedoelde voortzetting komt van de verschuldigde premie 40% ten
laste van de deelnemer en 60% ten laste van het fonds. De bijdrage van het fonds in de
verschuldigde premie eindigt zodra het recht op de uitkering krachtens de Ziektewet
eindigt.

6.

In afwijking van het in het vorige lid bepaalde komt van de (gehele of gedeeltelijke)
pensioenpremie 20% ten laste van de in het vorige lid bedoelde deelnemer en 80% ten
laste van het fonds, indien de deelnemer op de eerste werkloosheidsdag 50 jaar of
ouder is en voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 18, eerste lid.

7.

De werkloze werknemer bedoeld in het vijfde lid, die aan de einde van de maximumziekteperiode 25% of meer arbeidsongeschikt is heeft indien en voor zover de
voortzetting (inclusief de eventuele continuering daarvan) niet reeds 3 jaar heeft
geduurd, ongeacht of hij gebruik maakt van de mogelijkheid tot continuering van de
voortzettingsregeling, na het verstrijken van de maximum-ziekteperiode recht op
overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 15, met uitzondering van de
leden 6 en 7.

8.

Voor zover de pensioenopbouw van de werkloze werknemer is gebaseerd op FVPbijdrage is betrokkene gewezen deelnemer.
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Bijlage 4
VOO RW AAR DE N VOOR V RIJ ST E LLI NG W EGEN S GE MOE D S BE ZW AR E N
ARTIKEL 1
Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren (art. 33)
1.

De deelnemer, die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering, kan op
zijn aanvraag door het fonds worden vrijgesteld van de verplichting tot naleving van het
bij of krachtens de statuten en dit pensioenreglement te zijnen aanzien bepaalde.

2.

Bij de indiening van de aanvraag moet gebruik worden gemaakt van een door het
bestuur vastgestelde modelverklaring. Uit deze verklaring blijkt, dat degenen die de
verklaring indient overwegende gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van
verzekering en daarom noch zichzelf, noch iemand anders, noch zijn eigendommen
heeft verzekerd.

3.

Aan de vrijstelling kunnen voorwaarden worden verbonden, welke noodzakelijk zijn in
verband met de administratie van het fonds.
ARTIKEL 2

Bijdragen
Ieder die vrijstelling heeft wegens gemoedsbezwaren is de bijdrage, welke hij zonder
vrijstelling zou moeten betalen, aan het fonds verschuldigd in de vorm van spaarbijdragen.
Dat geldt ook voor een werkgever, die geen vrijstelling heeft en die een werknemer in dienst
heeft die wel een vrijstelling heeft.
ARTIKEL 3
Niet vrijgestelde deelnemer
Indien de deelnemer, die geen vrijstelling heeft en die geen verzoek had gedaan als bedoeld
in artikel 2, tweede lid, laatste volzin van Bijlage 5, uit de dienst treedt van een werkgever die
wel een vrijstelling heeft, wordt voor hem de pensioenregeling volledig van kracht. Hetzelfde
geldt als een dergelijke deelnemer overlijdt of de pensioendatum bereikt. Het op zijn naam
geboekte spaarsaldo vervalt en de voor hem betaalde spaarbijdragen worden als voor hem
betaalde premie beschouwd.
ARTIKEL 4
Intrekking van de vrijstelling
1.

Het bestuur is verplicht een vrijstelling in te trekken indien:
a. de betrokkene dit verzoekt;
b. de omstandigheden, op grond waarvan de vrijstelling is verleend, niet meer aanwezig
zijn.
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Het bestuur is bevoegd een vrijstelling in te trekken, indien de betrokkene de daarbij
gestelde voorwaarden niet of niet behoorlijk naleeft.
2.

Door de intrekking van de vrijstelling wordt voor de betrokkene de pensioenregeling
volledig van kracht. Het op zijn naam geboekte spaarsaldo vervalt en de voor hem
betaalde spaarbijdragen worden beschouwd als voor hem betaalde premie.
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Bijlage 5
VERHOGINGEN
ARTIKEL 1
De verhoging van de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken op basis van artikel
12 en van het vervallen reglement als omschreven in artikel 41 bedragen;
- per 1 januari 1993 3,00%;
- per 1 januari 1994 1,60%;
- per 1 januari 1995 1,00%;
- per 1 januari 1996 0,75%;
- per 1 januari 1997 0,75%;
- per 1 januari 1998 2,00%;
- per 1 januari 1999 1,75%;
- per 1 januari 2000 1,50%;
- per 1 januari 2001 2,35%;
- per 1 januari 2002 3,00%;
- per 1 januari 2003 2,70%;
- per 1 januari 2004 1,19%;
- per 1 januari 2005 0,39%;
- per 1 januari 2006 1,10%;
- per 1 januari 2007 1,72%;
- per 1 januari 2008 2,29%.
- per 1 januari 2009 0,00%;
- per 1 januari 2010 0,00%;
- per 1 januari 2011 0,00%;
- per 1 januari 2012 0,00%;
- per 1 januari 2013 0,00%.

PME/PMI-reglement/2013 januari

Bijlage 6
SEKSE NEUTRALE AFKOOPFACTOREN, IN VERBAND MET AFKOOP
KLEINE PENSIOENEN GELDENDE TOT UITERLIJK 1 JANUARI 2018 (ZIE
ARTIKEL 26)
Leeftijd in jaren

Afkoopfactor
ouderdomspensioen
2,456

Afkoopfactor
meeverzekerd
partnerpensioen
0,510

Afkoopfactor
ingegaan
partnerpensioen
23,483

20
21
22

2,553
2,653

0,533
0,557

23,402
23,318

23
24

2,758
2,866

0,581
0,607

23,229
23,136

25
26

2,978
3,095

0,633
0,661

23,039
22,938

27
28

3,216
3,341

0,690
0,720

22,833
22,723

29
30

3,472
3,607

0,752
0,784

22,609
22,492

31
32

3,747
3,893

0,817
0,853

22,368
22,240

33
34

4,044
4,200

0,890
0,929

22,106
21,967

35
36

4,362
4,530

0,971
1,014

21,822
21,672

37
38

4,704
4,885

1,059
1,107

21,515
21,352

39
40

5,073
5,267

1,156
1,208

21,183
21,008

41
42

5,468
5,676

1,263
1,320

20,827
20,639

43
44

5,892
6,116

1,379
1,441

20,444
20,243

45
46

6,348
6,589

1,506
1,574

20,036
19,822

47
48

6,839
7,098

1,643
1,714

19,601
19,374

49
50

7,368
7,648

1,786
1,860

19,142
18,904

51
52

7,940
8,244

1,934
2,010

18,660
18,409

53
54

8,560
8,890

2,087
2,166

18,151
17,885

55
56

9,233
9,591

2,245
2,326

17,610
17,325

57
58

9,965
10,358

2,407
2,488

17,032
16,732

59
60

10,770
11,204

2,567
2,645

16,425
16,109

61
62

11,665
12,150

2,717
2,785

15,786
15,452
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63
64

12,663
13,206

2,843
2,898

15,109
14,752

65
66

13,781
13,367

2,950
2,999

14,382
14,002

67
68

12,943
12,509

3,043
3,082

13,611
13,207

69
70

12,066
11,613

3,115
3,142

12,792
12,366

71
72

11,931
11,489

73
74

11,039
10,584

75
76

10,127
9,668

77
78

9,206
8,743

79
80

8,283
7,828

81
82

7,383
6,945

83
84

6,517
6,102

85
86

5,701
5,316

87
88

4,945
4,594

89
90

4,264
3,952

91
92

3,655
3,383

93
94

3,135
2,905

95
96

2,687
2,491

97
98

2,305
2,141

99
100

1,991
1,854
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