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Artikel 1 – Begripsbepalingen
1. In dit pensioenreglement zijn overgenomen de begripsbepalingen van de statuten van
Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt.
2. Voorts gelden de volgende aanvullende begripsbepalingen:
I. Aangesloten onderneming:
Tot een aangesloten onderneming wordt naast Towers Watson B.V. of zijn
rechtsvoorgangers gerekend: Towers Watson Insurance Consulting B.V. of zijn
rechtsvoorgangers.
II.

Partner:
a. degene met wie de (gewezen) deelnemer gehuwd is;
b. degene met wie de (gewezen) deelnemer een bij de burgerlijke stand
geregistreerd partnerschap aangegaan is;
c. als a. en b. niet van toepassing is:
één ongehuwde man of vrouw, met wie de (gewezen) deelnemer een
gemeenschappelijke huishouding voert voor zover en zolang men feitelijk
op hetzelfde adres samenwoont, wordt door het bestuur als partner erkend,
indien vóór de standaard of gekozen pensioendatum een door beide
betrokkenen getekende aanvraag wordt ingediend, waarin zij elkaar, met
uitsluiting van ieder ander als begunstigden van partnerpensioen aanwijzen,
mits de betreffende partner geen familie is van de deelnemer in rechte lijn, en
- indien betrokkenen vóór de standaard of gekozen pensioendatum ten
genoegen van het bestuur aannemelijk maken dat de gemeenschappelijke
huishouding reeds 5 jaren bestaat, of,
- indien zij vóór de standaard of gekozen pensioendatum een notarieel
verleden samenlevingsovereenkomst aan het bestuur overleggen, (dan wel
door een notaris opgemaakte verklaring waaruit blijkt dat een
samenlevingscontract is opgesteld) inhoudende:
1. de naam en de geboortedatum van zowel de (gewezen) deelnemer als
de partner;
2. de aanvangsdatum van het samenlevingsverband;
3. het woonadres op die aanvangsdatum;
4. (enige) vermogensrechtelijke aangelegenheden;
5. de aanwijzing van elkaar, met uitsluiting van ieder ander, als
begunstigden van partnerpensioen;
6. de beëindigingsvoorwaarden.

III.

Partnerschap:
de relatie tussen de (gewezen) deelnemer en de partner.

IV.

Gewezen partner:
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degene die als partner als bedoeld sub II is aangemerkt en wiens partnerschap als
bedoeld sub III is beëindigd (anders dan door in het huwelijk te treden of door
het aangaan van een geregistreerd partnerschap). De deelnemer is verplicht
beëindiging van het partnerschap binnen twee maanden aan de stichting te
melden en ten genoegen aan de stichting aan te tonen. Als beëindigingdatum van
het partnerschap geldt de datum waarop de beëindiging van het huwelijk of het
geregistreerd partnerschap in de registers van de burgerlijke stand is opgenomen,
de datum waarop het ongehuwde samenlevingsverband wordt beëindigd blijkens
een door de (gewezen) deelnemer en de gewezen partner ondertekende
verklaring van beëindiging van de samenlevingsovereenkomst, dan wel de
datum waarop de gemeenschappelijke huishouding is beëindigd.
V.

Kind:
degene van wie de deelnemer in familierechtelijke zin ouder is en voorts pleeg- en
stiefkinderen die naar het oordeel van het bestuur als eigen kinderen worden
onderhouden en opgevoed.

VI.

Standaard pensioendatum:
de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 65-jarige leeftijd
bereikt.

VII.

Gekozen (deeltijd) pensioendatum:
als bedoeld in artikel 11 lid 1 van het Basispensioenreglement.

VIII.

PW:
de Pensioenwet.

IX.

Scheiding
Echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed,
beëindiging van het geregistreerd partnerschap of het verbreken van het
samenlevingsverband dan wel het samenlevingscontract als bedoeld in artikel 1
lid 2 onder II c.

X.

Scheidingsdatum
De datum waarop de echtscheidingsbeschikking wordt opgenomen in de
registers van de burgerlijke stand, dan wel de datum waarop het ongehuwde
samenlevingsverband wordt beëindigd of het samenlevingscontract wordt
verbroken.

XI.

Werkgever:
Towers Watson B.V., Towers Watson Insurance Consulting B.V. of zijn
rechtsvoorgangers.
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XII.

Werknemer:
De persoon die voor 1 januari 2011 met de werkgever een arbeidsovereenkomst is
overeengekomen.

XIII.

Pensioengevend salaris:
Onder pensioengevend salaris in enig kalenderjaar wordt verstaan het uit hoofde
van het dienstverband met de werkgever of aangesloten onderneming genoten
vaste salaris vermeerderd met de waarde van de op de deelnemer van toepassing
zijnde bonussen. Een nadere specificatie van het salaris per onderneming is
uitgewerkt in artikel 4 lid 2 van het Basispensioenreglement.

XIV. Franchise:
De franchise van het excedentpensioenreglement is gelijk aan het maximum
pensioengevend salaris van het Basispensioenreglement (2009: € 108.394).
XV.

Pensioengrondslag:
Het pensioengevend salaris in enig jaar verminderd met de franchise.

XVI. Basispensioenreglement:
Het basispensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt waarin
het ouderdomspensioen, het partnerpensioen, het wezenpensioen en het
arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld is.
XVII. Basispensioenregeling:
De pensioenregeling zoals die is neergelegd in het Basispensioenreglement van
Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt.
XVII. Beleggingsinstelling
De instelling die op basis van een overeenkomst met de pensioenuitvoerder de
gelden voor het ouderdomspensioen op basis van deze pensioenregeling beheert
en administreert.
Artikel 2 – Deelnemerschap
1. Deelname aan deze pensioenregeling is vrijwillig en uitsluitend mogelijk voor
werknemers die deelnemer zijn in de Basispensioenregeling van Stichting
Pensioenfonds Watson Wyatt en een pensioengevend salaris hebben boven het
maximum pensioengevend salaris conform artikel 4 lid 2 en bijlage 1 van het
Basispensioenreglement.
2. Bij aanvang van deelname aan de pensioenregeling aanvaardt de deelnemer de
verplichtingen welke voortvloeien uit deze pensioenregeling. De stichting aanvaardt
alsdan jegens de deelnemer de verplichtingen welke uit deze pensioenregeling
voortvloeien.
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3. De stichting verstrekt de deelnemer die pensioenaanspraken verwerft en met wie de
werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten, binnen drie maanden na de start
van de verwerving van pensioen een startbrief. Door middel van deze startbrief wordt
de deelnemer geïnformeerd over:
a. de inhoud van het Basispensioenreglement en het excedentpensioenreglement;
b. de toeslagverlening;
c. het recht van de deelnemer bij de stichting het voor hem geldende
pensioenreglementen op te vragen;
d. omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de stichting;
e. het recht van de deelnemer om bij de stichting een verzoek in te dienen voor een
berekening van de effecten van uitruil op zijn pensioenaanspraak;
f. het bestaan van een vrijwillige pensioenregeling.
4. Deelname aan deze pensioenregeling eindigt:
a. op de dag dat het dienstverband met de werkgever of aangesloten onderneming
wordt beëindigd;
b. op de dag dat de deelnemer overlijdt;
c. op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de 65-jarige leeftijd bereikt,
ongeacht of het dienstverband met de werkgever of aangesloten onderneming
wordt beëindigd.
Artikel 3 - Omschrijving van de aanspraak respectievelijk recht op pensioenkapitaal
1. Het uitgangspunt van deze pensioenregeling is het opbouwen van een
pensioenkapitaal door het storten van vrijwillige bijdragen om de opgebouwde
aanspraken op ouderdomspensioen en partnerpensioen uit hoofde van de
Basispensioenregeling aan te vullen.
Deze pensioenregeling heeft het karakter van een premieovereenkomst.
2. De (gewezen) deelnemer heeft met inachtneming van de bepalingen uit dit
onderhavige pensioenreglement, aanspraak respectievelijk recht op een
pensioenkapitaal.
De aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen op basis van dit
pensioenreglement is in hoogte uitsluitend afhankelijk van het overeenkomstig artikel
5 van dit reglement gevormde pensioenkapitaal van de deelnemer. Het
pensioenkapitaal wordt door de stichting per deelnemer afzonderlijk geadministreerd.
3. Het pensioenkapitaal wordt tijdsevenredig opgebouwd op basis van door de
deelnemer vrijwillig beschikbaar gestelde premies welke door de werkgever op het
salaris worden ingehouden. Bij de berekening van de beschikbaar te stellen premies
wordt uitgegaan van:
a. de pensioengrondslag van de deelnemer die afhankelijk is van de hoogte van het
pensioengevend salaris en de franchise;
b. de leeftijd van de deelnemer; en
c. de deeltijdfactor.
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Tevens is een rendementdeling op het pensioenkapitaal van toepassing (zie artikel 5).
4. Op de standaard of gekozen pensioendatum kan de (gewezen) deelnemer het
opgebouwde pensioenkapitaal aanwenden voor ouderdomspensioen, partnerpensioen
en wezenpensioen.
5. De hoogte van het ouderdomspensioen en partnerpensioen zoals bedoeld in dit
reglement is afhankelijk van:
a. de hoogte van het pensioenkapitaal dat op de standaard of gekozen
pensioendatum voor de (gewezen) deelnemer is opgebouwd alsmede;
b. de hoogte van de solvabiliteitskorting en excasso-opslag die conform het bepaalde
in artikel 5 van dit reglement bij aanwending van het pensioenkapitaal op het
pensioenkapitaal in mindering wordt gebracht, alsmede;
c. de tariefgrondslagen die de stichting op de standaard of gekozen pensioendatum
hanteert voor de omzetting van het pensioenkapitaal.
Artikel 4 – Hoogte van beschikbare premie
1.

De (maximale) premie, door de deelnemer in een jaar vrijwillig bij te dragen, is
naast de pensioengrondslag afhankelijk van de leeftijd.

3.

De vrijwillige bijdrage wordt door de werkgever in maandelijkse termijnen
ingehouden op het loon van de deelnemer en uiterlijk binnen twee weken door de
werkgever afgedragen aan de beleggingsinstelling.

4.

De werknemer kan met de werkgever jaarlijks uiterlijk op 31 december
overeenkomen dat de betaling met ingang van het nieuwe kalenderjaar van
bijdragen worden gestaakt, verhoogd of verlaagd.

5.

De maximale bijdragen die jaarlijks voor werknemer kan worden gestort voor een
kapitaal dat tot uitkering komt bij leven kunnen als volgt worden vastgesteld:
Leeftijdsklassen
20 t/m 24 jaar
25 t/m 29 jaar
30 t/m 34 jaar
35 t/m 39 jaar
40 t/m 44 jaar
45 t/m 49 jaar
50 t/m 54 jaar
55 t/m 59 jaar
60 t/m 64 jaar

% pensioengrondslag
6,4
7,7
9,4
11,5
14,0
17,2
21,2
26,3
33,2

Vanaf 1 januari 2011 is het niet meer mogelijk om vrijwillige bijdragen te storten.
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6.

De pensioenuitvoerder verstrekt aan de werknemer jaarlijks schriftelijk een opgave
waarin in ieder geval de hoogte van de verzekerde kapitalen wordt vermeld. Voorts
verstrekt de pensioenuitvoerder ten behoeve van de werknemer jaarlijks een opgave
van de aan het desbetreffende of voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen
waardeaangroei van pensioenaanspraken (factor A) ingevolge artikel 3.127 van de
Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen.

7.

De pensioenuitvoerder zal voldoen aan alle bepalingen omtrent
informatieverstrekking zoals voorgeschreven in de PW en de daarop gebaseerde
regelgeving.

8.

Indien de werknemer een dienstverband met de werkgever heeft van minder dan de
standaard arbeidstijd zal de maximale bijdrage naar evenredigheid worden
vastgesteld. Onder de standaard arbeidstijd wordt verstaan de voor de betreffende
functie van de deelnemer geldende arbeidstijd bij een volledig dienstverband
gedurende een volledig kalenderjaar.

Artikel 5 – Pensioenkapitaal en rendement
1. De beschikbaar gestelde premies worden onder aftrek van administratiekosten, de
kosten van vermogensbeheer ten behoeve van de deelnemer gestort voor de vorming
van een pensioenkapitaal op naam van de desbetreffende deelnemer. Het
pensioenkapitaal is eigendom van de stichting; de deelnemer heeft een aanspraak
jegens de stichting ter hoogte van de gelden en waarde van het vorengenoemde
pensioenkapitaal.
2. Het pensioenkapitaal is gelijk aan de ingelegde premies aangepast met het rendement
dat wordt behaald.
Artikel 6 – Aanwending van het pensioenkapitaal
1. Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt op de ingangsdatum van het
ouderdomspensioen in de Basispensioenregeling door de (gewezen) deelnemer
aangewend voor een ouderdomspensioen met een (latent) partnerpensioen in de
Basispensioenregeling van de Stichting.
2. Hierbij worden de volgende fiscale grenzen in acht genomen:
a. het totale ouderdomspensioen nimmer meer zal bedragen dan 100% van het
laatstgenoten pensioensalaris.
b. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het in te kopen ouderdomspensioen.
3. Bij overschrijding van de bovenbeschreven 100%-grens wordt het deel van de
(contante) waarde van het ouderdomspensioen dat de overschrijding veroorzaakt naar
keuze van de deelnemer aangewend voor inkoop bij de stichting van een extra
levenslang partnerpensioen en/of wezenpensioen. Hierbij kan het hierboven
beschreven maximum niet worden overschreden.
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Indien na toepassing van dit lid nog sprake is van overschrijding van de fiscale grens
wordt het meerdere belast als loon.
4. De bepalingen in het Basispensioenreglement welke betrekking hebben op
keuzemogelijkheden van pensioen, afkoop en beëindiging partnerschap zijn
overeenkomstig van toepassing op ingekocht pensioen in de Basispensioenregeling,
zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
5. De aanwending van het pensioenkapitaal geschiedt op basis van sekseneutrale
actuariële grondslagen en methoden zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit
pensioenreglement. De grondslagen zoals geldend op de standaard of gekozen
pensioendatum zijn bepalend voor de vaststelling van de te verkrijgen aanspraken.
De inkooptarieven worden door het bestuur van de stichting, gehoord de actuaris, op
basis van collectief actuariële gelijkwaardigheid vastgesteld.
Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om de inkoopfactoren als gevolg van
wijzigende marktomstandigheden aan te passen.
6. Indien vóór het bereiken van de standaard of gekozen pensioendatum de (gewezen)
deelnemer overlijdt, dan zal het op de overlijdensdatum beschikbare pensioenkapitaal
worden aangewend voor een partnerpensioen ten behoeve van de partner
gecombineerd met een wezenpensioen, indien en voorzover kind(eren) aanwezig zijn.
De aldus verkregen aanspraken worden opgeteld bij de aanspraken op
partnerpensioen en/of wezenpensioen verkregen uit hoofde van de
Basispensioenregeling.
7. Als er uitsluitend kinderen zijn dan wordt het kapitaal geheel aangewend voor
wezenpensioen.
8. De hoogte van het partnerpensioen, zoals bedoeld in dit onderhavige reglement, is
afhankelijk van:
a. De hoogte van het pensioenkapitaal dat op de standaard of gekozen
pensioendatum of de eerdere overlijdensdatum voor de (gewezen) deelnemer is
opgebouwd, alsmede
c. De tariefgrondslagen die de stichting op de standaard of gekozen pensioendatum
of de eerdere overlijdensdatum hanteert voor de omzetting van het
pensioenkapitaal, alsmede
d. Het aantal aanwezige kinderen en de leeftijd van de kind(eren)op het moment van
overlijden van de (gewezen) deelnemer.
Het wezenpensioen bedraagt voor iedere wees 20% van het partnerpensioen.
9. Indien geen partner en/of wezen aanwezig zijn, zal het beschikbare pensioenkapitaal
ten gunste van de stichting worden uitgekeerd.
10. Nadat het opgebouwde pensioenkapitaal is aangewend voor ouderdomspensioen in
combinatie met een partnerpensioen en wezenpensioen, kan het ingegane ouderdoms-
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en/of partnerpensioen en wezenpensioen jaarlijks op grond van het bepaalde in artikel
22 van het Basispensioenreglement worden aangepast.
Artikel 7 - Beëindiging van deelnemerschap
1. Bij beëindiging van het deelnemerschap, anders dan door ingang van het levenslang
ouderdomspensioen of overlijden, wordt het pensioenkapitaal aangewend voor de
inkoop van aanspraken op levenslang ouderdomspensioen inclusief levenslang
partnerpensioen in de Basispensioenregeling van de Stichting. Hierbij worden de
fiscale grenzen zoals beschreven in artikel 6 lid 2 in acht genomen.
2. De bepalingen in het Basispensioenreglement welke betrekking hebben op
keuzemogelijkheden van pensioen, afkoop en beëindiging partnerschap zijn
overeenkomstig van toepassing op ingekocht pensioen in de Basispensioenregeling,
zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De gewezen deelnemer ontvangt een bewijs van zijn aanspraken in de vorm van een
pensioenbrief.
Artikel 8 – Beëindiging partnerschap
1. Indien het partnerschap van een deelnemer wordt beëindigd, anders dan door
overlijden, verkrijgt de gewezen partner een zodanige premievrije aanspraak op
bijzonder partnerpensioen als de deelnemer ten behoeve van die gewezen partner zou
hebben verkregen, indien het deelnemerschap op de scheidingsdatum zou zijn
geëindigd overeenkomstig artikel 7.
2. Hiertoe wordt het pensioenkapitaal opgebouwd op de scheidingsdatum aangewend
zoals beschreven in artikel 7. Ook het aan de gewezen partner toekomende extra
ouderdomspensioen wordt op basis van het aangewende pensioenkapitaal ingekocht
in de Basispensioenregeling.
3. Op de aan de gewezen partner toegekende aanspraken is tevens artikel 15 van het
Basispensioenreglement van toepassing.
4. Het pensioenkapitaal dat niet ten behoeve van de beëindiging van het partnerschap
wordt aangewend ten behoeve van aanspraken voor de gewezen partner blijft bij
voortgezet deelnemerschap als pensioenkapitaal in dit pensioenreglement
Artikel 9 – Ouderschapsverlof
Gedurende een periode waarin een deelnemer gebruik maakt van de regeling van
ouderschapsverlof zoals bedoeld in de Wet arbeid en zorg, kan door de deelnemer
de pensioenopbouw worden voortgezet als ware geen sprake van ouderschapsverlof.
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Artikel 10 - Algemene bepalingen
1. Indien na het in werking treden van dit pensioenreglement nieuwe wettelijke of op de
wet berustende pensioenregelingen worden ingevoerd of bestaande wettelijke
regelingen worden uitgebreid, zal dit pensioenreglement dienovereenkomstig worden
aangepast. Voor de daaruit voortvloeiende wijzigingen van het pensioenreglement
wordt door het bestuur -met inachtneming van geldende wettelijke beperkingen- zorg
gedragen. Indien er sprake is van een aanpassing van het pensioenreglement, zal het
bestuur de deelnemers en overige belanghebbenden terstond daarvan in kennis
stellen.
2. Recht op pensioen en op andere uitkeringen ingevolge dit pensioenreglement bestaan
slechts jegens de stichting zolang deze bestaat; na opheffing van de stichting kunnen
de rechten slechts geldend gemaakt worden tegenover de instelling, waarbij de
stichting bij opheffing de pensioenen heeft ondergebracht.
4. De uitbetaling van pensioenen en van andere uitkeringen geschiedt aan de
gerechtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel onder overlegging
van een bewijs van machtiging aan diens gemachtigde. Bij uitbetaling aan of via een
ander dan de gerechtigde, dient desverlangd een bewijs van in leven zijn van de
gerechtigde te worden overgelegd.
5. De deelnemer is verplicht om de stichting schriftelijk opgave te doen van de ten laste
van de deelnemer komende kinderen.
De deelnemer is verplicht aan het bestuur spoedig melding te maken van het aangaan
dan wel beëindigen van een relatie met een partner als bedoeld in artikel 1 lid 2.II.
De deelnemers en andere rechthebbenden dienen het bestuur desgevraagd alle
inlichtingen te verschaffen, die voor een juiste uitvoering van dit pensioenreglement
gewenst zijn; bij weigering of bij onjuiste inlichtingen vervallen de
pensioenaanspraken van de nagelaten betrekkingen.
6. Het bestuur is bevoegd om op verzoek van de werkgever of aangesloten onderneming
de door een of meer deelnemers verworven of te verwerven aanspraken onder door
het bestuur te stellen voorwaarden te verhogen door heffing van extra bijdragen van
de werkgever en aangesloten onderneming, c.q. door heffing van bijdragen van de
betrokkenen.
7. Het bestuur is bevoegd om in afwijking van dit pensioenreglement ten gunste van de
(gewezen) deelnemer een beslissing te nemen.
8. Er is een klachten- en geschillenprocedure van kracht overeenkomstig de procedure
beschreven in het Basispensioenreglement.
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9. De stichting kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend
verminderen indien:
a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer
volledig door waarden zijn gedekt;
b. de stichting 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, de werkgever of de aangesloten onderneming
onevenredig worden geschaad; en
c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het
beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen één jaar te voldoen aan artikel 131
PW.
Artikel 11 – Zorgplicht
1. Bij de uitvoering van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid is de stichting
verantwoordelijk voor de beleggingen en handelt daarbij overeenkomstig artikel 135
PW.
2. De stichting biedt de deelnemer de mogelijkheid de verantwoordelijkheid voor de
beleggingen over te nemen.
3. Indien de deelnemer de verantwoordelijkheid voor de beleggingen heeft
overgenomen, adviseert de beleggingsinstelling namens de stichting de deelnemer
over de spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot
pensioendatum, waarbij het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate de
pensioendatum nadert.
4. De beleggingsinstelling onderzoekt namens de stichting ten minste een keer per jaar
of de beleggingen van de deelnemer zich binnen de op basis van het derde lid
gestelde grenzen bevinden en informeert de deelnemer en de gewezen deelnemer
hierover.
5. Afdeling 4.2.3 van de Wet op het financieel toezicht is van overeenkomstige
toepassing ingeval de deelnemer de verantwoordelijkheid over de beleggingen heeft
overgenomen.
Artikel 12 – Overgangsbepaling
Vanaf 1 januari 2011 is de opbouw van pensioenaanspraken niet langer ondergebracht
bij Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk om
vrijwillige bijdragen te storten in deze regeling. Het verwerven van pensioen op basis van
het onderhavige pensioenreglement eindigt derhalve voor alle deelnemers op 31
december 2010.
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In verband met de collectieve beëindiging van het deelnemerschap per 1 januari 2011 zal
in afwijking van het bepaalde in artikel 7, voor de periode dat de gewezen deelnemer in
dienst blijft van de werkgever het pensioenkapitaal in stand blijven. Dit betekent dat het
pensioenkapitaal niet wordt omgezet in aanspraken in de Basispensioenregeling.
Artikel 13 – Inwerkingtreding
Het pensioenreglement is in werking getreden met ingang van 1 januari 2007 en is
laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2011.
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Bijlage 1: Aanwendingsfactoren
De aanwendingsfactoren die worden toegepast bij de bepaling van de aanspraken uit
hoofde van het pensioenkapitaal, zoals beschreven in artikel 6 en 9, worden door het
bestuur vastgesteld.
De toegepaste solvabiliteitskorting (artikel 3 lid 5 sub c) bij de aanwending wordt als
volgt bepaald.
1. de solvabiliteitskorting is gelijk aan het maximum van enerzijds de aanwezige
dekkingsgraad van het fonds en anderzijds de vereiste dekkingsgraad voor het fonds
minus 100%.
2. de solvabiliteitskorting is maximaal gelijk aan het procentuele verschil tussen de
voorziening pensioenverplichtingen op basis van de nominale en reële
rentetermijnstructuur.
De overige actuariële grondslagen zijn overeenkomstig de actuariële grondslagen voor
vaststelling van de VPV, met dien verstande dat de factoren sekseneutraal zijn.
Bij de vaststelling van de aanwendingsfactoren wordt uitgegaan van de laatst vastgestelde
en door het bestuur besproken kwartaalcijfers.
In de navolgende tabel zijn de aanwendingsfactoren getoond die per 1 januari 2009
worden gehanteerd bij pensionering of beëindiging van het deelnemerschap voor de
inkoop van extra aanspraken ouderdomspensioen vanaf 65 jaar en een direct ingaande
dekking op partnerpensioen ter grootte van 50% van het ouderdomspensioen en
wezenpensioen. De aanwendingsfactoren zijn bepaald zonder rekening te houden met de
solvabiliteitskorting .
De actuele solvabiliteitskorting, aanwendingsfactoren en aanwendingsfactoren voor een
direct ingaand partner- en/of wezenpensioen kunt u opvragen bij de
deelnemersadministratie van het pensioenfonds
leeftijd

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

aanwendingsfactor exclusief solvabiliteitskorting
voor ouderdomspensioen vanaf 65 jaar en een
direct ingaande dekking op partnerpensioen ter
grootte van 50% van het ouderdomspensioen en
wezenpensioen
0,374
0,361
0,348
0,336
0,325
0,314
0,303
0,293
0,283
0,274
0,265

aanwendingsfactor exclusief
solvabiliteitskorting voor direct ingaand
partnerpensioen

0,044
0,044
0,044
0,044
0,044
0,045
0,045
0,045
0,045
0,046
0,046
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leeftijd

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

aanwendingsfactor exclusief solvabiliteitskorting
voor ouderdomspensioen vanaf 65 jaar en een
direct ingaande dekking op partnerpensioen ter
grootte van 50% van het ouderdomspensioen en
wezenpensioen
0,256
0,247
0,239
0,231
0,224
0,216
0,209
0,202
0,195
0,189
0,182
0,176
0,170
0,164
0,159
0,153
0,148
0,143
0,138
0,133
0,128
0,123
0,118
0,114
0,109
0,105
0,101
0,096
0,092
0,089
0,085
0,081
0,077
0,074
0,070

aanwendingsfactor exclusief
solvabiliteitskorting voor direct ingaand
partnerpensioen

0,046
0,047
0,047
0,047
0,048
0,048
0,048
0,049
0,049
0,050
0,050
0,051
0,051
0,052
0,052
0,053
0,054
0,054
0,055
0,056
0,057
0,057
0,058
0,059
0,060
0,061
0,062
0,064
0,065
0,066
0,068
0,069
0,071
0,073
0,075
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