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ALGEMEEN
Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In dit pensioenreglement wordt verstaan onder:
Fonds:

Stichting Pensioenfonds Towers Perrin, gevestigd te Amsterdam.

Bestuur:

Het bestuur van het fonds.

Statuten:

De statuten van het fonds.

Towers Perrin:

Towers Perrin Netherlands B.V. , dan wel een of meer van haar
rechtsvoorganger(s), gevestigd te Amsterdam.

Towers Watson:

Towers Watson Netherlands B.V, als rechtsopvolger van Towers Perrin
..

Directie:

De managing consultant van Towers Watson..

Werkgever:

Towers Watson, alsmede de door het bestuur aangewezen en met
Towers Watson gelieerde ondernemingen in Nederland.

Werknemer:

Ieder die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst is van de
werkgever.

Deeltijdwerknemer:

De werknemer die voor minder dan de normale werktijd in dienst is van
de werkgever.

Reglementen:

De in artikel 3 van de statuten bedoelde reglementen.

Verzekeraar:

Een door het bestuur aan te wijzen verzekeringsmaatschappij, die in
het bezit is van de vereiste vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van
de Wet op het financieel toezicht..

Vermogensbeheerder:

Een door het bestuur aan te wijzen vermogensbeheerder die is
onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit Financiele Markten.

Deelnemer:

De werknemer, die op basis van het gestelde in de statuten en de
reglementen in een pensioenregeling van het fonds is opgenomen en
met wie de werkgever in de arbeidsovereenkomst geen andere
pensioenvoorziening is overeengekomen.

Partner:

De echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner van de (gewezen)
deelnemer of gepensioneerde, of de ongehuwde persoon, niet zijnde
een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde
(gewezen) deelnemer of gepensioneerde een notarieel verleden
samenlevingsovereenkomst is aangegaan. Hierbij wordt onder
samenleving verstaan: het met elkaar duurzaam een gezamenlijke
huishouding voeren, waarbij is voorzien in huisvesting en elkaars
verzorging.

Kinderen:

De kinderen tot wie de deelnemer als ouder in familierechtelijke
betrekking staat alsmede de pleegkinderen en aangehuwde kinderen
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van de deelnemer die door deze als eigen kinderen worden opgevoed
en onderhouden.
Gewezen deelnemer:

Degene voor wie de deelneming aan het fonds anders dan door
overlijden of pensionering is beëindigd en die nog aanspraken jegens
het fonds geldend kan maken.

Aanspraakgerechtigde:

Degene die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen.

Pensioengerechtigde:

Ieder, die krachtens het bepaalde in de reglementen recht heeft
verkregen op pensioen, uit te keren door of namens het fonds.

Gepensioneerde:

De pensioengerechtigde, voor wie de deelneming aan het fonds is
beëindigd wegens ingang van het door of namens het fonds uit te
keren ouderdomspensioen.

Pensioendatum:

De eerste dag van de maand waarin de deelnemer 65 jaar wordt of,
ware hij niet eerder overleden, zou zijn geworden.

Pensioenovereenkomst: Hetgeen tussen Towers Watson en de werknemer is overeengekomen
betreffende pensioen.
Uitkeringsovereenkomst: Een pensioenovereenkomst inzake de pensioenuitkering van bepaalde
hoogte, welke afhankelijk is van het salaris en de diensttijd en wordt
uitgekeerd vanaf de (vervroegde) pensioendatum.
Premieovereenkomst:

Een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die
uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering.

Normale werktijd:

Het vastgestelde gemiddelde aantal uren per week waarin normaal
gesproken de werkzaamheden worden verricht.

WIA:

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

IVA:

Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten.

WGA:

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

PW:

Pensioenwet.

Administrateur:

De administrateur van het fonds.

Artikel 2

Deelneming

1. De deelneming aan de basispensioenregeling, zijnde de basisregeling (artikel 6 tot en met
12) en de plusregeling (artikel 14 tot en met 17) vangt aan per de datum van indiensttreding
van de werknemer, mits de datum van indiensttreding is gelegen voor 1 januari 2011, doch
niet eerder dan de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 21-jarige leeftijd
bereikt.
2. De deelneming aan de risicoregeling partner- en wezenpensioen (artikel 13), de risicoregeling
arbeidsongeschiktheidspensioenen (artikel 18) en de regeling vrijwillige bijdragen (artikel 19
en 20) vangt aan per de datum van indiensttreding van de werknemer, mits de datum van
indiensttreding is gelegen voor 1 januari 2011.
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3. De deelneming eindigt uiterlijk op 1 januari 2011. In afwijking van het in de eerste volzin
bepaalde eindigt de deelneming op de datum van beëindiging van het dienstverband dan wel
de (vervroegde) pensioendatum, mits deze datum eerder is gelegen dan 1 januari 2011. Bij
beëindiging van de deelneming op 1 januari 2011, behoudt de gewezen deelnemer de per die
datum opgebouwde pensioenaanspraken conform het bepaalde in artikel 22.
4. De duur van de deelneming wordt in jaren en maanden vastgesteld, waarbij 16 dagen of
meer voor een maand worden gerekend en 15 dagen of minder worden verwaarloosd. De
maximale duur van de deelneming bedraagt 44 jaar.
Artikel 3

Pensioenaanspraken

1. De werknemer en de werkgever hebben een pensioenovereenkomst gesloten waarin de
basisregeling het karakter van een uitkeringsovereenkomst heeft en de plusregeling het
karakter van een premieovereenkomst heeft.
2. De pensioenaanspraken die uit de pensioenovereenkomst voortvloeien, zijn door de
werkgever bij het fonds ondergebracht. Hiertoe hebben de werkgever en het fonds een
uitvoeringsovereenkomst gesloten.
3. De deelneming geeft aanspraak op de basisregeling die omvat:
a. Ouderdomspensioen ten behoeve van de deelnemer;
b. Partnerpensioen ten behoeve van de partner van de deelnemer;
c.

Tijdelijk partnerpensioen ten behoeve van de partner van de deelnemer;

d. Wezenpensioen ten behoeve van de kinderen van de deelnemer;
en de plusregeling die omvat:
e. Pensioenkapitaal dat bij ingang van het ouderdomspensioen, bij overlijden van de
deelnemer en/of  naar keuze van de deelnemer  bij voortijdige beëindiging van de
deelneming bij een pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet wordt aangewend
voor de financiering van pensioen ten behoeve van de deelnemer en/of de partner van de
deelnemer;
f.

Risicokapitaal dat bij overlijden van de deelnemer wordt aangewend voor de financiering
van pensioen ten behoeve van de partner en/of de kinderen van de deelnemer;

g. WIA-excedentpensioen ten behoeve van de deelnemer;
h. Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.
4. De pensioenaanspraken en pensioenrechten uit hoofde van dit pensioenreglement luiden op
jaarbasis en in euro’s.

Artikel 4

Pensioengevend salaris, beschikbare-premiegrens en franchise

1. Het pensioengevend salaris is gelijk aan het vaste bruto jaarsalaris.
2. De beschikbare-premiegrens zal jaarlijks per 1 april worden vastgesteld en is gelijk aan de
uitkeringsgrens in de WIA (per 1 april 2010: € 48.715,65.).
3. De franchise zal jaarlijks per 1 april worden vastgesteld en is gelijk aan het wettelijk
minimumloon op jaarbasis voor een 23-jarige inclusief vakantietoeslag (per 1 april 2010:
€ 18.242,50..
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4. De basisgrondslag is gelijk aan het minimum van het pensioengevend salaris en de
beschikbare-premiegrens, verminderd met de franchise.

5. De plusgrondslag is gelijk aan het deel van het pensioengevend salaris dat uitstijgt boven de
beschikbare-premiegrens.
6. De jaarlijkse vaststelling van de basis– en plusgrondslag vindt plaats per 1 april of per de
latere datum van aanvang deelneming, waarbij het dan geldende pensioengevend salaris en
de dan geldende franchise en beschikbare-premiegrens in aanmerking worden genomen.
7. Indien als gevolg van langdurige ziekte (tweede ziektejaar) het vaste bruto jaarsalaris wordt
verlaagd, blijven de basis- en plusgrondslag vastgesteld worden alsof de verlaging van het
vaste bruto jaarsalaris niet heeft plaatsgevonden.
8. Ingeval van verlaging van de pensioengrondslag van een deelnemer worden de op grond van
de pensioenovereenkomst tot het tijdstip van verlaging opgebouwde pensioenaanspraken
niet gewijzigd.
Artikel 5

Deeltijdwerknemers

1. Voor een deeltijdwerknemer wordt het pensioengevend salaris vastgesteld alsof de normale
werktijd zou gelden.
2. De deeltijdwerknemer bouwt aanspraken op in verhouding tussen de in deeltijd gewerkte tijd
en de normale werktijd (deeltijdpercentage).
3. De aanspraken van de deeltijdwerknemer worden, met uitzondering van de aanspraken uit
hoofde van de risicoregeling arbeidsongeschiktheidspensioenen, vastgesteld door de
aanspraken bij een normale werktijd te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage.
4. Indien het deeltijdpercentage gedurende de deelneming is gewijzigd, wordt voor de
vaststelling van de aanspraken uit hoofde van de basisregeling een gemiddeld
deeltijdpercentage gehanteerd.
5. Voor de vaststelling van de aanspraken uit hoofde van de risicoregeling
arbeidsongeschiktheidspensioenen wordt in afwijking van het bepaalde in lid 1 het
pensioengevend salaris vastgesteld op basis van de in deeltijd gewerkte tijd.
BASISREGELING
Artikel 6

Ouderdomspensioen

1. Het jaarlijks ouderdomspensioen bedraagt voor ieder jaar van deelneming 1,75% van de
laatst vastgestelde basisgrondslag.
2. Het ouderdomspensioen gaat in de op de pensioendatum en wordt uitgekeerd tot en met de
maand van overlijden van de gepensioneerde.
Artikel 7

Flexibele pensionering

1. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer gaat het ouderdomspensioen in op een eerder
tijdstip dan de pensioendatum, echter niet voor de eerste dag van de maand waarin de
(gewezen) deelnemer de 55-jarige leeftijd bereikt.
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2. Het bestuur is bevoegd om op verzoek van de deelnemer en na goedkeuring van de
werkgever het ouderdomspensioen eerst voor een deel te laten ingaan (niet voor de eerste
dag van de maand waarin de deelnemer de 55-jarige leeftijd bereikt) met dien verstande dat
het ouderdomspensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin de rechthebbende de 65jarige leeftijd bereikt volledig tot uitkering komt. Indien de deelnemer kiest voor gedeeltelijk
pensionering en tevens met de werkgever een dienstverband overeenkomt voor minder dan
de normale werktijd, zal de deelnemer naar evenredigheid recht hebben op verdere
pensioenopbouw, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.
3. Het bestuur is bevoegd om op verzoek van de (gewezen) deelnemer het ouderdomspensioen
gedeeltelijk om te zetten in tijdelijk ouderdomspensioen. In dat geval bedraagt het tijdelijk
ouderdomspensioen ten hoogste het bedrag dat rechthebbende en zijn partner tezamen aan
uitkering krachtens de Algemene Ouderdomswet (AOW) zouden ontvangen als hadden zij
beiden de 65-jarige leeftijd bereikt. Bij de vaststelling van dit verhoogde tijdelijk
ouderdomspensioen mag tevens rekening worden gehouden met een bedrag voor het
verschil in premieheffing sociale verzekeringen voor en na de 65-jarige leeftijd.
4. Indien de (gewezen) deelnemer ervoor kiest om het ouderdomspensioen voor de
pensioendatum te laten ingaan, wordt dit ouderdomspensioen verlaagd. De hoogte van de
pensioenaanspraken wordt vastgesteld aan de hand van door het bestuur vastgestelde
tarieven. Als basis voor de vaststelling van deze tarieven gelden de met de verzekeraar
overeengekomen tarieven met betrekking tot de in artikel 26 genoemde verzekeringen. De
tarieven en actuariële grondslagen waarop de tarieven zijn gebaseerd, worden vastgelegd in
een bestuursbesluit dat als “bijlage uitruil-, inkoop- en afkoopfactoren” aan dit
pensioenreglement is gehecht.
5. De (gewezen) deelnemer dient zijn keuze voor een afwijkend tijdstip van ingang van het
ouderdomspensioen ten minste drie maanden voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk aan
de administrateur kenbaar te maken.
Artikel 8

Partnerpensioen

1. Het jaarlijks partnerpensioen bedraagt 70% van het volgens artikel 6 vastgestelde
ouderdomspensioen.
2. Bij overlijden van een deelnemer wordt het partnerpensioen vastgesteld in de veronderstelling
dat de deelnemer tot aan de pensioendatum met de laatstelijk vastgestelde basisgrondslag
deelnemer zou zijn gebleven.
3. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de
(gewezen) deelnemer of gepensioneerde en wordt uitbetaald aan de partner tot en met de
maand van overlijden van de partner.
4. Bij het aangaan van een partnerrelatie na beëindiging van de deelneming door pensionering
ontstaat geen nieuw recht op partnerpensioen.
5. Indien ingevolge het bepaalde in artikel 11 voor de gewezen partner(s) van de (gewezen)
deelnemer of gepensioneerde een premievrije aanspraak op bijzonder partnerpensioen
bestaat, wordt het volgens de voorgaande leden berekende partnerpensioen verminderd met
het bedrag van die aanspraken.
6. De aanspraak op partnerpensioen kan niet bij overeenkomst tussen de (gewezen) deelnemer
of gepensioneerde en het fonds of de werkgever worden verminderd zonder toestemming van
de echtgenoot of geregistreerde partner.
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Artikel 9

Omzetting ouderdomspensioen en partnerpensioen

1. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer en zijn eventuele partner kan bij pensionering het
partnerpensioen geheel of gedeeltelijk worden omgezet in extra (tijdelijk)
ouderdomspensioen.
2. De (gewezen) deelnemer heeft het recht in plaats van ouderdomspensioen of een deel van
het ouderdomspensioen te kiezen voor partnerpensioen in elk geval:
a.

bij beëindiging van de deelneming; en

b.

met ingang van de datum waarop het ouderdomspensioen kan ingaan,

waarbij de hoogte van het partnerpensioen maximaal 70% bedraagt van het
ouderdomspensioen dat na uitruil resteert.
3. De omzetting kan uitsluitend plaatsvinden ten behoeve van de bij de beëindiging van de
deelneming of op de pensioeningangsdatum aanwezige partner.
4. De hoogte van de pensioenaanspraken wordt vastgesteld aan de hand van door het bestuur
vastgestelde tarieven. Als basis voor de vaststelling van deze tarieven gelden de met de
verzekeraar overeengekomen tarieven met betrekking tot de in artikel 26 genoemde
verzekeringen. De tarieven en actuariële grondslagen waarop de tarieven zijn gebaseerd,
worden vastgelegd in een bestuursbesluit dat als “bijlage uitruil-, inkoop- en afkoopfactoren”
aan dit pensioenreglement is gehecht.
Artikel 10

Tijdelijk partnerpensioen

1. Bij overlijden van een deelnemer wordt het partnerpensioen verhoogd met een tijdelijk
partnerpensioen ter grootte van 15% van het in artikel 6 omschreven ouderdomspensioen
waarbij het bepaalde in artikel 8 lid 2 van overeenkomstige toepassing is.
2. Het tijdelijk partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden
van de deelnemer en wordt uitbetaald aan de partner tot en met de maand van overlijden van
de partner, doch uiterlijk tot de maand waarin de partner de 65-jarige leeftijd bereikt.
Artikel 11

Ontbinding van het huwelijk of partnerrelatie

1. Indien de partnerrelatie eindigt, verkrijgt de gewezen partner een aanspraak op bijzonder
partnerpensioen. Deze aanspraak is gelijk aan de premievrije aanspraak die zou zijn
verkregen indien de deelneming op de datum van beeindiging van de partnerrelatie anders
dan wegens overlijden was geëindigd. Bij beeindiging van de partnerrelatie na beëindiging
van de deelneming is het bijzonder partnerpensioen gelijk aan de aanspraak verkregen bij het
eerder eindigen van de deelneming.
2. Indien het huwelijk van een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde eindigt door
echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed heeft de gewezen echtgenoot
aanspraak op uitbetaling van een vereveningspensioen op grond van de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding, mits een van beide echtgenoten binnen twee jaar na het
tijdstip van de scheiding hiervan op een bij wet voorgeschreven formulier mededeling heeft
gedaan aan het fonds.
3. Het bepaalde in de voorgaande leden vindt geen toepassing indien de (gewezen) deelnemer
of gepensioneerde en zijn echtgenoot of partner bij huwelijkse voorwaarden, in het
echtscheidingsconvenant of bij voorwaarden in verband met (beeindiging van) de
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partnerrelatie anders overeenkomen, mits het fonds het uit de afwijking voorvloeiende
pensioenrisico heeft aanvaard.
4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij beëindiging van het geregistreerd
partnerschap.
5. Een voormalige partner met een aanspraak op bijzonder partnerpensioen als bedoeld in de
voorgaande leden, heeft het recht dit te vervreemden aan een eerdere of latere partner van
de overleden deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde, mits:

a. het fonds bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende wijziging van het risico
te dekken;
b. De vervreemding onherroepelijk is; en
c.

Dit wordt overeengekomen bij notarieel verleden akte.

Artikel 12

Wezenpensioen

1. Het wezenpensioen bedraagt voor ieder kind 20% van het volgens artikel 8 leden 1 en 2
vastgestelde partnerpensioen.
2. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien beide ouders of verzorgers in de zin van dit
reglement, zijn overleden.
3. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de
(gewezen) deelnemer of gepensioneerde en wordt uitbetaald tot de maand waarin de 18jarige leeftijd wordt bereikt of tot en met de maand van overlijden van het kind voor die tijd. De
uitkeringsduur wordt verlengd tot uiterlijk de maand waarin de 27-jarige leeftijd wordt bereikt,
als en zolang, aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. Het kind is studerend in de zin van de Wet op de studiefinanciering;
b. Het kind is voor ten minste 45% arbeidsongeschikt in de zin van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).
4. Indien een kind recht heeft op een uitkering ingevolge een wettelijke regeling ter zake van
arbeidsongeschiktheid, wordt bedoelde uitkering in mindering gebracht op het bedrag van het
wezenpensioen.
RISICOREGELING PARTNERPENSIOEN, TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN EN
WEZENPENSIOEN
Artikel 13

Partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen op risicobasis

1. De deelnemer die op grond van zijn leeftijd nog niet deelneemt aan de basis- en plusregeling
heeft voor zijn partner en kinderen aanspraak op partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en
wezenpensioen overeenkomstig de bepalingen van de basisregeling, doch uitsluitend op
risicobasis.
2. Voor de in lid 1 omschreven deelnemer wordt het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen
en wezenpensioen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, 10 en 12 vastgesteld, ervan
uitgaande dat de deelnemer wel reeds voor ouderdomspensioen in aanmerking was
gekomen.
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3. De overige bepalingen in artikel 8, 10 en 12 zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Bij beëindiging van de deelneming anders dan wegens overlijden, vervalt de aanspraak op
het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen op risicobasis.
PLUSREGELING
Artikel 14

Spaarbijdragen

1. De spaarbijdragen op jaarbasis in de plusregeling zijn gelijk aan een percentage van de
plusgrondslag op basis van de onderstaande tabel.
Leeftijd
Van 21 tot en met 24 jaar
Van 25 tot en met 29 jaar
Van 30 tot en met 34 jaar
Van 35 tot en met 39 jaar
Van 40 tot en met 44 jaar
Van 45 tot en met 49 jaar
Van 50 tot en met 54 jaar
Van 55 tot en met 59 jaar
Van 60 tot en met 64 jaar

Spaarbijdrage
4% van de plusgrondslag
6% van de plusgrondslag
8% van de plusgrondslag
10% van de plusgrondslag
12% van de plusgrondslag
14% van de plusgrondslag
16% van de plusgrondslag
18% van de plusgrondslag
20% van de plusgrondslag

2. De spaarbijdragen zijn door de werkgever bij achterafbetaling in maandelijkse termijnen
verschuldigd.
3. Het fonds opent op zijn naam ten behoeve van de deelnemer een beleggingsrekening bij de
vermogensbeheerder waarop de spaarbijdragen worden bijgeschreven.
4. De spaarbijdragen worden door het fonds ten behoeve van de deelnemers zo spoedig
mogelijk nadat zij verschuldigd zijn geworden op de beleggingsrekening gestort. Het fonds zal
nimmer rente verschuldigd zijn wegens te late overschrijving.
5. Het fonds is verantwoordelijk voor de beleggingen. De (gewezen) deelnemer kan de
verantwoordelijkheid voor de beleggingen overnemen door zelf een keuze te maken met
betrekking tot de beleggingsfonds(en) waarin de (gewezen) deelnemer belegt of gaat
beleggen en aan het fonds schriftelijk verklaart de verantwoordelijkheid voor de beleggingen
op zich te nemen.
Het fonds adviseert de (gewezen) 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. Het fonds onderzoekt ten minste een keer per jaar of de
beleggingen van de (gewezen) deelnemer binnen de in dit lid gestelde grenzen bevindt en
informeert de (gewezen) deelnemer hierover.
6. Indien de deelnemer op grond van het voorgaande lid schriftelijk heeft verklaard de
verantwoordelijkheid van de beleggingen op zich te nemen, deelt de deelnemer zijn keuze
voor de aan de beleggingsrekening verbonden beleggingsfondsen schriftelijk aan de
vermogensbeheerder mee. Een wijziging van de keuze kan telefonisch of door middel van
een hiervoor bij de administrateur te verkrijgen formulier aan de vermogensbeheerder worden
doorgegeven.
7. De door de vermogensbeheerder in rekening gebrachte verkoopkosten bij een wijziging van
de aan de beleggingsrekening verbonden beleggingsfondsen komen voor rekening van de
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deelnemer. De door de vermogensbeheerder in rekening gebrachte aankoopkosten komen
voor rekening van het fonds.

8. Het fonds is niet verantwoordelijk voor enige door de (gewezen) deelnemer gedane (wijziging
van) beleggingskeuze, noch voor de gevolgen hiervan voor de hoogte van het
pensioenkapitaal.
9. Ten aanzien van de beleggingsfondsen zijn de geldende beleggingsvoorwaarden van het
desbetreffende beleggingsfonds van toepassing.
Artikel 15

Pensioenkapitaal

1. Het pensioenkapitaal op enig tijdstip is gelijk aan de waarde van het saldo van de
beleggingsrekening op datzelfde tijdstip onder aftrek van de door de vermogensbeheerder in
rekening gebrachte verkoopkosten. Een stijging of daling van het pensioenkapitaal is voor
rekening en risico van de (gewezen) deelnemer.
2. Het pensioenkapitaal wordt op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen in de
basisregeling aangewend voor de aankoop van (tijdelijk) ouderdomspensioen en/of (tijdelijk)
partnerpensioen jegens een pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet. Aanwending
van het pensioenkapitaal bij een andere pensioenuitvoerder dan het fonds is alleen mogelijk
indien het pensioenkapitaal groter is dan het in de bijlage bedragenoverzicht opgenomen
bedrag.
3.

Indien ervoor wordt gekozen om het pensioenkapitaal jegens het fonds aan te wenden, wordt
de hoogte van de pensioenaanspraken vastgesteld aan de hand van door het bestuur
vastgestelde tarieven. Als basis voor de vaststelling van deze tarieven gelden de met de
verzekeraar overeengekomen tarieven met betrekking tot de in artikel 26 genoemde
verzekeringen. De tarieven en actuariële grondslagen waarop de tarieven zijn gebaseerd,
worden vastgelegd in een bestuursbesluit dat als “bijlage uitruil-, inkoop- en afkoopfactoren”
aan dit pensioenreglement is gehecht.

4. De (gewezen) deelnemer dient zijn keuze voor de aanwending van het pensioenkapitaal ten
minste drie maanden voor de beoogde ingangsdatum van de aan te kopen pensioenen
schriftelijk aan de administrateur kenbaar te maken. De daadwerkelijke aanwending van het
pensioenkapitaal dient uiterlijk binnen 4 maanden na de beoogde ingangsdatum van de aan
te kopen pensioenen plaats te vinden. Indien de termijn van 4 maanden wordt overschreden,
zal het fonds zorgdragen voor onmiddellijke aanwending jegens de geselecteerde
pensioenuitvoerder. Indien nog geen pensioenuitvoerder is geselecteerd of indien
onmiddellijke aanwending jegens de geselecteerde pensioenuitvoerder niet mogelijk is, vindt
aanwending alsdan plaats jegens het fonds.
5. Met uitzondering van de wijze van vaststellen zijn de desbetreffende artikelen in de
basisregeling voor de verschillende pensioenvormen van overeenkomstige toepassing op de
voor het pensioenkapitaal aan te kopen pensioenen.
6. Indien ervoor wordt gekozen om het pensioenkapitaal jegens een andere pensioenuitvoerder
in de zin van de Pensioenwet dan het fonds aan te wenden, is het bepaalde in artikel 24 niet
van toepassing op de aangekochte pensioenen.
Artikel 16

Risicokapitaal

1. Voor de deelnemers met een partner wordt door het fonds een risicokapitaal verzekerd. Het
risicokapitaal komt tot uitkering bij overlijden van de deelnemer.
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2. Het risicokapitaal bedraagt € 13.800,- per € 1.000,- plusgrondslag. Het risicokapitaal wordt
verminderd met € 460,- per € 1.000,- plusgrondslag voor ieder jaar dat de deelnemer ouder is
dan 35 jaar.
3. Bij overlijden van de (gewezen) deelnemer wordt het pensioenkapitaal tezamen met het
risicokapitaal aangewend voor de aankoop van (tijdelijk) partnerpensioen en/of
wezenpensioen jegens een pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet. Aanwending
van het pensioenkapitaal bij een andere pensioenuitvoerder dan het fonds is alleen mogelijk
indien het pensioenkapitaal groter is dan het in de bijlage bedragenoverzicht opgenomen
bedrag.
4. Indien ervoor wordt gekozen om het pensioenkapitaal jegens het fonds aan te wenden, wordt
de hoogte van de voor het pensioenkapitaal aan te kopen pensioenen vastgesteld aan de
hand van door het bestuur vastgestelde tarieven. Als basis voor de vaststelling van deze
tarieven gelden de met de verzekeraar overeengekomen tarieven met betrekking tot de in
artikel 26 genoemde verzekeringen. De tarieven en actuariële grondslagen waarop de
tarieven zijn gebaseerd, worden vastgelegd in een bestuursbesluit dat als “bijlage uitruil-,
inkoop- en afkoopfactoren” aan dit pensioenreglement is gehecht.
5. De pensioengerechtigde partner van de (gewezen) deelnemer dient zijn keuze voor de
aanwending van het risicokapitaal binnen drie maanden na het overlijden van de (gewezen)
deelnemer schriftelijk aan de administrateur kenbaar te maken. De daadwerkelijke
aanwending van het risicokapitaal dient uiterlijk binnen 4 maanden na het overlijden van de
(gewezen) deelnemer plaats te vinden. Indien de termijn van 4 maanden wordt overschreden,
zal het fonds zorgdragen voor onmiddellijke aanwending jegens de geselecteerde
pensioenuitvoerder. Indien nog geen pensioenuitvoerder is geselecteerd of indien
onmiddellijke aanwending jegens de geselecteerde pensioenuitvoerder niet mogelijk is, vindt
aanwending alsdan plaats jegens het fonds.
6. Met uitzondering van de wijze van vaststellen is het bepaalde in de desbetreffende artikelen
in de basisregeling voor de verschillende pensioenvormen van overeenkomstige toepassing
op de voor het pensioenkapitaal aan te kopen pensioenen.
7. Indien ervoor wordt gekozen om het risicokapitaal jegens een andere pensioenuitvoerder in
de zin van de Pensioenwet dan het fonds aan te wenden, is het bepaalde in artikel 24 niet
van toepassing op de aangekochte pensioenen.
8. Bij overlijden van een (gewezen) deelnemer die geen pensioengerechtigden achterlaat, wordt
het pensioenkapitaal toegevoegd aan de opbrengsten van het fonds.
9. Het opnemen van onbetaald verlof tot een maximum van 18 maanden door de deelnemer
tijdens de deelneming is niet van invloed op de dekking uit hoofde van het partnerpensioen.
De kosten van de dekking gedurende het onbetaald verlof worden betaald door de
deelnemer.
Artikel 17

Ontbinding van het huwelijk

1. Indien het huwelijk van een (gewezen) deelnemer eindigt door echtscheiding of ontbinding na
scheiding van tafel en bed, en het bepaalde in lid 2 door (een van) beide echtgenoten wordt
toegepast, verkrijgt de gewezen echtgenoot een aanspraak op de helft van het gedurende de
huwelijksperiode opgebouwde saldo van de beleggingsrekening van de (gewezen)
deelnemer. Het aan de gewezen echtgenoot toekomende bedrag zal op een afzonderlijke
beleggingsrekening worden bijgeschreven.
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2. Een van beide echtgenoten dient binnen twee jaar na de datum van beëindiging van het
huwelijk mededeling van de scheiding te doen aan het fonds op een hiertoe door het fonds
beschikbaar gesteld formulier.
3. Als datum van beëindiging van het huwelijk geldt de datum waarop het vonnis is
ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

4. Voor gewezen deelnemers is de hiervoor vermelde regeling slechts van toepassing indien en
voor zover voor hen het pensioenkapitaal nog niet is aangewend voor aankoop van
pensioenaanspraken jegens het fonds.
5. De gewezen echtgenoot kan het saldo van zijn beleggingsrekening aanwenden
overeenkomstig het in artikel 22 lid 3 bepaalde.
6. Indien de gewezen echtgenoot overlijdt nadat het bepaalde in lid 1 heeft plaatsgevonden en
voordat de in lid 5 bedoelde aanwending heeft plaatsgevonden, wordt het saldo van de
beleggingsrekening van de overleden gewezen echtgenoot toegevoegd aan het saldo van de
beleggingsrekening van de (gewezen) deelnemer.
7. Het bepaalde in de voorgaande leden vindt geen toepassing indien de (gewezen) deelnemer
of gepensioneerde en zijn echtgenoot bij huwelijkse voorwaarden of in het
echtscheidingsconvenant anders overeenkomen, mits het fonds het uit de afwijking
voortvloeiende pensioenrisico heeft aanvaard.
8. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij beëindiging van het geregistreerd
partnerschap.
RISICOREGELING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOENEN
Artikel 18

WIA-excedentpensioen

1. Voor alle deelnemers met een pensioengevend salaris dat uitgaat boven de uitkeringsgrens
in de WIA (volgens IVA of WGA) wordt een WIA-excedentpensioen verzekerd.
2. Het jaarlijks WIA-excedentpensioen voor een pensioengerechtigde is gelijk aan het verschil
tussen het pensioengevend salaris en de uitkeringsgrens in de WIA vermenigvuldigd met een
percentage dat afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid. Laatstgenoemd
percentage is:
bij een mate van
arbeidsongeschiktheid van
minder dan 35%
van 35 tot 45%
van 45 tot 55%
van 55 tot 65%
van 65 tot 80%
van 80 tot 100%

gelijk aan
0,000
30,000
37,500
45,000
54,375
75,000

3. Het pensioengevend salaris dat voor de vaststelling van het jaarlijks WIA-excedentpensioen
wordt gehanteerd bedraagt per 1 april 2010 maximaal € 153.171,32.. Dit bedrag wordt per 1
april van elk volgend jaar met eenzelfde percentage aangepast als de ontwikkeling van de
franchise over het voorafgaande jaar.
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4. Het WIA-excedentpensioen gaat in op het moment dat de uitkering krachtens de WIA ingaat.
5. Bij wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid van een pensioengerechtigde, zal de
uitkering van het WIA-excedentpensioen overeenkomstig de voorwaarden van de
verzekeraar aan de gewijzigde mate van arbeidsongeschiktheid worden aangepast.
6. Het WIA-excedentpensioen eindigt:
a. op de pensioendatum;
b. door overlijden;
c.

indien door de pensioengerechtigde geen uitkering meer wordt ontvangen krachtens de
WIA.

7. Bij beëindiging van de deelneming anders dan wegens de ingang van enige uitkering
krachtens de WIA vervalt de aanspraak op WIA-excedentpensioen.
REGELING VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
Artikel 19

Vrijwillige bijdragen

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 kan de deelnemer op vrijwillige basis extra
eenmalige of maandelijkse bijdragen in de plusregeling storten.
2. Een eenmalige bijdrage kan alleen worden gedaan in de maanden maart en december van
het desbetreffende jaar. De deelnemer dient een verzoek tot een eenmalige bijdrage een
maand van tevoren schriftelijk in te dienen.
3. Een aanpassing van een maandelijkse bijdrage kan alleen ingaan per 1 april en per 1 oktober
van het desbetreffende jaar. De deelnemer dient een verzoek tot aanpassing van een
maandelijkse bijdrage een maand van tevoren schriftelijk in te dienen.
4. De maandelijkse bijdragen worden bij de maandelijkse loonbetaling door de werkgever op het
bruto loon ingehouden. De eenmalige deelnemersbijdragen worden bij de loonbetaling van
maart of december door de werkgever hierop ingehouden.
5. Voor de vrijwillige bijdragen opent het fonds op zijn naam ten behoeve van de deelnemer een
beleggingsrekening bij de vermogensbeheerder waarop de vrijwillige bijdragen worden
bijgeschreven. Een stijging of daling van het in dit artikel bedoelde pensioenkapitaal is voor
rekening en risico van de (gewezen) deelnemer.
6. De vrijwillige bijdragen worden door het fonds ten behoeve van de deelnemers zo spoedig
mogelijk nadat zij van de werkgever zijn ontvangen op de beleggingsrekening gestort. Het
fonds zal nimmer rente verschuldigd zijn wegens te late overschrijving.
7. Het fonds is verantwoordelijk voor de beleggingen. De (gewezen) deelnemer kan de
verantwoordelijkheid voor de beleggingen overnemen door zelf een keuze te maken met
betrekking tot de beleggingsfonds(en) waarin de (gewezen) deelnemer belegt of gaat
beleggen en aan het fonds schriftelijk verklaart de verantwoordelijkheid voor de beleggingen
op zich te nemen.
Het fonds adviseert de (gewezen) 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. Het fonds onderzoekt ten minste een keer per jaar of de
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beleggingen van de (gewezen) deelnemer binnen de in dit lid gestelde grenzen bevindt en
informeert de (gewezen) deelnemer hierover.

8. Indien de deelnemer op grond van het voorgaande lid schriftelijk heeft verklaard de
verantwoordelijkheid van de beleggingen op zich te nemen, deelt de deelnemer zijn keuze
voor de aan de beleggingsrekening verbonden beleggingsfondsen schriftelijk aan de
vermogensbeheerder mee. Een wijziging van de keuze kan telefonisch of door middel van
een hiervoor bij de administrateur te verkrijgen formulier aan de vermogensbeheerder worden
doorgegeven.
9. De door de vermogensbeheerder in rekening gebracht verkoopkosten bij een wijziging van de
keuze ingevolge lid 8 komen voor rekening van de deelnemer.
10. Ten aanzien van de beleggingsfondsen zijn de geldende beleggingsvoorwaarden van het
desbetreffende beleggingsfonds van toepassing.
11. Het fonds is niet verantwoordelijk voor enige door de (gewezen) deelnemer gedane (wijziging
van) beleggingskeuze noch voor de gevolgen hiervan voor de hoogte van het in dit artikel
bedoelde pensioenkapitaal.
12. Voor de aanwending van het pensioenkapitaal voor aankoop van pensioenen jegens het
fonds zijn de artikelen 15 en 16 van overeenkomstige toepassing met inachtneming van
artikel 22 lid 3.
13. In geval van ontbinding van het huwelijk of een ontbinding van de partnerrelatie, is het
volgende van toepassing;
a.

In geval van ontbinding van het huwelijk of partnerrelatie van een actieve deelnemer
vindt verdeling van het saldo plaats overeenkomstig artikel 17.

b.

In geval van ontbinding van het huwelijk of partnerrelatie van een gewezen deelnemer:

c.

-

Indien de gewezen deelnemer het bestuur heeft verzocht tot het aanwenden van
het saldo van de beleggingsrekening aan te wenden voor aankoop van
pensioenaanspraken jegens het fonds, geldt dat de gewezen echtgenoot of
partner een aanspraak op bijzonder partnerpensioen die gelijk is aan de
aanspraak op partnerpensioen verkregen bij het eindigen van de deelneming.

-

Indien de gewezen deelnemer het saldo van de beleggingsrekening heeft
aangehouden vindt verdeling van het saldo plaats overeenkomstig artikel 17.

In geval van ontbinding van het huwelijk of partnerrelatie van een gepensioneerde,
verkrijgt de gewezen echtgenoot of partner een aanspraak op bijzonder
partnerpensioen, die gelijk is aan de aanspraak op partnerpensioen verkregen bij
pensionering.

Artikel 20

Minimum en maximum deelnemersbijdragen

1. Het bestuur is bevoegd om minimumnormen vast te stellen voor vrijwillige
deelnemersbijdragen.
2. Een vrijwillige deelnemersbijdrage mag niet hoger zijn dan fiscaal acceptabel. De deelnemer
ontvangt jaarlijks een opgave van de maximaal toegestane bijdrage.
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3. In een bijlage bij dit reglement is de methodiek voor de vaststelling van de maximaal fiscaal
toegestane vrijwillige bijdrage vastgelegd.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 21

Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

1. Geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is de deelnemer die recht heeft op een uitkering
krachtens de WIA.
2. Indien en zolang een deelnemer arbeidsongeschikt is, zal ook na beëindiging van het
dienstverband de deelneming worden voortgezet en zal de pensioenopbouw in de
basisregeling geheel of gedeeltelijk worden voortgezet overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement, in zoverre de arbeidsongeschiktheid is ontstaan tijdens het dienstverband.
3. De voortzetting van de pensioenopbouw geschiedt op basis van het krachtens de WIA
vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage:
bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van
minder dan 35%
van 35 tot 45%
van 45 tot 55%
van 55 tot 65%
van 65 tot 80%
van 80 tot 100%

wordt de pensioenopbouw
voortgezet voor
0
40
50
60
72,5
100

4. Bij beëindiging van het dienstverband zal voor het gedeelte van de pensioenopbouw dat niet
wordt voortgezet in verband met arbeidsongeschiktheid, worden gehandeld overeenkomstig
artikel 22.
5. De spaarbijdragen in de plusregeling ingevolge artikel 14 lid 1 zullen bij
arbeidsongeschiktheid overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel worden
voortgezet.
Artikel 22

Voortijdige beëindiging van de deelneming

1. Bij beëindiging van de deelneming voor pensionering anders dan wegens overlijden, waarbij
er ten behoeve van de deelnemer geen waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, behoudt de
gewezen deelnemer de aanspraak op:
a. uit hoofde van de Basisregeling:
- levenslang ouderdomspensioen
- levenslang partnerpensioen
- wezenpensioen
dat gelijk is aan de tot het moment van beëindiging van de deelneming opgebouwde
aanspraak op deze pensioenen. Deze aanspraak dient volledig gefinancierd te zijn op het
moment van beëindiging van de deelneming.
b. uit hoofde van de Plusregeling:
- het saldo van de beleggingsrekening als bedoeld in artikel 14 lid 3
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c.
-

uit hoofde van de Regeling vrijwillige bijdragen:
het saldo van de beleggingsrekening als bedoeld in artikel 19 lid 5.

2. Indien de gewezen deelnemer na beëindiging van de deelneming de beleggingsrekening als
bedoeld in artikel 14 lid 3 in stand houdt worden alle kosten met betrekking tot deze
rekening(en) in het vervolg in mindering op het saldo van de beleggingsrekening(en)
gebracht.
3. De gewezen deelnemer is gerechtigd om het bestuur te verzoeken het saldo van de
beleggingsrekening als bedoeld in artikel 14 lid 3 aan te wenden voor aankoop van
pensioenaanspraken jegens het fonds. De hoogte van de pensioenaanspraken wordt
vastgesteld aan de hand van door het bestuur vastgestelde tarieven. Als basis voor de
vaststelling van deze tarieven gelden de met de verzekeraar overeengekomen tarieven met
betrekking tot de in artikel 26 genoemde verzekeringen. De tarieven en actuariële
grondslagen waarop de tarieven zijn gebaseerd, worden vastgelegd in een bestuursbesluit
dat als “bijlage uitruil-, inkoop- en afkoopfactoren” aan dit pensioenreglement is gehecht.
4. De gewezen deelnemer is gerechtigd om het bestuur te verzoeken het saldo van de
beleggingsrekening als bedoeld in artikel 19 lid 5 aan te wenden voor aankoop van
pensioenaanspraken jegens het fonds. Het bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige
toepassing.
5. Bij beëindiging van de deelneming voor pensionering anders dan wegens overlijden, vervalt
de aanspraak op tijdelijk partnerpensioen.
6. In zoverre het fonds met het oog op de voortzetting van de pensioenopbouw tijdens
werkloosheid middelen ontvangt van de Stichting Financiering Voortzetting
Pensioenverzekering verkrijgt de gewezen deelnemer als bedoeld in dit artikel aanvullende
aanspraken tegenover het fonds, berekend op de wettelijk voorgeschreven wijze.
Artikel 23

Afkoop en waardeoverdracht

1. Het fonds heeft het recht om op zijn vroegst twee jaar na de datum van beeindiging van de
deelneming als bedoeld in artikel 22, de aanspraak op ouderdomspensioen af te kopen,
indien de uitkering van het ouderdomspensioen op de reguliere ingangsdatum op jaarbasis
minder bedraagt dan het bedrag als bedoeld in artikel 66 PW (€ 420,69 in 2010). Ligt de
reguliere ingangsdatum van het ouderdomspensioen binnen de genoemde termijn van twee
jaar, dan heeft het fonds het recht het ouderdomspensioen bij ingang af te kopen. Een
bijbehorende aanspraak op partner- en wezenpensioen wordt eveneens afgekocht.
2. Indien het fonds gebruik wenst te maken van het in lid 1 bedoelde recht, informeert het fonds
de gewezen deelnemer over haar besluit hieromtrent binnen zes maanden na afloop van de
periode van twee jaar na de datum van beëindiging van de deelneming en gaat over tot
uitbetaling van de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden.
3. Het fonds heeft het recht partner- en wezenpensioen dat niet conform het bepaalde in lid 1 is
afgekocht, op de ingangsdatum af te kopen, mits dat pensioen op die datum minder bedraagt
dan het bedrag als bedoeld in artikel 66 PW.
4. Het fonds heeft het recht het bijzonder partnerpensioen af te kopen, mits dat pensioen bij
scheiding op de ingangsdatum minder bedraagt dan het bedrag als bedoeld in artikel 66 PW.
5. Indien het fonds gebruik wenst te maken van het in de leden 3 en 4 bedoelde recht,
informeert het fonds de pensioen- of aanspraakgerechtigde over zijn besluit hieromtrent
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binnen zes maanden na de ingangsdatum respectievelijk datum van scheiding en gaat over
tot uitbetaling van de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden.
6. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is niet van toepassing indien de gewezen deelnemer het
fonds binnen twee jaar na de datum van beeindiging van de deelneming schriftelijk heeft
medegedeeld dat de gewezen deelnemer een procedure tot waardeoverdracht is gestart.
7. De hoogte van de afkoopwaarde wordt door het fonds vastgesteld op basis van de
afkoopvoet die is opgenomen in bijlage “bijlage uitruil-, inkoop- en afkoopfactoren” bij dit
pensioenreglement.
Waardeoverdracht door pensioenfonds of verzekeraar van een vorige werkgever naar het fonds
8. De deelnemer die vόόr zijn indiensttreding bij de onderneming heeft deelgenomen aan de
pensioenregeling van een vorige werkgever en de deelneming in die pensioenregeling op of
na 8 juli 1994 heeft beeindigd, krijgt aanvullende aanspraken op pensioen, mits:
a. de deelnemer binnen zes maanden na aanvang van de deelneming een verzoek
tot overdracht van de waarde van de premievrije pensioenaanspraken – via de
onderneming – bij het fonds heeft gedaan;
b. het fonds of de verzekeraar van de vorige werkgever de waarde van de
premievrije pensioenaanspraken (in de vorm van een uitkering-ineens) aan het
fonds heeft overdragen;
c.

aan de eisen genoemd in de Pensioenwet en de daarop gebaseerde regelgeving
wordt voldaan.

9. De waarde van de verworven pensioenaanspraken wordt, met inachtneming van artikel 2 lid
4, ingebracht in de basisregeling. Een na inbreng in de basisregeling resterende waarde van
de verworven aanspraken wordt ingebracht in de plusregeling.
Waardeoverdracht door het fonds aan het pensioenfonds of verzekeraar van een volgende
werkgever
10. De in artikel 22 bedoelde premievrije aanspraken op pensioenen worden op verzoek van de
gewezen deelnemer en met inachtneming van de bepalingen in de Pensioenwet en de
daarop gebaseerde regelgeving, vervangen door een uitkering-ineens, mits dit bedrag
besteed wordt voor de inkoop van pensioenaanspraken bij de pensioenuitvoerder van de
nieuwe werkgever.. .
De premievrije aanspraken jegens het fonds komen in dat geval geheel te vervallen.
11. De afkoopwaarde wordt berekend volgens de richtlijnen van het ‘Besluit uitvoering
Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling’ en de ‘Regeling Pensioenwet en
Wet verplichte beroepspensioenregeling’.
Artikel 24

Pensioenaanpassingen

1. Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van
maximaal de stijging van het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde afgeleide
consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens, met als referteperiode januari-januari. Het
hiervoorgenoemde indexcijfer zal jaarlijks worden bepaald als het laatstelijk vóór de
desbetreffende 1 april gepubliceerde indexcijfer over de daaraanvoorafgaande maand
januari.
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Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken
worden aangepast.

2. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is een bestemmingsreserve gevormd. De
bestemmingsreserve wordt gevoed door overrentedeling van de verzekeraar over de
Voorziening Pensioenverplichtingen voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers,
gerealiseerde rendementen over de gelden in die bestemmingsreserve en eventueel door
stortingen van de werkgever.

Artikel 25

Uitbetaling en inhoudingen

1. De uitbetaling van pensioenen geschiedt aan de rechthebbende.
2. Uitbetaling van pensioenen geschiedt tegen regelmatige overlegging van een behoorlijk
bewijs van in leven zijn van de pensioentrekkende.
3. Ten onrechte ontvangen uitkeringen dienen te worden terugbetaald.
4. De uitkering van de pensioenen gebeurt in Nederlands betaalmiddel op een Nederlandse
rekening, bij achterafbetaling in twaalf gelijke maandelijkse termijnen.
5. Op uitkeringen ingevolge dit reglement zullen de belastingen en sociale verzekeringspremies
worden ingehouden tot afdracht waarvan het fonds verplicht is.
Artikel 26

Verzekering

1. Ter dekking van de uit de basisregeling en risicoregelingen voortvloeiende
pensioenaanspraken kan het fonds verzekeringen sluiten bij de verzekeraar, waarbij het
fonds als begunstigde zal worden aangewezen.
2. Het reglement is in dit geval onderworpen aan de verzekeringsvoorwaarden van de
verzekeraar welke deel uitmaken van de door het fonds met de verzekeraar te sluiten
verzekeringsovereenkomst. De verzekeringsvoorwaarden liggen dan bij de administrateur ter
inzage.
Artikel 27

Verplichtingen deelnemers

1. Ieder die op grond van de bepalingen van dit reglement recht op uitkering van enig pensioen
heeft, dan wel te eniger tijd voor zodanige uitkering in aanmerking kan komen, is verplicht aan
de goede uitvoering van het in dit reglement bepaalde mee te werken en alle zodanige
gegevens, inlichtingen en bewijsstukken over te leggen, als door het bestuur in het belang
van een juiste toepassing van de statuten en van dit reglement noodzakelijk wordt
geoordeeld.
2. Geen uitkering vindt plaats zolang naar het oordeel van het bestuur niet aan het in het
voorgaande lid gestelde is voldaan.
Artikel 28

Financiering

1. Het fonds draagt er zorg voor dat de bezittingen van het fonds, tezamen met de te
verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en het reglement
voortvloeiende pensioenverplichtingen.
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2. Het fonds draagt er zorg voor dat de pensioenaanspraken als genoemd in artikel 3 lid 3, sub
a, sub b en sub d, die de deelnemers bij beëindiging van de deelname aan het reglement
kunnen ontlenen in elk geval steeds aan het einde van het kalenderjaar, dan wel indien dat
eerder is bij beëindiging van de dienstbetrekking met de werkgever, volledig zijn gefinancierd
op basis van de op dat moment doorgebrachte deelnemerstijd.
3. De financiering van de in artikel 3 genoemde aanspraken komen geheel voor rekening van de
werkgever.
4. De verwerving en financiering van de pensioenaanspraken uit hoofde van de basisregeling
vinden gedurende de deelneming ten minste evenredig in tijd plaats.

Artikel 29

Informatievoorschriften

1. Het bestuur zorgt voor informatieverstrekking aan de (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden conform de eisen van de Pensioenwet.
2.

Het bestuur zorgt ervoor dat de deelnemers binnen drie maanden na aanvang van de
deelneming de startbrief ontvangen met daarin informatie over de pensioenregeling, welke
voldoet aan artikel 21 lid 1 PW. De deelnemers worden binnen drie maanden na een wijziging
in de pensioenovereenkomst schriftelijk van die wijzigingen door het fonds op de hoogte
gesteld.

3. Het bestuur zorgt ervoor dat de deelnemers bij toetreding schriftelijk op de hoogte worden
gesteld van de inhoud van de geldende statuten en het geldende pensioenreglement.
Jaarlijks worden de deelnemers schriftelijk van de wijzigingen daarin door het bestuur op de
hoogte gesteld.
4. Het bestuur stelt overige belanghebbenden in staat desgewenst van de geldende statuten en
het geldende pensioenreglement kennis te nemen.
5. Jaarlijks verstrekt het bestuur aan de deelnemer een opgave van de hoogte van de
opgebouwde pensioenaanspraken en van de te bereiken pensioenaanspraken, van het
mogelijk te bereiken pensioenkapitaal en een indicatie van de hoogte van de in te kopen
periodieke uitkeringen bij aanwending alsmede een opgave van de aan het desbetreffende
kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van de pensioenaanspraken.
6. Bij beëindiging van de deelneming verstrekt het bestuur aan de gewezen deelnemer een
opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken.
7. Bij ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap verstrekt het bestuur aan de
gewezen echtgenoot of geregistreerde partner een opgave van de hoogte van de
opgebouwde pensioenaanspraken en het pensioenkapitaal.
8. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer verstrekt het bestuur binnen drie maanden een
opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken. Het bestuur kan een
vergoeding vragen voor de aan de opgave verbonden kosten.
9. Het fonds zorgt dat de deelnemers in het bezit gesteld worden van een afschrift van de
mededeling die de werkgever overeenkomstig artikel 12 PW aan het fonds heeft gedaan.
10. Op verzoek van de deelnemer, de gewezen deelnemer, de pensioengerechtigde of de
voormalige partner verstrekt het bestuur:
a. de geldende statuten van het fonds,
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b. het geldende pensioenreglement;
c.

het jaarverslag en de jaarrekening van het fonds;

d. de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en het fonds;
e. de voor hem relevante informatie over beleggingen; en
f.

de informatie over andere onderwerpen die zijn opgenomen in het Besluit uitvoering
Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

11. Indien het fonds niet over het juiste adres van de (gewezen) deelnemer of
pensioengerechtigde blijkt te beschikken, kan zij de kosten van het achterhalen van het juiste
adres bij betrokkenen in rekening brengen.
12. Het fonds verstrekt de in lid 10 bedoelde informatie op verzoek tevens aan
vertegenwoordigers van deelnemers, van gewezen deelnemers, van gewezen partners of van
pensioengerechtigden.
Artikel 30

Afkoopverbod, vervreemding en inpandgeving

1. Afkoop van de pensioenaanspraken uit hoofde van dit pensioenreglement is niet mogelijk,
behoudens de in dit pensioenreglement geregelde gevallen.
2. Vervreemding of elke andere handeling, waardoor de aanspraakgerechtigde of de
pensioengerechtigde enig recht op zijn pensioenaanspraken of pensioenrechten aan een
ander toekent is nietig, tenzij:
a. verpanding plaatsvindt voor het verlenen van zekerheid voor het verkrijgen van uitstel van
betaling als bedoeld in artikel 25 lid 5 van de Invorderingswet 1990;
b. vervreemding plaatsvindt op grond van artikel 11 lid 5.
3. De aanspraak op ouderdomspensioen van een deelnemer of gewezen deelnemer kan zonder
toestemming van diens echtgenoot niet bij overeenkomst tussen die deelnemer of gewezen
deelnemer en het pensioenfonds of de werkgever worden verminderd, anders dan bij afkoop
zoals vermeld in artikel 23, de leden 1 en 2.
4. Elk beding strijdig met het bepaalde in een der voorgaande leden is nietig.
Artikel 31

Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten

1. Het fonds 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; en
b. het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het
minimaal vereist vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van
(gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de
werkgever onevenredig worden geschaad; en
c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid,
zijn ingezet zoals uitgewerkt in het kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 van
de Pensioenwet.
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2. Het fonds informeert de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever
schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten.

3. De vermindering bedoeld in het tweede lid kan op zijn vroegst een maand nadat de
(gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, de werkgever en de toezichthouder hierover
zijn geïnformeerd, worden gerealiseerd.
Artikel 32

Herziening of beëindiging van de regeling

1. Het bestuur houdt zich het recht voor, in overleg met de werkgever, de pensioenregeling te
herzien of te beëindigen, indien:
a. sociale wetten of publiekrechtelijk of privaatrechtelijk verplicht gestelde regelingen met
betrekking tot pensioenvoorzieningen worden ingevoerd of gewijzigd;
b. de financiële positie van de werkgever blijkens een accountantsverklaring de uitgaven ter
zake van de pensioenregeling niet meer toelaat.
2. Door de wijzigingen als in lid 1 bedoeld, mogen de pensioenaanspraken die betrekking
hebben op de achterliggende pensioenjaren niet minder worden dan die volgens dit
reglement en bedoelde wetten of regelingen golden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip
van bedoelde wijzigingen.
3. Indien het bestuur van het recht als bedoeld in het eerste lid gebruik maakt, zal het de
deelnemers onverwijld in kennis stellen van de herziening of beëindiging van de
pensioenregeling.
Artikel 33

Overgangsbepalingen

1. Voor de deelnemers die op 31 december 1999 in dienst waren van de werkgever zijn
overgangsbepalingen van kracht. Deze overgangsbepalingen zijn in bijlagen bij dit reglement
opgenomen.
2. Voor de deelnemers die op 31 december 2005 al deelnemer waren is een overgangsbepaling
van kracht. Deze overgangsbepaling is in bijlage 5 bij dit reglement opgenomen.
Artikel 34

Onvoorziene gevallen

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of nadere interpretatie behoeft, beslist het
bestuur na overleg met de actuaris van het fonds.
2. In overleg met de werkgever kan het bestuur onder van geval tot geval te stellen
voorwaarden ten gunste van een deelnemer afwijken van de bepalingen van dit reglement.
De afwijkende voorwaarden mogen niet in strijd zijn met de statuten en/of van toepassing
zijnde wet- en regelgeving.
Artikel 35

Inwerkingtreding

1. Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2000 en vervangt voor de deelnemers het
voordien geldende reglement, waaraan zij geen rechten meer kunnen ontlenen. Het
reglement is laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2011.
2. Het tot 1 januari 2000 geldende reglement blijft van kracht:
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a. voor gepensioneerde en gewezen werknemers, mits de deelneming voor 1 januari 2000
is beëindigd;
b. voor werknemers die hebben geopteerd voor de tot 1 januari 2000 geldende
arbeidsvoorwaarden;
c.

voor de werknemers die op 1 januari 2000 de 57-jarige leeftijd hebben bereikt.
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Bijlage maximale vrijwillige bijdrage
1. De maximaal fiscaal toegestane ruimte voor vrijwillige bijdragen in de plusregeling is
gebaseerd op de volgende aanvullingen op de reglementaire aanspraken:
a. Een verhoging van de jaarlijkse opbouw van het ouderdomspensioen ingevolge artikel 6
lid 1 tot maximaal 2% van de laatst vastgestelde basisgrondslag;
b. Een verhoging van de jaarlijkse opbouw van het ouderdomspensioen ingevolge artikel 6
lid 1 indien rekening wordt gehouden met een verlaging van de franchise tot 10/7 van de
AOW-uitkering inclusief vakantietoeslag voor één AOW-gerechtigde met een partner van
65 jaar of ouder;
c.

Een verhoging van de spaarbijdrage ingevolge artikel 14 lid 1 tot het niveau benodigd
voor een jaarlijkse opbouw van het ouderdomspensioen van 2,25% van de in enig jaar
geldende plusgrondslag;

d. Een op basis van de onder a. tot en met c. vastgestelde verhoging van het opgebouwde
ouderdomspensioen en pensioenkapitaal over reeds verstreken deelnemersjaren voor
zover hiervoor niet reeds vrijwillige bijdragen zijn verricht;
e. Een jaarlijks ouderdomspensioen van 2,25% over de ingevolge het pensioenreglement
niet pensioengevende bonus of (special) profit sharing in enig jaar.
2. Verhogingen van het ouderdomspensioen kan naar keuze al dan niet gecombineerd worden
met een verhoging van het partnerpensioen.
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Bijlage bedragenoverzicht

BEDRAGEN IN GULDENS
Franchise

Beschikbarepremiegrens

Max.salaris WIAexcedentpensioen

(art. 4 lid 3)

(art. 4 lid 2)

(art. 18 lid 3)

01-01-2000

31.186,00

83.275,00

261.850,00

01-01-2001

32.972,00

88.043,00

276.846,00

Franchise

Beschikbarepremiegrens

Max.salaris WIAexcedentpensioen

(art. 4 lid 3)

(art. 4 lid 2)

(art. 18 lid 3)

01-01-2000

14.151,59

37.788,54

118.822,35

01-01-2001

14.962,04

39.952,17

125.627,24

01-04-2002

15.637,54

41.757,39

131.299,04

01-04-2003

16.189,56

43.229,43

135.934,02

01-04-2004

16.391,81

43.769,70

137.632,19

01-04-2005

16.391,81

43.769,70

137.632,19

01-04-2006

16.492,90

43.848,00

138.480,98

01-04-2007

16.858,37

45.017,28

141.550,00

01-04-2008

17.301,60

46.204,83

145.271,15

01-04-2009

17.900,52

47.802,15

150.299,92

01-04-2010

18.242,50

48.715,65

153.171,32

BEDRAGEN IN EURO’S
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Minimaal bedrag aan pensioenkapitaal tesamen met een beschikbaar komend risicokapitaal bij
overlijden, om het kapitaal te kunnen aanwenden bij een andere pensioenuitvoerder dan het
fonds.
01-04-2009

7.500,00

01-04-2010

7.500,00
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Bijlage overgangsbepalingen 1
Voor de deelnemers aan de tot 1 januari 2000 geldende pensioenregeling van Towers Perrin, op
wie artikel 34 lid 2 niet van toepassing is, gelden de volgende overgangsbepalingen.
1. De beschikbare-premiegrens als bedoeld in artikel 4 lid 2 is gelijk aan 1,25 maal de
uitkeringsgrens in de WIA (per 1 april 2010: 1,25 * € 48.715,65 = € 60.894,56).
2. De op 1 januari 2000 opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet naar
pensioenaanspraken volgens dit pensioenreglement. De omzetting wordt geëffectueerd door
toepassing van de methodiek als bedoeld in artikel 22 lid 3.
3. Naar keuze van de deelnemer worden de in lid 2 bedoelde pensioenaanspraken voor zover
betrekking hebbend op de plusgrondslag ingebracht in de plusregeling.
Bijlage overgangsbepalingen 2
Voor de deelnemers aan de tot 1 januari 2000 geldende pensioenregeling van de Stichting
Pensioenfonds Bureau Hammer gelden de volgende overgangsbepalingen.
1. De op 1 januari 2000 opgebouwde pensioenaanspraken of indien hoger de op 1 januari 2000
gefinancierde pensioenaanspraken worden omgezet naar pensioenaanspraken volgens dit
pensioenreglement. De omzetting wordt geëffectueerd door toepassing van de methodiek als
bedoeld in artikel 22 lid 3.
2. Naar keuze van de deelnemer worden de lid 1 bedoelde pensioenaanspraken volledig of voor
zover betrekking hebbend op de plusgrondslag ingebracht in de plusregeling.
Bijlage overgangsbepalingen 3
Voor de deelnemers aan de tot 1 januari 2000 geldende pensioenregeling van Tillinghast-Towers
Perrin gelden de volgende overgangsbepalingen.
1. De beschikbare-premiegrens als bedoeld in artikel 4 lid 2 is voor het jaar 2000 gelijk aan de
franchise als bedoeld in artikel 4 lid 3.
2. De deelnemer heeft per 1 januari 2001 eenmalig de keuze om het in lid 1 bepaalde eveneens
te laten gelden voor de jaren vanaf deze datum.
3. Naar keuze van de deelnemer wordt het tot 1 januari 2001 opgebouwde saldo in het
Renteniersplan (inclusief de eventueel later nog toegekende winstdeling) volledig ingebracht
in de basisregeling.
Bijlage overgangsbepalingen 4
Voor de deelnemers die per 1 januari 2004 zijn toegelaten en die tot die datum hebben
deelgenomen aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Onafhankelijke
Raadgevende Actuarissen (hierna: SPORA) gelden de volgende overgangsbepalingen.
1. De beschikbarepremiegrens wordt in afwijking van artikel 4 lid 2 gelijk gesteld aan de
franchise als bedoeld in artikel 4 lid 3.
2. Een waardeoverdracht van de bij SPORA opgebouwde aanspraken wordt in afwijking van
artikel 23 lid 4 volledig ingebracht in de plusregeling.
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3. De spaarbijdrage wordt in afwijking van artikel 14 vastgesteld in een individuele
pensioentoezegging aan de deelnemer.

Bijlage overgangsbepalingen 5
Voor de deelnemers die op 31 december 2005 al deelnemer waren gelden de volgende
overgangsbepalingen:
1. Met ingang van 1 januari 2006 is de extra spaarbijdrage in de plusregeling vanaf de 52-jarige
leeftijd tot de 62-jarige leeftijd, ter grootte van 25% van de franchise, vervallen.
2. De deelnemer krijgt een recht op extra spaarbijdragen over de volgende periode, indien en
voor zover de deelnemer alsdan in dienst is van de werkgever:
a. Voor deelnemers die zijn geboren voor 1 januari 1959 vanaf de eerste dag van de
maand waarin de deelnemer de 52-jarige leeftijd bereikt tot de eerste van de maand
waarin de deelnemer de 62-jarige leeftijd bereikt.
b. Voor deelnemers die zijn geboren op of na 1 januari 1959 en voor 1 januari 1969
vanaf de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de 52-jarige leeftijd bereikt
tot 31 december 2020.
c. Voor deelnemers die zijn geboren op of na 1 januari 1969 eenmalig op 31 december
2020.
3. De hoogte van de extra spaarbijdragen wordt zodanig bepaald dat de contante waarde per 31
december 2005 van de extra spaarbijdragen gelijk is aan het laagste bedrag van
a. De contante waarde per 31 december 2005 van de extra spaarbijdragen als bedoeld
in lid 1
b. De fiscale ruimte per 31 december 2005.
4. De fiscale ruimte wordt per 31 december 2005 bepaald als het verschil tussen
a. De maximaal toegestane opbouw van pensioenaanspraken over de deelnemersjaren
tot aan die datum, volgens de vanaf 2006 geldende fiscale regels, en
b. De daadwerkelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens dit reglement. Bij de
bepaling van de opgebouwde aanspraken worden eventuele vrijwillige stortingen die
de deelnemer heeft gedaan buiten beschouwing gelaten.
5. De hoogte van de extra spaarbijdragen wordt jaarlijks per 1 april aangepast overeenkomstig
de ingegane pensioenen.

Bijlage overgangsbepalingen 6
Degene die op 31 december 2010 als deelnemer in de pensioenregeling wordt aangemerkt en op
1 januari 2011 gaat deelnemen aan de per die datum in werking tredende nieuwe
pensioenregeling van het fonds, wordt beschouwd als gewezen deelnemer in het onderhavige
pensioenreglement. Het bepaalde in artikel 22 leden 1 en 2 van het pensioenreglement zal op 31
december 2010 voor alle voornoemde betrokkenen worden toegepast. Het bepaalde in artikel 22
leden 3 en 4 is echter op hen niet van toepassing. Het is dientengevolge niet mogelijk dat de
voornoemde betrokkenen die gewezen deelnemer worden als gevolg van deelname in de nieuwe
pensioenregeling op 1 januari 2011, het opgebouwde saldo van de beleggingsrekening als
bedoeld in artikel 14 lid 3 en artikel 19 lid 5 kunnen aanwenden voor aankoop van
pensioenaanspraken jegens het fonds. Aankoop van pensioenaanspraken als bedoeld in de
vorige volzin, is wel mogelijk indien er sprake is van voortijdige beëindiging van de deelneming in
de nieuwe pensioenregeling anders dan door beëindiging als gevolg van deelname in de nieuwe
pensioenregeling per 1 januari 2011.
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Bijlage Uitruil-, inkoop- en afkoopfactoren”
Hieronder zijn opgenomen de uitruil-, inkoop- en afkoopfactoren op grond van het bepaalde in de
navolgende artikelen van dit pensioenreglement:
Artikel 7 lid 4,
Artikel 9 lid 4,
Artikel 15 lid 3,
Artikel 16 lid 4,
Artikel 22 lid 3
en Artikel 23 lid 7 van dit pensioenreglement.
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