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3. De regeling, toeslagen en de pensioenaanspraken 
 
Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor de werknemers van de vennootschap 
en de door de vennootschap aangewezen gelieerde ondernemingen. De hieruit 
voortvloeiende rechten en plichten zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst en 
pensioenreglement(en). Hierna worden de pensioenregelingen en een aantal kernbegrippen 
toegelicht. 

3.1 Korte omschrijving van de pensioenregelingen bij het pensioenfonds 
Het pensioenfonds voert de pensioenovereenkomst uit die werkgever en werknemer hebben 
gesloten. Dit betreft een CDC-regeling voor ouderdomspensioen met bijbehorend 
partnerpensioen en wezenpensioen (hierna pensioenregeling). Dit houdt in dat de 
vennootschap een vooraf vastgestelde premie betaalt. Indien en voor zover de premie in 
enig jaar niet toereikend blijkt te zijn, wordt voor dat jaar het opbouwpercentage verlaagd 
zodanig dat de vastgestelde premie wel toereikend is. De pensioenregeling is een verplichte 
regeling voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. De pensioenovereenkomst heeft het 
karakter van een uitkeringsovereenkomst. Het betreft een middelloonregeling met een 
voorwaardelijke indexatie. 

3.2 Toeslagen op de pensioenen 
Voorwaardelijkheid 
Het toekennen van toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve 
deelnemers, de premievrije en ingegane pensioenaanspraken is voorwaardelijk. 

Omschrijving van de toeslagenregeling 
Het bestuur zal indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds dit toelaten, 
streven naar koopkrachtvastheid, wat inhoudt dat op 1 januari van enig jaar 

a. op de uitgestelde en ingegane pensioenen toeslagen worden gegeven; 
b. de pensioengrondslag van de wegens arbeidsongeschiktheid ontslagen werknemer 

wordt verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de procentuele toeslag op de 
ingegane pensioenen. 

Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van 
maximaal de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex – alle huishoudens, 
afgeleid -. 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.  

Het bestuur kan besluiten om de hiervoor genoemde toeslag gedeeltelijk toe te kennen. De 
beleidsdekkingsgraad zal hierbij als leidraad fungeren. Toeslagverlening kan alleen 
plaatsvinden indien de beleidsdekkingsgraad ten minste 110% bedraagt. Een volledige 
toeslag kan worden verleend bij een beleidsdekkingsgraad van 122,2% of hoger. Voorts 
wordt niet meer toeslag toegekend dan naar verwachting in de toekomst gerealiseerd kan 
worden. Dat wil zeggen dat het vermogen zodanig dient te zijn dat de toe te kennen toeslag 
jaarlijks, gedurende de hele toekomst, gegeven kan worden. 

De doelstelling van het fonds is om een voorwaardelijke toeslag te verlenen welke 
gemiddeld uitkomt op 75% van de prijsinflatie.  

Het bestuur kan naast de jaarlijkse toeslag besluiten tot het toekennen van inhaalindexatie 
over voorgaande jaren bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 122,2% (cijfers 2016). 

Zie ook hoofdstuk 4.
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