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3.4 Overzicht aanspraken bij (gewezen) deelnemerschap en vanaf pensionering 
 
Hieronder wordt een opsomming gegeven van de mogelijke pensioenaanspraken bij 
deelnemerschap, gewezen deelnemerschap en vanaf pensionering. 
 
Bij deelnemerschap 
De huidige vanaf 1 januari 2015 van toepassing zijnde pensioenregeling is gebaseerd op 
een uitkeringsovereenkomst en betreft de volgende pensioensoorten: 
• Een ouderdomspensioen; 
• Een partnerpensioen; 
• Een wezenpensioen; 
• Een tijdelijk partnerpensioen op risicobasis. 
 
Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid vindt (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van de 
pensioenopbouw plaats. 
 
Bij gewezen deelnemerschap en vanaf pensionering 
• Een ouderdomspensioen; 
• Een partnerpensioen; 
• Een wezenpensioen. 
 
3.5 Overzicht van de pensioensoorten in de pensioenregeling 
 
Hieronder volgt een korte beschrijving van alle pensioensoorten. 
 
Ouderdomspensioen 
• Systeem 
 Het ouderdomspensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd volgens 

een middelloonsysteem met voorwaardelijke toeslagverlening, voor zover de vaste 
premie voldoende is om het voor dat jaar geldende opbouwpercentage te kunnen 
financieren. 

• Grondslag 
 De pensioengrondslag voor het ouderdomspensioen volgt uit het pensioensalaris 

verminderd met de franchise. 
• Opbouw 
 Het jaarlijkse ouderdomspensioen is met ingang van 1 januari 2016 gelijk aan 1,60% 

van de voor dat jaar vastgestelde pensioengrondslag, vermenigvuldigd met het 
geldende parttime percentage. Bij deelname korter dan een jaar is de opbouw pro rata. 
De opgebouwde pensioenaanspraken worden, voor zover de middelen van het 
pensioenfonds dat toelaten, jaarlijks aangepast. 
Bij een verhoging van de pensioenrichtleeftijd na 2015 als gevolg van een toename 
van de levensverwachting vindt geen aanpassing van het opbouwpercentage plaats. 

 Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioenrichtdatum en wordt uitgekeerd tot en 
met de maand van overlijden van de pensioengerechtigde. 

 De ingangsdatum van het ouderdomspensioen kan op verzoek, onder voorwaarden, 
worden vervroegd (tot op z’n vroegst vijf jaar vóór de van toepassing zijnde AOW-
leeftijd) of worden uitgesteld (tot uiterlijk vijf jaar na de AOW-leeftijd). Bij deze 
mogelijkheden worden de pensioenuitkeringen actuarieel herrekend. 
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