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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. 



 

Actuariële en bedrijfstechnische nota   12 december 2017 
 

22 

Partnerpensioen 
• Systeem 
 Het partnerpensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd volgens een 

middelloon systeem met voorwaardelijke toeslagverlening. 
• Grondslag 
 Het (te bereiken) ouderdomspensioen van de middelloonregeling. 

• Hoogte 
 Het jaarlijkse partnerpensioen is gelijk aan 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen 

dat, op basis van de bereikbare diensttijd tot de pensioendatum, laatstelijk vóór de 
ingangsdatum van het partnerpensioen is vastgesteld. De uitkering uit hoofde van het 
levenslange partnerpensioen wordt beperkt tot het opgebouwde partnerpensioen ter 
hoogte van 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen indien de deelnemer 
overlijdt binnen een jaar nadat de deelnemer en de partner met elkaar getrouwd zijn, 
een geregistreerd partnerschap hebben gesloten of zijn gaan samenwonen, en het 
overlijden binnen een jaar redelijkerwijs te verwachten was. Voor de nabestaande van 
een gewezen deelnemer is het partnerpensioen 70% van het premievrije 
ouderdomspensioen waarop de gewezen deelnemer recht had op het tijdstip van 
overlijden. Voor de nabestaande van een gepensioneerde is het partnerpensioen 70% 
van het jaarlijkse ouderdomspensioen waarop de gepensioneerde op het tijdstip van 
overlijden recht had, indien en voor zover bij pensionering geen uitruil van 
partnerpensioen in ouderdomspensioen heeft plaatsgevonden. 

 Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand 
waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt en wordt uitgekeerd tot en met de maand 
waarin het overlijden van de partner valt. 

 Een (gewezen) deelnemer kan ervoor kiezen om op de pensioendatum het 
opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. 

Wezenpensioen 
• Systeem 
 Het wezenpensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd volgens een 

middelloonsysteem met voorwaardelijke toeslagverlening. 
• Grondslag 
 Het (te bereiken) ouderdomspensioen van de middelloonregeling. 

• Hoogte 
 Bij overlijden van een gewezen deelnemer of gepensioneerde bedraagt het jaarlijkse 

wezenpensioen voor elke wees 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Bij 
overlijden van een deelnemer bedraagt het jaarlijkse wezenpensioen voor ieder wees 
14% van het ouderdomspensioen dat zou zijn verkregen bij voortzetting van het 
dienstverband. Het wezenpensioen wordt verdubbeld gedurende het tijdvak dat na het 
overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde wel wezenpensioen doch 
geen partnerpensioen (meer) wordt uitgekeerd. 

 Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de 
overlijdensdatum van de (gewezen) deelnemer en wordt uitgekeerd tot en met de 
maand waarin de wees de 21-jarige leeftijd bereikt, dan wel tot en met de maand 
waarin de eerdere overlijdensdatum van de wees valt. 



 

Actuariële en bedrijfstechnische nota   12 december 2017 
 

23 

Een tijdelijk partnerpensioen op risicobasis 
• Systeem 
 Voor alle actieve deelnemers met een partner is er een tijdelijk partnerpensioen 

verzekerd op risicobasis. 
• Grondslag 
 Het (te bereiken) ouderdomspensioen van de middelloonregeling en de Anw-uitkering. 

• Hoogte 
 Het jaarlijks tijdelijk partnerpensioen is gelijk aan 5% van het jaarlijkse 

ouderdomspensioen dat, op basis van de bereikbare diensttijd tot de pensioendatum, 
laatstelijk vóór de ingangsdatum van het tijdelijk partnerpensioen is vastgesteld. 
Verhoogd met een bedrag gelijk aan 100% van de Anw-uitkering (2017: € 15.007,44) 
vermenigvuldigd met de actuele parttime factor. De uitkering uit hoofde van het 
tijdelijke partnerpensioen is nihil indien de deelnemer overlijdt binnen een jaar nadat de 
deelnemer en de partner met elkaar getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap 
hebben gesloten of zijn gaan samenwonen, en het overlijden binnen een jaar 
redelijkerwijs te verwachten was.  

 Het tijdelijk partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de 
overlijdensdatum van de deelnemer en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin 
de partner de in het overlijdensjaar geldende pensioenrichtleeftijd bereikt dan wel 
eerder indien de partner komt te overlijden. 

3.6 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 
 
De pensioenregeling voorziet in een premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. 
Hierbij worden categorieën onderscheiden: 
 

Indien de mate van 
arbeidsongeschiktheid 
bedraagt: 

Wordt bij uitkering krachtens 
de WAO voortgezet voor:  

En bij uitkering krachtens de 
WIA voortgezet voor: 

80% of meer 100% 100% 
65%-80% 50% 72,5% 
55%-65% 50% 60% 
45%-55% 50% 50% 
35%-45% 50% 40% 
25%-35% 0% 0% 
15%-25% 0% 0% 
 
Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid wordt de pensioengrondslag op dezelfde 
wijze aangepast als de premievrije en ingegane pensioenaanspraken. 
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