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Artikel 20 Informatieverplichting van de stichting 

 
Artikel 20a Informatie aan de deelnemers 

 

1. De stichting verstrekt binnen drie maanden na de start van de verwerving van 

pensioenaanspraken informatie over de kenmerken van de pensioenregeling, de 

uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie 

van de deelnemer kunnen vergen. De deelnemer wordt daarbij tevens gewezen op de 

website van de stichting en de mogelijkheid om het pensioenregister te raadplegen. 

 

2. De stichting verstrekt jaarlijks in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht de 

volgende informatie; 

a. een opgave van de verworven pensioenaanspraken; 

b. informatie over de toeslagverlening; 

c. informatie over de vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op 

grond van artikel 134 Pensioenwet; 

d. een opgave van de aan het kalenderjaar toe te schrijven aangroei van 

pensioenaanspraken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.127 Wet 

inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. 

 

3. De stichting verstrekt bij einde van het deelnemerschap de volgende informatie: 

a. een opgave van de opgebouwde aanspraken; 

b. informatie over de toeslagverlening;  

c. voor de deelnemer specifieke informatie in verband met de beëindiging van het  

 deelnemerschap; 

d. informatie over de vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op 

grond van artikel 134 Pensioenwet. 

 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 verstrekt het bestuur op verzoek aan de deelnemer 

binnen drie maanden de informatie zoals bedoeld in artikel 20e.  

 
Artikel 20b Informatie aan gewezen deelnemers 

 

1. De stichting verstrekt de gewezen deelnemer ten minste eenmaal in de vijf jaar een 

opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken, informatie over de 

toeslagverlening en informatie over de vermindering van pensioenaanspraken en 

pensioenrechten op grond van artikel 134 Pensioenwet.  

 

2. Binnen drie maanden na wijziging van het toeslagbeleid informeert de stichting de 

gewezen deelnemer over deze wijziging. 

 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 verstrekt het bestuur op verzoek aan de 

deelnemer binnen drie maanden de informatie zoals bedoeld in artikel 20e.  
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Artikel 20c Informatie aan pensioengerechtigden 

 

1. De stichting verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt bij pensioeningang een 

opgave van zijn pensioenrecht en de opgebouwde aanspraken op partner- en 

wezenpensioen, alsmede informatie over het verlenen van toeslagen en informatie 

over de vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van 

artikel 134 Pensioenwet. 

 

2. De stichting verstrekt de pensioengerechtigde jaarlijks een opgave van het 

pensioenrecht, de opgebouwde aanspraken op partner- en wezenpensioen, informatie 

over toeslagverlening en informatie over vermindering van pensioenaanspraken en 

pensioenrechten op grond van artikel 134 Pensioenwet. 

 

3. Binnen drie maanden na wijziging van het toeslagbeleid informeert de stichting de 

pensioengerechtigde over deze wijziging. 

 
Artikel 20d Informatie aan gewezen partners 

 

De stichting verstrekt de gewezen partner bij scheiding een opgave van het bijzonder 

partnerpensioen, alsmede informatie over de toeslagverlening, informatie over 

vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134 

Pensioenwet en overige informatie die voor de gewezen partner specifiek van belang is. 

Vervolgens verstrekt de stichting tenminste één keer in de vijf jaar een opgave van het 

bijzonder partnerpensioen, informatie over de toeslagverlening en informatie over 

vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134 

Pensioenwet. Indien het toeslagbeleid wijzigt, informeert de stichting de gewezen partner 

hierover binnen drie maanden. 

 
Artikel 20e Informatie op verzoek 

 

De stichting verstrekt (gewezen) deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden 

of hun vertegenwoordigers op verzoek een opgave van de hoogte van de opgebouwde 

aanspraken, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken, informatie over het 

functioneren van de stichting en de consequenties van uitruil van pensioenaanspraken. 

Een en ander overeenkomstig artikel 46 Pensioenwet en artikel 10 Besluit uitvoering 

Pensioenwet. De stichting kan een vergoeding vragen van de aan de opgave verbonden 

kosten. 

 
Artikel 21 Onvoorziene gevallen 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting in de 

geest van de bepalingen van dit reglement en in overeenstemming met de geldende wet- 

en regelgeving. 


