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Artikel 9 Afkoop 
 
1. Pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of 

prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan 
in gevallen voorzien in de Pensioenwet. 

 
2. De stichting heeft het recht om bij de ingang van het ouderdomspensioen een 

aanspraak op ouderdomspensioen en andere (bijbehorende) aanspraken ten behoeve 
van de gepensioneerde of zijn nabestaanden af te kopen, indien de uitkering van het 
ouderdomspensioen op de ingangsdatum minder bedraagt dan het bedrag zoals 
opgenomen in bijlage 1, en de gepensioneerde geen bezwaar heeft gemaakt tegen de 
afkoop indien de deelneming is geëindigd vóór 1 januari 2007 óf de gepensioneerde 
instemt met de afkoop indien de deelneming is geëindigd op of na 1 januari 2007.  

 
3. De stichting heeft het recht om pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer af te 

kopen, indien: 
a. de uitkering van het ouderdomspensioen op de pensioenrichtdatum, getoetst op  

1 januari van dat jaar, minder zal bedragen dan het bedrag zoals opgenomen in 
bijlage 1. De afkoop vindt slechts plaats indien de gewezen deelnemer geen 
bezwaar heeft gemaakt tegen de afkoop indien de deelneming is geëindigd vóór  
1 januari 2007 óf de gepensioneerde instemt met de afkoop indien de deelneming is 
geëindigd op of na 1 januari 2007.  

b. de deelneming is geëindigd op of na 1 januari 2018 en de stichting heeft ten minste 
vijf maal tevergeefs geprobeerd de overdrachtswaarde van de pensioenaanspraken 
over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder van de gewezen deelnemer én 
na beëindiging van de deelneming is vijf jaar verstreken (waarbij de termijn van vijf 
jaar ingaat op 1 januari 2019). 

 
4. Indien de stichting van de in het tweede lid genoemde afkoopmogelijkheid gebruik wil 

maken, informeert de stichting de betrokkene voor de pensioendatum en gaat over tot 
uitbetaling van de afkoopwaarde binnen zes maanden na ingang van het pensioen.

 
5. De stichting betaalt de uitkering op de dag dat de aanspraken of rechten vervallen in 

verband met de afkoop. 
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6. De stichting heeft het recht om een recht op partnerpensioen of het wezenpensioen bij 
ingang af te kopen, indien de uitkering op de ingangsdatum minder bedraagt dan het 
bedrag zoals opgenomen in bijlage 1. Als de stichting gebruik maakt van dit recht 
informeert de stichting de partner hierover binnen zes maanden na de ingangsdatum 
en gaat over tot uitbetaling van de afkoopwaarde aan de partner en/of de wees binnen 
deze termijn. Ook na zes maanden na de ingangsdatum kan de stichting besluiten tot 
afkoop, mits de belanghebbende daarmee instemt en het partner- of wezenpensioen 
per 1 januari van het betreffende jaar minder bedraagt dan het bedrag zoals 
opgenomen in bijlage 1. Lid 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 

7. De stichting heeft het recht om een aanspraak op bijzonder partnerpensioen bij 
scheiding af te kopen, indien de uitkering op de ingangsdatum minder zal bedragen 
dan het bedrag zoals opgenomen in bijlage 1. Indien de stichting gebruik maakt van dit 
recht informeert de stichting de gewezen partner hierover binnen zes maanden na 
melding van de scheiding en gaat over tot uitbetaling van de afkoopwaarde aan de 
gewezen partner binnen deze termijn. Ook na zes maanden na de melding van de 
scheiding kan het bijzonder partnerpensioen worden afgekocht, mits de gewezen 
partner daarmee instemt en het bijzonder partnerpensioen per 1 januari van het 
betreffende jaar minder bedraagt dan het bedrag zoals opgenomen in bijlage 1. Lid 5 
van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 

8. De afkoopbedragen als bedoeld in de voorgaande leden worden jaarlijks herzien 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 66 lid 6 Pensioenwet en opgenomen in bijlage 
1. 

 
9. De afkoopwaarde wordt ter beschikking gesteld aan de rechthebbende conform de 

Pensioenwet. Indien het ouderdomspensioen en de bijbehorende aanspraken worden 
afgekocht, wordt de volledige afkoopwaarde aan de gewezen deelnemer of 
gepensioneerde te beschikking gesteld, met uitzondering van de afkoopwaarde van het 
bijbehorende bijzonder partnerpensioen welke ter beschikking wordt gesteld aan de 
gewezen partner.  

10. De stichting stelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 66 lid 7 Pensioenwet een 
afkoopvoet vast op basis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. Deze afkoopvoet 
is van toepassing in de periode zoals opgenomen in bijlage 3 en wordt in principe voor 
een periode van 3 jaar opnieuw vastgesteld door het bestuur, nadat het bestuur de 
actuaris hierover heeft gehoord. In geval van gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld 
ingrijpende wijzigingen in de populatie van (gewezen) deelnemers en/of 
gepensioneerden of wijziging van de pensioenrichtleeftijd zoals genoemd in artikel 6b) 
kan de stichting ook tussentijds bij bestuursbesluit overgaan tot wijziging van de 
afkoopvoet. 
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11. Indien de stichting door toepassing van dit artikel wil afkopen op of na de reguliere 
ingangsdatum van het ouderdomspensioen, en het moment waarop de stichting wil 
afkopen ligt voor of op de datum waarop het ouderdomspensioen op grond van de 
Algemene Ouderdomswet ingaat, dan heeft de belanghebbende het recht ervoor te 
kiezen dat het ouderdomspensioen waarop de afkoop betrekking heeft, ingaat op de 
eerste dag van de maand volgend op de datum waarop het ouderdomspensioen op 
grond van de Algemene Ouderdomswet ingaat. De stichting koopt af op het moment 
dat het ouderdomspensioen waarop de afkoop betrekking heeft ingaat. 

 
Artikel 10 Waardeoverdracht 
 
1. Indien een (nieuwe) deelnemer een verzoek tot waardeoverdracht heeft gedaan, zal de 

stichting de ontvangen overdrachtswaarde aanwenden ter verwerving van 
pensioenaanspraken conform dit pensioenreglement, een en ander met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 71 Pensioenwet en het bepaalde in artikel 18 tot en met 28 
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 

 
2. De door de stichting in verband met waardeoverdracht verkregen koopsom zoals 

bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt aangewend voor ouderdomspensioen, 
partnerpensioen en wezenpensioen in de verhouding 100:70:14. Vervolgens worden 
de verkregen aanspraken behandeld alsof zij in deze pensioenregeling zelf zijn 
opgebouwd. 

 
3. Gewezen deelnemers kunnen de overdrachtswaarde van hun pensioenaanspraken 

overdragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever, een en ander met 
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. De stichting zal in 
beginsel kleine pensioenaanspraken overdragen aan een andere pensioenuitvoerder 
van de gewezen deelnemer, tenzij de kleine pensioenaanspraak een bedrag is van 

. In dat geval komt de kleine 
pensioenaanspraak te vervallen. 

 
4. De stichting werkt mee aan alle overige verplichtingen tot waardeoverdracht alsmede 

aan inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenaanspraken conform de 
Pensioenwet. Indien de stichting een bevoegdheid tot waardeoverdracht heeft, zal het 
bestuur per specifieke situatie een besluit nemen of al dan niet wordt meegewerkt aan 
de betreffende waardeoverdracht. Hierbij worden de belangen van de overige 
aanspraakgerechtigden en de stichting zelf evenwichtig afgewogen. Voor alle 
waardeoverdrachten zijn de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing. 

 
 
 


