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4. De in enig jaar volgens het pensioenreglement toe te kennen pensioenaanspraken 

kunnen niet uitgaan boven die welke gefinancierd kunnen worden uit de in dat jaar voor 
inkoop beschikbaar gestelde premie, eventueel vermeerderd met door de stichting, 
gehoord de actuaris, beschikbaar gestelde algemene middelen.

 
5. Indien de bijdragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel alsmede de overige in dat jaar 

beschikbaar komende middelen niet voldoende zijn om de regelingen die in dit 
reglement zijn vastgelegd ten uitvoer te brengen, dan worden de op te bouwen 
aanspraken binnen de regeling voor dat jaar neerwaarts bijgesteld, zodanig dat de 
totaal voor dat jaar beschikbare middelen toereikend zijn. Het pensioenreglement wordt 
hierop aangepast. 

 
Korting pensioenaanspraken en -rechten 
 
6. De stichting kan de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend 

verminderen indien de stichting gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de 
wettelijk gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de 
wettelijk gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen, de stichting niet in 
staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan deze eisen zonder dat de belangen 
van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere 
aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad en alle overige 
beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet 
in het herstelplan. 
De stichting informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden 
en de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken 
en pensioenrechten. De vermindering, bedoeld in dit artikellid, kan op zijn vroegst een 
maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever 
en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. 

 
Artikel 14 Beëindiging van het dienstverband voor de pensioendatum 
  
Indien het dienstverband van de werknemer eindigt, anders dan ten gevolge van overlijden 
of arbeidsongeschiktheid, en uit hoofde daarvan het deelnemerschap aan de regelingen 
omschreven in het onderhavige reglement wordt beëindigd, verkrijgt de gewezen 
deelnemer een premievrije aanspraak op: 
a. de in de basispensioenregeling opgebouwde ouderdomspensioen; en 
b. de in de regeling partnerpensioen en wezenpensioen opgebouwde rechten op 

levenslang partnerpensioen en wezenpensioen. 
Bij beëindiging van het deelnemerschap ontstaat geen recht op een premievrije aanspraak 
op een tijdelijk partnerpensioen en eveneens niet op een partner- en/of wezenpensioen 
indien de deelnemer de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt. 


