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14. Een verzoek tot uitruil van het partnerpensioen dient door de (gewezen) deelnemer en 
diens partner ten minste één maand voor de pensioendatum schriftelijk bij de stichting 
te worden ingediend en door beide te zijn ondertekend. De handtekeningen dienen 
door een notaris of bij de gemeente te zijn bekrachtigd dan wel onder een toeziend oog 
van een door de stichting aangewezen medewerker van de vennootschap te zijn 
geplaatst. Bij het indienen van het hiervoor genoemde verzoek, dient een geldig 
legitimatiebewijs van de partner te worden overlegd. 

 
Artikel 8 Koopkrachtvastheid 
 
1. Het bestuur zal indien en voor zover de middelen van de stichting dit toelaten, streven 

naar koopkrachtvastheid, wat inhoudt dat op 1 januari van enig jaar:
a. op de pensioenrechten en pensioenaanspraken uit de basispensioenregeling en de 

regeling partnerpensioen en wezenpensioen toeslagen kunnen worden gegeven;
b. de pensioengrondslag van de wegens arbeidsongeschiktheid ontslagen werknemer 

kan worden verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de procentuele toeslag 
op de ingegane pensioenen. 

 
2. Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van 

maximaal de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Het bestuur 
beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden 
aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en 
wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement 
gefinancierd. 
 

3. Toeslagverlening kan alleen plaatsvinden indien de beleidsdekkingsgraad ten minste 
110% bedraagt. Het bestuur kan ook besluiten om de in lid 2 van dit artikel genoemde 
toeslag gedeeltelijk toe te kennen. De beleidsdekkingsgraad zal hierbij als leidraad 
fungeren. Er wordt niet meer toeslag toegekend dan naar verwachting in de toekomst 
gerealiseerd kan worden. Dat wil zeggen dat het vermogen zodanig dient te zijn dat de 
te geven toeslag jaarlijks, gedurende de hele toekomst, gegeven kan worden. 

 
4. Het bestuur kan naast de jaarlijkse toeslag besluiten tot het toekennen van 

inhaalindexatie in verband met niet verleende toeslagverlening in voorgaande jaren. 
Inhaalindexatie kan uitsluitend plaatsvinden indien dit geen gevolgen heeft voor de 
reguliere toeslagverlening, de beleidsdekkingsgraad ten minste gelijk blijft aan de 
vereiste dekkingsgraad en maximaal 1/10 van het vermogensoverschot hiertoe wordt 
aangewend. 

 
5. De uit dit artikel voortvloeiende toeslagen zullen steeds direct worden gefinancierd. 
 
 
 


