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Vervolgens verstrekt de stichting ten minste 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 13 lid 6 
van dit reglement. Indien het toeslagbeleid wijzigt, informeert de stichting de gewezen 
partner hierover binnen drie maanden. 
 
Artikel 20e Informatie op verzoek 
 
1. De stichting verstrekt (gewezen) deelnemers, gewezen partners en 

pensioengerechtigden of hun vertegenwoordigers op verzoek: 
a. informatie over de gehanteerde aannamen bij de weergave van 

ouderdomspensioen op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht 
scenario en een optimistisch scenario; en  

b. de voor hem relevante informatie over beleggingen; 
c. informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing als bedoeld in artikel 

171 van de Pensioenwet;  
d. informatie over de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van 

de Pensioenwet; en  
e. informatie over de consequenties van uitruil van pensioenaanspraken. 
Een en ander overeenkomstig artikel 46 Pensioenwet en artikel 9 en 9a Besluit 
uitvoering Pensioenwet.  

2. De stichting verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer of de gewezen partner op 
verzoek informatie die specifiek voor hem relevant is.  

3. De stichting verstrekt de gewezen deelnemer op verzoek de informatie zoals 
opgenomen in artikel 20b lid 1 van dit reglement en de gewezen partner op verzoek de 
informatie in zoals opgenomen in artikel 20d tweede volzin van dit reglement.  

 
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. 
 
Artikel 22 Algemene bepalingen 
 
1. Beslag op pensioen is mogelijk voor zover dat voortvloeit uit toepassing van de 

uniforme regeling voor beslag vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, artikel 475b en verder. 

 
 
 


