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Vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 
 
3. Het vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 opgebouwde 

ouderdomspensioen (oorspronkelijk pensioenrichtleeftijd 65 jaar) volgens het 
middelloonsysteem bedraagt voor elk bij de vennootschap (vanaf de opnamedatum) in 
deze periode doorgebracht dienstjaar 1,55% van de in het betreffende kalenderjaar 
vastgestelde pensioengrondslag.  
Het ouderdomspensioen is bij ingang gelijk aan de som van de verkregen aanspraken 
op ouderdomspensioen (met inachtneming van artikel 13 lid 6 van dit reglement), 
vermeerderd met de indexaties als bedoeld in artikel 8 van dit reglement.  
De opbouw van ouderdomspensioen wordt (pro rata) gestaakt gedurende de periode 
dat ouderschapsverlof of verlof uit hoofde van de levensloopregeling wordt 
opgenomen. 
 

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 
 
4. Het vanaf 1 januari 2014 opgebouwde ouderdomspensioen (pensioenrichtleeftijd 67 

jaar) volgens het middelloonsysteem bedraagt voor elk bij de vennootschap (vanaf de 
opnamedatum) in deze periode doorgebracht dienstjaar 1,75% voor de jaren 2014 en 
2015 van de in die kalenderjaren vastgestelde pensioengrondslagen. 

 
Artikel 27 Overgangsbepaling pensioenrichtleeftijd 
 
1. Tot en met 2013 was de pensioenrichtleeftijd 65 jaar. Voor de periode vanaf  

1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 gold een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar.  
 

2. Voor alle (gewezen) deelnemers die pensioen hebben opgebouwd in de periode van 
1 januari 2011 tot en met 2013, is het in deze periode opgebouwde pensioen 
herrekend vanwege de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar op  
1 januari 2014. Deze herrekening vindt plaats op basis van de factor 1,75 / 1,55.

 
3. Voor alle (gewezen) deelnemers die pensioen hebben opgebouwd in de periode van 

1 januari 2011 tot en met 2013 en tevens in de periode vóór 1 januari 2011, wordt het 
in de periode vóór 2011 opgebouwde pensioen herrekend vanwege de verhoging van 
de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar op 1 januari 2014. Deze herrekening vindt 
plaats op basis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid, waarbij wordt uitgegaan 
van de factoren zoals vastgelegd in de bijlage van het op dat moment geldende 
pensioenreglement.  
 
Het ouderdomspensioen gecombineerd met partnerpensioen na herrekening 
(pensioenrichtleeftijd 67 jaar) bedraagt 112,4% van het ouderdomspensioen 
gecombineerd met partnerpensioen voor herrekening (pensioenrichtleeftijd 65 jaar).
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4. Alle pensioenaanspraken worden per 1 januari 2018 herrekend naar 
pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Een bijzonder tijdelijk partnerpensioen met expiratieleeftijd 
65 jaar, behoudt deze expiratieleeftijd. 

 
Artikel 28 Ingangsdatum 
 
Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2019 en vervangt het voor die datum 
geldende pensioenreglement, waarvan de ingangsdatum 1 januari 1997 en de laatste 
wijzigingsdatum 1 januari 2018 was. 
 
Getekend te Alkmaar, op [datum] 
 
 
1. Mevrouw P. Siegman 

Voorzitter (werkgeversvertegenwoordiger) 
 
 
 
2. De heer H. van den Heuvel 
 Secretaris (vertegenwoordiger deelnemers) 
  


