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2. De deelnemer is verplicht op verzoek binnen een maand aan de stichting al die 
gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de 
regelingen, vastgelegd in het pensioenreglement. 

 
3. Indien bij een geneeskundig onderzoek is gebleken, dat de betrokken 

werknemer/deelnemer geen normale invaliditeits- en sterftekans heeft, zal de stichting 
in overleg met de vennootschap en die werknemer/deelnemer bezien of en op welke 
wijze voor betrokkene een bijzondere regeling zal kunnen worden getroffen. Indien tot 
een bijzondere regeling ten behoeve van de werknemer/deelnemer wordt besloten, zal 
dit schriftelijk ter kennis van betrokkene worden gebracht onder toevoeging van een 
schriftelijke uiteenzetting met betrekking tot de voor de werknemer/deelnemer getroffen 
bijzondere regeling. Een geneeskundig onderzoek als bedoeld in dit lid vindt uitsluitend 
plaats indien de Wet op de medische keuringen dit toestaat. 

 
4. De pensioengerechtigden dan wel de partners van de overleden (gewezen) 

deelnemers of pensioengerechtigden die woonachtig zijn in het buitenland, dienen 
jaarlijks per 1 januari aan de stichting van hun in leven zijn blijk te geven door middel 
van het verstrekken van een attestatie de vita. 

 
Artikel 23 Overgangsbepalingen per 1 januari 2003 
 
1. De per 1 januari 2003 ingevoerde pensioenregelingen zijn eveneens van toepassing op 

alle deelnemers die reeds voor die datum deelnamen aan de toen geldende 
pensioenregeling. 
 

2. Voor de deelnemers per 31 december 2002 worden de aanspraken uit de 
basispensioenregeling over de diensttijd tot en met 2002 bepaald en ingebracht in de 
vanaf 1 januari 2003 geldende regeling. De aanspraken over de diensttijd tot en met 
2002 worden bepaald door de in uitzicht gestelde pensioenaanspraak op 
ouderdomspensioen in 2002 te vermenigvuldigen met een breuk. De teller van deze 
breuk is gelijk aan het aantal deelnemersjaren (in fulltime equivalenten) gelegen tussen 

 de eerste van de maand waarin de 40-jarige leeftijd is bereikt dan wel de latere 
aanvang van het deelnemerschap, en 

 31 december 2002. 
De noemer van de breuk is gelijk aan het totaal aantal te bereiken deelnemersjaren (in 
fulltime equivalenten) bij voortzetting van het dienstverband tot de pensioendatum. De 
aanspraak op levenslang partnerpensioen uit de basispensioenregeling over de 
diensttijd tot en met 31 december 2002 bedraagt 66 2/3% van het levenslang 
ouderdomspensioen uit de basispensioenregeling over de diensttijd tot en met 
31 december 2002.  
Op de pensioendatum kan het partnerpensioen worden uitgeruild tegen een hoger 
ouderdomspensioen als omschreven in artikel 7 lid 12 van dit reglement.
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3. De aanspraken uit de basispensioenregeling over de diensttijd tot en met  
31 december 2002 worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van dit reglement 
jaarlijks aangepast. 
 

4. Voor degenen die per 1 januari 2003, bij de invoering van de nieuwe regeling, 
aanspraken kunnen ontlenen aan de voor die datum geldende regeling, doch geen 
deelnemer meer waren aan die regeling als gevolg van pensionering, arbeidsonge-
schiktheid of uitdiensttreding blijft de oude regeling van toepassing. 

 
Artikel 24 Overgangsbepalingen per 1 januari 2006 
 
1. Voor degenen die per 1 januari 2006, bij de invoering van de nieuwe regeling, 

aanspraken kunnen ontlenen aan de voor die datum geldende regeling, doch geen 
deelnemer meer waren aan die regeling als gevolg van pensionering of uitdiensttreding 
blijft de oude regeling van vóór 1 januari 2006 van toepassing met dien verstande dat 
artikel 6b lid 1 van dit reglement voor wat betreft de pensioenrichtleeftijd en artikel 8 
van dit reglement met betrekking tot het streven naar waardevastheid zullen worden 
gevolgd. Voor de aanspraken zoals bedoeld in de eerste volzin, is artikel 27 lid 4 van 
dit reglement van toepassing. 

 
2. Voor de deelnemers aan de vóór 1 januari 2006 bestaande pensioenregeling, niet 

zijnde degenen zoals benoemd in lid 1, wordt over het over de achterliggende jaren 
opgebouwde saldo op de pensioenbestemmingsrekening omgezet in aanspraken.
Per 1 januari 2006 worden deze aanspraken vastgesteld op basis van het dan 
aanwezige saldo op de pensioenbestemmingsrekening. Deze aanspraken op 
levenslang ouderdomspensioen, levenslang en tijdelijk partnerpensioen worden 
vastgesteld op de eigen beheer grondslagen van de stichting. Het saldo bij omzetting 
zal ten minste gelijk zijn aan de som van de met 4% per jaar opgerente, ingelegde 
gelden. 

 
3. Voor zittend personeel, in dienst op 31 december 2005, wordt het niveau van het 

partnerpensioen en van het wezenpensioen in de oude regeling van vóór  
1 januari 2006 gegarandeerd. Het gegarandeerde partner- en wezenpensioen is op 
risicobasis verzekerd. Bij beëindiging van het dienstverband vóór de pensioendatum 
komt deze garantie derhalve te vervallen. 

 
4. In afwijking van artikel 2 lid 4 sub b wordt het deelnemerschap niet beëindigd voor de 

deelnemers geboren vóór 1950, die nog gebruik maken van de overgangsregeling 
VUT/vroegpensioen conform de CAO. 

 


