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Artikel 25 Overgangsbepalingen per 1 januari 2008 
 
1. Voor de deelnemers die vóór 1 januari 2008 voorafgaand aan het pensioen 

levensloopverlof hebben opgenomen en dientengevolge op grond van artikel 6 lid 2 
van het oude reglement recht hebben op opbouw van ouderdomspensioen over deze 
periode, bestaat er ook gedurende het verlof dat na 1 januari 2008 wordt opgenomen 
recht op voortzetting van de pensioenopbouw. 
 

2. Voor de gewezen deelnemers zoals bedoeld in artikel 24 lid 1 van dit reglement met 
een opgebouwd saldo op de pensioenbestemmingsrekening, geldt dat deze op  
1 januari 2018 worden omgezet in aanspraken op pensioen in de stichting conform het 
onderhavige pensioenreglement. Per 1 januari 2018 worden deze aanspraken 
vastgesteld op basis van het dan aanwezige saldo op de 
pensioenbestemmingsrekening. Deze aanspraken op levenslang ouderdomspensioen
met pensioenrichtleeftijd 68 jaar en een direct ingaand levenslang partnerpensioen 
worden vastgesteld op de 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 tot 
65 jaar.  

 
Artikel 26 Overgangsbepaling opbouwpercentage  
 
1. Alle in het verleden van toepassing geweest zijnde opbouwpercentages zijn 

opgenomen in bijlage 1 bij dit reglement.  
 
Tot en met 2010 
 
2. Het tot en met 31 december 2010 opgebouwde ouderdomspensioen (oorspronkelijk 

pensioenrichtleeftijd 65 jaar) volgens het middelloonsysteem bedraagt voor elk bij de 
vennootschap (vanaf de opnamedatum) in deze periode doorgebracht dienstjaar 1,5% 
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 eventueel extra ingekochte pensioenen uit de vrijwillige stortingen 
en 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. 

 


