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Artikel 15 Voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 
 
1. Indien de deelnemer arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of in de zin van de Wet Werk en Inkomen 
naar Arbeidsvermogen (WIA) en een uitkering krachtens de WAO of de WIA ontvangt 
en deelnemer is geworden voorafgaand aan de 1e ziektedag, heeft de deelnemer recht 
op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw voor het gedeelte dat de 
deelnemer arbeidsongeschikt is. De vennootschap en de deelnemer zijn voor dit 
gedeelte geen premie verschuldigd zoals bedoeld in artikel 13. Voor het 
arbeidsgeschikte deel vindt de pensioenopbouw plaats conform het overige in dit 
reglement en is naar rato premie verschuldigd, voor zover tussen de deelnemer en de 
werkgever nog een arbeidsovereenkomst van toepassing is.  
 
Indien voor het arbeidsgeschikte deel niet langer een arbeidsovereenkomst van 
toepassing is, is artikel 14 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.  
De maximale pensioenbouw is gelijk aan wat de deelnemer in een voltijdsfunctie had 
kunnen opbouwen. 
 

2. Bij premievrije voortzetting worden de jaren van arbeidsongeschiktheid beschouwd als 
deelnemerstijd in de zin van artikel 4 van dit reglement en wordt de pensioenopbouw 
voortgezet op basis van de in de volgende tabel opgenomen percentages: 
 

Indien de mate van 
arbeidsongeschiktheid 
bedraagt: 

wordt bij uitkering 
krachtens de WAO 
voortgezet voor: 

en bij uitkering 
krachtens de wet WIA 
voortgezet voor: 

80% of meer 
65%-80% 
55%-65% 
45%-55% 
35%-45% 
25%-35% 
15%-25% 
 

100% 
  50% 
  50% 
  50% 
  50% 
    0% 
    0% 

100%
72,5% 
60% 
50% 
40% 
0% 
0% 
 

3. Bij wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt de mate van premievrije 
voorzetting conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel aangepast, voor zover sprake is 
van een arbeidsovereenkomst.  
Indien na beëindiging van de arbeidsovereenkomst de mate van arbeidsongeschiktheid 
stijgt, vindt geen verhoging van de premievrije voorzetting conform dit reglement plaats. 
Indien na beëindiging van de arbeidsovereenkomst de mate van arbeidsongeschiktheid
daalt, wordt de mate van premievrije voortzetting conform het bepaalde in lid 2 van dit 
artikel aangepast. 
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4. Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid wordt de pensioengrondslag op 
dezelfde wijze aangepast als de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en de 
ingegane pensioenen als omschreven in artikel 8 van dit reglement. Uitgangspunt is de 
pensioengrondslag van de deelnemer op het tijdstip waarop de uitkering krachtens de 
WAO of de WIA aanvangt. 

 
5. Ten aanzien van het tijdstip van aanvang en beëindiging alsmede de mate van 

arbeidsongeschiktheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden de beslissingen van 
de instelling die belast is met de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetgeving 
gevolgd. 
 

6. Het reglement zoals dit geldt op datum waarop de deelnemer arbeidsongeschikt wordt, 
inclusief alle wijzigingen van dat reglement nadien, is van toepassing op de premievrije 
voorzetting.  

 
Artikel 16 Wijziging pensioenreglement 
 
1. Op voorstel van de vennootschap, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst,

kunnen wijzigingen in de pensioenovereenkomst in dit reglement worden vastgelegd. 
Het bestuur is daarnaast zelfstandig bevoegd tot het aanpassen van dit reglement, 
indien en voor zover deze aanpassing de pensioenovereenkomst niet wijzigt. Alle 
wijzigingen vinden plaats volgens de in de statuten van de stichting vastgelegde 
procedure. In geval van wijziging van dit reglement worden de voor de 
aanspraakgerechtigden tot het tijdstip van wijziging opgebouwde aanspraken niet 
gewijzigd, behoudens het bepaalde in de artikelen 76, 78, 83 en 134 Pensioenwet. 

 
2. Indien bij of ingevolge wettelijke bepalingen regelen worden gesteld, waarvan afwijking 

niet is geoorloofd, wordt het pensioenreglement door het bestuur zo nodig hierop 
aangepast, tenzij deze wettelijke bepalingen de pensioenovereenkomst aantasten. In 
dat geval dient de vennootschap eerst in overleg met het daarvoor bestemde gremium 
de pensioenovereenkomst te wijzigen. Het pensioenreglement wordt conform de in de 
statuten van de stichting vastgelegde procedure aangepast. 

 
Artikel 17 Bijzonder partnerpensioen 
 
1. In geval van scheiding ontstaat voor de gewezen partner een recht op bijzonder 

partnerpensioen onder aftrek van een eventueel al eerder toegekend bijzonder 
partnerpensioen. Indien de eerdere gewezen partner reeds is overleden of overlijdt 
vóórdat de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde overlijdt, vindt de vermindering 
niet plaats c.q. wordt de vermindering ongedaan gemaakt.  

 
 
 


