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11. Indien de stichting door toepassing van dit artikel wil afkopen op of na de reguliere 
ingangsdatum van het ouderdomspensioen, en het moment waarop de stichting wil 
afkopen ligt voor of op de datum waarop het ouderdomspensioen op grond van de 
Algemene Ouderdomswet ingaat, dan heeft de belanghebbende het recht ervoor te 
kiezen dat het ouderdomspensioen waarop de afkoop betrekking heeft, ingaat op de 
eerste dag van de maand volgend op de datum waarop het ouderdomspensioen op 
grond van de Algemene Ouderdomswet ingaat. De stichting koopt af op het moment 
dat het ouderdomspensioen waarop de afkoop betrekking heeft ingaat. 

 
Artikel 10 Waardeoverdracht 
 
1. Indien een (nieuwe) deelnemer een verzoek tot waardeoverdracht heeft gedaan, zal de 

stichting de ontvangen overdrachtswaarde aanwenden ter verwerving van 
pensioenaanspraken conform dit pensioenreglement, een en ander met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 71 Pensioenwet en het bepaalde in artikel 18 tot en met 28 
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 

 
2. De door de stichting in verband met waardeoverdracht verkregen koopsom zoals 

bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt aangewend voor ouderdomspensioen, 
partnerpensioen en wezenpensioen in de verhouding 100:70:14. Vervolgens worden 
de verkregen aanspraken behandeld alsof zij in deze pensioenregeling zelf zijn 
opgebouwd. 

 
3. Gewezen deelnemers kunnen de overdrachtswaarde van hun pensioenaanspraken 

overdragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever, een en ander met 
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. De stichting zal in 
beginsel kleine pensioenaanspraken overdragen aan een andere pensioenuitvoerder 
van de gewezen deelnemer, tenzij de kleine pensioenaanspraak een bedrag is van 

. In dat geval komt de kleine 
pensioenaanspraak te vervallen. 

 
4. De stichting werkt mee aan alle overige verplichtingen tot waardeoverdracht alsmede 

aan inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenaanspraken conform de 
Pensioenwet. Indien de stichting een bevoegdheid tot waardeoverdracht heeft, zal het 
bestuur per specifieke situatie een besluit nemen of al dan niet wordt meegewerkt aan 
de betreffende waardeoverdracht. Hierbij worden de belangen van de overige 
aanspraakgerechtigden en de stichting zelf evenwichtig afgewogen. Voor alle 
waardeoverdrachten zijn de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing. 

 
 
 


