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Artikel 8 Koopkrachtvastheid 

 

1. Het bestuur zal indien en voor zover de middelen van de stichting dit toelaten, streven 

naar koopkrachtvastheid, wat inhoudt dat op 1 januari van enig jaar: 

a. op de pensioenrechten en pensioenaanspraken uit de basispensioenregeling en de 

regeling partnerpensioen en wezenpensioen toeslagen kunnen worden gegeven; 

b. de pensioengrondslag van de wegens arbeidsongeschiktheid ontslagen werknemer 

kan  worden verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de procentuele toeslag 

op de ingegane pensioenen. 

 

2. Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van 

maximaal de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Het bestuur 

beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden 

aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en 

wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement 

gefinancierd. 

 

3. Het bestuur kan ook besluiten om de in lid 2 genoemde toeslag gedeeltelijk toe te 

kennen. De beleidsdekkingsgraad zal hierbij als leidraad fungeren. Toeslagverlening 

kan alleen plaatsvinden indien de beleidsdekkingsgraad ten minste 110% bedraagt. Er 

wordt niet meer toeslag toegekend dan naar verwachting in de toekomst gerealiseerd 

kan worden. Dat wil zeggen dat het vermogen zodanig dient te zijn dat de te geven 

toeslag jaarlijks, gedurende de hele toekomst, gegeven kan worden. 

 

4. Het bestuur kan naast de jaarlijkse toeslag besluiten tot het toekennen van 

inhaalindexatie over voorgaande jaren. Inhaalindexatie kan uitsluitend plaatsvinden 

indien dit geen gevolgen heeft voor de reguliere toeslagverlening, de 

beleidsdekkingsgraad ten minste gelijk blijft aan de vereiste dekkingsgraad en 

maximaal 1/10 van het vermogensoverschot hiertoe wordt aangewend. 

 

5. De uit dit artikel voortvloeiende toeslagen zullen steeds direct worden gefinancierd. 

 
Artikel 9 Afkoop 

 

1. Pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of 

prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan 

in gevallen voorzien in de Pensioenwet. 
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2. De stichting heeft het recht om op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de 

deelneming de pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer af te kopen, indien 

op basis van de tot het tijdstip van beëindiging opgebouwde aanspraak op 

ouderdomspensioen op jaarbasis op de pensioenrichtdatum minder zal bedragen dan 

het bedrag zoals opgenomen in bijlage 1, tenzij de gewezen deelnemer binnen twee 

jaar na beëindiging van het deelnemerschap heeft gemeld dat een procedure tot 

waardeoverdracht is gestart. Een bijbehorende aanspraak op partnerpensioen wordt 

eveneens afgekocht. 

 

3. Indien de pensioenrichtleeftijd minder dan twee jaar van het moment van beëindiging 

van het deelnemerschap ligt, heeft de pensioenuitvoerder het recht om op de 

pensioendatum de aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen af te kopen, 

indien de uitkering van het ouderdomspensioen op de ingangsdatum minder bedraagt 

dan het bedrag zoals opgenomen in bijlage 1. 

 

4. Indien de stichting van de in het tweede lid respectievelijk derde lid genoemde 

afkoopmogelijkheid gebruik maakt, informeert de stichting de betrokkene binnen zes 

maanden na afloop van de termijn van twee jaar, respectievelijk binnen zes maanden 

na de pensioendatum. De stichting gaat over tot uitbetaling van de afkoopwaarde 

binnen de hiervoor bedoelde termijn van zes maanden. 

 

5. De stichting kan na de pensioendatum dan wel na twee jaar en zes maanden na 

beëindiging van het deelnemerschap met instemming van de gepensioneerde 

respectievelijk de gewezen deelnemer pensioenaanspraken afkopen, indien de hoogte 

van het ouderdomspensioen op jaarbasis per 1 januari van dat jaar lager is dan het 

bedrag zoals opgenomen in bijlage 1. 

6. De stichting heeft het recht om een recht op partnerpensioen of het wezenpensioen bij 

ingang af te kopen, indien de uitkering op de ingangsdatum minder bedraagt dan het 

bedrag zoals opgenomen in bijlage 1. Als de stichting gebruik maakt van dit recht 

informeert de stichting de partner hierover binnen zes maanden na de ingangsdatum 

en gaat over tot uitbetaling van de afkoopwaarde aan de partner en/of de wees binnen 

deze termijn. Ook na zes maanden na de ingangsdatum kan de stichting besluiten tot 

afkoop, mits de partner daarmee instemt en het partner- of wezenpensioen per  

1 januari van het betreffende jaar minder bedraagt dan het bedrag zoals opgenomen in 

bijlage 1. 
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7. De stichting heeft het recht om een aanspraak op bijzonder partnerpensioen bij 

scheiding af te kopen, indien de uitkering op de ingangsdatum minder zal bedragen 

dan het bedrag zoals opgenomen in bijlage 1. Indien de stichting gebruik maakt van dit 

recht informeert de stichting de gewezen partner hierover binnen zes maanden na 

melding van de scheiding en gaat over tot uitbetaling van de afkoopwaarde aan de 

gewezen partner binnen deze termijn. Ook na zes maanden na de melding van de 

scheiding kan het bijzonder partnerpensioen worden afgekocht, mits de gewezen 

partner daarmee instemt en het bijzonder partnerpensioen per 1 januari van het 

betreffende jaar minder bedraagt dan het bedrag zoals opgenomen in bijlage 1. 

8. De afkoopbedragen als bedoeld in de voorgaande leden worden jaarlijks herzien 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 66 lid 8 Pensioenwet. 

 

9. De afkoopwaarde wordt ter beschikking gesteld aan de rechthebbende conform de 

Pensioenwet. Indien het ouderdomspensioen en de bijbehorende aanspraken worden 

afgekocht, wordt de volledige afkoopwaarde aan de gewezen deelnemer of 

gepensioneerde te beschikking gesteld, met uitzondering van de afkoopwaarde van 

het bijbehorende bijzonder partnerpensioen welke ter beschikking wordt gesteld aan 

de gewezen partner.  

10. De stichting stelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 66 lid 9 Pensioenwet een 

afkoopvoet vast op basis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. Deze afkoopvoet 

is van toepassing in de periode zoals opgenomen in bijlage 3 en wordt in principe voor 

een periode van 3 jaar opnieuw vastgesteld door het bestuur, nadat het bestuur de 

actuaris hierover heeft gehoord. In geval van gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld 

ingrijpende wijzigingen in de populatie van (gewezen) deelnemers en/of 

gepensioneerden of wijziging van de pensioenrichtleeftijd zoals genoemd in artikel 6b) 

kan de stichting ook tussentijds bij bestuursbesluit overgaan tot wijziging van de 

afkoopvoet. 

 

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 gewezen deelnemer 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.  

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002221&g=2017-01-03&z=2017-01-03



