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Artikel 19 Algemene bepalingen inzake (bijzonder) partnerpensioen en   

  ouderdomspensioen 

 

1. De aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan zonder toestemming van de daartoe 

volgens dit pensioenreglement gerechtigde niet bij overeenkomst tussen diens 

echteno(o)t(e) of geregistreerde partner en de stichting of de vennootschap worden 

verminderd. 

 

2. De aanspraak op ouderdomspensioen of het saldo van de pensioenbestemmings-

rekening van een (gewezen) deelnemer kan zonder toestemming van diens 

echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner niet bij overeenkomst tussen enerzijds de 

(gewezen) deelnemer en anderzijds de stichting of de vennootschap worden 

verminderd, tenzij het recht op pensioenverevening ingevolge de Wet verevening 

pensioenrechten bij scheiding is uitgesloten door de echtgenoten of geregistreerde 

partners. 
 

Artikel 20 Informatieverplichting van de stichting 

 
Artikel 20a Informatie aan de deelnemers 

 

1. De stichting verstrekt binnen drie maanden na de start van de verwerving van 

pensioenaanspraken informatie over de kenmerken van de pensioenregeling, de 

uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie 

van de deelnemer kunnen vergen. De deelnemer wordt daarbij tevens gewezen op de 

website van de stichting en de mogelijkheid om het pensioenregister te raadplegen. 

 

2. De stichting verstrekt jaarlijks in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht de 

volgende informatie; 

a. een opgave van de verworven pensioenaanspraken; 

b. informatie over de toeslagverlening; 

c. informatie over de vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op 

grond van artikel 134 Pensioenwet; 

d. een opgave van de aan het kalenderjaar toe te schrijven aangroei van 

pensioenaanspraken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.127 Wet 

inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. 

 

3. De stichting verstrekt bij einde van het deelnemerschap de volgende informatie: 

a. een opgave van de opgebouwde aanspraken; 

b. informatie over de toeslagverlening;  

c. voor de deelnemer specifieke informatie in verband met de beëindiging van het  

 deelnemerschap; 

d. informatie over omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de 

stichting; en 




