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Artikel 13 Financiering 

 

1. De financiering van de aanspraken uit de basispensioenregeling en de regeling 

partnerpensioen en wezenpensioen vindt plaats door middel van een (gedempte) 

kostendekkende premie. In de uitvoeringsovereenkomst is bepaald dat de werkgever 

jaarlijks een vaste premie van 13% van de som van de pensioengevende 

jaarsalarissen in dat jaar vermeerderd met 5% van de som van de 

pensioengrondslagen van de deelnemers in dat jaar, aan de stichting zal betalen. De 

deelnemersbijdrage wordt maandelijks door de werkgever op het bruto salaris van de 

betrokken deelnemer ingehouden. De hoogte van de totale bijdrage wordt niet 

aangepast in verband met de financiële positie van de stichting. 

 

2. De aan verstreken deelnemersjaren toe te rekenen pensioenaanspraken zijn steeds 

volledig gefinancierd. Het tijdelijke partnerpensioen, de risicodekking voor overlijden 

vóór de 21-jarige leeftijd en het aan toekomstige deelnemersjaren toe te rekenen 

levenslange partnerpensioen en wezenpensioen, worden gedekt tegen betaling van 

éénjarige risicopremies die onderdeel uitmaken van de vaste premie als bedoeld in lid 

1. 

 

3. De opbouw en de financiering van de pensioenaanspraken vinden gedurende het 

deelnemerschap ten minste evenredig in de tijd plaats. 

 

Verlaging opbouwpercentage – gesplitste kortingsregeling 

 

4. De in enig jaar volgens het pensioenreglement toe te kennen pensioenaanspraken 

kunnen niet uitgaan boven die welke gefinancierd kunnen worden uit de in dat jaar 

voor inkoop beschikbaar gestelde premie, eventueel vermeerderd met door de 

stichting, gehoord de actuaris, beschikbaar gestelde algemene middelen. 

 

5. Indien de bijdragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel alsmede de overige in dat jaar 

beschikbaar komende middelen niet voldoende zijn om de regelingen die in dit 

reglement zijn vastgelegd ten uitvoer te brengen, dan worden de op te bouwen 

aanspraken binnen de regeling voor dat jaar neerwaarts bijgesteld, zodanig dat de 

totaal voor dat jaar beschikbare middelen toereikend zijn. Het pensioenreglement 

wordt hierop aangepast. 

 

Korting pensioenaanspraken en -rechten 

 

6. Indien blijkt, of te verwachten is, dat de stichting op grond van de beschikbare 

middelen niet aan al haar (toekomstige) verplichtingen zal kunnen voldoen, kan het 

bestuur, met in achtneming van artikel 134 Pensioenwet, besluiten tot verlaging van de 

reeds opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten, tenzij op andere wijze in 

de benodigde middelen wordt voorzien.  


