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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.  

 

2. De gewezen partner krijgt een zodanige aanspraak op een premievrij levenslang 

partnerpensioen als de deelnemer ten behoeve van die gewezen partner zou hebben 

verkregen, indien op het tijdstip van scheiding de deelneming zou zijn beëindigd 

anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 

3. Indien de scheiding plaatsvindt na de beëindiging van het deelnemerschap van de 

werknemer dan wel op of na de pensioendatum van de gepensioneerde, verkrijgt de 

gewezen partner een zodanige aanspraak op een premievrij levenslang 

partnerpensioen als de gewezen deelnemer of gepensioneerde ten behoeve van die 

gewezen partner heeft verkregen bij het eindigen van die deelneming dan wel op de 

pensioendatum. De stichting verstrekt aan de gewezen partner van de deelnemer, 

gewezen deelnemer of gepensioneerde een bewijs van diens aanspraak. 

 

 

 

 

 




