
 

 
  

20 

2. Voor de pensioenaanspraken die op grond van artikel 15 worden verworven geldt dat 

deze door de stichting worden gefinancierd uit een hiervoor aangehouden voorziening. 

 

Korting pensioenaanspraken en -rechten 

 

3. De stichting kan de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend 

verminderen indien de stichting gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de 

wettelijk gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de 

wettelijk gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen, de stichting niet in 

staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan deze eisen zonder dat de belangen 

van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere 

aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad en alle overige 

beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet 

in het herstelplan. Doorgevoerde kortingen kunnen in de toekomst worden 

gecompenseerd indien aan de voorwaarden zoals genomen in artikel 8 lid 2 en lid 3 is 

voldaan. 

 

4. De stichting informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en 

de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en 

pensioenrechten. De vermindering, bedoeld in dit artikellid, kan op zijn vroegst een 

maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever 

en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. 
 

Artikel 14 Beëindiging van het dienstverband voor de pensioendatum 

 

Vervallen 

 

Artikel 15 Voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 

 

1. Een deelnemer die op 31 december 2019 én op 1 januari 2020 arbeidsongeschikt is in 

de zin van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of in de zin van de 

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) én een uitkering krachtens de 

WAO of de WIA ontvangt én deelnemer is geworden voorafgaand aan de 1e ziektedag, 

heeft recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw voor het gedeelte dat 

de deelnemer arbeidsongeschikt is. Er is voor dit gedeelte een voorziening door de 

stichting aangehouden.  

 

Voor het arbeidsgeschikte deel vindt geen pensioenopbouw plaats conform het overige 

in dit reglement. Artikel 27 is voor dit deel van overeenkomstige toepassing. 

 

De maximale pensioenbouw is gelijk aan wat de deelnemer in een voltijdsfunctie had 

kunnen opbouwen. 

 


