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Artikel 4 Deelnemersjaren 

 

A. Voor de basispensioenregeling 

 

1. Onder deelnemersjaren wordt verstaan de periode vanaf het moment van 

indiensttreding, met inachtneming van artikel 2 lid 1, tot en met 31 oktober 2021. 

 

2. Voor de deelnemer die parttimer is, worden de deelnemersjaren omgerekend naar 

fulltime equivalenten door de deelnemersjaren met de parttime factor te 

vermenigvuldigen. 

 

B. Voor de regeling partnerpensioen en wezenpensioen 

 

1. Onder de fictieve deelnemersjaren wordt verstaan de periode vanaf de 

overlijdensdatum tot de dag waarop de overleden deelnemer de – in het overlijdensjaar 

geldende – pensioenrichtleeftijd zoals genoemd in artikel 6b zou hebben bereikt.  

 

2. Voor de overleden deelnemer die parttimer was, worden de fictieve deelnemersjaren 

omgerekend naar fulltime equivalenten door de fictieve deelnemersjaren met de 

parttime factor te vermenigvuldigen. 

 

Artikel 5 Pensioengrondslag 

 

De pensioengrondslag van de deelnemer is vastgesteld op 31 oktober 2021 en staat 

vermeld op het in 2021 verstrekte pensioenoverzicht.  

 

Artikel 6a Basispensioenregeling 

 

1. De basispensioenregeling verleent iedere deelnemer aanspraken op levenslang 

ouderdomspensioen. 

 

2. Voor het ouderdomspensioen geldt een opbouwpercentage van 1,6%. Het 

ouderdomspensioen is bij ingang gelijk aan de som van de jaarlijks verkregen 

aanspraken op ouderdomspensioen, vermeerderd met de eventuele toeslagen als 

bedoeld in artikel 8 van dit reglement en verminderd met eventuele kortingen zoals 

bedoeld in artikel 13 lid 3 van dit reglement.  

 

3. Indien de pensioenrichtleeftijd op grond van artikel 6b lid 2 van dit reglement 

(gedurende enig jaar) wordt verhoogd, blijft het in dat jaar toegepaste 

opbouwpercentage ongewijzigd, tenzij het bestuur anderszins besluit. 
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4. Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd in Euro’s op 

een bankrekeningnummer van een onder toezicht staande financiële instelling tot en 

met de maand van overlijden van de pensioengerechtigde. 

 

Flexibilisering 

 

Vervroegen en uitstellen van de pensioenrichtdatum 

5. Het ouderdomspensioen van een (gewezen) deelnemer kan eerder ingaan dan de 

pensioenrichtdatum, doch niet eerder dan 5 jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Vervroegen vindt plaats over een periode bepaald in hele maanden gerekend vanaf de 

pensioenrichtdatum. 

Bij het vervroegen van de pensioenrichtdatum wordt de aanspraak op 

ouderdomspensioen actuarieel herrekend op basis van de factoren zoals vastgelegd in 

bijlage 2.  

 

Bij het eerder laten ingaan van het ouderdomspensioen, blijft het bij het 

ouderdomspensioen behorende partnerpensioen en/of wezenpensioen ongewijzigd. 

Voor de (arbeidsongeschikte) deelnemer geldt dat de premievrije voortzetting van de 

pensioenopbouw zoals bedoeld in artikel 15, wordt beëindigd. 

 

6. De ingangsdatum van het ouderdomspensioen van een (gewezen) deelnemer kan op 

verzoek van de (gewezen) deelnemer worden uitgesteld tot uiterlijk de datum waarop 

de (gewezen) deelnemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-

gerechtigde leeftijd.  

Uitstel vindt plaats over een periode bepaald in hele maanden, gerekend vanaf de 

pensioenrichtdatum. Over de periode van uitstel vindt voor de deelnemer geen 

pensioenopbouw meer plaats. 

Bij deze keuzemogelijkheid worden de pensioenuitkeringen actuarieel herrekend op 

basis van de factoren zoals vastgelegd in bijlage 2.  

 

Deeltijdpensionering 

7. De (gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid zijn pensioen op de vervroegde 

pensioendatum gedeeltelijk in te laten gaan.  

Ingeval er voor deeltijdpensionering wordt gekozen, kan het ouderdomspensioen in 

stappen van veelvouden van 20% in gaan. 

De (gewezen) deelnemer kan in twee stappen gebruikmaken van het recht op 

deeltijdpensionering. Het pensioen dient bij de einddatum van de eerste stap volledig in 

te gaan en er kan geen nieuwe periode hoog-laag of laag-hoog gekozen worden. De 

lopende uitkering kan wel tussentijd worden aangepast. 

De datum waarop het ouderdomspensioen volledig ingaat kan zelf worden gekozen. Dit 

kan echter niet later zijn dan vijf jaar na de dag waarop de AOW-uitkering ingaat. 

Het deeltijdpensioen wordt actuarieel herrekend conform lid 5 en 6. 

 


