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Variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen 

8. De (gewezen) deelnemer heeft de keuze om vanaf de pensioendatum eerst een 

periode van maximaal 10 jaar een hoog ouderdomspensioen te ontvangen en daarna 

een laag ouderdomspensioen of andersom. 

De eerste periode wordt bepaald in hele maanden gerekend vanaf de gekozen 

pensioendatum. 

Het lage ouderdomspensioen mag niet lager zijn dan 75% van het hoge 

ouderdomspensioen. 

De keuze voor een variatie in de hoogte van de pensioenuitkering heeft geen invloed 

op de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen. 

Bij deze keuzemogelijkheid worden de pensioenuitkeringen actuarieel herrekend op 

basis van de factoren zoals vastgelegd in bijlage 2.  

 

Algemeen 

9. De factoren zoals bedoeld in lid 5, 6 en 8 van dit artikel, worden vastgesteld op basis 

van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. Deze factoren zijn van toepassing in de 

periode zoals opgenomen in bijlage 2 en worden in principe voor een periode van 3 

jaar vastgesteld door het bestuur, nadat het bestuur de actuaris hierover heeft gehoord. 

In geval van gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld ingrijpende wijzigingen in de 

populatie van (gewezen) deelnemers en/of gepensioneerden of wijziging van de 

pensioenrichtleeftijd zoals genoemd in artikel 6b van dit reglement) kan de stichting ook 

tussentijds bij bestuursbesluit overgaan tot wijziging van deze factoren.  

 

10. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij een combinatie van 

flexibiliseringsmogelijkheden (inclusief de mogelijkheden rondom uitruil van 

pensioensoorten) een volgorde in acht te nemen. 

 

Artikel 6b Pensioenrichtleeftijd 

1. Met ingang van 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. 
 

Toename van de levensverwachting 

2. Voor de (gewezen) deelnemers kan de geldende pensioenrichtleeftijd worden 

verhoogd, indien en voor zover wet- en regelgeving hiertoe dwingt.  

De verhoging zal plaatsvinden voor alle deelnemers en gewezen deelnemers die de 

pensioenrichtleeftijd op het moment van inwerkingtreding van de verhoogde 

pensioenrichtleeftijd nog niet hebben bereikt en wordt toegepast per de datum waarop 

de fiscale pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. 

Voor de deelnemer blijft voor de einddatum van de premievrije pensioenopbouw de 

pensioenrichtdatum gelden zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel, tenzij het bestuur 

hier anders over besluit. 

 


