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Artikel 8 Koopkrachtvastheid 

 

1. Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken kan jaarlijks per 1 januari een toeslag 

worden verleend gebaseerd op (een percentage van) de consumentenprijsindex. De 

eventuele toeslagverlening is voorwaardelijk, er bestaat geen recht op. Voor deze 

voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie 

betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 

 

2. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en 

pensioenaanspraken worden aangepast. Hierbij baseert het bestuur zich op de 

beleidsdekkingsgraad op de laatste dag van het derde kwartaal voorafgaand aan het 

kalanderjaar waarin de toeslagverlening plaatsvindt.  

Toeslagverlening kan alleen plaatsvinden indien de beleidsdekkingsgraad ten minste 

110% bedraagt. Er wordt niet meer toeslag toegekend dan naar verwachting in de 

toekomst gerealiseerd kan worden. Dat wil zeggen dat het vermogen zodanig dient te 

zijn dat de te geven toeslag jaarlijks, gedurende de hele toekomst, gegeven kan 

worden. 

 

3. Het bestuur kan naast de jaarlijkse toeslag besluiten tot het toekennen van 

inhaalindexatie of compensatie van eerder doorgevoerde kortingen uit de voorgaande 

jaren. Hierbij wordt geen maximering in acht genomen.  

Inhaalindexatie of compensatie van korting kan uitsluitend plaatsvinden indien dit geen 

gevolgen heeft voor de reguliere toeslagverlening, de beleidsdekkingsgraad ten 

minste gelijk blijft aan de vereiste dekkingsgraad en maximaal 1/5 van het 

vermogensoverschot hiertoe wordt aangewend.  

De laatste gemiste toeslag wordt als eerste ingehaald. Indien een samenloop het een 

compensatie voor een in het verleden doorgevoerde korting plaatsvindt, wordt de 

korting als eerste gecompenseerd. 

 

4. De uit dit artikel voortvloeiende toeslagen zullen steeds direct worden gefinancierd. 

 

Artikel 9 Afkoop 

 

1. Pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of 

prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan 

in gevallen voorzien in de Pensioenwet. 

 

2. De stichting heeft het recht om bij de ingang van het ouderdomspensioen een 

aanspraak op ouderdomspensioen en andere (bijbehorende) aanspraken ten behoeve 

van de gepensioneerde of zijn nabestaanden af te kopen, indien de uitkering van het 

ouderdomspensioen op de ingangsdatum minder bedraagt dan het bedrag zoals 

opgenomen in bijlage 1, en de gepensioneerde geen bezwaar heeft gemaakt tegen de 

afkoop indien de deelneming is geëindigd vóór 1 januari 2007 óf de gepensioneerde 


