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10. De stichting stelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 66 lid 7 Pensioenwet een 

afkoopvoet vast op basis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. Deze afkoopvoet 

is van toepassing in de periode zoals opgenomen in bijlage 3 en wordt in principe voor 

een periode van 3 jaar opnieuw 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) 

kan de stichting ook tussentijds bij bestuursbesluit overgaan tot wijziging van de 

afkoopvoet. 

 

11. Indien de stichting door toepassing van dit artikel wil afkopen op of na de reguliere 

ingangsdatum van het ouderdomspensioen, en het moment waarop de stichting wil 

afkopen ligt voor of op de datum waarop het ouderdomspensioen op grond van de 

Algemene Ouderdomswet ingaat, dan heeft de belanghebbende het recht ervoor te 

kiezen dat het ouderdomspensioen waarop de afkoop betrekking heeft, ingaat op de 

eerste dag van de maand volgend op de datum waarop het ouderdomspensioen op 

grond van de Algemene Ouderdomswet ingaat. De stichting koopt af op het moment 

dat het ouderdomspensioen waarop de afkoop betrekking heeft ingaat.  

 
Artikel 10 Waardeoverdracht 

 

1. Indien een deelnemer een verzoek tot waardeoverdracht heeft gedaan, zal de stichting 

de ontvangen overdrachtswaarde aanwenden ter verwerving van pensioenaanspraken 

conform dit pensioenreglement, een en ander met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 71 Pensioenwet en het bepaalde in artikel 18 tot en met 28 Besluit uitvoering 

Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 

 

2. De door de stichting in verband met waardeoverdracht verkregen koopsom zoals 

bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt aangewend voor ouderdomspensioen, 

partnerpensioen en wezenpensioen in de verhouding 100:70:14. Vervolgens worden 

de verkregen aanspraken behandeld alsof zij in deze pensioenregeling zelf zijn 

opgebouwd. 

 

3. Gewezen deelnemers kunnen de overdrachtswaarde van hun pensioenaanspraken 

overdragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever, een en ander met 

inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet.  

De stichting zal in beginsel kleine pensioenaanspraken overdragen aan een andere 

pensioenuitvoerder van de gewezen deelnemer, tenzij de kleine pensioenaanspraak 

een bedrag is van maximaal € 2 (twee euro) bruto per jaar. In dat geval komt de kleine 

pensioenaanspraak te vervallen. 
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4. De stichting werkt mee aan alle overige verplichtingen tot waardeoverdracht alsmede 

aan inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenaanspraken conform de 

Pensioenwet. Indien de stichting een bevoegdheid tot waardeoverdracht heeft, zal het 

bestuur per specifieke situatie een besluit nemen of al dan niet wordt meegewerkt aan 

de betreffende waardeoverdracht. Hierbij worden de belangen van de overige 

aanspraakgerechtigden en de stichting zelf evenwichtig afgewogen. Voor alle 

waardeoverdrachten zijn de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige 

toepassing. 

 

Artikel 11 Uitbetaling 

 

De pensioenen worden door de stichting in maandelijkse termijnen bij nabetaling 

uitgekeerd op een bankrekening van een onder toezicht staande financiële instelling dat 

door de pensioengerechtigde is kenbaar gemaakt aan de stichting, onder inhouding van 

de verschuldigde belasting(en) en/of premies waar dit ingevolge enig wettelijk voorschrift 

verplicht is. 
 

Artikel 12 Verzekering 

 

1. Ter dekking van de uit dit reglement voortvloeiende pensioenverplichtingen kan de 

stichting verzekeringen sluiten bij een verzekeraar, waarbij de stichting als 

bevoordeelde wordt aangewezen. 

Op de verzekeringen zijn de bepalingen ingevolge de Pensioenwet van toepassing. 

 

2. De polisvoorwaarden van de in dit artikel bedoelde verzekeringen zijn op verzoek van 

de belanghebbende ter inzage beschikbaar. 

 
Artikel 13 Financiering 

 

1. De financiering van de aanspraken uit de basispensioenregeling en de regeling 

partnerpensioen en wezenpensioen vindt plaats door middel van een (gedempte) 

kostendekkende premie. In de uitvoeringsovereenkomst is bepaald dat de werkgever 

jaarlijks een vaste premie van 13% van de som van de pensioengevende 

jaarsalarissen in dat jaar vermeerderd met 5% van de som van de 

pensioengrondslagen van de deelnemers in dat jaar, aan de stichting zal betalen. De 

deelnemersbijdrage wordt maandelijks door de werkgever op het bruto salaris van de 

betrokken deelnemer ingehouden. De hoogte van de totale bijdrage wordt niet 

aangepast in verband met de financiële positie van de stichting. 

 

 

 

 


