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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. 
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2. De aan verstreken deelnemersjaren toe te rekenen pensioenaanspraken zijn steeds 

volledig gefinancierd. Het tijdelijke partnerpensioen, de risicodekking voor overlijden 

vóór de 21-jarige leeftijd en het aan toekomstige deelnemersjaren toe te rekenen 

levenslange partnerpensioen en wezenpensioen, worden gedekt tegen betaling van 

éénjarige risicopremies die onderdeel uitmaken van de vaste premie als bedoeld in lid 

1. 

 

3. De opbouw en de financiering van de pensioenaanspraken vinden gedurende het 

deelnemerschap ten minste evenredig in de tijd plaats. 

 

Verlaging opbouwpercentage – gesplitste kortingsregeling 

 

4. De in enig jaar volgens het pensioenreglement toe te kennen pensioenaanspraken 

kunnen niet uitgaan boven die welke gefinancierd kunnen worden uit de in dat jaar 

voor inkoop beschikbaar gestelde premie, eventueel vermeerderd met door de 

stichting, gehoord de actuaris, beschikbaar gestelde algemene middelen. 

 

5. Indien de bijdragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel alsmede de overige in dat jaar 

beschikbaar komende middelen niet voldoende zijn om de regelingen die in dit 

reglement zijn vastgelegd ten uitvoer te brengen, dan worden de op te bouwen 

aanspraken binnen de regeling voor dat jaar neerwaarts bijgesteld, zodanig dat de 

totaal voor dat jaar beschikbare middelen toereikend zijn. Het pensioenreglement 

wordt hierop aangepast. 

 

Korting pensioenaanspraken en -rechten 

 

6. 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. 

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. 
 


