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Artikel 14 Beëindiging van het dienstverband voor de pensioendatum 

  

Indien het dienstverband van de werknemer eindigt, anders dan ten gevolge van overlijden 

of arbeidsongeschiktheid, en uit hoofde daarvan het deelnemerschap aan de regelingen 

omschreven in het onderhavige reglement wordt beëindigd, verkrijgt de gewezen 

deelnemer een premievrije aanspraak op: 

a. de in de basispensioenregeling opgebouwde ouderdomspensioen; en 

b. de in de regeling partnerpensioen en wezenpensioen opgebouwde rechten op 

levenslang partnerpensioen en wezenpensioen. 

Bij beëindiging van het deelnemerschap ontstaat geen recht op een premievrije aanspraak 

op een tijdelijk partnerpensioen en eveneens niet op een partner- en/of wezenpensioen 

indien de deelnemer de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt. 

Indien sprake is van arbeidsongeschiktheid, wordt de premievrije voortzetting en daarmee 

het deelnemerschap aan de regelingen omschreven in het onderhavige reglement 

beëindigd op het moment dat er geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid, maar 

uiterlijk met ingang van de pensioendatum.  

 
Artikel 15 Voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 

 

1. Indien de deelnemer arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of in de zin van de Wet Werk en Inkomen 

naar Arbeidsvermogen (WIA) en een uitkering krachtens de WAO of de WIA ontvangt 

en deelnemer is geworden voorafgaand aan de 1e ziektedag, heeft de deelnemer recht 

op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw voor het gedeelte dat de 

deelnemer arbeidsongeschikt is. De vennootschap en de deelnemer zijn voor dit 

gedeelte geen premie verschuldigd zoals bedoeld in artikel 13. Voor het 

arbeidsgeschikte deel vindt de pensioenopbouw plaats conform het overige in dit 

reglement en is naar rato premie verschuldigd, voor zover tussen de deelnemer en de 

werkgever nog een arbeidsovereenkomst van toepassing is.  

 

Indien voor het arbeidsgeschikte deel niet langer een arbeidsovereenkomst van 

toepassing is, is artikel 14 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.  

De maximale pensioenbouw is gelijk aan wat de deelnemer in een voltijdsfunctie had 

kunnen opbouwen. 
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2. Bij premievrije voortzetting worden de jaren van arbeidsongeschiktheid beschouwd als 

deelnemerstijd in de zin van artikel 4 van dit reglement en wordt de pensioenopbouw 

voortgezet op basis van de in de volgende tabel opgenomen percentages: 

 

Indien de mate van 

arbeidsongeschiktheid 

bedraagt: 

wordt bij uitkering 

krachtens de WAO 

voortgezet voor: 

en bij uitkering 

krachtens de wet WIA 

voortgezet voor: 

80% of meer 

65%-80% 

55%-65% 

45%-55% 

35%-45% 

25%-35% 

15%-25% 

 

100% 

  50% 

  50% 

  50% 

  50% 

    0% 

    0% 

100% 

72,5% 

60% 

50% 

40% 

0% 

0% 

 

Bij wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt de mate van premievrije 

voorzetting conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel aangepast, voor zover sprake 

is van een arbeidsovereenkomst.  

 

Indien na beëindiging van de arbeidsovereenkomst de mate van 

arbeidsongeschiktheid stijgt, vindt geen verhoging van de premievrije voorzetting 

conform dit reglement plaats. Indien na beëindiging van de arbeidsovereenkomst de 

mate van arbeidsongeschiktheid daalt, wordt de mate van premievrije voortzetting 

conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel aangepast. 

 

3. Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid wordt de pensioengrondslag op 

dezelfde wijze aangepast als de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en de 

ingegane pensioenen als omschreven in artikel 8 van dit reglement. Uitgangspunt is de 

pensioengrondslag van de deelnemer op het tijdstip waarop de uitkering krachtens de 

WAO of de WIA aanvangt. 

 

4. Ten aanzien van het tijdstip van aanvang en beëindiging alsmede de mate van 

arbeidsongeschiktheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden de beslissingen van 

de instelling die belast is met de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetgeving 

gevolgd. 

 

5. Het reglement zoals dit geldt op datum waarop de deelnemer arbeidsongeschikt wordt, 

inclusief alle wijzigingen van dat reglement nadien, is van toepassing op de premievrije 

voorzetting.  

 


