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Artikel 5 Pensioengrondslag 

 

1. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend jaarsalaris verminderd met de 

franchise. 

 

2. Het pensioengevend jaarsalaris wordt volledig in aanmerking genomen. Voor 

parttimers wordt dit pensioengevend jaarsalaris herleid naar een pensioengevend 

jaarsalaris op fulltime basis. Hiertoe wordt het op parttime basis berekende 

pensioengevend jaarsalaris gedeeld door de parttime factor. 

 

3. Het pensioengevend jaarsalaris op fulltime basis wordt vanaf 1 januari 2015 

gemaximeerd op het bedrag zoals bedoeld in artikel 18ga Wet op de Loonbelasting 

2001, eerste lid. Het voor het onderhavige kalenderjaar geldende maximum is 

opgenomen in het overzicht in bijlage 1. 

 

4. De franchise zal jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de hand van de 

algemene loonontwikkeling in de CAO in het voorgaande jaar. De voor het 

onderhavige kalenderjaar geldende franchise is opgenomen in bijlage 1. 

 
Artikel 6a Basispensioenregeling 

 

1. De basispensioenregeling verleent iedere deelnemer aanspraken op levenslang 

ouderdomspensioen. 

 

2. Voor het onderhavige kalenderjaar geldt voor het ouderdomspensioen een opbouw 

van het percentage van de in dat jaar geldende pensioengrondslag, zoals opgenomen 

in bijlage 1. Het ouderdomspensioen is bij ingang gelijk aan de som van de jaarlijks 

verkregen aanspraken op ouderdomspensioen, vermeerderd met de eventuele 

toeslagen als bedoeld in artikel 8 van dit reglement en verminderd met eventuele 

kortingen zoals bedoeld in artikel 13 lid 6 van dit reglement. Op basis van artikel 13 lid 

4 en 5 van dit reglement, kan de stichting bij bestuursbesluit overgaan tot wijziging van 

het opbouwpercentage.  

 

3. De opbouw van ouderdomspensioen wordt (pro rata) gestaakt gedurende de periode 

dat ouderschapsverlof, verlof uit hoofde van de levensloopregeling of andere vormen 

van onbetaald verlof wordt opgenomen. Het opnemen van onbetaald verlof is tot een 

maximum van 18 maanden niet van invloed op de dekking van het partnerpensioen. 

 

4. Indien de pensioenrichtleeftijd op grond van artikel 6b lid 2 van dit reglement 

(gedurende enig jaar) wordt verhoogd, blijft het in dat jaar toegepaste 

opbouwpercentage ongewijzigd, tenzij het bestuur anderszins besluit. 
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5. Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd in Euro’s 

op een bankrekeningnummer van een onder toezicht staande financiële instelling tot 

en met de maand van overlijden van de pensioengerechtigde. 

 

6. Het ouderdomspensioen van een (gewezen) deelnemer kan eerder ingaan dan de 

pensioenrichtdatum. Indien de (gewezen) deelnemer het pensioen wil laten ingaan 

vóór de leeftijd van 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd, dient de (gewezen) 

deelnemer op de pensioeningangsdatum te verklaren dat de op dat moment 

aanwezige dienstbetrekking(en) is (zijn) beëindigd, dat de (gewezen) deelnemer niet 

van plan is activiteiten te gaan verrichten ter verwerving van inkomen én dat geen 

sprake is van een wettelijke verplichting om mee te werken aan het verkrijgen van 

arbeid (bijvoorbeeld een sollicitatieverplichting).  

Bij het vervroegen van de pensioenrichtdatum wordt de aanspraak op 

ouderdomspensioen actuarieel herrekend op basis van de factoren zoals vastgelegd in 

bijlage 2. Het partnerpensioen wordt vastgesteld op 70% van het actuarieel verlaagde 

ouderdomspensioen. Indien de (gewezen) deelnemer een partner heeft, is voor deze 

vervroeging de toestemming vereist van die partner. Voor de arbeidsongeschikte 

deelnemer geldt daarnaast dat de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw 

zoals bedoeld in artikel 15, wordt beëindigd. 

 

7. De ingangsdatum van het ouderdomspensioen van een (gewezen) deelnemer kan op 

verzoek van de (gewezen) deelnemer worden uitgesteld tot uiterlijk de datum waarop 

de (gewezen) deelnemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-

gerechtigde leeftijd. Bij deze keuzemogelijkheid worden de pensioenuitkeringen 

actuarieel herrekend op basis van de factoren zoals vastgelegd in bijlage 2. 
 

8. De factoren zoals bedoeld in lid 6 en 7 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. 

 
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: 

a. wet- en regelgeving hiertoe dwingt; of 


