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b. sociale partners een verhoogde pensioenrichtleeftijd overeen komen.  

De verhoging zal plaatsvinden voor alle deelnemers en gewezen deelnemers die de 

pensioenrichtleeftijd op het moment van inwerkingtreding van de verhoogde 

pensioenrichtleeftijd nog niet hebben bereikt en wordt toegepast per 1 januari van het 

jaar volgend op het jaar waarin het bestuur mededeling heeft gedaan van de 

verhoging van de pensioenrichtleeftijd. 

 

Actuariële herrekening bij verhoging pensioenrichtleeftijd 

 

3. Indien sprake is van een verhoging van de pensioenrichtleeftijd op grond van dit 

artikel, worden alle opgebouwde aanspraken van de (gewezen) deelnemer actuarieel 

herrekend, indien en voor zover (fiscale) wet- en regelgeving zich hier niet tegen 

verzet. 

 

4. Indien sprake is van actuariële herrekening van de opgebouwde aanspraken dan zal 

deze herrekening collectief actuarieel neutraal plaatsvinden, inclusief de (nadien) 

hierover toegekende toeslagen en/of kortingen. De factor waarmee de herrekening 

plaatsvindt, is opgenomen in bijlage 1. 
 

5. De (gewezen) deelnemer kan het actuarieel herrekende pensioen eerder laten 

ingaan, zoals nader is omschreven in artikel 6a lid 6 van dit reglement. Hierbij geldt 

aanvullend dat voor wat betreft de tot de datum van herrekening opgebouwde 

pensioenaanspraken de direct voorafgaand aan de datum van herrekening 

vastgestelde pensioenaanspraken zullen worden verkregen. Deze garantie geldt 

zolang de stichting de pensioenregeling uitvoert. Hierbij wordt rekening gehouden met 

eventuele verlagingen van de aanspraken op grond van artikel 13 lid 6 van dit 

reglement en eventuele toeslagverlening op grond van artikel 8 van dit reglement. 

 
Artikel 7 Regeling partnerpensioen en wezenpensioen 

 

1. De regeling partnerpensioen en wezenpensioen verleent iedere deelnemer 

aanspraken op partner- en/of wezenpensioen. 

 

Levenslang en tijdelijk partnerpensioen 

 

2. Bij overlijden van de gepensioneerde bedraagt het jaarlijkse levenslange 

partnerpensioen voor de partner 70% van het laatstelijk uitgekeerde 

ouderdomspensioen. De uitkering uit hoofde van het levenslange partnerpensioen is 

nihil, indien de gepensioneerde overlijdt binnen één jaar na het vóór de 

pensioendatum aangegane huwelijk, geregistreerd partnerschap, de notarieel 

verleden samenlevingsovereenkomst of gezamenlijke huishouding én het overlijden 

op dat moment redelijkerwijs te verwachten was. 
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3. Bij overlijden van de gewezen deelnemer (vóór de pensioendatum) bedraagt het 

jaarlijkse levenslange partnerpensioen voor de partner 70% van het opgebouwde 

ouderdomspensioen. De uitkering uit hoofde van het levenslange partnerpensioen is 

nihil, indien de gewezen deelnemer overlijdt binnen één jaar na het vóór de 

pensioendatum aangegane huwelijk, geregistreerd partnerschap, de notarieel 

verleden samenlevingsovereenkomst of gezamenlijke huishouding én het overlijden 

op dat moment redelijkerwijs te verwachten was. 

 

4. Bij overlijden van de deelnemer (vóór de pensioendatum) bedraagt het jaarlijkse 

levenslange partnerpensioen voor de partner 70% van het ouderdomspensioen dat 

zou zijn verkregen bij voortzetting van het dienstverband tot de in het overlijdensjaar 

van de deelnemer geldende pensioenrichtdatum bij een ongewijzigde 

pensioengrondslag.  

 De uitkering uit hoofde van het levenslange partnerpensioen is nihil, indien de 

deelnemer overlijdt binnen één jaar na het vóór de pensioendatum aangegane 

huwelijk, geregistreerd partnerschap, de notarieel verleden 

samenlevingsovereenkomst of gezamenlijke huishouding én het overlijden op dat 

moment redelijkerwijs te verwachten was.  

 

5. De uitkering van het levenslang partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand 

volgend op de overlijdensdatum van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en 

wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin het overlijden van de partner valt. 

 

6.  Op de uitkering van het levenslang partnerpensioen wordt de uitkering van bijzonder 

partnerpensioen (artikel 17) in mindering gebracht. Indien een gewezen partner met 

recht op bijzonder partnerpensioen is overleden voordat de (gewezen) deelnemer of 

gepensioneerde is overleden, vindt een vermindering niet plaats. 

 

7. Bij overlijden van de deelnemer (vóór de pensioendatum) ontvangt de partner een 

tijdelijke uitkering ter grootte van 5% van het ouderdomspensioen dat zou zijn 

verkregen bij voortzetting van het dienstverband tot de in het overlijdensjaar van de 

deelnemer geldende pensioenrichtdatum bij een ongewijzigde pensioengrondslag. Dit 

bedrag wordt verhoogd met een vast bedrag vermenigvuldigd met de parttime factor. 

Het vaste bedrag is opgenomen in bijlage 1 en wordt jaarlijks per 1 januari herzien 

overeenkomstig de jaarlijkse nabestaandenuitkering ingevolge de Algemene 

nabestaandenwet inclusief vakantietoeslag en exclusief tegemoetkoming Anw. 

De tijdelijke uitkering is nihil, indien de deelnemer overlijdt binnen één jaar na het 

aangegane huwelijk, geregistreerd partnerschap, notarieel verleden 

samenlevingsovereenkomst of gezamenlijke huishouding én het overlijden op dat 

moment redelijkerwijs te verwachten was.  
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8. De uitkering van het tijdelijke partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand 

volgend op de overlijdensdatum van de deelnemer en wordt uitgekeerd in Euro’s op 

een bankrekeningnummer van een onder toezicht staande financiële instelling tot de 

maand waarin de partner de in het overlijdensjaar van de deelnemer geldende 

pensioenrichtleeftijd bereikt, dan wel tot het einde van de maand waarin de eerdere 

overlijdensdatum van de partner valt. 

 

9. Het levenslange en tijdelijke partnerpensioen wordt gereduceerd met 2,5% voor elk 

jaar dat de partner meer dan 10 jaar jonger is dan de (gewezen) deelnemer of 

gepensioneerde.  

 

Wezenpensioen 

 

10. Bij overlijden van de gewezen deelnemer of gepensioneerde bedraagt de uitkering uit 

hoofde van het wezenpensioen 14% van het opgebouwde dan wel uitgekeerde 

ouderdomspensioen.  

Bij overlijden van de deelnemer bedraagt de uitkering uit hoofde van het 

wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen dat zou zijn verkregen bij 

voortzetting van het dienstverband tot de in het overlijdensjaar van de deelnemer 

geldende pensioenrichtdatum bij een ongewijzigde pensioengrondslag. Het 

wezenpensioen wordt voor volle wezen verdubbeld, met ingang van de dag volgend op 

de maand van het overlijden van de (gewezen) partner van de (gewezen) deelnemer, 

tenzij de wees op het moment van overlijden van de (gewezen) partner van de 

(gewezen) deelnemer reeds een volle wees was. 

 

11. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de 

overlijdensdatum van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en wordt uitgekeerd 

in Euro’s op een bankrekeningnummer van een onder toezicht staande financiële 

instelling tot het einde van de maand waarin de wees de 21-jarige leeftijd bereikt, dan 

wel tot het einde van de maand waarin de eerdere overlijdensdatum van de wees valt. 

 

Uitruil partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen 

 

12. Indien de (gewezen) deelnemer een partner heeft, kan de (gewezen) deelnemer 

ervoor kiezen om op de pensioendatum het opgebouwde levenslange partnerpensioen 

(gedeeltelijk) uit te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. Indien de (gewezen) 

deelnemer op de pensioendatum géén partner heeft, wordt, met inachtneming van lid 

13 van dit artikel, het volledige opgebouwde levenslange partnerpensioen uitgeruild 

tegen een hoger ouderdomspensioen. De geldende uitruilfactor is opgenomen in 

bijlage 2 bij dit reglement. Bij de vaststelling van de uitruilfactor is voldaan aan het 

vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid.  

 

 



 

 

  

14 

 Dit houdt in dat de collectieve actuariële waarde van het door uitruil te verkrijgen 

ouderdomspensioen ten minste gelijkwaardig is aan de op dezelfde grondslagen 

berekende collectieve actuariële waarde van het uit te ruilen partnerpensioen.  

De 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), kan de stichting ook 

tussentijds bij bestuursbesluit overgaan tot wijziging van deze factoren. 

 

13. Het bijzonder partnerpensioen van gewezen partners als bedoeld in artikel 17, kan en 

wordt niet voor uitruil aangewend. 

 

14. Een verzoek tot uitruil van het partnerpensioen, zoals bedoeld in de eerste volzin van 

lid 12 van dit artikel, dient door de (gewezen) deelnemer en diens partner ten minste 

één maand voor de pensioendatum schriftelijk bij de stichting te worden ingediend en 

door beide partners te zijn ondertekend. De handtekeningen dienen door een notaris of 

bij de gemeente te zijn bekrachtigd dan wel onder een toeziend oog van een door de 

stichting aangewezen medewerker van de vennootschap te zijn geplaatst. Bij het 

indienen van het hiervoor genoemde verzoek, dient een geldig legitimatiebewijs van de 

partner te worden overlegd. 

 
Artikel 8 Koopkrachtvastheid 

 

1. Het bestuur zal indien en voor zover de middelen van de stichting dit toelaten, streven 

naar koopkrachtvastheid, wat inhoudt dat op 1 januari van enig jaar: 

a. op de pensioenrechten en pensioenaanspraken uit de basispensioenregeling en de 

regeling partnerpensioen en wezenpensioen toeslagen kunnen worden gegeven; 

b. de pensioengrondslag van de wegens arbeidsongeschiktheid ontslagen werknemer 

kan worden verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de procentuele toeslag 

op de ingegane pensioenen. 

 

2. Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van 

maximaal de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Het bestuur 

beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden 

aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en 

wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement 

gefinancierd. 

 

 

 

 

 


