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Artikel 1 

BEGRIPSOMSCHRIJVING 

 

 

In dit reglement gelden de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting. 

 

1. Onderneming 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rank Xerox (Nederland) B.V., gevestigd 

te Amsterdam. 

 

2. Stichting 

De Stichting Flexibel Pensioen Rank Xerox Amstelveen, gevestigd te Amsterdam. 

 

3. Deelnemers 

De werknemers in dienst van de onderneming die de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt. De 

werknemers die op 1 januari 1995 in dienst zijn van de onderneming en op die datum ouder zijn dan 

55 jaar zijn geen deelnemers. 

 

4. Gepensioneerden 

Degenen die krachtens de bepalingen van de statuten van de Stichting en dit pensioenreglement een 

vervroegd pensioen ontvangen. 

 

5. Gewezen deelnemers 

Degenen van wie het deelnemerschap anders dan door vervroegde pensionering, 

arbeidsongeschiktheid of overlijden is geëindigd, doch die nog aanspraken jegens de Stichting 

kunnen doen gelden. 

 

6. Herverzekeraar 

Eén of meer verzekeraar(s) als bedoeld in artikel 9 van de Pensioen- en spaarfondsenwet. 

 

7. Het bestuur 

Het bestuur van de Stichting. 

 

8. De ondernemingsraad 

De krachtens de Wet op de Ondernemingsraden ingestelde ondernemingsraad van de onderneming. 

 

Voorts wordt verstaan onder: 

 

9. Deeltijdwerkers 

De deelnemers voor wie de arbeidstijd overeenkomstig de arbeidsovereenkomst minder bedraagt dan 

de arbeidstijd bij volledige dienstbetrekking. 

 

10. Deeltijdfactor 

De breuk waarin de teller gelijk is aan de gedeeltelijke arbeidstijd overeenkomstig de 

arbeidsovereenkomst en de noemer gelijk is aan de arbeidstijd bij een volledige dienstbetrekking. 

 

11. Vervroegde pensioendatum 

De eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde 60 jaar wordt. 

 

12. Pensioendatum 

De eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde 65 jaar wordt. 
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13. Basisregeling 

De huidige pensioenregeling van de Stichting Pensioenbelangen Rank Xerox Amsterdam. 

 

14. Prijsindex 

De procentuele stijging van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens – zoals gepubliceerd door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek – van de maand oktober voorafgaand aan de 

aanpassingsdatum, ten opzichte van die van de maand oktober van het jaar daarvoor, afgerond op 

twee decimalen. 

 

15. AOW-uitkering 

Het jaarlijkse bruto ouderdomspensioen ingevolge de AOW voor een gehuwde pensioengerechtigde 

van wie de echtgenoot 65 jaar of ouder is. Hierbij wordt niet in aanmerking genomen het deel van de 

AOW-uitkering dat volgens het tot 8 juli 1994 geldende artikel 72 van de Algemene Ouderdomswet 

buiten beschouwing moest blijven. 

 

16. Franchise 

Met ingang van 1 januari 1995 een bedrag van F24.663,--. Jaarlijks wordt dit bedrag per 1 januari 

aangepast zoals in de basisregeling. Hierbij geldt de ontwikkeling in de AOW-uitkering over het 

voorafgaande jaar als uitgangspunt. 

 

17. Fiscale norm 

Datgene dat door de Belastingdienst als aanvaardbaar wordt beschouwd om als pensioenregeling te 

worden aangemerkt. 

 

Overal waar in dit pensioenreglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, geldt het gestelde zowel voor 

mannen als voor vrouwen. 

 

 

Artikel 2 

JAARSALARIS 

 

 

1. Onder jaarsalaris wordt verstaan het vast overeengekomen bruto maandsalaris maal 12, vermeerderd 

met de vakantie-uitkering en de 13
e
-maanduitkering. Het jaarsalaris wordt vastgesteld op het moment 

van aanvang van het deelnemerschap en vervolgens per 1 januari van ieder jaar. 

 

2. Voor de categorie vertegenwoordigende werknemers vindt toerekening van het genoten provisie-

inkomen plaats aan de hand van de provisie-inkomensfactor, zoals omschreven in artikel 4.4 van de 

basisregeling. 
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Artikel 3 

BIJDRAGE 

 

 

1. De totale jaarlijkse bijdrage aan de regeling is met ingang van het jaar 1996 gelijk aan 8,4% van het 

jaarsalaris van alle deelnemers jonger dan 60 jaar. Hiervan is door de deelnemer 2,8% verschuldigd 

en door de onderneming 5,6%. De deelnemersbijdrage wordt door de onderneming ingehouden op 

het salaris van de deelnemer in dezelfde termijnen als waarin het salaris wordt uitbetaald, en tezamen 

met het aandeel van de onderneming afgedragen aan de Stichting. Voor het jaar 1995 wordt de 

bijdrage vastgesteld conform het bepaalde in de daartoe gesloten overeenkomst tussen de 

onderneming en de Stichting. 

 

2. Daarnaast is door de onderneming per 1 januari 1995 voor de dan voor deze regeling in aanmerking 

komende deelnemers een eenmalige bijdrage verschuldigd die gerelateerd is aan de verstreken jaren 

van de opbouwperiode. Deze bijdrage is gelijk aan het product van het aantal verstreken jaren van de 

opbouwperiode en de conform het bepaalde in artikel 8 vastgestelde beschikbare dotatie op jaarbasis 

per 1 januari 1995. 

 

 

Artikel 4 

DEELNEMERSCHAP 

 

 

1. Het deelnemerschap vangt aan op de eerste van de maand waarin de werknemer de 40-jarige leeftijd 

bereikt of in dienst treedt bij de onderneming, indien dit moment later ligt. Het deelnemerschap 

eindigt door: 

a. het bereiken van de vervroegde pensioendatum; 

b. het overlijden van de deelnemer; 

c. bij beëindiging van de dienstbetrekking met de onderneming anders dan door overlijden of 

vervroegde pensionering. 

 

2. De werknemer, die voldoet aan de deelnamevereisten van lid 1, kan partieel gebruikmaken van deze 

regeling onder gelijktijdige vervulling van de resterende met de onderneming overeengekomen 

arbeidstijd. De partiële vervroegde pensionering zal minimaal 20% en maximaal 80% van de normale 

arbeidstijd kunnen belopen. De resterende met de onderneming overeengekomen arbeidstijd zal ten 

minste 20% van de normale arbeidstijd dienen te zijn. Op de partiële vervroegde pensionering zijn de 

bepalingen van dit reglement naar analogie en voorzover nodig naar verhouding van kracht. 

 

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deelnemer bij toetreding tot de Stichting op de hoogte wordt 

gesteld van de geldende statuten en het geldende pensioenreglement van de Stichting. Jaarlijks wordt 

de deelnemer schriftelijk van de wijzigingen daarin door het bestuur op de hoogte gesteld. 

Belanghebbenden kunnen desgewenst kennisnemen van de geldende statuten en het 

pensioenreglement. Jaarlijks verstrekt het bestuur ten behoeve van de deelnemer een opgave van de 

hoogte van het opgebouwde kapitaal. Indien de (gewezen) deelnemer hierom verzoekt wordt binnen 

drie maanden opgave gedaan van de opgebouwde pensioenaanspraken. De aan deze opgave 

verbonden kosten kunnen in rekening worden gebracht. 
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Artikel 5 

VERVROEGDE PENSIONERING 

 

 

1. De vervroegde pensionering vangt aan op enig moment dat de onderneming en werknemer daarvoor 

overeenstemming hebben. Een verzoek moet ten minste 3 maanden voor de gewenste vervroegde 

pensioendatum door de betrokken werknemer bij de secretaris van de Stichting worden ingediend. 

 

2. Bij volledig vervroegde pensionering eindigt het dienstverband met de onderneming. Daarvoor in de 

plaats wordt een individuele overeenkomst gesloten, waarvan dit reglement deel uitmaakt. Na 

volledig vervroegde pensionering is hernieuwde indiensttreding bij de onderneming niet meer 

mogelijk. 

 

3. Vervroegde pensionering heeft tot gevolg dat de gepensioneerde niet meer is verzekerd ingevolgde 

de werknemersverzekeringen Ziektewet, Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en 

Werkloosheidswet. Dit betekent dat de gepensioneerde geen aanspraak meer heeft op grond van deze 

verzekeringen en dat er ook geen premie meer behoeft te worden betaald. 

 

 

Artikel 6 

AANWENDING KAPITAAL 

 

 

De deelnemer koopt bij de Stichting op de vervroegde pensioendatum met het overeenkomst het bepaalde 

in artikel 8 opgebouwde kapitaal aanspraken in voor: 

1. een vervroegd pensioen, ingaande op de vervroegde pensioendatum en uit te keren tot de 

pensioendatum of tot eerder overlijden; 

2. de contante waarde van de nog op te bouwen pensioenaanspraken in de basisregeling tussen de 

vervroegde pensioendatum en de pensioendatum; 

3. een aanvulling op het in sub c bedoelde vervroegd pensioen voor: 

a. tegemoetkoming voor het werkgeversaandeel in de premie ziekenfonds c.q. 

ziektekostenverzekering; 

b. de overhevelingstoeslag berekend over het vervroegd pensioen en de tegemoetkoming in 

ziektekosten bedoeld in sub a. 

 

 

Artikel 7 

OPBOUWPERIODE 

 

 

Het kapitaal wordt opgebouwd in de periode gelegen tussen de 40-jarige leeftijd en de vervroegde 

pensioendatum. Voor deelnemers die na het bereiken van de 40-jarige leeftijd na 1 januari 1995 in dienst 

treden, is de opbouwperiode gelijk aan de periode gelegen tussen de datum van indiensttreding en de 

vervroegde pensioendatum. De opbouwperiode wordt in jaren en maanden nauwkeurig vastgesteld. 

Hierbij wordt een gedeelte van een maand aangemerkt als een hele maand. 
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Artikel 8 

OPBOUW KAPITAAL 

 

 

1. Het kapitaal van de deelnemer wordt door middel van de totale jaarlijkse bijdrage gevormd uit: 

a. de jaarlijkse beschikbare dotatie; 

b. de op het kapitaal bij te schrijven interest à 4% per jaar; 

c. de baten zoals bedoeld in lid 5; 

d. de baten zoals bedoeld in artikel 15 leden 1 en 2. 

Indien en voorzover de middelen van het fonds dit na aftrek van de kosten van het fonds en na 

toepassing van lid 2 toelaten, zullen deze middelen eerst worden aangewend om het opgebouwde 

kapitaal van de deelnemer te verhogen met 4% interest zoals omschreven in sub b en vervolgens 

worden aangewend om het opgebouwde kapitaal van de gewezen deelnemers te verhogen met 4% 

zoals omschreven in artikel 11 lid 2. Indien en voorzover de middelen van het fonds dit hierna nog 

toelaten, zullen deze middelen eerst worden aangewend zoals bedoeld in lid 5 en vervolgens zoals 

bedoeld in artikel 15 leden 1 en 2. Het restant van de positieve opbrengsten van het fonds in enig jaar 

worden, na toepassing van de verhoging van de opgebouwde kapitalen met 4% interest, de 

verhogingen zoals bedoeld in lid 5 en artikel 15 leden 1 en 2, aangewend voor de verhoging van het 

opgebouwde collectieve kapitaal van de deelnemers, tenzij het bestuur anders besluit. De verdeling 

hiervan vindt plaats naar evenredigheid op basis van de opgebouwde kapitalen. 

 

2. De beschikbare dotatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt vastgesteld op het moment van 

aanvang van het deelnemerschap en vervolgens per 1 januari van ieder jaar volgens de tabel in de 

bijlage bij dit reglement. De dotatie is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer op het moment 

van de berekening en is gelijk aan de som van de volgende componenten: 

a. Een vast bedrag conform kolom 2 te vermenigvuldigen met een indexfactor. Deze indexfactor is 

in 1995 gelijk aan 1 en wordt jaarlijks aangepast met de prijsindex. 

b. Het percentage overeenkomstig kolom 3 van het jaarsalaris. 

c. Het percentage overeenkomstig kolom 4 van het jaarsalaris boven de franchise. 

d. Het percentage ter grootte van de overhevelingstoeslag (1995: 11,75%) over het pensioensalaris 

vermenigvuldigd met het percentage in kolom 3. Hierbij wordt voor het pensioensalaris een 

maximum ter grootte van 10/4 maal de maximum grondslag voor de overhevelingstoeslag (in 

1995: f76.350,--) in aanmerking genomen. 

 

3. Voor de berekening van de beschikbare dotatie voor een deeltijdwerker wordt hierbij het 

pensioensalaris herleid tot een pensioensalaris dat zou gelden bij een volledige arbeidsduur. De 

beschikbare dotatie is dan gelijk aan de aldus berekende dotatie maal de deeltijdfactor. 

 

4. De leeftijd van de deelnemer wordt in jaren en maanden nauwkeurig vastgesteld. Voor een gedeelte 

van een jaar worden de dotatie en de bij te schrijven interest en baten naar evenredigheid en duur van 

de deelname in dat jaar berekend. 

 

5. Indien en voorzover de middelen van de Stichting dit verder nog toelaten, zal het opgebouwde 

kapitaal van de deelnemer jaarlijks worden verhoogd met het percentage van de salarisverhoging van 

de deelnemer volgens nader door het bestuur, in overleg met de actuaris, te bepalen rekenregels. 
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Artikel 9 

VERZEKERING 

 

 

1. Ter dekking van de opgebouwde kapitalen respectievelijk de vervroegde pensioenen zoals bedoeld in 

artikel 10 kan de Stichting een verzekering sluiten bij de herverzekeraar. Op de verzekeringen zijn 

dan de bepalingen van de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing. Hierbij zijn ook de 

voorwaarden volgens de overeenkomst van de herverzekeraar van toepassing. 

 

2. De Stichting noch de onderneming stelt zich ingeval van verzekeren aansprakelijk indien de 

herverzekeraar zijn verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomt. 

 

3. De herverzekeraar kan de acceptatie van de verzekeringen, alsmede verhogingen hiervan, afhankelijk 

stellen van medische waarborgen. 

 

 

Artikel 10 

OMZETTING KAPITAAL IN VERVROEGD PENSIOEN 

 

 

De hoogte van de vervroegde pensioenen ingevolge dit reglement worden aan de hand van het kapitaal op 

de vervroegde pensioendatum en de actuariële grondslagen van de Stichting vastgesteld rekening houdend 

met: 

1. de ingangsdatum; 

2. de duur van de uitkering; 

3. de indexatie. 

Hierbij kan ook samenvoeging plaatsvinden met de pensioenaanspraken uit de basisregeling, voorzover 

dit de fiscale norm niet te boven gaat. 

 

 

Artikel 11 

BEËINDIGING DEELNEMERSCHAP 

 

 

1. Indien het deelnemerschap eindigt anders dan door overlijden of vervroegde pensionering, behoudt 

de deelnemer aanspraak op het per de beëindigingdatum conform artikel 8 opgebouwde kapitaal. De 

gewezen deelnemer ontvangt hiervan een schriftelijk bewijs. 

 

2. Het opgebouwde kapitaal zal met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 in de periode tot de 

vervroegde pensioendatum jaarlijks worden verhoogd met 4% interest en de baten uit overlijden, 

tenzij het opgebouwde kapitaal is overgedragen conform lid 3. 

 

3. De aanspraak op het opgebouwde kapitaal kan met instemming van de gewezen deelnemer worden 

overgedragen indien het kapitaal overeenkomstig de bepalingen in de Pensioen- en spaarfondsenwet 

rechtstreeks wordt aangewend voor aankoop van pensioen bij de pensioenuitvoerder van een 

volgende onderneming. 
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Artikel 12 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

 

1. Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van de deelnemer eindigt het deelnemerschap (gedeeltelijk) 

op het moment van intreding van de arbeidsongeschiktheid. De (gewezen) deelnemer verkrijgt 

hierdoor een (gedeeltelijke) aanspraak op opgebouwd kapitaal zoals is omschreven in artikel 11 van 

dit reglement. De (gewezen) deelnemer ontvangt hiervan een schriftelijk bewijs. 

 

2. De ondernemingsbijdrage, zoals genoemd wordt in artikel 3, wordt (gedeeltelijk) vanaf de datum van 

beëindiging van het (gedeeltelijke) deelnemerschap door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid 

stopgezet. 

 

3. De (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte (gewezen) deelnemer kan de deelnemersbijdrage, zoals deze 

staat vermeld in artikel 3, voor het arbeidsongeschiktheidsgedeelte, vrijwillig voortzetten. De 

opbouw van het kapitaal vindt dan plaats als omschreven in artikel 8. 

 

4. Bij (gedeeltelijke) revalidatie van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte (gewezen) deelnemer zal, als 

de (gewezen) deelnemer voor dat deel weer (gewezen) deelnemer wordt, over de laatste periode van 

(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid gelegen na de eerste van de maand waarin de gewezen 

deelnemer 40 jaar is geworden, alsnog opbouw van het kapitaal plaatsvinden zoals omschreven in 

artikel 8. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de onderneming. 

 

 

Artikel 13 

OVERLIJDEN 

 

 

In geval van overlijden van de (gewezen) deelnemer vervalt het opgebouwde kapitaal aan de Stichting. 

De hieruit voortvloeiende baten zullen toegevoegd worden aan de opgebouwde kapitalen van de overige 

(gewezen) deelnemers, tenzij het bestuur anders beslist. Verdeling vindt plaats naar evenredigheid van de 

opgebouwde kapitalen. 

 

 

Artikel 14 

UITSTEL INGANG EN SAMENVOEGING PENSIOEN 

 

 

Op verzoek van de deelnemer kunnen het vervroegd pensioen en de aanvullingen hierop op een later 

tijdstip worden ingekocht dan op de vervroegde pensioendatum. Hierbij kan ook samenvoeging 

plaatsvinden met de pensioenaanspraken uit de basisregeling. Uitstel en samenvoeging kan alleen worden 

toegestaan indien en voorzover de uitgestelde aanspraken de fiscale norm niet te boven gaan. 

 

 

Artikel 15 

TOESLAGEN 

 

 

1. Indien en voorzover de middelen van de Stichting na toepassing van het bepaalde in artikel 8 naar het 

oordeel van het bestuur, na de actuaris hierover gehoord te hebben, nog toereikend zijn, zullen per 1 

januari van ieder jaar de ingegane vervroegde pensioenen worden aangepast met de prijsindex. 
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2. Indien in enig jaar de in lid 1 bedoelde pensioenen worden aangepast dan zullen de opgebouwde 

kapitalen van de gewezen deelnemers zoals bedoeld in artikel 11 op overeenkomstige wijze worden 

aangepast. 

 

 

Artikel 16 

UITKERING 

 

 

Het vervroegd pensioen en de aanvullingen hierop met betrekking tot de tegemoetkoming ziektekosten en 

de overhevelingstoeslag worden betaald in maandelijkse termijnen achteraf onder verrekening van de 

verschuldigde reglementaire en wettelijke inhoudingen. 

 

 

Artikel 17 

ZIEKTEKOSTEN 

 

 

1. Indien de gepensioneerde niet onder de verplichte ziekenfondsverzekering valt, kan zijn deelname 

aan de collectieve ziektekostenverzekering van de onderneming op de gebruikelijke voorwaarden 

worden voortgezet tot de pensioendatum. 

 

2. De gepensioneerde die op de dag voor de vervroegde pensionering verplicht verzekerd was krachtens 

de Ziekenfondswet blijft tot de pensioendatum bij het Ziekenfonds verzekerd. 

 

 

Artikel 18 

VERPLICHTINGEN DEELNEMERS 

 

 

De deelnemer verplicht zich tijdig alle inlichtingen en gegevens aan de Stichting te verstrekken, die van 

belang zijn voor een goede uitvoering van de regeling. Bij nalatigheid zullen eventuele ten onrecht 

verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd en kan de betrokkene voor de toekomst van de regeling 

worden uitgesloten. 

 

 

Artikel 19 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

 

 

In onvoorziene omstandigheden of bij geschillen over de interpretatie van deze regeling beslist het 

bestuur in overleg met de onderneming en de ondernemingsraad. 

 

 

Artikel 20 

INGANGSDATUM 

 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1995 en is van toepassing op de in artikel 1 sub c bedoelde 

deelnemers van wie het dienstverband met de onderneming niet vóór 1 januari 1996 is beëindigd. 
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Artikel 21 

WIJZIGINGEN 

 

 

1. Het bestuur van de Stichting kan deze regeling wijzigen: 

a. Indien zich een ontwikkeling of situatie voordoet die gezien doel en strekking van de regeling, 

naar het oordeel van het bestuur, een wijziging van de regeling nodig maakt; 

b. indien tijdens het deelnemerschap nieuwe wettelijke voorzieningen met betrekking tot de 

verzorging van de oude dag worden ingevoerd of bestaande voorzieningen worden uitgebreid; 

c. indien de onderneming ten aanzien van zijn werknemers verplicht is toe te treden tot een 

bedrijfs- c.q. beroepspensioenfonds; 

d. indien de bedrijfsresultaten en/of de dan heersende economische of monetaire verhoudingen van 

dien aard zijn dat de betalingen van de onderneming aan de Stichting terzake van de in dit 

reglement neergelegde regeling moeten worden verminderd of gestaakt. 

Indien op enig moment de waarde van de activa van de Stichting minder is dan de som van de 

opgebouwde kapitalen en de contante waarde van de ingegane vervroegde pensioenen, kan de 

Stichting de opgebouwde kapitalen en ingegane vervroegde pensioenen naar rato van het tekort 

verlagen. 

 

2. Een beslissing tot wijziging van de regeling en/of vermindering van de opgebouwde kapitalen en 

ingegane vervroegde pensioenen op grond van het in lid 1 bepaalde, wordt genomen door de 

Stichting na overleg met de onderneming en de ondernemingsraad en zal zo spoedig mogelijk 

schriftelijk aan de belanghebbenden worden meegedeeld. 

 

3. Als bijdragen in enig jaar onvoldoende zijn om naast eventuele overige benodigde voorzieningen de 

in artikel 8a lid 1 sub a bedoelde dotaties over dat jaar te kunnen financieren, zullen deze dotaties 

worden vastgesteld op een naar rato van het tekort aan bijdragen verminderd bedrag. Dit tenzij op een 

andere manier in het tekort kan worden voorzien. 

 

4. Indien de administratie van ’s-Rijks Belastingen, dan wel bij geschil de rechter in belastingzaken in 

hoogste instantie, in deze pensioenregeling een fiscaal bovenmatig element of elementen aanwezig 

acht, die door onderneming en deelnemers niet als zodanig zijn bedoeld, zal deze regeling tot een 

aanvaardbaar niveau worden aangepast binnen de doelstelling van de Stichting. 
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Bijlage 

TABEL TER BEPALING VAN DE BESCHIKBARE DOTATIE UIT HOOFDE VAN DE 

COLLECTIEVE BIJDRAGE VOLGENS ARTIKEL 8 LID 2 

 

 

 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Leeftijd deelnemer 
Vaste dotatie 

(punt 1) 

Procentuele dotatie 

(punt 2 en 4) 

Procentuele dotatie 

(punt 3) 

40 93,24 3,63 1,21 

41 97,10 3,78 1,26 

42 101,16 3,93 1,31 

43 105,38 4,10 1,36 

44 109,80 4,27 1,42 

45 114,43 4,45 1,48 

46 119,31 4,64 1,54 

47 124,46 4,84 1,61 

48 129,86 5,05 1,68 

49 135,51 5,27 1,75 

50 141,48 5,50 1,83 

51 147,81 5,75 1,91 

52 154,49 6,01 2,00 

53 161,54 6,28 2,09 

54 168,99 6,57 2,19 

55 176,91 6,88 2,29 

56 185,40 7,21 2,40 

57 194,45 7,56 2,52 

58 204,12 7,94 2,64 

59 214,46 8,34 2,78 

 

 

Voor tussenliggende leeftijden wordt lineair geïnterpoleerd. 

De vaste dotatie is gebaseerd op het prijsniveau 1995 met indexfactor 1. 


