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Artikel 1 

BEGRIPSOMSCHRIJVING 

 

 

1. Onderneming 

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

Amstelveen. 

 

2. Stichting 

 Stichting Flexibel Pensioen Rank Xerox Amstelveen, gevestigd te Amstelveen. 

 

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. Bestuur 

Het bestuur van de Stichting. 

 

8. Ondernemingsraad 

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

 

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 60 jaar wordt. 

 

12. Pensioendatum 

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

 

13. Basisregeling 

 De huidige pensioenregeling van de Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen. 
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14. Prijsindex 

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

het Centraal Bureau voor de Statistiek), of een daarvoor in de plaats getreden reeks, 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 Algemene Ouderdomswet (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 AOW buiten beschouwing moest blijven. 

 

16. Franchise 

Met ingang van 1 januari 2003 een bedrag van €13.962,00. 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. 

 

18. Kapitaalmarktrente 

De rente die verleend wordt op de renterekening en de pensioenspaarrekening van de vrijwillige 

pensioenspaarregeling van de onderneming. 

 

19. Streefinkomen 

Het provisiebedrag dat salesmedewerkers verdienen wanneer zij hun salestarget realiseren. Bij 

aanstelling in een salesfunctie krijgt de salesmedewerker een streefinkomen toegekend, waarvan de 

omvang afhankelijk is van functie en ervaring. 

 

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 13e 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 werknemers die een provisieinkomen genieten, vindt toerekening van het 

provisieinkomen plaats door het jaarsalaris te verhogen met het verdiende provisieinkomen in het jaar 

dat vooraf gaat aan de vaststelling van het jaarsalaris. 

 

3. Voor de categorie werknemers die een provisieinkomen genieten en op of na het bereiken van de 

39-jarige leeftijd in dienst van de onderneming treden, wordt voor de berekening van het jaarsalaris 

voor het eerste deelnemersjaar niet het provisieinkomen maar het streefinkomen gehanteerd. 
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Artikel 3 

BIJDRAGE 

 

 

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% (de individuele 

bijdrage) en door de onderneming 5,6% (de collectieve bijdrage) verschuldigd. De individuele bijdrage 

wordt door de onderneming ingehouden op het salaris van de deelnemer in dezelfde termijnen als waarin 

het salaris wordt uitbetaald en wordt door de onderneming tezamen met de collectieve bijdrage uiterlijk 

op de laatste werkdag van die maand afgedragen aan de Stichting. 

 

 

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. 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 gebruik maken 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 voor zover 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 kennis nemen 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. 

 

 

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 drie maanden vóór het gewenste tijdstip van 

ingang vervroegd pensioen door de betrokken werknemer bij de Stichting worden ingediend. De 

gekozen vervroegde pensioendatum kan niet eerder zijn dan de eerste dag van de maand waarin de 

deelnemer de 57e verjaardag bereikt. De (gekozen) vervroegde pensioendatum dient samen te vallen 

met de eerste dag van een kalendermaand. 
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2. Bij volledige vervroegde pensionering eindigt het dienstverband met de onderneming. Na volledig 

vervroegde pensionering is de hernieuwde indiensttreding bij de onderneming niet meer mogelijk. 

 

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

werknemersverzekeringen. Dit betekent dat de gepensioneerde geen aanspraak meer heeft op een 

uitkering op grond van deze verzekeringen en dat er ook geen premie meer behoeft te worden 

betaald. 

 

 

Artikel 6 

AANWENDING KAPITAAL 

 

 

1. De deelnemer koopt bij de Stichting op de vervroegde pensioendatum met het overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 8A en artikel 8B opgebouwde kapitaal aanspraken in voor: 

a. een vervroegd pensioen, ingaande op het gekozen tijdstip van ingang vervroegd pensioen en uit 

te keren tot de pensioendatum of tot eerder overlijden; 

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

vervroegde pensioendatum en de pensioendatum; 

c. een aanvulling op het in sub a bedoelde vroegpensioen voor tegemoetkoming voor het 

werkgeversaandeel in de premie ziekenfonds c.q. ziektekostenverzekering. 

 

2. Het kapitaal en/of de aanspraken die uit het bepaalde in deze regeling voortvloeien mogen niet 

worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid 

worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioen- en spaarfondsenwet. 

 

 

Artikel 7 

OPBOUWPERIODE 

 

 

Het kapitaal wordt opgebouwd in de periode gelegen tussen de 40-jarige leeftijd en het gewenste tijdstip 

van ingang vervroegd pensioen, maar niet later dan 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 8A 

OPBOUW COLLECTIEF KAPITAAL 

 

 

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

a. de jaarlijks 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 lid 1 en lid 2; 

e. een eventueel ontvangen overdrachtswaarde zoals bedoeld in artikel 16A. 

Indien en voor zover de middelen van de Stichting dit na aftrek van de kosten van de Stichting en na 

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

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

vervolgens worden aangewend om het opgebouwde collectief kapitaal van de gewezen deelnemers te 

verhogen met 4% zoals omschreven in artikel 11 lid 2. 

Indien en voor zover de middelen van de Stichting dit hierna nog toelaten, zullen deze middelen eerst 

worden aangewend zoals bedoeld in lid 5 en vervolgens zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 en lid 2. 

Het restant van de positieve opbrengsten van de Stichting 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 lid 1 en lid 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 wordt vastgesteld op het moment van aanvang van het 

deelnemerschap en vervolgens per 1 januari van ieder jaar volgens tabel 1 in bijlage 1 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 2002 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. 

 

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 van de duur 

van de deelname in dat jaar berekend. 

 

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

collectieve 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 8B 

OPBOUW INDIVIDUEEL KAPITAAL 

 

 

1. Het individuele kapitaal van de deelnemer wordt door middel van de beschikbare premie uit hoofde 

van de individuele bijdrage gevormd uit deze individuele bijdrage vermeerderd met de netto 

rendementen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. 

 

2. Maandelijks stelt het bestuur op grond van de behaalde beleggingsopbrengsten het netto rendement 

per beleggingssoort vast. De beleggingssoorten zijn aandelen, obligaties en deposito’s. Het bestuur 

kan de vaststelling van het netto rendement delegeren. 

 

3. Het opgebouwde kapitaal van de deelnemer wordt geacht belegd te zijn overeenkomstig de 

beleggingsmix zoals deze door het bestuur is vastgesteld. De deelnemer heeft het recht hier van af te 

wijken door een keuze te maken uit de volgende beleggingsmixen: 

a. een mix met 100% obligaties, 0% aandelen en 0% deposito’s; 

b. een mix met 90% obligaties, 10% aandelen en 0% deposito’s; 

c. een mix met 50% obligaties, 50% aandelen en 0% deposito’s; 

d. een mix met 0% obligaties, 0% aandelen en 100% deposito’s. 

 

4. De deelnemer heeft het recht om voor het opgebouwde individuele kapitaal tussentijds een andere, in 

lid 3 omschreven, beleggingsmix te kiezen (switchen). Een switch vindt altijd plaats op de eerste van 

de maand volgend op de datum van opdracht en is één keer per kalenderjaar gratis. Elke volgende 

switch binnen dat kalenderjaar kost 0,25% van het opgebouwde kapitaal op dat moment. De 

switchkosten worden in mindering gebracht op het opgebouwde kapitaal van de betrokkene. 

 

5. Maandelijks worden de beleggingsopbrengsten op basis van de door het bestuur per beleggingssoort 

vastgestelde netto rendement bijgeschreven op de opgebouwde individuele kapitalen volgens de 

gekozen beleggingsmix. In geval van een negatief netto rendement wordt het opgebouwde kapitaal 

dienovereenkomstig verlaagd. 

 

6. Op de ingegane vervroegde pensioenen die gekocht zijn uit de individuele kapitalen is dit artikel niet 

van toepassing. De ingegane vervroegde pensioenen worden aangepast overeenkomstig het in artikel 

15 lid 3 bepaalde. 

 

 

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. De 

verzekeringsvoorwaarden liggen bij de Stichting ter inzage. 

 

2. De Stichting noch de onderneming  kan aansprakelijk gesteld worden 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. 



Reglement Stichting Flexibel Pensioen Rank Xerox Amstelveen  

31 december 2002  9 

Artikel 10 

OMZETTING KAPITAAL IN VERVROEGD PENSIOEN 

 

 

1. 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: 

a. de ingangsdatum; 

b. de duur van de uitkering; 

c. de indexatie; 

d. sekseneutrale waarderingsgrondslagen. 

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

zover dit de fiscale norm niet te boven gaat. 

 

2. Na beëindiging van het deelnemerschap wordt in de periode tussen de beëindigingdatum en de 

pensioendatum interest à 4% per jaar op het kapitaal bijgeschreven, conform artikel 8A lid 1 sub b. 

 

 

Artikel 11 

BEËINDIGING VAN HET DEELNEMERSCHAP WEGENS ONTSLAG 

 

 

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

deelnemer aanspraak op het per de beëindigingdatum conform artikel 8A en artikel 8B opgebouwde 

kapitaal. De gewezen deelnemer ontvangt hiervan een schriftelijk bewijs. 

 

2. Het opgebouwde collectieve kapitaal zal met inachtneming van het bepaalde in artikel 8A in de 

periode tot de vervroegde pensioendatum jaarlijks worden verhoogd met 4% interest, tenzij het 

opgebouwde kapitaal is overgedragen conform lid 4 van dit artikel. 

 

3. Het opgebouwde individuele kapitaal blijft na beëindiging van het deelnemerschap in delen in de 

beleggingsopbrengsten conform het bepaalde in artikel 8B, tenzij het opgebouwde kapitaal is 

overgedragen conform lid 4 van dit artikel. 

 

4. 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. 

 

 

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. 
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2. De collectieve bijdrage, 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 individuele bijdrage, zoals deze 

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

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

 

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 8a en 8b. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de onderneming. 

 

 

Artikel 13 

OVERLIJDEN 

 

 

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

 

2. De deelnemer kan op vrijwillige basis het opgebouwde individuele kapitaal verzekeren bij overlijden. 

Op het moment van overlijden wordt het opgebouwde kapitaal uit hoofde van de vrijwillige bijdrage 

uitgekeerd aan de nabestaanden. Desgewenst kan de deelnemer ook kiezen voor verzekering bij 

overlijden van driemaal het opgebouwde individuele kapitaal. De hiervoor verschuldigde premie zal 

maandelijks in mindering worden gebracht op het opgebouwde individuele kapitaal. 

 

3. De in lid 2 genoemde vrijwillige verzekering bij overlijden geldt steeds vanaf aanvang 

deelnemerschap of per 1 januari en vervolgens jaarlijks vanaf 1 januari en eindigt ook steeds per 1 

januari. Bij tussentijds ontslag wordt geen premie gerestitueerd. 

 

 

Artikel 14 

UITSTEL INGANG EN SAMENVOEGING PENSIOEN 

 

 

1. Met wederzijdse instemming van de onderneming en 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 voor zover de 

uitgestelde aanspraken de fiscale norm niet te boven gaan. 

 

2. Een verzoek om uitstel wordt door de Stichting ingewilligd, indien de deelnemer het voornemen tot 

uitstel minimaal drie maanden vóór de vervroegde pensioendatum bij de Stichting heeft ingediend, 

vergezeld van de schriftelijke toestemming van de onderneming. In de uitstelperiode is de 

onderneming geen bijdrage verschuldigd. 
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3. De uitgestelde vervroegde pensioendatum kan niet later zijn dan de pensioendatum. Verder is de 

mate waarin de vervroegde pensioendatum kan worden uitgesteld afhankelijk van de fiscale 

begrenzingen. 

 

 

Artikel 15 

TOESLAGEN 

 

 

1. Indien en voor zover de middelen van de Stichting met inachtneming van het bepaalde in artikel 8A 

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 uit hoofde van de collectieve 

bijdrage worden aangepast met de prijsindex. 

 

2. Indien in enig jaar de in lid 1 van dit artikel bedoelde pensioenen worden aangepast dan zullen de 

opgebouwde collectieve kapitalen van de gewezen deelnemers zoals bedoeld in artikel 11 op 

overeenkomstige wijze worden aangepast. 

 

3. De ingegane vervroegde pensioenen uit hoofde van de individuele bijdrage worden jaarlijks per 1 

januari aangepast op basis van de kapitaalmarktrente, waarbij rekening wordt gehouden met de 

toegepast rekenrente bij de vaststelling van het vervroegde pensioen. 

 

 

Artikel 16 

UITKERING 

 

 

Het vervroegd pensioen en de aanvulling 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 16A 

WAARDE-OVERDRACHT 

 

 

1. De Stichting is aangesloten bij Het Circuit voor waarde-overdracht. Deze overeenkomst ligt bij de 

Stichting ter inzage. 

 

2. De Stichting accepteert de waarde van de aanspraken opgebouwd bij de vorige werkgever, conform 

de bepalingen van het in lid 1 genoemde circuit. De ontvangen overdrachtswaarde wordt op de 

overdrachtsdatum toegevoegd aan het opgebouwde kapitaal. Een eventueel op de ontvangen 

overdrachtswaarde toegepaste korting wordt niet gecompenseerd. 

 

3. Indien de overgedragen waarde een gezamenlijke waarde vertegenwoordigt van aanspraken op 

pensioen vóór en ná 65 jaar, zal door het bestuur – na advies van de actuaris – een onderverdeling 

plaatsvinden naar het kapitaal dat zal worden aangewend voor aanspraken in de basisregeling en het 

kapitaal ten behoeve van deze regeling. 

 

4. Het overgedragen kapitaal ten behoeve van deze regeling wordt toegevoegd aan het individuele 

pensioenspaarkapitaal. 
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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 vóór de vervroegde pensionering verplicht verzekerd was krachtens 

de Ziekenfondswet blijft tot de pensioendatum bij het Ziekenfonds verzekerd. 

 

 

Artikel 17A 

PENSIOENVEREVENING 

 

 

1. Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed op of na 1 januari 2001 verkrijgt de (ex-)echtgenote 

van de (gewezen) deelnemer het recht op uitbetaling van de helft van het prepensioen dat is 

verworven op basis van het pensioenspaarkapitaal, dat is opgebouwd gedurende de deelnemersjaren 

die liggen tussen de datum waarop het huwelijk is aangevangen en het tijdstip van scheiding. 

Hierbij wordt mede begrepen onder huwelijk een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap, 

onder scheiding de verbreking van dat geregistreerde partnerschap en onder (ex-)echtgenoot de 

(ex-)partner met wie dat geregistreerd partnerschap was aangegaan. Verevening vindt alleen plaats 

indien het na verevening aan de (ex-)echtgenoot toekomende prepensioen op jaarbasis meer bedraagt 

dan €343,59 (niveau 2003). 

Melding van de verbreking van de samenleving dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen in 

de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. 

 

2. Bij huwelijkse voorwaarden, bij voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of bij een bij 

geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding kunnen de beide (ex-)echtgenoten 

overeenkomsten van het bepaalde in lid 1 af te wijken. Hiertoe ontvangt de Stichting binnen twee jaar 

na de scheiding een gewaarmerkt afschrift of een uittreksel van de overeenkomst. 

 

3. Bij huwelijkse voorwaarden, bij voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of bij een bij 

geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding kunnen de beide (ex-)echtgenoten 

overeenkomen dat het recht op verevening in lid 1 wordt omgezet in recht op pensioenspaarkapitaal 

of prepensioen op het leven van de (ex-)echtgenoot. Hiertoe dient de Stichting binnen twee jaar na de 

scheiding een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de overeenkomst te ontvangen. De Stichting 

kan alvorens akkoord te gaan met de omzetting de actuaris horen en op grond daarvan nadere 

voorwaarden stellen. Ingeval van omzetting is de Stichting bereid om de waarde van het eigen recht 

op pensioenspaarkapitaal of prepensioen over te dragen aan de pensioenuitvoerder van de (ex-

)echtgenoot, mits hierom binnen twee maanden na de datum van omzetting is verzocht. 

 

4. De (ex-)echtgenoot ontvangt een bewijs van de aanspraken na verevening of omzetting. De 

(gewezen) deelnemer of gepensioneerde ontvangt een kopie van dit bewijs. 

 

5. Na overlijden van de (ex-)echtgenoot, die aanspraak op pensioenspaarkapitaal of prepensioen heeft 

uit hoofde van het bepaalde in lid 1, wordt deze aanspraak toegevoegd aan de aanspraak van de 

betrokken (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Na omzetting zoals is omschreven in lid 3 geldt 

deze toevoeging niet. 
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6. De (ex-)echtgenoot die recht heeft op pensioenspaarkapitaal of prepensioen zoals omschreven in dit 

artikel, wordt voor dit reglement aangemerkt als gewezen deelnemer of gepensioneerde. 

 

 

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 onrechte 

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 

 

 

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1997 en vervangt het voordien geldende reglement op 

basis van een volledige collectieve bijdrage, waaraan geen rechten meer kunnen worden ontleend. Dit 

reglement is voor het laatst gewijzigd per 31 december 2002. 

 

2. Voor degenen die reeds deelnemer waren in de in lid 1 bedoelde vorige pensioenregeling worden de 

krachtens de vorige regeling tot 1 januari 1997 opgebouwde kapitalen geacht belegd te zijn op de 

wijze als bedoeld in artikel 8A, dat wil zeggen als collectief kapitaal. 
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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 

bedrijfstak- 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 de 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 1 

TABEL TER BEPALING VAN DE BESCHIKBARE DOTATIE UIT HOOFDE VAN DE 

COLLECTIEVE BIJDRAGE VOLGENS ARTIKEL 8A LID 2 

 

 

 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Leeftijd deelnemer 
Vaste dotatie 

(punt a) 

Procentuele dotatie 

(punt b) 

Procentuele dotatie 

(punt c) 

40 34,40 2,44 0,84 

41 35,82 2,54 0,88 

42 37,30 2,65 0,91 

43 38,87 2,76 0,95 

44 40,52 2,87 0,99 

45 42,23 2,99 1,03 

46 44,01 3,12 1,08 

47 45,91 3,26 1,12 

48 47,89 3,40 1,17 

49 49,96 3,55 1,22 

50 52,13 3,70 1,28 

51 54,43 3,86 1,33 

52 56,83 4,03 1,39 

53 59,40 4,21 1,45 

54 62,09 4,41 1,52 

55 64,96 4,61 1,59 

56 68,01 4,83 1,66 

57 71,24 5,05 1,74 

58 74,69 5,30 1,83 

59 78,35 5,56 1,92 

60 82,33 5,84 2,01 

 

 

Voor tussenliggende leeftijden wordt lineair geïnterpoleerd. 

De vaste dotatie is gebaseerd op het prijsniveau per 1 januari 2003. 
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Bijlage 2 

REGLEMENT FLEX SEPS 

 

 

Voor werknemers behorende tot de groep van Senior Executives zijn in afwijking van het reglement 

Stichting Flexibel Pensioen Rank Xerox Amstelveen de navolgende bepalingen van toepassing. 

 

Onder Senior Executive wordt voorts verstaan: de medewerker die in Nederland deel uit maakt van de 

directie en direct rapporteert aan de Algemeen Directeur. 

 

1. Artikel 1 lid 3: 

De werknemer in dienst van de onderneming die de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt en twee jaar de 

functie van Senior Executive bekleedt, een schriftelijke beoordeling goed heeft verkregen over deze 

periode, en schriftelijk tot toetreding is uitgenodigd door de directeur van de onderneming. De 

algemeen directeur gaat automatisch na het passeren van de twee tijdscriteria over tot een verzoek om 

toestemming voor deze toetreding aan de HR directeur Xerox Ltd. en vervolgens aan de Voorzitter 

van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse onderneming. Na een schriftelijke instemming 

van beiden vindt de uitnodiging plaats. 

 

2. Artikel 2: 

Onder jaarsalaris wordt verstaan het jaarsalaris vermeerderd met het variabele inkomen, voor zover 

dat deel uitmaakt van de pensioengrondslag, conform het bepaalde in de arbeidsovereenkomst. 

 

3. Artikel 3: 

a. De totale jaarlijkse bijdrage aan de regeling is met ingang van het jaar 2001 gelijk aan 15,0% van 

het jaarsalaris van alle deelnemers. Dit bijdragepercentage loopt jaarlijks op met 0,7%-punt tot 

17,8% in het jaar 2005, waarna het onveranderd blijft. 

b. Naast de in sub a omschreven bijdrage is de onderneming per 1 januari 2001 voor de dan voor 

deze regeling in aanmerking komende deelnemers een eenmalige bijdrage verschuldigd die 

gerelateerd is aan de verstreken jaren van de opbouwperiode. Dit is het product van de in artikel 

8A bedoelde dotatie, vast te stellen op 1 januari 2001, en het aantal verstreken jaren van 

opbouwperiode. 

 

4. Artikel 6: 

De verwijzing naar artikel 8B in de inleiding van dit artikel is niet van toepassing. 

 

5. Artikel 7: 

Het kapitaal wordt opgebouwd in de periode gelegen tussen de 40-jarige leeftijd en de standaard c.q. 

vervroegde pensioendatum. Voor deelnemers die na het bereiken van de 40-jarige leeftijd na 

1 januari 2001 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. 

 

6. Artikel 8A: 

In afwijking van artikel 8A lid 2 is voor de beschikbare dotatie de tabel bij deze bijlage van 

toepassing. In afwijking van artikel 8A lid 2 sub c is het volgende van toepassing: 

a. Artikel 8A lid 2 sub c is niet van toepassing. Daarvoor in de plaats komt punt b hierna. 

b. De factor overeenkomstig kolom 4 vermenigvuldigd met het bereikbare ouderdomspensioen en 

gedeeld door het aantal bereikbare deelnemersjaren in de basisregeling. 
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In aanvulling op artikel 8A zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

c. Als de bijdragen in enig jaar onvoldoende zijn om, naast de aanvulling in verband met de 

voorziening voor reeds ingegane en nieuw ingegane pensioenen en de voorziening te dekking 

van het beleggingsrisico daarover, de 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. 

d. 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 pensioenen, kan de Stichting de 

opgebouwde kapitalen en ingegane pensioenen naar rato van het tekort verlagen. 

e. Bij het bepaalde in sub a blijft de extra storting van de werkgever, inclusief hierop bij te 

schrijven beleggingsresultaten buiten beschouwing. 

f. Bij het bepaalde in sub a en sub b blijft de overdrachtswaarde zoals bedoeld in artikel 8A lid 1 

sub e buiten beschouwing. 

 

7. Artikel 8B: 

Artikel 8B is niet van toepassing. 

 

8. Overgangsbepaling: 

Indien en voor zover de deelnemer kapitaal heeft opgebouwd in deze Stichting conform het bepaalde 

in dit reglement, met uitzondering van de bepalingen in het addendum bij dit reglement, wordt dit 

kapitaal per de datum waarop de deelnemer voldoet aan de bepalingen van het addendum bij dit 

reglement door de werkgever aangevuld. De aanvulling wordt op een zodanige wijze berekend alsof 

de deelnemer vanaf het moment van aanvang deelnemerschap aan de bepalingen van het addendum 

bij dit reglement voldoet. 
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TABEL TER BEPALING VAN DE BESCHIKBARE DOTATIE UIT HOOFDE VAN DE 

COLLECTIEVE BIJDRAGE VOLGENS BIJLAGE 2 ARTIKEL 6 

 

 

 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Leeftijd deelnemer 
Vaste dotatie 

(punt a) 

Procentuele dotatie 

(punt b) 

Procentuele dotatie 

(punt c) 

40 90,78 6,44 1,23 

41 94,58 6,71 1,28 

42 98,52 6,99 1,33 

43 102,67 7,28 1,39 

44 106,96 7,59 1,44 

45 111,50 7,91 1,51 

46 116,23 8,25 1,57 

47 121,22 8,60 1,64 

48 126,40 8,97 1,71 

49 131,87 9,36 1,78 

50 137,64 9,77 1,86 

51 143,71 10,20 1,94 

52 150,08 10,65 2,03 

53 156,84 11,13 2,12 

54 163,99 11,63 2,21 

55 171,54 12,17 2,32 

56 179,53 12,74 2,42 

57 188,06 13,34 2,54 

58 197,17 13,99 2,66 

59 206,91 14,68 2,79 

60 217,32 15,42 2,93 

 

 

Voor tussenliggende leeftijden wordt lineair geïnterpoleerd. 

De vaste dotatie is gebaseerd op het prijsniveau per 1 januari 2003. 


