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Artikel 1 
BEGRIPSOMSCHRIJVING 

 
In dit pensioenreglement wordt verstaan onder: 
 
1. Het fonds 
 Stichting Pensioenfonds Xerox Venray, gevestigd te Venray. 
 
2. De werkgever 
 Xerox Manufacturing (Nederland) B.V., gevestigd te Venray. 
 
3. De werknemer 
 Degene die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werkgever heeft. 
 
4. De arbeidstijd 
 De in de arbeidsovereenkomst vastgelegde arbeidstijd. 
 
5. De deeltijdwerker 

De werknemer voor wie de arbeidstijd minder bedraagt dan de arbeidstijd die behoort bij een volledige 
dienstbetrekking. 

 
6. De deeltijdfactor 

De breuk waarvan de teller gelijk is aan de arbeidstijd van de deeltijdwerker en de noemer gelijk is aan 
de arbeidstijd die behoort bij een volledige dienstbetrekking. 

 
7. Pensioengevend jaarsalaris 
 Het basisjaarsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag. 
 
8. De deelnemer 
 De werknemer die deelneemt aan de in dit pensioenreglement omschreven pensioenregeling. 
 
9. De partner 

a. de man of de vrouw met wie de deelnemer gehuwd is; 
b. de geregistreerde partner van de deelnemers, zoals bedoeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; 
c. de persoon, die geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan, niet zijnde een bloed- 

of aanverwant in de rechte lijn, met wie de deelnemer, die geen huwelijk of geregistreerd 
partnerschap is aangegaan, tenminste zes maanden voor de feitelijke pensioendatum een 
samenlevingsverband is aangegaan op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract 
waarin de partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen. Indien een notarieel 
verleden samenlevingscontract wordt gewijzigd in die zin dat de partner als de begunstigde voor 
het partnerpensioen wordt aangewezen, dan geldt de datum van het totstandkomen van de 
wijziging voor de toepassing van dit reglement als de datum van totstandkomen van het notarieel 
verleden samenlevingscontract. Indien een notarieel verleden samenlevingscontract wordt 
gewijzigd in die zin dat de partner niet langer geldt als begunstigde voor het partnerpensioen, 
dan geldt de datum van het totstandkomen van de wijziging voor de toepassing van dit reglement 
als de datum van beëindiging van het samenlevingsverband. 

 Een deelnemer kan voor dit pensioenreglement 65+ slechts één partner hebben. 
 
10. De gewezen deelnemer 

Degene van wie de deelneming aan de pensioenregeling, tegenover het fonds, is beëindigd en nog 
aanspraken heeft jegens het fonds. 
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11. Het pensioenreglement 60-64 
 Het Reglement Flexibele Vroegpensioenregeling 60-64. 
 
12. De uittredingsdatum 

De door de deelnemer volgens het pensioenreglement 60-64 gekozen datum van vervroegde 
pensionering. 

 
13. De pensioendatum 
 De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 65-jarige leeftijd bereikt. 
 
14. De WAO 
 De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
 
15. De herverzekeraar 
 De verzekeringsinstelling bij wie het fonds de verplichtingen geheel of gedeeltelijk heeft herverzekerd. 
 
16. De verzekeraar 
 Amev Levensverzekering N.V. te Utrecht. 
 
 

Artikel 2 
DEELNEMERSCHAP 

 
 
1. Als deelnemer wordt opgenomen de werknemer die de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. Voor de 

werknemer die nog niet aan de opnemingsvoorwaarde voldoet wordt een voorziening getroffen als 
omschreven in artikel 16. 

 
2. Voor werknemers die reeds deelnamen aan de vorige pensioenregeling van de werkgever treedt dit 

nieuwe pensioenreglement in werking op 1 januari 1999. Voor de overige werknemers vangt het 
deelnemerschap aan op de eerste dag van de maand waarin zij aan de in lid 1 genoemde 
voorwaarde(n) voldoen, maar niet eerder dan op 1 januari 1999. 

 
3. Het deelnemerschap eindigt: 

a. bij overlijden van de deelnemer; 
b. op de pensioendatum; 
c. op de datum waarop de dienstbetrekking eerder wordt beëindigd, tenzij de beëindiging 

plaatsvindt in verband met vervroegde uittreding volgens het pensioenreglement 60-64; 
d. op de uittredingsdatum. 

 
 

Artikel 3 
PENSIOENAANSPRAKEN 

 
 
1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan het deelnemerschap recht geven op: 

a. ouderdomspensioen; 
b. partnerpensioen; 
c. wezenpensioen. 
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2. De aanspraak op partnerpensioen voor de partner als bedoeld in artikel 1 onder a wordt verleend bij 
aanvang van het deelnemerschap indien de deelnemer op dat tijdstip een partner heeft of op het 
tijdstip waarop de deelnemer tijdens het deelnemerschap in het huwelijk treedt. De deelnemer dient 
binnen twee maanden na de aanvang van het deelnemerschap dan wel binnen twee maanden na het 
sluiten van het huwelijk de werkgever in kennis te stellen van het huwelijk. De aanspraak op 
partnerpensioen voor de partner als bedoeld in artikel 1 onder b wordt verleend bij aanvang van het 
deelnemerschap indien de deelnemer op dat tijdstip een partner heeft of op het tijdstip waarop de 
deelnemer tijdens het deelnemerschap een gezamenlijke huishouding gaat voeren. De deelnemer 
dient binnen twee maanden na aanvang van het deelnemerschap dan wel binnen twee maanden na 
aanvang van de gezamenlijke huishouding, de werkgever in kennis te stellen van de gezamenlijke 
huishouding. Dit dient te gebeuren door middel van een door de deelnemer en de partner 
ondertekende verklaring van het bestaan van de gezamenlijke huishouding, conform bijlage I bij dit 
pensioenreglement. Voor de partner van de deelnemer die na de uittredingsdatum in het huwelijk 
treedt of gezamenlijke huishouding gaat voeren wordt geen aanspraak op partnerpensioen verleend. 

 
3. Indien de deelnemer niet binnen de gestelde termijn van twee maanden de werkgever van het 

huwelijk of de gezamenlijke huishouding op de hoogte stelt, kan de verzekeraar verlangen dat de 
deelnemer een geneeskundig onderzoek ondergaat. De deelnemer dient hieraan overeenkomstig het 
gestelde in artikel 8 lid 2 zijn medewerking te verlenen. 

 
4. Voor wezenpensioen komen in aanmerking: 

a. wettige, gewettigde, geadopteerde, wettig erkende en natuurlijke kinderen van de deelnemer; 
b. stief- en pleegkinderen die tot het huishouden van de deelnemer behoorden en/of tot zijn 

overlijden door hem als eigen kinderen werden onderhouden en opgevoed. 
 De aanspraak op wezenpensioen wordt verleend voor de kinderen van de deelnemer, met dien 

verstande dat de ongehuwde deelnemer voor wie geen verzekering van partnerpensioen is gesloten, 
de kinderen die in aanmerking komen voor wezenpensioen bij de werkgever dient aan te melden. Na 
beëindiging van het deelnemerschap komen de kinderen van de gewezen deelnemer die op het 
tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap voldoen aan het gestelde in dit lid in aanmerking 
voor wezenpensioen. Tevens komen daarvoor in aanmerking de in dit lid bedoelde kinderen van de 
gewezen deelnemer en van de partner met wie de deelnemer op het tijdstip van beëindiging van het 
deelnemerschap gehuwd was of een gezamenlijke huishouding voerde. 

 
5. Het fonds draagt er zorg voor dat de deelnemer bij toetreding tot het fonds op de hoogte wordt 

gesteld van de geldende statuten en het pensioenreglement 65+ van het fonds. 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 65+. 

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

opgebouwde pensioenen. Indien een gewezen deelnemer hierom verzoekt wordt binnen drie maanden 
opgave gedaan van de opgebouwde pensioenaanspraken. De aan deze laatst bedoelde opgave 
verbonden kosten kunnen in rekening worden gebracht. 
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Artikel 4 
PENSIOENGRONDSLAG, DEELTIJDFACTOR EN DIENSTJAREN 

 
 
1. Voor de berekening van het pensioen wordt uitgegaan van: 

a. de pensioengrondslag; 
b. de deeltijdfactor; en 
c. het aantal dienstjaren. 

 
Pensioengrondslag 
 
2. De pensioengrondslag wordt voor de eerste maal op het tijdstip van aanvang van het deelnemerschap 

en vervolgens ieder jaar op de eerste januari vastgesteld. 
 
3. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend jaarsalaris van de deelnemer minus de 

franchise. De franchise bedraagt voor 1996 ƒ25.423,00. De werkgever streeft ernaar de franchise 
jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de ontwikkeling van de AOW-uitkering. Onder 
AOW-uitkering wordt verstaan het jaarbedrag ingevolge de Algemene Ouderdomswet voor een 
gehuwde pensioengerechtigde met een partner van 65 jaar of ouder. De feitelijke aanpassing van de 
franchise wordt door de werkgever in overleg met de vakorganisaties vastgesteld en geldt per de 
eerste januari daaropvolgend. De aanpassing zal aan de deelnemer worden medegedeeld. 

 
4. Voor een deeltijdwerker wordt het pensioengevend jaarsalaris omgerekend naar het pensioengevend 

jaarsalaris dat bij een volledige arbeidstijd zou hebben gegolden. 
 
5. Indien de deelnemer vervroegd uittreedt volgens het pensioenreglement 60-64 blijft de 

pensioengrondslag en de arbeidstijd, zoals op de uittredingsdatum golden, tot de pensioendatum 
gehandhaafd. 

 
Deeltijdfactor 
 
6. Voor een deeltijdwerker worden de conform artikel 5 vastgestelde pensioenen vermenigvuldigd met 

de gemiddelde deeltijdfactor. Deze gemiddelde deeltijdfactor wordt als volgt vastgesteld: 
a. van iedere periode gedurende welke de deeltijdfactor niet veranderde, wordt de duur bepaald in 

jaren en maanden; 
b. de volgens a. vastgestelde duur van iedere periode wordt vermenigvuldigd met de deeltijdfactor 

van de desbetreffende periode. 
 De gemiddelde deeltijdfactor is gelijk aan het quotiënt van: 

- de som van de volgens b bepaalde producten; en 
- het totale aantal dienstjaren. 
Bij de vaststelling van de gemiddelde deeltijdfactor wordt de laatst vastgestelde deeltijdfactor geacht 
tot de pensioendatum ongewijzigd te blijven. 

 
7. Bij een wijziging van de deeltijdfactor in de loop van een jaar wordt het pensioen van de deelnemer 

opnieuw vastgesteld. 
 
Dienstjaren 
 
8. Bij de bepaling van het aantal dienstjaren wordt het aantal jaren in aanmerking genomen dat de 

deelnemer - met inachtneming van het bepaalde in lid 9 - vanaf de datum van zijn indiensttreding bij 
de werkgever tot de pensioendatum in dienst van de werkgever kan doorbrengen. 
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9. Buiten beschouwing blijven de dienstjaren die liggen voor de eerste dag van de maand waarin de 
deelnemer de 25-jarige leeftijd bereikt. 

 
10. De dienstjaren worden bepaald in jaren en maanden. Een gedeelte van een maand wordt voor een 

volle maand gerekend. 
 
 

Artikel 5 
PENSIOENBEDRAGEN 

 
 
Ouderdomspensioen 
 
1. Het jaarlijkse ouderdomspensioen is gelijk aan 1,625% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag 

vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren. 
 
Levenslang partnerpensioen 
 
2. Het jaarlijkse levenslange partnerpensioen bedraagt 75% van het laatst berekende jaarlijkse 

ouderdomspensioen, met inachtneming van de in lid 3 omschreven verminderingen. 
 
3. Indien de deelnemer: 

a. gehuwd is of een gezamenlijke huishouding voert met een meer dan 10 jaar jongere partner, 
wordt het levenslange partnerpensioen verminderd met 2,5% voor elk vol jaar dat het 
leeftijdsverschil groter is dan 10 jaar; 

b. in het huwelijk treedt of een gezamenlijke huishouding gaat voeren ná de eerste dag van de 
maand waarin de 50-jarige leeftijd wordt bereikt, zal het te verzekeren levenslange 
partnerpensioen worden gereduceerd. Deze reductie wordt per de 
huwelijksdatum/aanvangsdatum gezamenlijke huishouding vastgesteld. De reductie bedraagt 6% 
voor elk jaar dat vanaf de eerste dag van de maand waarin de 50-jarige leeftijd is bereikt is 
verstreken. Een gedeelte van een jaar wordt hierbij in maanden nauwkeurig bepaald waarbij een 
gedeelte nauwkeurig van een maand wordt verwaarloosd. 

 
Tijdelijk partnerpensioen 
 
4. Het jaarlijkse tijdelijke partnerpensioen bedraagt 10% van het laatst berekende jaarlijkse 

ouderdomspensioen. 
 
5. Indien de deelnemer gehuwd is of een gezamenlijke huishouding voert met een meer dan 10 jaar 

jongere partner, wordt het tijdelijke partnerpensioen verminderd met 2,5% voor elk vol jaar dat het 
leeftijdsverschil groter is dan 10 jaar. 
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Wezenpensioen 
 
6. Het jaarlijkse wezenpensioen bedraagt voor ieder kind 15% van het laatst berekende jaarlijkse 

ouderdomspensioen. Indien naast het wezenpensioen geen (bijzonder) partnerpensioen wordt 
uitgekeerd wordt het wezenpensioen verdubbeld. Onder volle wees wordt verstaan het kind waarvan 
beide ouders zijn overleden; hierbij worden als ouders aangemerkt: 
a. voor wettige, gewettigde en geadopteerde kinderen, de deelnemer en degene met wie de 

deelnemer gehuwd was op het tijdstip waarop het kind werd geboren, gewettigd of  geadopteerd; 
b. voor wettig erkende kinderen, de deelnemer en de erkenner of de ouder van het kind, zoals deze 

staat vermeld in de registers van de burgerlijke stand. 
 Voor natuurlijke kinderen van de vrouwelijke deelnemer die niet behoren tot de onder a of b 

bedoelde kinderen wordt het wezenpensioen verdubbeld bij haar overlijden. Voor stief- en 
pleegkinderen vindt verdubbeling van het wezenpensioen plaats indien de deelnemer en de partner 
met wie de deelnemer gehuwd was of een gezamenlijke huishouding voerde op het tijdstip dat het 
stief- of pleegkind tot zijn huishouden ging behoren en/of het in artikel 3 lid 4 onder b. bedoelde 
onderhoud en opvoeding is aangevangen, zijn overleden. 

 
 

Artikel 6 
INGANG, EINDE EN UITBETALING VAN HET PENSIOEN 

 
 
1. Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum. Het levenslange partnerpensioen alsmede het 

wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt. Het 
tijdelijke partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer of de gewezen 
deelnemer als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder d. overlijdt, mits eerste dag van de maand waarin de 
partner 65 jaar wordt nog niet is bereikt. 

 
2. Het ouderdomspensioen alsmede het levenslange partnerpensioen is betaalbaar tot de eerste dag van 

de maand volgende op de dag van overlijden van degene aan wie het desbetreffende pensioen 
toekomt. Het tijdelijke partnerpensioen is betaalbaar tot de eerste dag van de maand waarin de 
partner van de deelnemer de 65-jarige leeftijd bereikt, doch uiterlijk tot de eerste dag van de maand 
volgende op de dag van overlijden van degene aan wie het desbetreffende pensioen toekomt. Het 
wezenpensioen is betaalbaar tot de eerste dag van de maand volgende op het bereiken van de 
21-jarige leeftijd door het kind of volgende op de dag van eerder overlijden. Voor het kind, dat 
blijkens een beschikking van het uitvoeringsorgaan, ten gevolge van ziekte of gebreken vermoedelijk 
in het eerstkomende jaar buiten staat zal zijn om de helft  te verdienen van hetgeen lichamelijk en 
geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen, of 
wiens voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband 
met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding wordt het wezenpensioen ook na de eerste dag 
van de maand volgende op het bereiken van de 21-jarige leeftijd uitgekeerd, indien en zolang aan de 
bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, doch uiterlijk tot de eerste dag van de maand volgend 
op het bereiken van de 27-jarige leeftijd door het kind of volgende op de dag van eerder overlijden. 

 
3. Het fonds keert de pensioenen, onder inhouding van de van verschuldigde belasting en wettelijke 

heffingen, uit aan degenen die ingevolge dit reglement recht hebben op pensioen. De pensioenen 
worden uitgekeerd bij nabetaling in maandelijkse termijnen. 
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Artikel 7 
HERVERZEKERING VAN DE PENSIOENAANSPRAKEN 

 
 
1. Ingeval de werkgever hiermede instemt, kan het fonds de verplichtingen, voortvloeiende uit dit 

Reglement 65+, geheel of gedeeltelijk herverzekeren door het sluiten van overeenkomsten van 
levensverzekering met één of meer levensverzekeringsmaatschappijen. 

 
2. Het fonds zal als contractant en begunstigde op de betreffende polissen worden aangewezen. 
 
3. Bij volledige herverzekering is het fonds is slechts aansprakelijk voor zover de verzekeraar zijn uit de 

overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen nakomt. De voorwaarden van deze overeenkomsten 
liggen voor de belanghebbenden ter inzage. 

 
 

Artikel 8 
ALGEMENE BEGRENZING VAN DE TOEZEGGING 

 
 
1. De aanspraken worden gebaseerd op een pensioengevend salaris dat niet hoger is dan ƒ300.000,-. 

Dit bedrag wordt verhoogd conform de algemene CAO-loonontwikkeling bij de werkgever. 
 
2. Het salaris dat voor de berekening van de aanspraken in aanmerking wordt genomen kan in enig jaar 

maximaal met 25% stijgen, met inachtneming van het in het vorige lid genoemde maximum. 
 
 

Artikel 9 
FINANCIERING VAN DE REGELING 

 
 
1. De voor de financiering van de uit dit reglement voortvloeiende pensioenaanspraken verschuldigde 

premie wordt door de werkgever en de deelnemer gezamenlijk opgebracht. 
 
2. De bijdrage van de deelnemer bedraagt: 

- 6,5% van de pensioengrondslag voor de deelnemer voor wie een partnerpensioen verzekerd 
wordt; en 

- 4% van de pensioengrondslag voor de overige deelnemers. 
Deze bijdrage kan bij CAO-bepalingen worden aangepast. De bijdrage van de deeltijdwerker wordt 
vastgesteld door het hiervoor bepaalde bedrag, te vermenigvuldigen met de laatst vastgestelde 
deeltijdfactor. Bij een wijziging van de deeltijdfactor in de loop van een jaar wordt de bijdrage van de 
deelnemer opnieuw vastgesteld. Vanaf de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de leeftijd 
van 62 jaar en 6 maanden heeft bereikt is de deelnemer geen bijdrage meer verschuldigd. 

 
3. De werkgever houdt de door de deelnemer verschuldigde bijdrage in op het salaris, in gelijke 

termijnen als waarin het pensioengevend jaarsalaris wordt uitbetaald. 
 
4. De kosten van de tijdelijke voorziening respectievelijk de verhoging van de pensioenen als vermeld 

in artikel 16 respectievelijk artikel 17 zijn geheel voor rekening van de werkgever. Indien en zolang 
de verzekeraar vrijstelling van koopsom- en premiebetaling verleent overeenkomstig artikel 10 is de 
werknemer geen bijdrage verschuldigd. 
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5. Indien de deelnemer vervroegd uittreedt wordt: 
a. de in de vorige leden van dit artikel omschreven bijdrageregeling beëindigd; 
b. het op de uittredingsdatum uit hoofde van het pensioenreglement 60-64 tot uitkering komende 

kapitaal wordt aangewend voor voortzetting van de financiering van de regeling vanaf de 
uittredingsdatum tot de pensioendatum op basis van de pensioengrondslag en de arbeidstijd op 
de uittredingsdatum. Het restant van het kapitaal wordt aangewend voor een vroegpensioen als 
omschreven in het pensioenreglement 60-64. 

 
6. De financiering van de pensioenaanspraken geschiedt zodanig dat de ontslagrechten als bedoeld in 

artikel 11, steeds volledig afgefinancierd zijn. De werkgever zal de aan het fonds verschuldigde 
bedragen, waarin begrepen de op het salaris van de deelnemers ingehouden bedragen jaarlijks, binnen 
de daartoe bij wet gestelde termijnen, voldoen aan het fonds. 

 
 

Artikel 10 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 
 
1. Tijdens volledige arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw voortgezet overeenkomstig de 

bepalingen van het pensioenreglement 65+. Indien en zolang de volledige arbeidsongeschiktheid 
voortduurt is de deelnemer geen bijdrage verschuldigd. 

 
2. Volledige arbeidsongeschiktheid wordt geacht aanwezig te zijn indien de deelnemer uit hoofde van 

de AAW/WAO een uitkering ontvangt overeenkomend met een arbeidsongeschiktheid van 65% of 
meer, blijkend uit de beslissing van het uitvoeringsorgaan van deze wetten. 

 
3. De in lid 1 bedoelde voortzetting gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de ingang van de 

in lid 2 bedoelde uitkering. 
 
4. Op het tijdstip dat door een daling van de arbeidsongeschiktheid geen recht meer bestaat op de in lid 

1 bedoelde voortzetting, zal de deelnemer met ingang van de eerste van de maand volgend op de 
datum van wijziging een premievrije aanspraak worden toegekend op grond van artikel 11. 

 
5. De deelnemer met aanspraak op de in dit artikel bedoelde voortzetting is verplicht het fonds 

onmiddellijk in kennis te stellen van een herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid. 
 
 

Artikel 11 
BEËINDIGING VAN HET DEELNEMERSCHAP WEGENS ONTSLAG 

 
 
1. Eindigt het deelnemerschap wegens ontslag voor de pensioendatum dan zal, indien het 

deelnemerschap korter dan een jaar heeft geduurd, het fonds aan de gewezen deelnemer de bijdragen 
restitueren die ingevolge artikel 9 op het salaris van de deelnemer zijn ingehouden. Door deze 
restitutie is de werkgever tegenover de gewezen deelnemer ontslagen van de verplichtingen die voor 
hem uit dit pensioenreglement voortvloeien. 

 
2. Heeft bij het ontslag het deelnemerschap een jaar of langer geduurd, dan verkrijgt de gewezen 

deelnemer een premievrije aanspraak op een evenredig deel van het ouderdomspensioen, levenslang 
partnerpensioen en/of wezenpensioen. De aanspraak op tijdelijk partnerpensioen komt te vervallen. 
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3. De evenredige aanspraak is gelijk aan het verschil tussen het pensioen waarop volgens artikel 5 
aanspraak bestaat bij ongewijzigde voortzetting van het deelnemerschap tot de pensioendatum en het 
pensioen dat de gewezen deelnemer onder dezelfde veronderstelling zou hebben verkregen op basis 
van het aantal dienstjaren gelegen tussen het tijdstip waarop zijn deelnemerschap eindigde en de 
pensioendatum. 

 
4. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing indien door de gewezen deelnemer elders opgebouwde 

pensioenaanspraken zijn ingebracht in deze pensioenregeling. In dat geval wordt voor de toepassing 
van dit artikel het deelnemerschap geacht langer dan een jaar te hebben geduurd. 

 
 

Artikel 12 
ECHTSCHEIDING, BEËINDIGING GEZAMENLIJKE HUISHOUDING 

 
 
1. Indien het huwelijk van de deelnemer eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel 

en bed, verkrijgt de gewezen partner een zodanige aanspraak op bijzonder levenslang 
partnerpensioen als de deelnemer ten behoeve van zijn partner zou hebben verkregen, indien op het 
tijdstip van de echtscheiding of van de ontbinding van het huwelijk de deelneming zou zijn beëindigd 
wegens beëindiging van het dienstverband met de werkgever.  

 
2. Indien het samenlevingsverband van de deelnemer eindigt, verkrijgt de gewezen partner een zodanige 

aanspraak op bijzonder levenslang partnerpensioen als de deelnemer ten behoeve van de partner zou 
hebben verkregen, indien op het tijdstip van de beëindiging van het samenlevingsverband de 
deelneming zou zijn beëindigd wegens beëindiging van het dienstverband met de werkgever. De 
gewezen partner ontvangt een premievrije aanspraak ten laste van het fonds. Hem wordt een bewijs 
van die aanspraak verstrekt. 

 
3. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het levenslange 

partnerpensioen waarop een gewezen deelnemer of gepensioneerde, die ten tijde van zijn 
uitdiensttreding gehuwd was, dan wel samenleefde, aanspraak heeft verkregen bij beëindiging van 
zijn deelneming. In dit geval ontstaan geen nieuwe aanspraken op levenslang partnerpensioen. 

 
4. Wordt bij huwelijkse voorwaarden, voorwaarden van geregistreerd partnerschap of bij een bij 

geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding, dan wel de beëindiging van het 
samenlevingsverband, een andere aanspraak dan ingevolge dit artikel bepaald, dan wel tussen  part-
ners overeengekomen, dan dient dit ten genoegen van het fonds te worden aangetoond. De 
overeenkomst is slechts geldig indien het fonds heeft verklaard een uit de afwijking voortvloeiend 
pensioenrisico te dekken. Het volgens artikel 5 lid 2 berekende levenslange partnerpensioen ten 
behoeve van de partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde wordt verminderd met het 
pensioen casu quo de pensioenen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Het wezenpensioen blijft 
gebaseerd op het volgens artikel 5 lid 7 berekende pensioen, voordat de in de vorige zin bedoelde 
vermindering is toegepast. 
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Artikel 13 
PENSIOENVEREVENING 

 
 
1. In geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, vindt verevening plaats van het tijdens het 

huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen conform de Wet verevening pensioenrechten bij 
scheiding. 

 
2. Het deel van het te verevenen, het aan de gewezen partner toe te rekenen ouderdomspensioen, en het 

bijzonder levenslang partnerpensioen, vastgesteld overeenkomstig artikel 12 kunnen uitsluitend in 
geval van echtscheiding (dus niet bij ontbinding na scheiding van tafel en bed), onverminderd het 
bepaalde in lid 4 van dit artikel worden omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de 
gewezen partner, mits wordt voldaan aan het navolgende: 
a. de omzetting wordt door beide partijen overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden of 

voorwaarden van geregistreerd partnerschap of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op 
de scheiding; 

b. binnen twee jaren na het tijdstip van de scheiding is hiervan mededeling gedaan aan het fonds; 
c. het fonds heeft ingestemd met de omzetting (zie lid 3). 

 
3. Het fonds zal niet instemmen met de beoogde omzetting als bedoeld in lid 2, indien een andere 

toeslagregeling is overeengekomen dan die welke is beschreven in artikel 17, lid 1, of indien de 
omzetting die wordt overeengekomen voor het fonds verzekeringstechnisch nadelig is. Het fonds zal 
slechts instemmen met de omzetting indien het recht op ouderdomspensioen van de gewezen partner 
ingaat op de, bij het fonds geldende, pensioendatum. 

 
4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is niet van toepassing indien partijen pensioenverevening hebben 

uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van geregistreerd partnerschap of bij een 
schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding. 

 
5. De kosten van pensioenverevening of omzetting zal het fonds in gelijke delen aan beide partijen in 

rekening brengen. 
 
6. De aanspraak op ouderdomspensioen van een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde kan zonder 

toestemming van diens partner niet bij overeenkomst tussen die (gewezen) deelnemer of 
gepensioneerde en het fonds of de werkgever worden verminderd anders dan bij afkoop zoals 
voorzien bij of krachtens de Pensioen- en spaarfondsenwet, tenzij de partners het recht op 
pensioenverevening ingevolge de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten. 
Elk beding strijdig met het bepaalde in de vorige volzin is nietig. 

 
7. De aanspraak op levenslang partnerpensioen ten behoeve van de partner van een (gewezen) 

deelnemer of gepensioneerde kan zonder toestemming van die partner niet bij overeenkomst tussen 
de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en het fonds of de werkgever worden verminderd anders 
dan bij afkoop zoals voorzien bij of krachtens de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Elk beding strijdig 
met het bepaalde in de vorige volzin is nietig. 
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Artikel 14 
PENSIOENREGELING EN ARBEIDSOVEREENKOMST 

 
 
1. De rechthebbenden op pensioen zijn verplicht mee te werken aan de juiste uitvoering van dit 

pensioenreglement, met name door alle hiervoor benodigde inlichtingen te verstrekken. 
 
2. In alle bij dit pensioenreglement niet voorziene gevallen neemt het bestuur een beslissing naar 

analogie van de bepalingen van dit pensioenreglement. 
 
3. De bepalingen van dit pensioenreglement maken deel uit van de arbeidsovereenkomst tussen de 

werkgever en de werknemer. 
 
 

Artikel 15 
WIJZIGING VAN DE PENSIOENREGELING 

 
 
1. Het fonds behoudt zich het recht voor tot wijziging of beëindiging van het pensioenreglement 65+, 

indien zich een ingrijpende wijziging van omstandigheden voordoet. Onder ingrijpende wijziging van 
omstandigheden wordt in elk geval verstaan: 
a. van aanpassing of invoering van sociale verzekeringswetten en/of andere (wettelijke) regelingen 

die een substantieel gevolg voor de pensioenaanspraken kunnen hebben; 
b. de werkgever verplicht wordt zich voor alle deelnemers of voor een groep deelnemers aan te 

sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds en geen mogelijkheid tot vrijstelling is verkregen; 
c. van een andere ingrijpende wijziging van omstandigheden die de uitgaven ter zake van de 

pensioenregeling niet meer toelaat. 
 Ingeval van vorenbedoelde gehele of gedeeltelijke beëindiging van de premie- en/of 

koopsombetaling zal het fonds de deelnemers hierover informeren en in overleg treden met de 
vakorganisaties over de te volgen procedure. 

 
2. Het fonds behoudt zich het recht voor de pensioenregeling te wijzigen dan wel te beëindigen in 

andere dan de onder lid 1 genoemde omstandigheden, indien de werkgever zulks overeenkomt met de 
vakorganisaties. 

 
 

Artikel 16 
TIJDELIJKE VOORZIENING 

 
 
1. Voor een werknemer die de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt wordt een tijdelijke 

pensioenvoorziening getroffen overeenkomstig de in dit pensioenreglement omschreven 
pensioenregeling. 

 
2. Eindigt de dienstbetrekking met de werkgever wegens volledige arbeidsongeschiktheid, 

overeenkomstig het gestelde in artikel 10, lid 2, voor het bereiken van de 25-jarige leeftijd, dan krijgt 
de gewezen werknemer bij het bereiken van de 25-jarige leeftijd recht op aanspraken overeenkomstig 
de bepalingen van dit pensioenreglement, mits nog voldaan wordt aan de in artikel 10 gestelde 
voorwaarden, waarbij voor de berekening uitgegaan wordt van de pensioengrondslag en de 
deeltijdfactor zoals die gold op het tijdstip dat de werknemer in aanmerking komt voor een 
WAO-uitkering. 
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3. Bij overlijden van de in lid 1 bedoelde werknemer heeft de partner en/of kinderen recht op een 
partner-en/of wezenvoorziening overeenkomstig de in dit reglement 65+ omschreven 
pensioenregeling. 

 
4. De tijdelijke pensioenvoorziening als vermeld in lid 1 vervallen: 

a. bij beëindiging van de dienstbetrekking van de werknemer; 
b. indien het huwelijk of de gezamenlijke huishouding van de werknemer, anders dan door zijn 

overlijden, wordt beëindigd; 
c. op het tijdstip waarop aan de in artikel 2 genoemde opnemingsvoorwaarde(n) wordt voldaan. 

 In het onder b genoemde geval blijft de wezenvoorziening en de verzekering daarvan voor een 
werknemer met kinderen gehandhaafd tot het tijdstip genoemd onder a of c. 

 
5. Op de tijdelijke voorziening zijn de bepalingen van dit pensioenreglement - voor zover het tegendeel 

niet uit de vorige leden blijkt - zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 
 
 

Artikel 17 
VERHOGING VAN OPGEBOUWDE PENSIOENEN 

 
 
1. Per de eerste januari van elk jaar zullen de ingegane ouderdomspensioenen met bijbehorende 

levenslange (bijzondere) partnerpensioenen alsmede de ingegane levenslange (bijzondere) en 
tijdelijke partnerpensioenen en ingegane wezenpensioenen worden verhoogd met het percentage als 
omschreven in lid 2, voorzover de middelen van het fonds voor deze verhoging toereikend zijn. De 
verhoging zal zodanig geschieden dat de bovenbedoelde pensioenen met een gelijk percentage 
worden verhoogd. 

 
2. Uitgangspunt voor de bepaling van de jaarlijkse verhoging per 1 januari is de Consumentenprijsindex 

werknemersgezinnen met laag inkomen, afgeleid, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Het verhogingspercentage is gelijk aan het percentage waarmee genoemd indexcijfer van 
het jaar voorafgaande aan het indexatietijdstip stijgt ten opzichte van het indexcijfer van het daaraan 
voorafgaande jaar, met dien verstande dat dit percentage nimmer hoger kan zijn dan de algemene 
CAO-loonontwikkeling bij de werkgever in het jaar voorafgaande aan de verhoging. Het 
indexatiepercentage wordt normaal afgerond op twee decimalen. 

 
3. Indien de in lid 1 bedoelde pensioenen worden aangepast zullen ook de premievrije 

pensioenaanspraken van gewezen deelnemers met bijbehorende bijzondere partnerpensioenen, 
alsmede de pensioenaanspraken van de arbeidsongeschikte gewezen deelnemers ingevolge artikel 10, 
op overeenkomstige wijze worden aangepast. 

 
 

Artikel 18 
WAARDEOVERDRACHT 

 
 
1. Het fonds en de werkgever zijn verplicht de werknemer bij aanvang en bij beëindiging van het 

deelnemerschap terstond te informeren over zijn recht op waardeoverdracht. 
  
2. Indien een werknemer bij aanvang van het deelnemerschap overweegt gebruik te maken van zijn 

recht op waardeoverdracht dient hij binnen twee maanden na aanvang van het deelnemerschap het 
fonds te verzoeken de informatie die van belang is voor de waardeoverdracht te verstrekken. 
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3. Indien een werknemer besluit gebruik te maken van zijn recht op waardeoverdracht dient hij binnen 
twee maanden na ontvangst van de in het tweede lid bedoelde informatie bij het fonds een verzoek in 
te dienen tot waardeoverdracht. De werkgever is verplicht medewerking te verlenen aan deze 
waardeoverdracht. 

 
4. Het fonds wendt de waarde van elders opgebouwde pensioenaanspraken aan ter verwerving van 

aanspraken op pensioen voor de betreffende deelnemer op basis van deze pensioenregeling. Daartoe 
krijgt die deelnemer op grond van de overgedragen waarde een aantal extra deelnemersjaren in deze 
pensioenregeling toegekend en wel zodanig dat - gegeven het pensioengevend jaarsalaris bij 
indiensttreding en de daarbij behorende pensioengrondslag en de deeltijdfactor - de waarde van de 
overgedragen aanspraken gelijk is aan de waarde van de door de overdracht te verwerven aanspraken. 
Mocht bovenstaande berekening leiden tot in totaal méér dan 40 dienstjaren dan wordt de resterende 
waarde van de evenredige aanspraken opgenomen in de aanspraak op kapitaal bij leven uit hoofde 
van de flexibele vroegpensioenregeling 60-64. 

 
5. Het fonds is verplicht bij beëindiging van het deelnemerschap wegens ontslag, op verzoek van een 

gewezen deelnemer de waarde van de pensioenaanspraken over te dragen aan de instelling waarde 
pensioentoezegging van zijn nieuwe werkgever is ondergebracht. 

 
6. Op de waardeoverdracht zijn de reken- en procedureregels van toepassing welke worden vastgesteld 

op grond van het bepaalde in de Pensioen- en spaarfondsenwet. Daarnaast gelden, indien van 
toepassing, de reken- en procedureregels ingevolge een circuit van waardeoverdracht. 

 
 

Artikel 19 
VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS 

 
 
1. Indien het fonds zulks verlangd, dient de deelnemer alle verlangde gegevens en/of stukken die 

verband houden met of van invloed geacht kunnen worden op de uit zijn deelnemerschap 
voortvloeiende rechten en verplichtingen te overleggen. 

 
2. De deelnemer dient, indien zijn huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van 

tafel en bed, dan wel zijn samenlevingsverband eindigt, het fonds hiervan onverwijld in kennis 
stellen. 

 
3. Indien niet binnen twee maanden wordt voldaan aan verplichtingen, opgelegd door dit 

pensioenreglement 65+, kan het fonds pensioenaanspraken of recht, waarmede de verzuimde 
verplichtingen verband houden, voor de deelnemer en/of zijn rechtsopvolgers geheel of ten dele 
vervallen verklaren, tenzij ten genoegen van het fonds wordt aangetoond, dat het niet hebben voldaan 
aan die verplichtingen de deelnemer en/of zijn rechtsopvolgers redelijkerwijs niet verweten kan 
worden. 

 
4. De deelnemer dient bij aanvang van het samenlevingsverband een afschrift van het notarieel verleden 

samenlevingscontract of een notarieel uittreksel daaruit en een uittreksel uit het bevolkingsregister te 
overleggen. 
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5. Het fonds is bevoegd eens in ten minste drie jaar het samenlevingsverband van de deelnemer, 
gewezen deelnemer of gepensioneerde en de partner gezamenlijk te laten bevestigen door 
overlegging van een verklaring ter zake, onder bijvoeging van een uittreksel uit het 
bevolkingsregister, waaruit blijkt dat de betrokkenen ten tijde van de afgifte van de verklaring op 
hetzelfde adres woonachtig waren. 

 
 

Artikel 20 
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

 
 
1. Dit pensioenreglement 65+ treedt in werking op 1 januari 1999 en vervangt het vorige 

pensioenreglement 65+ van de werkgever, dat hiermede is vervallen. 
 
2. De opgebouwde pensioenaanspraken per 31 december 1998 op basis van het vanaf 1 januari 1996 

geldende pensioenreglement 65+ maken onderdeel uit van dit pensioenreglement 65+ en zullen door 
de verzekeraar aan het fonds worden overgedragen overeenkomstig de geldende wettelijke 
voorschriften. 


	BEGRIPSOMSCHRIJVING
	DEELNEMERSCHAP
	PENSIOENAANSPRAKEN
	
	Pensioengrondslag
	Deeltijdfactor
	Dienstjaren



	Artikel 5
	
	
	
	
	
	
	
	Ouderdomspensioen
	Levenslang partnerpensioen
	Tijdelijk partnerpensioen
	Wezenpensioen




	INGANG, EINDE EN UITBETALING VAN HET PENSIOEN




	Artikel 7
	HERVERZEKERING VAN DE PENSIOENAANSPRAKEN
	
	
	Artikel 8
	FINANCIERING VAN DE REGELING
	ARBEIDSONGESCHIKTHEID
	
	
	Artikel 11







	Artikel 12
	Artikel 13
	
	
	
	PENSIOENREGELING EN ARBEIDSOVEREENKOMST
	
	WIJZIGING VAN DE PENSIOENREGELING


	TIJDELIJKE VOORZIENING




	Artikel 17
	Artikel 18
	Artikel 19
	VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS
	Artikel 20
	
	
	
	
	SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN







