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Artikel 1 

OMSCHRIJVING 

 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

1. De werkgever 

Rank Xerox (Nederland) N.V., gevestigd ten Venray. 

 

2. De werknemers 

Zowel de mannelijke als de vrouwelijke werknemers in dienst van de werkgever. 

 

3. De deelnemers 

De werknemers, die overeenkomstig artikel 2 deelnemer zijn van de in dit reglement vervatte 

pensioenregeling. 

 

4. De pensioendatum 

De eerste van de maand samenvallende met of volgende op de 65
e
 verjaardag van de deelnemers. 

 

5. De “Utrecht” 

De N.V. Levensverzekering Maatschappij “Utrecht”, gevestigd te Utrecht, bij wie de werkgever zijn 

pensioenverplichtingen heeft verzekerd. 

 

 

Artikel 2 

DEELNEMERSCHAP 

 

 

1. Voor het deelnemerschap komt in aanmerking de mannelijke werknemer, die de leeftijd van 25 jaar heeft 

bereikt, en de vrouwelijke werknemer, die de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt, en die bovendien: 

a. indien hij (zij) tot de categorieën kantoorpersoneel, handarbeiders of monteurs behoort, tenminste 

gedurende één jaar onafgebroken in dienst van de werkgever is; 

b. indien hij (zij) tot de categorie vertegenwoordigend personeel behoort, tenminste gedurende twee 

jaren onafgebroken in dienst van de werkgever is. 

De werkgever kan van het vorenstaande afwijken in voor de werknemer gunstige zin. 

 

2. Het deelnemerschap vangt aan: 

a. voor de werknemers, die op 31 december 1965 aan de in lid 1 gestelde eisen voldoen, op 31 

december 1965; 

b. voor de overige tegenwoordige en toekomstige werknemers op de eerste van de maand 

samenvallende met of volgende op het tijdstip, waarop zij aan de in lid 1 gestelde eisen voldoen. 

 

3. Het deelnemerschap eindigt: 

a. bij overlijden van de deelnemer; 

b. bij beëindiging van de dienstbetrekking, waarin de deelnemer tot de werkgever staat, doch in elk 

geval op de pensioendatum. 
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Artikel 3 

AANSPRAKEN 

 

 

1. Met inachtneming van hetgeen daaromtrent in dit reglement is bepaald, geeft het deelnemerschap ten 

opzichte van de werkgever aanspraak op: 

a. een ouderdomspensioen ten behoeve van de gewezen deelnemer, ingaande bij zijn in leven zijn op de 

pensioendatum en betaalbaar tot de dag van zijn overlijden; 

b. een weduwepensioen ten behoeve van de echtgenote van de (gewezen) deelnemer, met wie deze op 

het tijdstip van beëindiging van zijn deelnemerschap gehuwd is, ingaande op de dag van zijn 

overlijden, indien bedoelde echtgenote dan in leven is en betaalbaar tot de dag van haar overlijden; 

c. een wezenpensioen ten behoeve van de wettige kinderen van de mannelijke (gewezen) deelnemer, 

die de eerste van de maand samenvallende met of volgende op hun 21
e
 verjaardag nog niet hebben 

bereikt, ingaande op de dag van overlijden van de mannelijke (gewezen) deelnemer. Het 

wezenpensioen zal worden uitgekeerd tot de eerste van de maand samenvallende met of volgende op 

de 21
e
 verjaardag van het kind doch uiterlijk tot de dag van zijn eerder overlijden. Met wettige 

kinderen worden gelijkgesteld stief- en pleegkinderen van de mannelijke (gewezen) deelnemer, voor 

wie hij op het tijdstip van zijn overlijden aanspraak op kinderaftrek voor de loonbelasting c.q. 

inkomstenbelasting kon doen gelden. Postuum geboren kinderen van de (gewezen) deelnemer 

worden geacht kinderen in de zin van dit reglement te zijn. 

 

2. Treedt een mannelijke deelnemer in het huwelijk, dan ontstaat de aanspraak op weduwe- en 

wezenpensioen op het tijdstip, waarop het huwelijk wordt gesloten. 

 

3. Indien de deelnemer, overeenkomstig het in artikel 6 lid 4 bepaalde, op grond van zijn 

gezondheidstoestand niet voor het sluiten van een verzekering van weduwe- en wezenpensioen als 

bedoeld in artikel 4 op zijn leven in aanmerking kan komen, zal in plaats van de aanspraak op weduwe- 

en wezenpensioen aanspraak op een andere, zoveel mogelijk daarmede in overeenstemming zijnde 

voorziening worden verleend. 

 

 

Artikel 4 

VERZEKERING 

 

 

1. Ter dekking van de verleende aanspraken sluit de werkgever verzekeringen bij de “Utrecht”, ten bewijze 

waarvan de “Utrecht” een verzamelpolis aan de werkgever uitreikt. De aan deze polis gehechte 

voorwaarden van verzekeringen maken deel uit van de pensioenregeling. Op de verzekeringen zijn 

eveneens van toepassing de aan de polis gehechte algemene bepalingen ingevolge de Pensioen- en 

spaarfondsenwet. De voorwaarden van verzekering alsmede bedoelde algemene bepalingen liggen voor 

de deelnemers bij de werkgever ter inzage. 

 

2. De werkgever reikt aan de deelnemer één of meer kennisgevingen uit, waarop de voor hem verzekerde 

bedragen zijn vermeld. Na elke wijziging in een verzekering wordt een nieuwe kennisgeving uitgereikt. 

 

3. De werkgever zal ten aanzien van de ingevolge dit reglement verleende aanspraken niet verder zijn 

gebonden, dan in zoverre de “Utrecht” de voor haar uit de verzekeringen voortvloeiende verplichtingen 

nakomt. 
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Artikel 5 

PENSIOENBEDRAGEN 

 

 

1. Het jaarlijks ouderdomspensioen bedraagt voor elk dienstjaar: 

a. 1% van de pensioengrondslag tot F6.000; en 

b. 1 ¾% van de meerdere grondslag. 

De pensioengrondslag is gelijk aan het vast overeengekomen jaarsalaris van de deelnemer, met 

uitzondering evenwel van vakantietoeslag, overwerkgelden, tantièmes en andere emolumenten. Voor de 

categorie vertegenwoordigend personeel wordt deze pensioengrondslag vermeerderd met het gemiddelde 

van de provisie genoten over de twee jaren onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip, waarop de 

pensioengrondslag wordt vastgesteld, met dien verstande, dat dit gemiddelde voor de laatste maal wordt 

vastgesteld over de twee jaren onmiddellijk voorafgaande aan de 60
e
 verjaardag van de deelnemer. 

 

2. Het jaarlijks weduwepensioen bedraagt 2/3 van het ouderdomspensioen. Ingeval van overlijden van de 

deelnemer tijdens de dienstbetrekking wordt onder ouderdomspensioen verstaan het pensioen, dat de 

deelnemer op de pensioendatum zou zijn gaan genieten, indien hij in leven was gebleven, onder behoud 

van dezelfde pensioengrondslag. 

 

3. Indien de echtgenote meer dan 10 jaar jonger is dan de deelnemer, zal het weduwepensioen gelijk zijn 

aan het bedrag, dat bij de “Utrecht” verzekerd kan worden tegen een premie, welke zou zijn vereist voor 

een weduwepensioen als berekend conform het bepaalde in lid 2, indien de echtgenote precies 10 jaar 

jonger was dan de deelnemer. 

 

4. Indien een deelnemer huwt na zijn 50
e
 verjaardag zal het weduwepensioen gelijk zijn aan het bedrag, dat 

bij de “Utrecht” verzekerd kan worden tegen een premie, welke zou zijn vereist voor een 

weduwepensioen als berekend conform het bepaalde in lid 2, indien de deelnemer op zijn 50
e
 verjaardag 

was gehuwd. 

 

5. Het jaarlijks wezenpensioen bedraagt per kind 20% van het weduwepensioen. Het wezenpensioen wordt 

verdubbeld, indien en zodra het weduwepensioen niet (meer) wordt uitgekeerd. 

 

6. Bij de berekening van het pensioen worden niet meer dan 40 dienstjaren – en wel de laatste – in 

aanmerking genomen. Voorts wordt de diensttijd bepaald in jaren en maanden nauwkeurig, waarbij een 

gedeelte van een maand wordt verwaarloosd. 

 

7. Voor verhoging van het pensioen tengevolge van een verhoging van de pensioengrondslag tellen de jaren 

in dienst van de werkgever doorgebracht vóór deze verhoging niet mede. De pensioenverhoging wordt 

van kracht op de eerste januari samenvallende met of volgende op het tijdstip, waarop de verhoging van 

de pensioengrondslag plaats vindt. 

 

 

Artikel 6 

AANVRAAG / AANVAARDING 

 

 

1. Iedere deelnemer is verplicht ten behoeve van de door de werkgever in te dienen aanvraag tot het sluiten 

ener verzekering op zijn leven of ter verhoging van het pensioenbedrag der op zijn leven gesloten 
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verzekering, alle daartoe door de “Utrecht” omtrent hem verlangde gegevens aan de werkgever te 

verstrekken. 

 

2. Tot het sluiten van een verzekering van ouderdomspensioen is overlegging van een officieel bewijs, 

waaruit de leeftijd van de deelnemer blijkt, tot het sluiten van een verzekering van weduwe- en 

wezenpensioen bovendien een zodanig bewijs betreffende zijn echtgenote, vereist. 

 

3. Indien zulks tot het aanvaarden ener verzekering van weduwe- en wezenpensioen, of van een verhoging 

daarvan, door de “Utrecht” nodig wordt geoordeeld, is de deelnemer verplicht zich te onderwerpen aan 

een geneeskundig onderzoek door een door de “Utrecht” aan te wijzen geneeskundige. 

 

4. Indien de “Utrecht” op grond van het resultaat van het onderzoek als bedoeld in lid 3 de aanvaarding der 

verzekering of der verhoging daarvan weigert, wordt de aanspraak van de deelnemer op weduwe- en 

wezenpensioen respectievelijk op verhoging daarvan vervangen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 

lid 3. 

 

 

Artikel 7 

PREMIE / BIJDRAGE 

 

 

1. De voor elke verzekering verschuldigde premie wordt door de werkgever en de deelnemer gezamenlijk 

opgebracht. 

 

2. De bijdrage van een deelnemer wordt door de werkgever aan hem voorgeschoten en bedraagt 1/3 van de 

premie, met dien verstande, dat bedoelde bijdrage niet meer zal bedragen dan 5% van de 

pensioengrondslag. 

 

3. De deelnemer betaalt de hem door de werkgever voorgeschoten bijdrage terug in de loop van het jaar, 

waarover de premie verschuldigd was, en wel in gelijke termijnen als waarin hij zijn salaris ontvangt. 

 

 

Artikel 8 

BEËINDIGING VAN HET DEELNEMERSCHAP WEGENS ONTSLAG 

 

 

1. Indien een deelnemer wegens ontslag vóór de pensioendatum ophoudt deelnemer te zijn, vervallen de 

hem ingevolge dit reglement verleende aanspraken, met dient verstande, dat hij recht behoudt: 

a. indien het deelnemerschap meer dan vijf jaren heeft geduurd, op dat deel van het (de) op zijn leven 

verzekerde pensioen(en) als bedoeld in artikel 3, dat is gevormd uit de bedragen, welke tot de 

ontslagdatum voor de ter dekking van dit (deze) pensioen(en) gesloten verzekering(en) in totaal zijn 

betaald; 

b. indien het deelnemerschap niet meer dan vijf jaren heeft geduurd, op dat deel van het (de) op zijn 

leven verzekerde pensioen(en), als bedoeld in artikel 3, dat uitsluitend is gevormd uit de bedragen, 

welke de deelnemer zelf voor de ter dekking van dit (deze) pensioen(en) gesloten verzekering(en) tot 

de ontslagdatum heeft betaald. 
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2. Voor het deel der verzekering(en) als bedoeld in lid 1, ontvangt de gewezen deelnemer, tenzij het 

bepaalde in één der volgende zinnen van toepassing is, van de “Utrecht” (een) afzonderlijke premievrije 

polis(sen) of ander(e) bewijsstuk(ken). De deelnemer, die de dienst verlaat wegens emigratie, kan het 

hem toekomende deel der verzekering(en) bij het ontslag door de “Utrecht” doen afkopen. De 

afkoopmogelijkheid bestaat eveneens ten aanzien van het aan een vrouwelijke deelnemer toekomende 

deel der verzekering, indien zij de dienst van de werkgever wegens haar huwelijk verlaat. 

 

3. De gewezen deelnemer heeft het recht bij de “Utrecht” voor het verschil tussen het oorspronkelijke 

verzekerde pensioen (bij het ontslag na niet meer dan vijf deelnemersjaren: het pensioenbedrag, dat voor 

zijn bijdrage in de premie was verzekerd) en het bij elke premievrije polis verzekerde pensioen een 

aanvullende verzekering te sluiten gelijkvormig aan de door de werkgever gesloten verzekering, tegen 

een premie, welke zal worden berekend aan de hand van het collectieve tarief. Indien de gewezen 

deelnemer van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij dit binnen 30 dagen na beëindiging van het 

deelnemerschap schriftelijk aan de “Utrecht” mede te delen. Zo ten aanzien van het weduwe- en 

wezenpensioen van dit recht gebruik gemaakt wordt, dient dit ook te geschieden ten aanzien van het 

ouderdomspensioen. De premie voor elke aanvullende verzekering dient zonder enige kosten voor de 

“Utrecht” aan haar te worden overgemaakt. 

 

4. Indien het deelnemerschap, nadat dit niet meer dan vijf jaren heeft geduurd, wegens ontslag vóór de 

pensioendatum wordt beëindigd, komt het door de bijdragen van de werkgever bekostigde gedeelte der 

verzekering(en) ter vrije beschikking van de werkgever. 

 

5. Indien voor de deelnemer reeds vóór 31 december 1965 door Rank Xerox (Nederland) N.V. te 

Amsterdam ter dekking van terzake van pensioen verleende aanspraken verzekeringen waren gesloten, 

wordt het deelnemerschap geacht te zijn aangevangen op de datum, waarop deze verzekeringen tot stand 

zijn gekomen. 

 

 

Artikel 9 

ECHTSCHEIDING / HERTROUW 

 

 

1. Indien het huwelijk van een deelnemer en zijn echtgenote door echtscheiding wordt ontbonden, wordt de 

op zijn leven gesloten verzekering van weduwepensioen omgezet in een premievrije tot verminderd 

bedrag. Deze verzekering gaat dan over op de gewezen echtgenote, waarvoor aan haar een afzonderlijke 

polis of ander bewijsstuk zal worden uitgereikt. De verzekeringen van wezenpensioen blijven 

ongewijzigd van kracht. 

 

2. Indien de van echt gescheiden deelnemer een tweede of verder huwelijk sluit, wordt op zijn leven, met 

inachtneming van de bepalingen van dit reglement, een nieuwe verzekering van weduwepensioen 

gesloten. Het bedrag van het weduwepensioen wordt dan vastgesteld aan de hand van het bepaalde in 

artikel 5, doch zal ten hoogste gelijk zijn aan het bedrag, dat bij de “Utrecht” verzekerd kan worden tegen 

dezelfde premie als verschuldigd zou zijn geweest voor de oorspronkelijke verzekering van 

weduwepensioen, indien deze van kracht gebleven was, en indien daarop de uit de bepalingen van dit 

reglement voortvloeiende verhogingen waren toegepast. 

 

3. De bepalingen van dit artikel zijn voor elke volgende echtscheiding en voor elk verder huwelijk na 

echtscheiding wederom van toepassing. 
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Artikel 10 

UITBETALING DER PENSIOENEN 

 

 

1. Alle pensioenen worden uitbetaald bij nabetaling in driemaandelijkse termijnen, voor de eerste maal drie 

maanden na de ingangsdatum en voor de laatste maal naar rato op het tijdstip, waarop het recht op 

uitbetaling eindigt. 

 

2. De verschuldigd geworden pensioenen worden door de “Utrecht” uitgekeerd aan de rechthebbende(n) 

tegen behoorlijke kwijting, onder inhouding van de verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen. 

 

3. Rechthebbende op het ouderdomspensioen is de gewezen deelnemer. Rechthebbende op het 

weduwepensioen is de in artikel 3 lid 1 sub b bedoelde echtgenote. Rechthebbenden op het 

wezenpensioen zijn de kinderen, die daartoe overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 1 sub c in 

aanmerking komen. 

 

4. Voor elke uitbetaling behoren aan de “Utrecht”, indien deze zulks verlangt, de stukken te worden 

overgelegd, waaruit het recht op uitkering blijkt. Na ontvangst van de laatste uitkering dient de (het) 

desbetreffende polis (bewijsstuk) bij de “Utrecht” te worden ingeleverd. 

 

 

Artikel 11 

FAILLISSEMENT OF LIQUIDATIE VAN DE WERKGEVER 

 

 

Ingeval van faillissement van de werkgever, zonder dat zijn zaken worden voortgezet, alsmede ingeval van 

liquidatie wordt gehandeld als bij beëindiging van het deelnemerschap wegens ontslag na meer dan vijf jaren, 

zoals is bepaald in artikel 8. 

 

 

Artikel 12 

PENSIOENREGLEMENT 

 

 

1. Iedere deelnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen tot de juiste uitvoering van dit reglement. 

 

2. Iedere belanghebbende ontvangt een exemplaar van dit reglement en de eventueel later daarin aan te 

brengen wijzigingen. 

 

3. In alle bij dit reglement niet voorziene gevallen beslist de werkgever naar analogie van de bepalingen van 

dit reglement. 

 

4. De bepalingen van dit reglement worden geacht deel uit te maken van de arbeidsovereenkomst tussen de 

werknemer en de werkgever. 
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Artikel 13 

VERVALLEN VAN AANSPRAKEN OF RECHTEN 

 

 

Indien een deelnemer tijdens of na afloop van de deelneming niet binnen 30 dagen de gegevens of 

bewijsstukken, welke de werkgever omtrent hem of zijn echtgenote of kinderen verlangt, overlegt of zich niet 

aan een van hem verlangd geneeskundig onderzoek onderwerpt, of indien de nabestaanden van de deelnemer 

de door de werkgever verlangde gegevens of bewijsstukken niet binnen 30 dagen overleggen, kan de 

werkgever pensioenaanspraken of rechten, waarmede die gegevens of bewijsstukken verband houden, geheel 

of ten dele vervallen verklaren. Deze bepaling vindt geen toepassing, indien te genoegen van de werkgever 

wordt aangetoond, dat het niet voldoen aan die verplichtingen verontschuldigd kan worden. 

 

 

Artikel 14 

WIJZIGING 

 

 

1. De werkgever behoudt zich het recht voor – zulks met inachtneming van de wettelijke bepalingen 

daaromtrent – in dit reglement wijzigingen aan te brengen, onder andere door: 

a. zijn aandeel in de premie te verminderen of de betaling daarvan te staken, zulks uitsluitend op grond 

van de financiële uitkomsten van zijn bedrijf. De aanspraken worden dan dienovereenkomstig 

verminderd. De werkgever geeft daarvan kennis aan de deelnemers, onder opgave van de 

dientengevolge verminderde pensioenbedragen als berekend door de “Utrecht”; 

b. het (de) nog niet ingegane pensioen(en) te verminderen met het pensioen of een andere soortgelijke 

uitkering door de staat of enige andere organisatie of instelling aan de rechthebbende(n) toegekend 

boven datgene, waarop reeds ten tijde van het in werking treden van dit reglement recht bestond. 

 

2. De reeds door het betalen van premies en koopsommen verkregen rechten kunnen nimmer worden 

aangetast. 

 

3. Een eenmaal ingegaan pensioen zal ongewijzigd blijven. 

 

 

Artikel 15 

AANVANG 

 

 

Dit reglement wordt geacht in werking te zijn getreden op 31 december 1965. 
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Bijlage 1 

INLEGVEL A (4 AUGUSTUS 1966) 

 

 

Artikel 1 

 

 

Aan de gehuwde mannelijke werknemers die op grond van het bepaalde in artikel 2 van het 

pensioenreglement nog niet voor het deelnemerschap in aanmerking komen, hierna te noemen de 

werknemers, verleent Rank Xerox (Nederland) N.V., hierna te noemen de werkgever, aanspraak op: 

a. een weduwepensioen ten behoeve van de echtgenote van de werknemer. Het weduwepensioen gaat in op 

de dag van overlijden van de werknemer, mits dit overlijden plaats vindt voor de datum waarop hij voor 

het deelnemerschap in aanmerking komt en mits zijn echtgenote dan in leven is. Het weduwepensioen is 

betaalbaar aan vorenbedoelde echtgenote tot de dag van haar overlijden; 

b. een wezenpensioen ten behoeve van de wettige kinderen van de werknemer, die de eerste van de maand 

samenvallende met op volgende op hun 21
e
 verjaardag nog niet hebben bereikt. Het wezenpensioen gaat 

in op de dag van overlijden van de werknemer, mits dit overlijden plaats vindt voor de datum waarop hij 

voor het deelnemerschap in aanmerking komt. Het wezenpensioen is betaalbaar aan ieder daarvoor in 

aanmerking komend kind tot de eerste van de maand samenvallende met of volgende op zijn 21
e
 

verjaardag doch uiterlijk tot de dag van zijn eerder overlijden. Met wettige kinderen worden gelijkgesteld 

stief- en pleegkinderen van de werknemer, voor wie hij op het tijdstip van zijn overlijden aanspraak op 

kinderaftrek voor de loonbelasting c.q. inkomstenbelasting kon doen gelden. 

De pensioenen zijn betaalbaar bij nabetaling in driemaandelijkse termijnen. 

 

 

Artikel 2 

 

 

1. Het jaarlijks weduwepensioen als bedoeld in artikel 1, is gelijk aan het weduwepensioen waarop de 

werknemer recht zou kunnen doen gelden, als hij deelnemer in de zin van het pensioenreglement was. 

 

2. Het jaarlijks wezenpensioen bedraagt per kind 20% van het in lid 1 bedoelde weduwepensioen. Het 

wezenpensioen wordt verdubbeld, indien en zodra het weduwepensioen niet (meer) wordt uitgekeerd. 

 

 

Artikel 3 

 

 

De in artikel 1 bedoelde aanspraken ontstaan: 

a. voor de op 1 april 1966 in dienst zijnde gehuwde werknemers die nog niet aan de reglementaire 

opnemingseisen voldoen, op 1 april 1966; 

b. voor de na 1 april 1966 in dienst te treden werknemers, die bij hun indiensttreden reeds gehuwd zijn en 

nog niet aan de reglementaire opnemingseisen voldoen, op de datum van hun indiensttreding; 

c. voor de ongehuwde deelnemers, die na 1 april 1966 in het huwelijk treden en op de huwelijksdatum nog 

niet aan de reglementaire opnemingseisen voldoen, op de datum waarop het huwelijk wordt gesloten. 
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Artikel 4 

 

 

De in artikel 1 bedoelde aanspraken en de ter dekking van deze aanspraken gesloten verzekeringen vervallen: 

a. bij beëindiging van de dienstbetrekking, waarin de werknemer tot de werkgever staat; 

b. op het tijdstip waarop het huwelijk van de werknemer door echtscheiding wordt ontbonden; 

c. op het moment dat de werknemer deelnemer wordt in de zin van artikel 2 van het pensioenreglement. 

In het geval sub b blijft de aanspraak op wezenpensioen bestaan tot het tijdstip bedoeld sub a c.q. sub c. 

 

 

Artikel 5 

 

 

De bijdrage van de werknemer is gelijk aan het verschil tussen: 

a. de premie welke verschuldigd is voor de ter dekking van de in artikel 1 genoemde aanspraken gesloten 

verzekeringen; en 

b. de premie welke verschuldigd zou zijn indien op het leven van de werknemer een tijdelijke verzekering 

van kapitaal gesloten was waarvan de risicoduur gelijk is aan de risicoduur van de onder sub 1 gesloten 

verzekeringen en waarvan het verzekerde kapitaal gelijk is aan tweemaal het vast overeengekomen 

jaarsalaris van de werknemer, met dien verstande dat de bijdrage minimaal 1% van het vast 

overeengekomen jaarsalaris van de deelnemer bedraagt. 

 

 

Artikel 6 

 

 

De overige bepalingen van het pensioenreglement zijn – voor zover het tegendeel niet uitdrukkelijk uit de 

voorgaande artikelen blijkt – zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 


