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Artikel 1 
OMSCHRIJVING 

 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1. De werkgever 

Rank Xerox (Nederland) B.V., gevestigd te Amsterdam. 
 
2. De werknemers 

Zowel de mannelijke als de vrouwelijke werknemers in dienst van de werkgever, met een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. 

 
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 waarin de deelnemer 65 jaar wordt. 
 
5. De verzekeraar 

De verzekeringsinstelling waarbij de werkgever zijn pensioenverplichtingen heeft verzekerd. 
 
 

Artikel 2 
DEELNEMERSCHAP 

 
 
1. Voor het deelnemerschap komt in aanmerking de werknemer die 

a. indien het een mannelijke werknemer betreft de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt; en 
b. indien het een vrouwelijke werknemer betreft de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt; en 
c. bovendien tenminste gedurende twee jaren onafgebroken in dienst van de werkgever is, doch 

uitsluitend indien de betreffende werknemer behoort tot de categorie vertegenwoordigend 
personeel. 

Voor de gehuwde mannelijke werknemers respectievelijk de ongehuwde werknemers met kinderen 
die nog niet aan bovengenoemde eis voldoen, wordt een tijdelijke voorziening getroffen als is 
omschreven in artikel 20 respectievelijk artikel 21. Voor gehuwde vrouwelijke werknemers die nog 
niet aan bovengenoemde eis voldoen wordt, op hun verzoek, een tijdelijke weduwnaars- en 
wezenvoorziening getroffen als is omschreven in artikel 22. 

 
2. Het deelnemerschap vangt aan: 

a. voor de werknemers die op 1 januari 1977 aan de in lid 1 gestelde eis voldeden: op 1 januari 
1977; 

b. voor de overige tegenwoordige en toekomstige werknemers: op het tijdstip waarop zij aan de in 
lid 1 gestelde eis voldoen. 

 
3. Het deelnemerschap eindigt: 

a. bij overlijden van de deelnemer; 
b. bij beëindiging van de dienstbetrekking, waarin de deelnemer tot de werkgever staat; 
c. doch in elk geval op de pensioendatum. 
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Artikel 3 
PENSIOENAANSPRAKEN 

 
 
Met inachtneming van het in dit reglement bepaalde geeft het deelnemerschap ten opzichte van de 
werkgever aanspraak op: 
 
1. Een ouderdomspensioen ten behoeve van de gewezen deelnemer, ingaande bij zijn in leven zijn op de 

pensioendatum en betaalbaar tot en met de laatste dag van de maand waarin in overlijdt. 
 
2. Een weduwepensioen ten behoeve van de vrouw, met wie de (gewezen) deelnemer op het tijdstip van 

zijn overlijden gehuwd blijkt te zijn, mits het huwelijk van de (gewezen) deelnemer met deze vrouw 
vóór de pensioendatum is gesloten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 12. 
Het weduwepensioen gaat in op de eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt en 
is betaalbaar tot en met de laatste dag van de maand waarin de weduwe overlijdt. 

 
3. Een wezenpensioen ten behoeve van de kinderen van de 

a. mannelijke (gewezen) deelnemer; 
b. ongehuwde vrouwelijke (gewezen) deelnemer; en van de  
c. gehuwde vrouwelijke (gewezen) deelnemer voor wie een weduwnaarsvoorziening is getroffen. 
Het wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt en is 
betaalbaar tot en met de laatste dag van de maand waarin het kind de 21e verjaardag bereikt of 
voordien overlijdt. Voor het kind 
a. dat tengevolge van ziekte of gebreken vermoedelijk in het eerstkomende jaar niet in staat zal zijn 

de helft te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die overigens in 
gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen; of 

b. wiens voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in 
verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding; 

wordt het wezenpensioen ook na de 21e verjaardag uitgekeerd doch uiterlijk tot en met de laatste dag 
van de maand waarin het kind 27 jaar wordt of voordien overlijdt. Onder kinderen wordt verstaan 
wettige, gewettigde, wettig erkende en geadopteerde kinderen van de (gewezen) deelnemer; alsmede 
de stief- en pleegkinderen van de (gewezen) deelnemer die naar Nederlandse maatstaven, ten tijde 
van zijn overlijden, als zijn eigen kinderen werden onderhouden en opgevoed. Van wezenpensioen 
zijn uitgesloten de kinderen, die zijn geboren uit een huwelijk dat de gewezen deelnemer na de 
pensioendatum heeft gesloten, alsmede de kinderen die na de pensioendatum ten laste van de 
gewezen deelnemer zijn gekomen. 

 
4. Een weduwnaarspensioen ten behoeve van de echtgenoot van de vrouwelijke (gewezen) deelnemer 

met wie zij op het tijdstip van beëindiging van haar deelnemerschap gehuwd is, een en ander met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 10. Het weduwnaarspensioen gaat in op de eerste van de 
maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt en is betaalbaar tot en met de laatste dag van de 
maand waarin de weduwnaar overlijdt. 
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Artikel 4 
VERZEKERING 

 
 
1. Ter dekking van de verleende aanspraken sluit de werkgever verzekeringen bij de verzekeraar. De 

financiering van de pensioenaanspraken geschiedt zodanig dat de ontslagrechten als omschreven in 
artikel 15 steeds premievrij verzekerd zijn, terwijl het verschil tussen de in uitzicht gestelde 
pensioenen en de hiervóór bedoelde premievrije pensioenen door middel van jaarlijkse 
premiebetaling verzekerd zijn. Ten bewijze van de verzekeringen reikt de verzekeraar een 
verzamelpolis uit aan de werkgever. De aan de polis gehechte voorwaarden van verzekering 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 deelnemers bij de werkgever ter 
inzage. 

 
2. De werkgever reikt aan de deelnemer jaarlijks een kennisgeving uit, waarop de voor hem verzekerde 

bedragen zijn vermeld. Ten aanzien van het in de kennisgeving vermelde weduwepensioen dient de 
in artikel 8 lid 2 genoemde restrictie nog in acht te worden genomen. 

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

gebonden, dan in zoverre de verzekeraar de voor hem uit de verzekeringen voortvloeiende 
verplichtingen nakomt. 

 
 

Artikel 5 
PENSIOENGRONDSLAG 

 
 
1. Voor iedere deelnemer wordt bij zijn toetreding tot de pensioenregeling en vervolgens per elke 

1e januari een pensioengrondslag vastgesteld. De pensioengrondslag is gelijk aan het laatstelijk 
vastgestelde jaarsalaris van de deelnemer verminderd met 100/70 van de uitkering ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet (AOW) zoals deze op de 1e januari voor een gehuwde geldend en bekend 
is. Bij de vaststelling van het aftrekbedrag zullen buiten beschouwing blijven de bedragen die 
ingevolge het bepaalde in artikel 60a van de AOW ten aanzien van de pensioenaanspraken niet in 
mindering mogen worden gebracht. 

 
2. Onder jaarsalaris wordt verstaan het vast overeengekomen bruto maandsalaris x 12, vermeerderd met 

de vakantietoeslag en de 13e-maanduitkering. Voor de categorie vertegenwoordigend personeel wordt 
de pensioengrondslag vermeerderd met een deel van het variabele inkomen door het jaarsalaris te 
vermenigvuldigen met 1 1/3. 

 
3. Salarisverhogingen plaatshebbende na de 60e verjaardag van een deelnemer zullen slechts leiden tot 

een verhoging van de pensioengrondslag indien zij het gevolg zijn van een algemene loonsverhoging. 
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Artikel 6 
DIENSTJAREN 

 
 
1. Onder dienstjaren wordt verstaan: jaren op de pensioendatum in ononderbroken dienstverband 

doorgebracht bij de werkgever en/of bij een door de werkgever aangewezen gelieerde onderneming. 
De diensttijd wordt bepaald in jaren en maanden nauwkeurig, waarbij een gedeelte van een maand 
voor een volle maand wordt gerekend. 

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

aanmerking genomen. 
 
 

Artikel 7 
OUDERDOMSPENSIOEN 

 
 
1. Het jaarlijkse ouderdomspensioen is gelijk aan 1¾% van de pensioengrondslag van de deelnemer op 

de datum van aanvraag van het deelnemerschap vermenigvuldigd met zijn dienstjaren. Bij een 
wijziging van de pensioengrondslag wordt het jaarlijkse ouderdomspensioen verhoogd of verlaagd 
met 70% van de verhoging respectievelijk verlaging, met dien verstande dat het jaarlijkse 
ouderdomspensioen minimaal gelijk zal zijn aan 1¾% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag 
vermenigvuldigd met de in aanmerking te nemen dienstjaren. 

 
2. In het geval dat de pensioengrondslag op de dag voorafgaande aan de pensioendatum, bij toepassing 

van het bepaalde in artikel 5, hoger is dan de laatst vastgestelde pensioengrondslag, wordt het 
ouderdomspensioen verhoogd met 70% van de verhoging van de pensioengrondslag. 

 
3. Zo een ouderdomspensioen op grond van het bepaalde in lid 1 moet worden verlaagd, zal het 

verlaagde ouderdomspensioen nimmer lager zijn dan het ontslagrecht dat op grond van artikel 15 
aanwezig is op de dag voorafgaande aan de datum van de verlaging van de pensioengrondslag. 

 
 

Artikel 8 
WEDUWEPENSIOEN 

 
 
1. Het jaarlijkse weduwepensioen bedraagt: 

a. indien een mannelijke deelnemer overlijdt vóór de pensioendatum: 70% van het 
ouderdomspensioen dat volgens het bepaalde in artikel 7 voor hem verzekerd is c.q. 
verzekerd zou zijn, indien op de dag van zijn overlijden een pensioengrondslag is c.q. zou 
zijn vastgesteld conform het bepaalde in artikel 5; 

b. indien een mannelijke gewezen deelnemer overlijdt op of na de pensioendatum: 70% van 
het volgens artikel 7 voor hem vastgestelde ouderdomspensioen. 

 
2. Voor elk vol jaar dat de weduwe meer dan 10 jaar jonger is dan de deelnemer wordt het 

weduwepensioen met 2½% verminderd. 
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Artikel 9 
WEZENPENSIOEN 

 
1. Het jaarlijkse wezenpensioen per kind bedraagt: 

a. indien een in artikel 3 sub c bedoelde mannelijke deelnemer c.q. een vrouwelijke deelnemer 
overlijdt vóór de pensioendatum: 20% c.q. 40% van het volgens artikel 8 lid 1 sub a 
berekende (fictieve) weduwepensioen; 

b. indien een in artikel 3 sub c bedoelde mannelijke gewezen deelnemer c.q. een vrouwelijke 
gewezen deelnemer overlijdt op of na de pensioendatum: 20% c.q. 40% van het volgens 
artikel 8 lid 1 sub b berekende (fictieve) weduwepensioen. 

 
2. Het wezenpensioen voor een kind van een mannelijke (gewezen) deelnemer wordt verdubbeld, indien 

en zodra wegens ontstentenis van de in artikel 3 sub b bedoelde echtgenote geen weduwepensioen 
(meer) wordt uitgekeerd. 

 
 

Artikel 10 
WEDUWNAARSPENSIOEN 

 
 
1. Het jaarlijks weduwnaarspensioen bedraagt: 

a. indien een gehuwde vrouwelijke deelnemer overlijdt vóór de pensioendatum: 70% van het 
ouderdomspensioen dat volgens het bepaalde in artikel 7 voor haar verzekerd is c.q. 
verzekerd zou zijn, indien op de dag van haar overlijden een pensioengrondslag is c.q. zou 
zijn vastgesteld conform het bepaalde in artikel 5; 

b. indien een gehuwde vrouwelijke gewezen deelnemer overlijdt op of na de pensioendatum: 
70% van het volgens artikel 7 voor haar vastgestelde ouderdomspensioen. 

 
2. Indien de echtgenoot meer dan 4 jaar jonger is dan de deelnemer zal het bedrag van het 

weduwnaarspensioen voor elk vol jaar dat de echtgenoot meer dan 4 jaar jonger is, worden 
gereduceerd met 2½%. 

 
3. De weduwnaarsvoorziening wordt alleen dan afgesloten indien een gehuwde vrouwelijke werknemer 

de werkgever hierom uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt. Het verzoek dient echter te geschieden 
vóór 1 juli 1977 c.q. bij latere datum van indiensttreding of huwelijk: binnen 1 maand na de 
indiensttreding of huwelijk. Vindt de indiensttreding of het huwelijk plaats na de 50e verjaardag van 
de werknemer dan vervalt de mogelijkheid om aan de in dit artikel bedoelde weduwnaarsvoorziening 
deel te nemen. 

 
4. Bij echtscheiding wordt gehandeld naar analogie van het bepaalde in artikel 12. 
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Artikel 11 
AANPASSING INGEGANE PENSIOENEN 

 
 
Indien de omstandigheden zulks rechtvaardigen zal het ingegane ouderdomspensioen van hen die tot de 
pensioendatum deelnemer van de pensioenregeling zijn geweest, alsmede het weduwepensioen, 
wezenpensioen en weduwnaarspensioen van de deelnemer die op de overlijdensdatum in dienst was van 
de werkgever of van de deelnemer die tot de pensioendatum deelnemer van de pensioenregeling is 
geweest en na pensionering komt te overlijden, enigszins aan de gestegen kosten van levensonderhoud 
worden aangepast. Noch de werkgever, noch de verzekeraar aanvaarden in deze echter enige juridische 
aansprakelijkheid zodat aan het in dit artikel gestelde door de (gewezen) deelnemer of zijn nabestaanden 
geen enkel recht kan worden ontleend. 
 
 

Artikel 12 
ECHTSCHEIDING 

 
 
1. Indien het huwelijk van een mannelijke deelnemer door echtscheiding wordt ontbonden of wordt 

ontbonden na scheiding van tafel en bed, verkrijgt zijn vroegere echtgenote aanspraak op een 
premievrij weduwepensioen op haar leven ter grootte van 70% van het premievrij 
ouderdomspensioen dat de deelnemer zou zijn toegekend, indien op de echtscheidingsdatum het 
bepaalde in artikel 15 zou zijn toegepast. De vroegere echtgenote ontvangt een premievrije polis van 
de verzekeraar. 

 
2. Indien het huwelijk van een mannelijke gewezen deelnemer op de in lid 1 omschreven wijze wordt 

ontbonden, verkrijgt de vroegere echtgenote de aanspraak op weduwepensioen die de gewezen 
deelnemer bij beëindiging van de deelneming heeft behouden, mits het desbetreffende huwelijk reeds 
bestond ten tijde van de beëindiging van de deelneming. Op haar verzoek ontvangt de vroegere 
echtgenote een premievrije polis van de verzekeraar. 

 
3. Het in lid 1 en 2 bedoelde weduwepensioen wordt eventueel verminderd overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 8 lid 2. 
 
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 vindt geen toepassing, indien de (gewezen) deelnemer en zijn 

vroegere echtgenote bij notarieel verleden akte anders zijn overeengekomen of de rechter bij het 
vonnis tot echtscheiding of tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed op hun 
gemeenschappelijk verzoek anders heeft beslist, een en ander tenzij de verzekeraar hiertegen op 
verzekeringstechnische gronden bezwaar maakt. 

 
5. Het volgens artikel 8 lid 1 sub a berekende weduwepensioen wordt verminderd met het pensioen 

waarop ingevolge het bepaalde in lid 1 van dit artikel een vroegere echtgenote van de deelnemer 
aanspraak heeft verkregen. Hierbij wordt een op laatstgenoemd pensioen eventueel toegepaste 
reductie als bedoeld in lid 3 van dit artikel buiten beschouwing gelaten. 

 
6. De bij de echtscheiding c.q. huwelijksontbinding betrokken partijen zijn verplicht daarvan terstond 

mededeling te doen aan de verzekeraar onder overlegging van de benodigde bewijsstukken. Noch de 
werkgever, noch de verzekeraar is aansprakelijk voor eventueel nadelige gevolgen van te late 
aanmelding. 
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Artikel 13 
AANMELDING 

 
 
De deelnemer is verplicht alle gegevens aan de werkgever te verstrekken welke deze ten behoeve van de 
voor hem te sluiten verzekering(en) verlangt. 
 
 

Artikel 14 
PREMIE 

 
 
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 voor 

een gehuwde mannelijke deelnemer 6½% en voor de overige deelnemers – met uitzondering van de 
vrouwelijke deelnemer op wier leven tevens een verzekering van weduwnaarspensioen is gesloten 
waardoor de door haar verschuldigde bijdrage 6½% van de pensioengrondslag bedraagt – 4% 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 maandelijkse termijnen. 
 
 

Artikel 15 
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 dien verstande, dat: 
a. indien het deelnemerschap 1 jaar of langer heeft geduurd hij recht behoudt op een evenredig 

deel van het (de) op zijn leven verzekerde pensioen(en) als bedoeld in artikel 3. Voor de 
vaststelling van dit evenredige deel wordt de volgende berekeningswijze gehanteerd: 
aantal gepresteerde dienstjaren 
     x verzekerde pensioenen 
aantal te bereiken dienstjaren 
Hierbij wordt verstaan onder: 
Aantal gepresteerde dienstjaren: het aantal dienstjaren dat de deelnemer na zijn 25e 
verjaardag tot de datum van uitdiensttreding ononderbroken in dienst van de werkgever is 
geweest. 
Aantal te bereiken dienstjaren: het aantal dienstjaren dat de deelnemer vanaf de aanvang van 
zijn deelnemerschap doch na zijn 25e verjaardag tot de pensioendatum in dienst van de 
werkgever ononderbroken zou hebben kunnen doorbrengen. 
Verzekerde pensioenen: de op de datum van uitdiensttreding verzekerde pensioenen. 

b. indien het deelnemerschap korter dan 1 jaar heeft geduurd, wordt door de werkgever aan de 
deelnemer vergoed hetgeen deze tot de ontslagdatum zelf voor de ter dekking van het 
pensioen gesloten verzekering(en) heeft betaald, onder inhouding van de verschuldigde 
belastingen en wettelijke heffingen. 
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2. Voor het deel van de verzekering(en) als bedoeld in lid 1 sub a ontvangt de deelnemer van de 
verzekeraar (een) afzonderlijke premievrije polis(sen). 

 
3. Indien het dienstverband van de deelnemer met de werkgever vóór de pensioendatum wordt 

beëindigd door ontslag wegens arbeidsongeschiktheid welke heeft geleid tot vrijstelling van 
premiebetaling, wordt (worden) de op zijn leven gesloten verzekering(en) aan hem overgedragen en 
op de voorwaarden, welke aan de in artikel 4 bedoelde verzamelpolis gehecht zijn, voor de duur van 
de arbeidsongeschiktheid zonder premiebetaling door de verzekeraar in stand gehouden. 

 
4. De premievrije verzekeringen als bedoeld in lid 1 kunnen op verzoek van de gewezen deelnemer 

door de verzekeraar worden afgekocht indien het deelnemerschap wegens emigratie is beëindigd, 
mits: 

a. de gewezen deelnemer de leeftijd van 60 jaar nog niet heeft bereikt; 
b. aan de verzekeraar op haar verzoek genoegzaam is aangetoond, dat de gewezen deelnemer 

normaal gezond en valide is. 
 
5. Indien de beëindiging van het deelnemerschap plaatsvindt op of na de 60e verjaardag van de 

deelnemer, kan de overdracht van de premievrije verzekering van ouderdomspensioen vervangen 
worden door de uitkering van een op actuariële basis herberekend dadelijk ingaand pensioen tot 
verminderd bedrag. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt, wordt de verzekering van 
weduwepensioen, weduwnaarspensioen en wezenpensioen premievrij gemaakt. 

 
 

Artikel 16 
UITBETALING VAN DE PENSIOENEN 

 
 
1. Alle pensioenen worden uitbetaald bij nabetaling in maandelijkse termijnen. 
 
2. De verschuldigd geworden pensioenen worden door de verzekeraar uitgekeerd aan de 

rechthebbende(n), 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 sub b bedoelde echtgenote. Rechthebbende op het wezenpensioen 
zijn de kinderen, die daartoe overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 sub c in aanmerking komen. 
Rechthebbende op het weduwnaarspensioen is de in artikel 3 sub d bedoelde echtgenoot. 

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

overlegd, waaruit het recht op uitkering blijkt. Na ontvangst van de laatste uitkering dient de (het) 
desbetreffende polis (bewijsstuk) bij de verzekeraar te worden ingeleverd. 

 
 

Artikel 17 
FAILLISSEMENT OF LIQUIDATIE 

 
 
In geval van faillissement van de werkgever, zonder dat zijn zaken worden voortgezet, alsmede in geval 
van liquidatie is steeds het bepaalde in artikel 15 lid 1 sub a van toepassing. 
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Artikel 18 
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 werkgever kan van het in dit reglement bepaalde afwijken in een voor de deelnemer gunstige zin. 
 
5. De bepalingen van dit reglement worden geacht deel uit te maken van de arbeidsovereenkomst tussen 

de werknemer en de werkgever. 
 
 

Artikel 19 
WIJZIGINGEN 

 
 
1. Deze pensioenregeling kan worden gewijzigd of beëindigd: 

a. indien zich een ontwikkeling of situatie voordoet, die gezien doel en strekking van de 
regeling, naar het oordeel van de werkgever, een wijziging nodig maakt; 

b. indien tijdens het deelnemerschap nieuwe wettelijke voorzieningen met betrekking tot de 
verzorging van de oude dag, de weduwe en/of de wezen worden ingevoerd of bestaande 
voorzieningen worden uitgebreid; 

c. indien de werkgever ten aanzien van zijn personeelsleden verplicht is toe te treden tot een 
bedrijfs- c.q. beroepspensioenfonds; 

d. indien de bedrijfsresultaten en/of de dan heersende economische of monetaire verhoudingen 
van dien aard zijn dat de betalingen van de werkgever aan de verzekeraar terzake van de in 
dit pensioenreglement meergelegde pensioenregeling moeten worden verminderd of 
gestaakt. 

 
2. Indien op grond van het in lid 1 bepaalde tot vermindering van de pensioenaanspraken wordt 

besloten, zal dit slechts geschieden op grond van een ingrijpende wijziging van omstandigheden, 
terwijl geen inbreuk zal worden gemaakt op het gedeelte van de verzekeringen, dat tot de datum van 
vermindering van de toegekende pensioenen is opgebouwd uit de premies of koopsommen, welke tot 
die datum aan de verzekeraar zijn betaald of nog zijn verschuldigd. 

 
3. Een beslissing tot vermindering van de pensioenaanspraken zal zo spoedig mogelijk schriftelijk aan 

de deelnemers worden medegedeeld. 
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Artikel 20 
TIJDELIJKE WEDUWE- EN WEZENVOORZIENING 
VOOR GEHUWDE MANNELIJKE WERKNEMERS 

 
 
1. Voor de gehuwde mannelijke werknemers, die nog niet voldoen aan de in artikel 2 lid 1 genoemde 

opnemingseis, wordt ter dekking van het overlijdensrisico gedurende de tijd dat zij nog niet voor het 
deelnemerschap in aanmerking komen, een tijdelijke, bij de verzekeraar verzekerde weduwe- en 
wezenvoorziening getroffen op de voet van de in dit reglement omschreven regeling. 

 
2. De voorziening en de verzekering vervallen: 

a. bij beëindiging van de dienstbetrekking van de gehuwde mannelijke werknemer; 
b. zodra het huwelijk van de mannelijke werknemer anders dan door zijn overlijden wordt 

ontbonden; 
c. op het tijdstip waarop aan de in artikel 2 lid 1 genoemde opnemingseis wordt voldaan. 

In het geval sub b blijft de wezenvoorziening en de verzekering daarvan gehandhaafd tot het tijdstip 
bedoeld sub a c.q. c. 

 
3. De bijdrage in de kosten van deze tijdelijke voorziening is voor de gehuwde mannelijke werknemer 

gelijk aan 1% van de pensioengrondslag. 
 
4. Indien de verzekering komt te vervallen vindt geen restitutie plaats van de door de gehuwde 

mannelijke werknemer betaalde bijdrage. 
 
5. Op de tijdelijke voorziening zijn de bepalingen van dit reglement – voorzover het tegendeel niet uit 

de vorige leden blijkt – zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 
 
 

Artikel 21 
TIJDELIJKSE WEZENVOORZIENING VOOR ONGEHUWDE WERKNEMERS 

 
 
1. Voor de ongehuwde werknemers met kinderen die nog niet voldoen aan de in artikel 2 lid 1 

genoemde opnemingseis, wordt ter dekking van het overlijdensrisico gedurende de tijd dat zij nog 
niet voor het deelnemerschap in aanmerking komen, een tijdelijke bij de verzekeraar verzekerde 
wezenvoorziening getroffen op de voet van de in dit reglement omschreven regeling. 

 
2. De voorziening en de verzekering vervallen: 

a. bij beëindiging van de dienstbetrekking van de werknemer; 
b. bij huwelijk van de mannelijke werknemer, in welk geval het bepaalde in artikel 20 van 

toepassing is; 
c. op het tijdstip waarop aan de in artikel 2 lid 1 genoemde opnemingseis wordt voldaan. 

 
3. De kosten van deze tijdelijke voorziening zijn geheel voor rekening van de werkgever. 
 
4. Op de tijdelijke voorziening zijn de bepalingen van dit reglement – voorzover het tegendeel niet uit 

de vorige leden blijkt – zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 22 
TIJDELIJKSE WEDUWNAARS- EN WEZENVOORZIENING 

VOOR GEHUWDE VROUWELIJKE WERKNEMERS 
 
 
1. Voor gehuwde vrouwelijke werknemers, die nog niet voldoen aan de in artikel 2 lid 1 genoemde 

opnemingseis wordt, in de gevallen waarin zij daarom uitdrukkelijk en schriftelijk verzoeken, mits zij 
de 50e verjaardag nog niet hebben bereikt, gedurende de tijd dat zij nog niet voor het deelnemerschap 
in aanmerking komen, een tijdelijke bij de verzekeraar verzekerde weduwnaarsvoorziening en een 
wezenvoorziening getroffen op de voet van de in dit reglement omschreven regeling. 

 
2. De voorziening en de verzekering vervallen: 

a. bij beëindiging van de dienstbetrekking van de vrouwelijke werknemer; 
b. zodra het huwelijk van de vrouwelijke werknemer anders dan door haar overlijden wordt 

ontbonden; 
c. op het tijdstip waarop aan de in artikel 2 lid 1 genoemde opnemingseis wordt voldaan. 

 
3. De bijdrage in de kosten van deze tijdelijke voorziening is voor de vrouwelijke werknemer gelijk aan 

1% van de pensioengrondslag. 
 
4. Indien de verzekering komt te vervallen vindt geen restitutie plaats van de door de vrouwelijke 

werknemer betaalde bijdrage. 
 
5. Op de tijdelijke voorziening zijn de bepalingen van dit reglement – voorzover het tegendeel niet uit 

de vorige leden blijkt – zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 
 
 

Artikel 23 
OVERBRUGGINGSPENSIOEN 

 
 
1. Voor de mannelijke deelnemer, alsmede voor de gehuwde mannelijke werknemer die nog niet 

voldoet aan de in artikel 2 lid 1 genoemde opnemingseis, bestaat tevens een aanspraak op een 
overbruggingspensioen, indien en zolang de deelnemer als gehuwde is verzekerd ingevolge de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW), ten behoeve van zijn in artikel 3 sub b bedoelde vrouw; 
het overbruggingspensioen gaat in op de dag volgende op die waarop de AWW-uitkering eindigt die 
bedoelde vrouw ontvangt tengevolge van het overlijden van de deelnemer. 
Het overbruggingspensioen gaat evenwel niet in, indien de beëindiging van de uitkering krachtens 
genoemde wet het gevolg is: 

a. van het bereiken van de eerste van de maand waarin de 65e verjaardag van vorenbedoelde 
vrouw valt; of 

b. van haar hertrouwen; of 
c. van haar overlijden; of 
d. van het niet nakomen van enig voorschrift van de AWW. 

Het overbruggingspensioen, eenmaal ingegaan zijnde, is betaalbaar: 
a. tot de eerste van de maand, waarin vorenbedoelde vrouw 65 jaar wordt; of 
b. tot de eerste van de maand volgende op de dag, waarop zij voordien weer in het huwelijk 

treedt; of 
c. tot de eerste van de maand volgende op de dag van haar eerder overlijden. 

In het vorenstaande wordt onder de uitkering ingevolge de AWW zowel het in deze wet bedoelde 
weduwepensioen als de daarin bedoelde tijdelijke weduwe-uitkering verstaan. 
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2. Het jaarlijks overbruggingspensioen is gelijk aan het jaarlijks weduwepensioen of de jaarlijkse 
weduwe-uitkering naar de bepalingen van de AWW toekomende aan een weduwe zonder kinderen. 
De in artikel 21a van de AWW bedoelde structurele verhogingen van de AWW-uitkering worden 
hierbij wél, doch de vakantietoeslag ingevolge deze wet niet in aanmerking genomen. Een herziening 
van de uitkering uit hoofde van deze wet zal eerst op de 1e januari samenvallende met of volgende op 
het tijdstip, waarop de herziening plaatsvindt een wijziging van het verzekerde bedrag van het 
overbruggingspensioen tot gevolg hebben. Een zodanige wijziging in het verzekerde bedrag zal niet 
meer plaatsvinden na de pensioendatum of na de datum waarop de deelnemer eerder komt te 
overlijden of na de datum waarop de deelnemer invalide wordt als bedoeld in de voorwaarden van de 
verzekering. 

 
3. De aanspraak op overbruggingspensioen vervalt bij beëindiging van de dienstbetrekking van de 

deelnemer. 
 
4. Op het overbruggingspensioen zijn de bepalingen van dit reglement – voorzover het tegendeel niet 

uit de vorige leden blijkt – zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 
 
 

Artikel 24 
INWERKINGTREDING 

 
 
1. Dit pensioenreglement treedt in werking op 1 januari 1977 en vervangt de voordien geldende 

reglementen van de werkgever waaraan geen rechten meer kunnen worden ontleend. 
 
2. Voor degenen, die reeds deelnemer waren in de in lid 1 bedoelde vorige pensioenregelingen, gelden 

de volgende bijzondere bepalingen: 
a. de krachtens de vorige regelingen gesloten verzekeringen zijn vervallen en de waarde 

daarvan is ingebracht in de krachtens het onderhavige reglement gesloten verzekeringen; 
b. voor de bepaling van de in artikel 15 lid 1 genoemde termijn van 1 jaar wordt de duur van 

de deelneming in de vorige regelingen meegeteld; 
c. de krachtens de vorige regelingen verzekerde pensioenbedragen blijven gehandhaafd, totdat 

de berekening volgens het onderhavige reglement een hogere uitkomst geeft. 
 
Aldus vastgesteld te Amsterdam, 1 januari 1977. 
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EERSTE WIJZIGINGSBLAD 
 
 
Het pensioenreglement wordt met ingang van 1 januari 1981 als volgt gewijzigd: 
 
Artikel 2 lid 3 komt te luiden: 
 
3. Het deelnemerschap eindigt: 

a. bij overlijden van de deelnemer; 
b. bij beëindiging van de dienstbetrekking van de deelnemer, tenzij deze beëindiging van de 

dienstbetrekking het gevolg is van de opneming van de deelnemer in een VUT-regeling in welk 
geval de bepalingen van dit reglement van toepassing blijven, 

doch in elk geval op de pensioendatum. 
 
Artikel 5 komt te luiden: 
 
1. Voor iedere deelnemer wordt bij zijn toetreding tot de pensioenregeling en vervolgens per de eerste 

van elke maand een pensioengrondslag vastgesteld. De pensioengrondslag is gelijk aan het laatstelijk 
vastgestelde jaarsalaris van de deelnemer verminderd met 100/70 van de uitkering ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet (AOW) zoals deze op de 1e januari van het desbetreffende jaar voor een 
gehuwde geldend en bekend is. Bij de vaststelling van het aftrekbedrag zullen buiten beschouwing 
blijven de bedragen die ingevolge het bepaalde in artikel 60a van de AOW ten aanzien van de 
pensioenaanspraken niet in mindering mogen worden gebracht. 

 
2. Onder jaarsalaris wordt verstaan het vast overeengekomen bruto maandsalaris x 12, vermeerderd met 

de vakantietoeslag en de 13e-maanduitkering. 
 
3. Voor de categorie vertegenwoordigend personeel vindt de toerekening van het genoten provisie-

inkomen in het jaarsalaris als volgt plaats: 
a. het provisie-inkomen wordt op de 1e januari van elk jaar uitgedrukt in het percentage van het in 

lid 2 omschreven jaarsalaris. Als provisie-inkomen geldt de provisie genoten in het voorafgaande 
kalenderjaar; 

b. jaarlijks op de 1e januari wordt de (gemiddelde) provisiefactor berekend aangevend de 
verhouding tussen de som van de provisie-inkomenspercentages als bedoeld sub a en de 
dienstjaren als bedoeld in artikel 6; 

c. het jaarsalaris, als omschreven in lid 2, wordt in verband met pensioen uithoofde van het 
provisie-inkomen jaarlijks op 1 januari verhoogd met het product van 1/100 deel van de provisie-
inkomensfactor en het jaarsalaris. 

Bij een wijziging van het provisie-inkomenspercentage zal de provisie-inkomensfactor opnieuw 
worden vastgesteld; hierbij zal er voor de toekomstige diensttijd steeds van worden uitgegaan dat het 
provisie-inkomenspercentage onveranderd blijft. 

 
4. Salarisverhogingen plaatshebbende na de 60e verjaardag van een deelnemer zullen slechts leiden tot 

een verhoging van de pensioengrondslag indien zij het gevolg zijn van een algemene loonsverhoging. 
 
5. Ingeval voor een deelnemer wegens functiewijziging het bepaalde in lid 3 komt te vervallen zal een 

eenmaal vastgestelde pensioengrondslag niet worden verlaagd. 
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Artikel 7 komt te luiden: 
 
1. Het jaarlijkse ouderdomspensioen is gelijk aan 1¾% van de pensioengrondslag van de deelnemer op 

de datum van aanvang van het deelnemerschap vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren. 
 
2. Bij een verhoging van de pensioengrondslag wordt het jaarlijks ouderdomspensioen verhoogd met 

70% van de verhoging van de pensioengrondslag. 
 
In artikel 8 lid 1 sub a vervalt het gedeelte van de tekst dat volgt op de woorden “voor hem verzekerd is”. 
 
In artikel 10 lid 1 sub a vervalt het gedeelte van de tekst dat volgt op de woorden “voor haar verzekerd 
is”. 
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TWEEDE WIJZIGINGSBLAD 
 
 
Artikel 2 lid 1 wordt met ingang van 1 januari 1983 als volgt gewijzigd: 
 
1. Als deelnemer worden opgenomen de werknemers die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. Een 

vrouwelijke deelnemer heeft evenwel het recht haar opneming als deelnemer te doen uitstellen tot het 
tijdstip waarop zij haar 30e verjaardag bereikt. Ten blijke daarvan zal de betrokken vrouwelijke 
werknemer jegens de werkgever uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te verklaren over de 
uitstelperiode afstand te doen van de rechten die aan deelnemers toekomen; zij zal na het afleggen 
der verklaring voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement worden geacht aan de 
opnemingseis te voldoen bij het bereiken van de 30-jarige leeftijd. Voor de gehuwde mannelijke 
werknemers respectievelijk ongehuwde werknemers met kinderen die nog niet aan de opnemingseis 
voldoen, wordt een tijdelijke voorziening getroffen als omschreven in artikel 20 respectievelijk 21. 
Voor gehuwde vrouwelijke werknemers die nog niet aan de opnemingseis voldoen wordt, op hun 
verzoek, een tijdelijke weduwnaars- en wezenvoorziening getroffen als omschreven in artikel 22. 
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DERDE WIJZIGINGSBLAD 
 
 
Met ingang van 1 januari 1983 wordt het pensioenreglement als volgt gewijzigd: 
 
De omschrijving van het begrip “werknemers” in artikel 1 komt te luiden: 
zowel de mannelijke als de vrouwelijke werknemers, die met de werkgever een dienstverband zijn 
aangegaan voor onbepaalde tijd en voor ten minste 20% van het normale aantal arbeidsuren. 
 
Artikel 24 komt te luiden: 
 
Parttimers 
 
1. Voor een parttimer, die werknemer is in de zin van artikel 1, wordt het pensioen berekend met 

inachtneming van het bepaalde in de volgende leden. 
 
2. Op het tijdstip van vaststelling van de pensioengrondslag wordt het parttimepercentage bepaald, 

aangevende de verhouding van het werkelijk aantal arbeidsuren ten opzichte van het normale aantal 
arbeidsuren. Voor de berekening van de pensioengrondslag wordt het in artikel 5 lid 1 bedoelde 
aftrekbedrag voor dat percentage in aanmerking genomen. 

 
3. Is op het tijdstip van vaststelling van de pensioengrondslag het parttimepercentage gewijzigd, dan 

wordt het ouderdomspensioen verhoogd/verlaagd met 1¾% van de met de wijziging van het 
parttimepercentage overeenkomende pensioengrondslagverhoging/-verlaging voor elk jaar – bepaald 
in maanden nauwkeurig – liggend tussen de datum van wijziging van het parttimepercentage en de 
pensioendatum. Wijzigingen van de pensioengrondslag die plaatsvinden na de datum waarop het 
parttimepercentage is gewijzigd, leiden tot een wijziging van het ouderdomspensioen met 70% van 
het bedrag waarmede de pensioengrondslag is gewijzigd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7. 

 
4. Daalt het parttimepercentage beneden de in artikel 1 genoemde grens, dan wordt voor de toepassing 

van de bepalingen van dit reglement de dienstbetrekking geacht te zijn beëindigd wegens ontslag. 
 
5. Bij de vaststelling van het ontslagrecht worden de gepresteerde en de te bereiken dienstjaren 

gewogen naar de in die jaren vastgestelde parttimepercentages, veronderstellende dat het op de 
ontslagdatum geldende parttimepercentage tot de pensioendatum ongewijzigd zou zijn gebleven. 

 
Artikel 24 (oud) wordt vernummerd in artikel 25. 
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VIERDE WIJZIGINGSBLAD 
 
 
In het pensioenreglement zijn per 1 april 1985 de volgende wijzigingen gebracht: 
 
De regeling, als vastgelegd in de artikelen 20, 21 en 22, geldend voor die werknemers die nog niet 
voldoen aan de in artikel 2 lid 1 genoemde opnemingseis, geldt eveneens voor die werknemers die voor 
bepaalde tijd in dienst van de werkgever zijn. De jaren in dienst van de werkgever doorgebracht met een 
dienstverband voor bepaalde tijd worden voor de toepassing van de in dit reglement vastgelegde 
pensioenregeling geacht dienstjaren te zijn doorgebracht met een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 5 lid 1 komt te luiden: 
 
1. Voor iedere deelnemer wordt bij zijn toetreding tot de pensioenregeling en vervolgens per de eerste 

van elke maand een pensioengrondslag vastgesteld. De pensioengrondslag is gelijk aan het laatstelijk 
vastgestelde jaarsalaris van de deelnemer verminderd met 100/70 van tweemaal de jaarlijkse 
uitkering voor een gehuwde ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) zoals deze op de 
1e januari van het desbetreffende jaar geldend en bekend is, nadat deze uitkering verminderd is met 
het in artikel 72 van de AOW bedoelde deel van het AOW-pensioen. 

 
Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd als volgt: 
 
1. Als deelnemer worden opgenomen de werknemers die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. Voor de 

gehuwde mannelijke werknemers respectievelijk de ongehuwde werknemers met kinderen die nog 
niet aan de opnemingseis voldoen, wordt een tijdelijke voorziening getroffen als omschreven in 
artikel 20 respectievelijk 21. Voor gehuwde vrouwelijke werknemers die nog niet aan de 
opnemingseis voldoen wordt, op hun verzoek, een tijdelijke weduwnaars- en wezenvoorziening 
getroffen als omschreven in artikel 22. 


	OMSCHRIJVING
	DEELNEMERSCHAP
	PENSIOENGRONDSLAG
	DIENSTJAREN
	OUDERDOMSPENSIOEN
	WEDUWEPENSIOEN
	WEZENPENSIOEN
	WEDUWNAARSPENSIOEN
	AANPASSING INGEGANE PENSIOENEN
	ECHTSCHEIDING
	AANMELDING
	PREMIE
	BEËINDIGING VAN HET DEELNEMERSCHAP WEGENS ONTSLA�
	UITBETALING VAN DE PENSIOENEN
	FAILLISSEMENT OF LIQUIDATIE
	PENSIOENREGLEMENT
	WIJZIGINGEN
	TIJDELIJKE WEDUWE- EN WEZENVOORZIENING
	TIJDELIJKSE WEZENVOORZIENING VOOR ONGEHUWDE WERKNEMERS
	OVERBRUGGINGSPENSIOEN
	INWERKINGTREDING

