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ARTIKEL 1 BEPALINGEN EN DEFINITIES
In dit pensioenreglement wordt verstaan onder:

Aanspraakgerechtigde

:

degene die op grond van dit pensioenreglement
begunstigd is voor een nog niet ingegaan
pensioen.

Arbeidsongeschikt(heid)

:

arbeidsongeschikt(heid) in de zin van de WIA.

AOW

:

Algemene ouderdomswet.

AOW-gerechtigde leeftijd

:

De pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in
artikel 7a, eerste lid van de AOW.

Arbeidstijd

:

het tussen Werkgever en Deelnemer
overeengekomen aantal uren dat per week arbeid
wordt verricht.

Bestuur

:

het bestuur van het Pensioenfonds.

Bijzonder partnerpensioen

:

het deel van het partnerpensioen van de
(Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde waarop
de ex-partner op de scheidingsdatum aanspraak of
recht heeft gekregen jegens het pensioenfonds.

Deelnemer

:

de Werknemer of gewezen Werknemer die op
grond van dit pensioenreglement
pensioenaanspraken verwerft jegens het
pensioenfonds.

Deelnemersbijdrage

:

een door de Deelnemer dan wel Gewezen
deelnemer verschuldigde bijdrage die
onafhankelijk van het geslacht van de (Gewezen)
Deelnemer is vastgesteld.

Deeltijdwerker

:

de Deelnemer voor wie de arbeidstijd minder
bedraagt dan de arbeidstijd die behoort bij een
volledige dienstbetrekking zoals die geldt voor de
personeelsgroep waartoe de Deelnemer behoort.

Deeltijdfactor

:

de breuk waarvan de teller gelijk is aan de
contractuele arbeidstijd van de Deeltijdwerker en
de noemer gelijk is aan de arbeidstijd die behoort
bij een volledige dienstbetrekking zoals die geldt
voor de personeelsgroep waartoe de Deelnemer
behoort.

Pensioenreglement Chemours Nederland Beschikbare premieregeling Versie 1 januari 2016
pag. 3

Dienstbetrekking

:

de dienstbetrekking krachtens
arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610
van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Ex-partner

:

a. degene van wie het huwelijk met de
(Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde is
beëindigd door echtscheiding of door
ontbinding van het huwelijk na scheiding van
tafel en bed;
b. degene van wie het geregistreerde
partnerschap met de (Gewezen) Deelnemer of
Gepensioneerde is beëindigd anders dan door
dood of vermissing dan wel omzetting van het
geregistreerde partnerschap in een huwelijk;
c. degene van wie de gezamenlijke huishouding
met de (Gewezen) Deelnemer of
Gepensioneerde is beëindigd anders dan door
overlijden of het aangaan van een huwelijk
dan wel geregistreerd partnerschap met
dezelfde partner als waarmee de gezamenlijke
huishouding bestond.
d. in geval van pensioenverevening tevens;
degene die van de (Gewezen) Deelnemer of
Gepensioneerde is gescheiden van tafel en
bed.

Franchise

:

Het door het bestuur bij inwerkingtreding van dit
pensioenreglement vastgestelde bedrag zoals
opgenomen in bijlage 3 bij dit pensioenreglement,
dat door het bestuur jaarlijks per 1 januari
opnieuw wordt vastgesteld met inachtneming van
dit pensioenreglement.

Gepensioneerde

:

de Pensioengerechtigde voor wie het
ouderdomspensioen is ingegaan.

Gewezen deelnemer

:

de Werknemer of gewezen Werknemer door wie
op grond van dit pensioenreglement geen
pensioen meer wordt verworven en die bij
beëindiging van de deelneming een
pensioenaanspraak heeft behouden jegens het
pensioenfonds.

Groepsmaatschappij

:

een onderneming die met Werkgever verbonden is
in een groep in de zin van artikel 2:24b van het
Burgerlijk Wetboek.

Kind

:

a. het kind met wie de (Gewezen) Deelnemer of
Gepensioneerde als vader of moeder in
familierechtelijke betrekking staat;
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b. het pleegkind of het kind van de partner van
de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde,
mits dat kind door hem als eigen kind wordt
onderhouden en opgevoed.
Levensloopverlof

:

de periode van verlof waarin de Deelnemer recht
heeft op een uitkering uit hoofde van een
levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van
de Wet op de loonbelasting 1964 (oud).

Nabestaande

:

de persoon die vóór de pensioendatum partner in
de zin van dit pensioenreglement is geworden en
dit tot de datum van overlijden van de (Gewezen)
Deelnemer of Gepensioneerde is gebleven.

Partner

:

degene met wie de (Gewezen) Deelnemer of
Gepensioneerde:
a. is gehuwd of een bij de burgerlijke stand
geregistreerd partnerschap is aangegaan; of
b. een gezamenlijke huishouding voert en:
- de partners een notarieel
samenlevingscontract hebben; en
- de partners niet zijn gehuwd en geen
geregistreerd partnerschap zijn aangegaan
met anderen; en
- er is geen sprake van een relatie tussen
twee personen die bloed- of aanverwanten
in de rechte lijn van afstamming van
elkaar zijn; en
- de gezamenlijke huishouding minimaal 6
maanden bestaat; en
- de (Gewezen) Deelnemer of
Gepensioneerde zijn partner schriftelijk
heeft aangemeld bij het pensioenfonds.

Peildatum

:

1 januari van ieder jaar.

Pensioendatum

:

de reguliere pensioendatum of op verzoek en met
inachtneming van dit pensioenreglement, de
eerste dag van een eerdere maand of de eerste dag
van een latere maand.

Pensioenjaar

:

elk tot aan de reguliere pensioendatum als
Deelnemer krachtens ononderbroken
arbeidsovereenkomst bij Werkgever doorgebracht
jaar vanaf de datum van opneming in de
pensioenregeling, waarbij een gedeelte van een
jaar voor een evenredig deel in aanmerking wordt
genomen, een jaar op 12 maanden wordt gesteld
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en een gedeelte van een maand voor een volle
maand wordt gerekend.
Pensioengevend salaris

:

twaalf maal het op de datum van vaststelling
geldende bruto maandsalaris, vermeerderd met de
vakantietoeslag en de 13e maand op basis van het
jaarsalaris van de Deelnemer op die datum.
Het pensioengevend salaris bedraagt bij de
arbeidstijd die behoort bij een volledige
dienstbetrekking, zoals die geldt voor de
personeelsgroep waartoe de Deelnemer
behoort, niet meer dan het maximale
pensioengevend loon in de zin van artikel 18ga
van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals
opgenomen in bijlage 3.

Pensioengrondslag

:

het pensioengevend salaris op basis van een
volledige arbeidstijd, minus de franchise.

Pensioenovereenkomst

:

hetgeen tussen Werkgever en de Werknemer is
overeengekomen omtrent pensioen.

Pensioenfonds

:

Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland.

Pensioengerechtigde

:

degene voor wie op grond van dit
pensioenreglement het pensioen is ingegaan.

Pensioengerechtigd kind

:

de persoon die vóór de pensioendatum Kind in de
zin van dit pensioenreglement was en dit tot de
datum van overlijden van de (Gewezen)
Deelnemer of Gepensioneerde is gebleven.

Pensioenregeling

:

de regeling zoals die is vervat in dit
pensioenreglement.

Ploegentoeslag

:

de maandelijkse toeslag waarop de Werknemer
recht heeft op grond van werkzaamheden die hij
verricht in ploegendienst.

Ploegentoeslaggrondslag

:

twaalf maal de op de datum van vaststelling
geldende Ploegentoeslag op basis van een
volledige arbeidstijd, vermeerderd met de
vakantietoeslag en de 13e maand over de per die
datum geldende Ploegentoeslag.
De ploegentoeslaggrondslag bedraagt bij de
arbeidstijd die behoort bij een volledige
dienstbetrekking, zoals die geldt voor de
personeelsgroep waartoe de Deelnemer
behoort, niet meer dan het verschil tussen het
maximale pensioengevend loon in de zin van
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artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964
zoals opgenomen in bijlage 3 en het
Pensioengevend salaris.
Reguliere pensioendatum

:

de eerste dag van de maand volgend op de maand
waarin de (Gewezen) Deelnemer de 67-jarige
leeftijd bereikt.

Scheiding

:

-

echtscheiding;
scheiding van tafel en bed;
beëindiging van het geregistreerd partnerschap
met wederzijds goedvinden; en
ontbinding van het geregistreerd partnerschap
op verzoek van (één van) de partners.

Scheidingsdatum

:

a. de datum waarop de
echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in
de registers van de burgerlijke stand;
b. de datum waarop de beschikking van
ontbinding van het huwelijk na scheiding van
tafel en bed, is ingeschreven in de registers
van de burgerlijke stand;
c. de datum waarop de rechtelijke uitspraak na
de ontbinding van het geregistreerd
partnerschap, is ingeschreven in de registers
van de burgerlijke stand;
d. de datum waarop de gezamenlijke verklaring
na de beëindiging van het geregistreerd
partnerschap met wederzijds goedvinden, is
ingeschreven in de registers van de burgerlijke
stand;
e. de datum waarop de partners die een
gezamenlijke huishouding voerden, hun
gezamenlijke huishouding hebben beëindigd,
blijkens een schriftelijke verklaring van de
(Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde.

Statuten

:

de statuten van het Pensioenfonds.

Toezichthouder

:

De Nederlandsche Bank N.V. of de Autoriteit
Financiële Markten.

Vermogensbeheerder

:

de door het Bestuur aangestelde
vermogensbeheerder die gelden op de
pensioenspaarrekeningen belegt.

Verzekeraar

:

Volle wees

:

een verzekeraar in de zin van artikel 1 van de
Pensioenwet
het Pensioengerechtigd kind waarvan beide
ouders zijn overleden, waarbij onder ouder wordt
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verstaan de (Gewezen) Deelnemer of
Gepensioneerde en degenen die als vader of
moeder tot het kind in familierechtelijke
betrekking stonden.
Werkgever

:

Chemours Netherlands B.V.

Werknemer

:

degene die krachtens een arbeidsovereenkomst,
aangegaan op of na 1 juli 2013, in dienst is van
Werkgever

Wet LB

:

Wet op de loonbelasting 1964.

WIA

:

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Ziekte

:

ziekte in de zin van artikel 7:629 van het
Burgerlijk Wetboek dan wel in de zin van de
Ziektewet.
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ARTIKEL 2 DEELNEMERSCHAP
1

Iedere Werknemer die op of na 1 juli 2013 een arbeidsovereenkomst met
Werkgever is aangegaan wordt als Deelnemer in deze regeling opgenomen.

2

Het Bestuur is onder nader vast te stellen voorwaarden bevoegd om op verzoek
van de werkgever ook andere dan de in lid 1 genoemde personen als
Deelnemer op te nemen.

3

Het Deelnemerschap vangt aan op de eerste dag van de maand samenvallend
met of volgend op de dag waarop de Werknemer aan de voorwaarden voor
deelname aan deze regeling voldoet, maar niet eerder dan:
a op 1 juli 2013; en
b de eerste dag van de maand samenvallend met of volgend op de dag
waarop de Werknemer de 21-jarige leeftijd bereikt.

4

Het Deelnemerschap eindigt:
a bij overlijden van de Deelnemer;
b op de Pensioendatum, doch uiterlijk op de Reguliere Pensioendatum;
c op de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, anders dan
door overlijden of pensionering, tenzij deze beëindiging direct wordt
gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst met Werkgever.

5

Na einde van het Deelnemerschap blijven de gelden op de
pensioenspaarrekening belegd tot de pensioendatum met inachtneming van dit
pensioenreglement.

6

De Deelnemer die onmiddellijk voorafgaande aan zijn deelnemerschap
Gewezen deelnemer was en die gedurende de periode dat hij Gewezen
deelnemer was voortdurend een arbeidsovereenkomst heeft gehad met een
Groepsmaatschappij, wordt geacht onafgebroken Deelnemer te zijn geweest
aan deze pensioenregeling, met dien verstande dat de periode waarin hij
Gewezen deelnemer was niet meetelt voor de vaststelling van het aantal
pensioenjaren en dat hij over die periode geen aanspraken op pensioen jegens
het pensioenfonds verwerft.

7

Het bepaalde in lid 6 laat het recht op waardeoverdracht in de zin van artikel 71
van de Pensioenwet wat betreft de in het verleden bij het pensioenfonds
opgebouwde aanspraken onverlet. Lid 6 is evenwel niet van toepassing voor de
Deelnemer die de betreffende waarde reeds heeft doen overdragen.

8

Na een daartoe strekkend verzoek van Werkgever kan het bestuur op nader te
bepalen voorwaarden besluiten dat het deelnemerschap in stand blijft ingeval
van beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een Deelnemer in verband
met uitzending door Werkgever naar het buitenland.
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ARTIKEL 3 PREMIEVRIJE VOORTZETTING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
1

Degene die tijdens het deelnemerschap Arbeidsongeschikt is geworden, heeft
ter zake van die Arbeidsongeschiktheid en met inachtneming van het bepaalde
in dit artikel, recht op gehele of gedeeltelijke voortzetting van de opbouw van
het pensioenspaarsaldo overeenkomstig de leeftijdsafhankelijke premiestaffel.
De voortzetting eindigt zodra en voor zover de (Gewezen) Deelnemer niet
langer Arbeidsongeschikt is, doch uiterlijk op de Reguliere pensioendatum.

2

Gedurende de periode waarin de (Gewezen) Deelnemer recht heeft op een
uitkering ingevolge de WIA wordt de opbouw van pensioenspaarsaldo
voortgezet zolang en voor zover de (Gewezen) Deelnemer Arbeidsongeschikt
is, op basis van de laatstelijk vóór aanvang van de ziekte vastgestelde
Pensioengrondslag. Voortzetting vindt plaats op basis van de Arbeidstijd zoals
die tussen Werkgever en de (Gewezen) Deelnemer was overeengekomen
onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van zijn ziekte in de zin van artikel
7:629 van het Burgerlijk Wetboek. De mate van voortzetting is afhankelijk van
de mate van Arbeidsongeschiktheid en wordt vastgesteld volgens de
onderstaande tabel:
Mate van Arbeidsongeschiktheid
0-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-80%
80% of meer

Mate van voortzetting
0%
40%
50%
60%
72,5%
100%

3

Zolang de arbeidsovereenkomst van de Deelnemer met Werkgever bestaat, zijn
op het deel van de pensioenaanspraken, waarop de premievrije voortzetting bij
Arbeidsongeschiktheid niet van toepassing is, de bepalingen met betrekking tot
de Deeltijdwerker van toepassing, met dien verstande dat de totale
pensioenopbouw in enige periode als gevolg van premievrije voortzetting niet
kan uitgaan boven 100% van de opbouw waarop de Deelnemer recht zou
hebben als hij niet Arbeidsongeschikt zou zijn geweest. Indien en zodra de
mate van Arbeidsongeschiktheid zich wijzigt tijdens deze periode, wijzigt de
mate van premievrije voortzetting van de verzekeringen dienovereenkomstig.

4

Indien en zodra de mate van Arbeidsongeschiktheid wordt verlaagd na het
einde van het deelnemerschap, wijzigt de mate van premievrije voortzetting
dienovereenkomstig. Indien en zodra de mate van Arbeidsongeschiktheid
wordt verhoogd na het einde van het deelnemerschap, blijft de mate van
premievrije voortzetting van de verzekeringen ongewijzigd.

5

Zolang de (Gewezen) Deelnemer recht heeft op premievrije voortzetting,
worden zijn verzekeringen voor partnerpensioen en wezenpensioen voor een
overeenkomstig deel voortgezet. Lid 3 en 4 zijn van overeenkomstige
toepassing.
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6

Voor de toepassing van dit artikel wordt gedurende de periode waarin de WIAuitkering is geëindigd wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
arbeidsongeschikt geacht, degene die als rechtstreeks en objectief medisch vast
te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is
met arbeid zijn maatmaninkomen per uur te verdienen. Onder
maatmaninkomen wordt verstaan het maatmaninkomen zoals omschreven in
artikel 1 van de WIA.

ARTIKEL 4 VOORTZETTING BIJ WERKLOOSHEID
1

Gedurende een periode waarin de Gewezen deelnemer aansluitend op het
eindigen van het deelnemerschap anders dan door overlijden of het bereiken
van de (Reguliere) Pensioendatum, recht heeft op een uitkering ingevolge de
Werkloosheidswet of recht heeft op een werkloosheidsuitkering van zijn
woonland, blijft de Gewezen deelnemer verzekerd voor partnerpensioen en
tijdelijk wezenpensioen.

2

Het partnerpensioen en tijdelijk wezenpensioen wordt overeenkomstig artikel
16 respectievelijk artikel 17 vastgesteld. In afwijking van die artikelen tellen
alleen de pensioenjaren mee die zijn gelegen vóór het einde van het
deelnemerschap.

3

Het partnerpensioen en tijdelijk wezenpensioen gaat in op de eerste dag
volgend op de maand waarin de Gewezen deelnemer overlijdt gedurende de in
lid 1 genoemde voortzettingsperiode.

4

Het volgens dit artikel vastgestelde partnerpensioen wordt verminderd met het
partnerpensioen dat bij einde van het deelnemerschap wordt verworven met het
pensioenspaarsaldo.

ARTIKEL 5 VOORTZETTING BIJ VERLOF
1

De deelnemer houdt gedurende een periode van onbetaald verlof recht op
opbouw van het pensioenspaarsaldo overeenkomstig de leeftijdsafhankelijke
premiestaffel en blijft verzekerd voor partnerpensioen, wezenpensioen en
premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. De periode van onbetaald
verlof telt mee voor de vaststelling van het aantal Pensioenjaren. Voortzetting
van de opbouw vindt plaats op basis van de laatstelijk voor aanvang van het
verlof vastgestelde pensioengrondslag en de onmiddellijk voorafgaand aan het
verlof geldende arbeidsduur van de deelnemer.

2

Levensloopverlof wordt voor de toepassing van dit artikel niet gezien als
onbetaald verlof.

3

In een periode van levensloopverlof van de deelnemer wordt de opbouw van
pensioenspaarsaldo gedurende maximaal 3 maanden voortgezet. De periode
van voortzetting van de opbouw telt mee voor de vaststelling van het aantal
pensioenjaren. De periode van voortzetting wordt daartoe vermenigvuldigd met
de deeltijdfactor zoals deze laatstelijk voorafgaand aan de verlofperiode was
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vastgesteld. Voor opbouw over de ploegentoeslaggrondslag telt de periode
alleen mee als de deelnemer direct voorafgaand aan en volgend op de
verlofperiode recht op een ploegentoeslag heeft.
4

Indien de deelnemer gedurende het levensloopverlof overlijdt, is hij verzekerd
voor het partner- en wezenpensioen dat voor hem was verzekerd onmiddellijk
voorafgaand aan het levensloopverlof.

5

Na afloop van de periode van 3 maanden als genoemd in lid 3 wordt de
opbouw van saldo op de pensioenspaarrekening en de verzekering van partneren wezenpensioen gedurende het resterende levensloopverlof op verzoek van
de deelnemer voortgezet. De periode van voortzetting van de pensioenopbouw
telt mee voor de vaststelling van het aantal pensioenjaren. De periode van
voortzetting wordt daartoe vermenigvuldigd met de deeltijdfactor zoals deze
laatstelijk voorafgaand aan de verlofperiode was vastgesteld. Voor opbouw
over de ploegentoeslaggrondslag telt de periode alleen mee als voor de
deelnemer direct voorafgaand aan en volgend op de verlofperiode recht op een
ploegentoeslag heeft.

ARTIKEL 6 PENSIOENGEVEND SALARIS
Voor de toepassing van de bepalingen in dit reglement wordt per de datum van
aanvang van het Deelnemerschap en vervolgens op iedere Peildatum het
Pensioengevend salaris vastgesteld.

ARTIKEL 7 FRANCHISE
De franchise zal jaarlijks per de Peildatum worden aangepast. De aanpassing is gelijk
aan de procentuele aanpassing van het bruto-ouderdomspensioen ingevolge de AOW
voor een alleenstaande per 1 januari van het desbetreffende jaar, ten opzichte van dat
pensioen per 1 januari van het voorafgaande jaar.
De franchise is ten minste gelijk aan 100/75e van het op de Peildatum geldende
bruto-ouderdomspensioen inclusief vakantie-uitkering ingevolge de AOW waarop
een gehuwde zelfstandig recht heeft.

ARTIKEL 8 VASTSTELLING GRONDSLAGEN
1

De Pensioengrondslag en de Ploegentoeslaggrondslag worden bij aanvang van
het deelnemerschap en vervolgens jaarlijks op de Peildatum vastgesteld.

2

Voor ieder heel Pensioenjaar waarin slechts gedurende een gedeelte van dat
hele Pensioenjaar recht bestaat op een Ploegentoeslag of op voortzetting van de
pensioenopbouw over de Ploegentoeslaggrondslag, wordt de
Ploegentoeslaggrondslag naar rato vastgesteld.

3

Gedurende de periode waarin de opbouw wordt voortgezet wegens
Arbeidsongeschiktheid, zijn de Pensioengrondslag en Ploegentoeslaggrondslag
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gelijk aan de betreffende laatstelijk voorafgaand aan de ziekte vastgestelde
grondslagen.

ARTIKEL 9 PENSIOENJAREN
1

2

3

Als Pensioenjaren tellen mee, alle tot aan de Pensioendatum als Deelnemer
krachtens ononderbroken arbeidsovereenkomst bij Werkgever doorgebrachte
jaren en maanden vanaf de datum van opneming in de pensioenregeling.
Het aantal Pensioenjaren wordt bepaald in maanden nauwkeurig. Hierbij zal
een gedeelte van een maand voor een volle maand worden gerekend.
Indien een Deelnemer in een periode minder dan de volledige Arbeidstijd heeft
gewerkt bij Werkgever zal die periode slechts in aanmerking worden genomen
in de verhouding tot de Deeltijdfactor. Voor toekomstige Pensioenjaren zal
worden uitgegaan van de laatst geldende Deeltijdfactor.

ARTIKEL 10 DEELTIJDWERK
1

Voor een Deeltijdwerker wordt voor de vaststelling van de Pensioengrondslag
het Pensioengevend salaris herrekend naar het Pensioengevend salaris dat bij
de volledige Arbeidstijd zou hebben gegolden.

2

Indien een Deelnemer in een periode minder dan de volledige arbeidstijd heeft
gewerkt bij Werkgever zal die periode voor de vaststelling voor een
Pensioenjaar slechts in aanmerking worden genomen in de verhouding tot de
deeltijdfactor.

3

Voor toekomstige pensioenjaren zal worden uitgegaan van de laatst geldende
deeltijdfactor.

ARTIKEL 11 OVERZICHT VAN AANSPRAKEN
1

Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement geeft het
deelnemerschap aanspraak op:
a Een saldo op de pensioenspaarrekening dat op de pensioendatum wordt
aangewend voor ouderdomspensioen en partnerpensioen;
b Een levenslang partnerpensioen ten behoeve van de partner van de
deelnemer;
c Een tijdelijk wezenpensioen ten behoeve van de kinderen van de
deelnemer.

2

Zolang de werknemer nog niet voldoet aan de voorwaarden om als deelnemer
in deze regeling te worden opgenomen, heeft hij aanspraak op een
partnerpensioen en wezenpensioen als ware hij deelnemer, mits hij komt te
overlijden gedurende zijn arbeidsovereenkomst met Werkgever. De grootte van
deze pensioenaanspraken wordt vastgesteld in de veronderstelling dat het
deelnemerschap is aangevangen op de eerste dag van de maand waarin de
werknemer 21 wordt.
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3

Ter uitvoering van de pensioenregeling hebben Werkgever en het
Pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Door het in stand
houden van deze uitvoeringsovereenkomst, alsmede door de tijdige
verstrekking van informatie en de tijdige en volledige afdracht van de
verschuldigde premies aan het Pensioenfonds is Werkgever volledig gekweten
van zijn verplichtingen uit hoofde van de pensioenregeling. De aanspraken van
de deelnemer en de verplichtingen van het Pensioenfonds worden mede
bepaald door hetgeen Wertkgever en het Pensioenfonds zijn overeengekomen
in de uitvoeringsovereenkomst.

4

Het deel van dit pensioenreglement dat betrekking heeft op de in lid 1 onder a
genoemde aanspraak betreft de uitvoering van een premieovereenkomst in de
zin van de Pensioenwet. Ter verwerving van deze aanspraak stelt Werkgever
jaarlijks een premie beschikbaar. De hoogte van de betreffende
pensioenuitkeringen wordt uitsluitend bepaald door de hoogte van het door
middel van de beschikbaar gestelde premies opgebouwde pensioenspaarsaldo
(inclusief het daarop behaalde rendement) dat tot uitkering komt en de op dat
moment geldende tarieven voor direct ingaande pensioenen.

5

Het deel van dit pensioenreglement dat betrekking heeft op de in lid 1 onder b
en c genoemde aanspraken betreft de uitvoering van een
uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. De hoogte van de
betreffende pensioenuitkering wordt vastgesteld op basis van de diensttijd en
de laatst vastgestelde pensioengrondslag.

ARTIKEL 12 BEPERKINGEN IN AANSPRAKEN
1

Het Bestuur heeft besloten de verplichtingen uit dit reglement bij
arbeidsongeschiktheid en overlijden geheel of gedeeltelijk te verzekeren bij één
of meer verzekeraars

2

Voor de verzekerde pensioenen vormen de overeenkomsten van verzekering de
grondslag van de rechten van de (Gewezen) Deelnemers en Gepensioneerden.
Ten aanzien van deze aanspraken gelden de verzekeringsvoorwaarden van de
verzekeraar(s). Deze liggen ten kantore van het Pensioenfonds ter inzage.

ARTIKEL 13 BESCHIKBARE PREMIE
1

Bij aanvang van het deelnemerschap en vervolgens ieder Pensioenjaar op de
Peildatum wordt voor de Deelnemer een premie vastgesteld over de som van
de Pensioengrondslag en de Ploegentoeslaggrondslag. De hoogte van de
premie is afhankelijk van de leeftijd van de Deelnemer op 1 januari van het
betreffende Pensioenjaar en wordt uitgedrukt in een percentage van de voor het
betreffende jaar vastgestelde Pensioengrondslag.

2

De hoogte van de premie op jaarbasis wordt vastgesteld op basis van de tabel
zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit pensioenreglement.
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3

Voor een gedeelte van een jaar wordt de beschikbare premie naar rato
vastgesteld.

4

Indien een Deelnemer in enige periode minder dan de volledige Arbeidstijd
heeft gewerkt bij Werkgever wordt deze periode voor de vaststelling van de
beschikbare premies voor een evenredig deel in aanmerking genomen.

5

De beschikbare premie wordt in maandelijks gelijke termijnen, telkens per de
laatste dag van de maand aan het Pensioenfonds afgedragen en door het
Pensioenfonds bijgeschreven op de pensioenspaarrekening van de Deelnemer.

ARTIKEL 14 PENSIOENSPAARREKENING
1

De bedragen die ten behoeve van de Deelnemer op diens
pensioenspaarrekening worden bijgeboekt, worden belegd in het standaard
lifecyclefonds bij de Vermogensbeheerder, tenzij de Deelnemer de
verantwoordelijkheid over de beleggingen heeft overgenomen.

2

Het Pensioenfonds biedt de (Gewezen) Deelnemer de mogelijkheid aan om de
verantwoordelijkheid over de beleggingen over te nemen. De (Gewezen)
Deelnemer kan de bedragen die op diens pensioenspaarrekening worden
bijgeboekt daarna aanwenden in door het Bestuur bij de Vermogensbeheerder
geselecteerde beleggingsfondsen (inclusief andere lifecyclefondsen dan
genoemd in lid 1) of in Euro op de pensioenspaarrekening worden aanhouden.
Een overzicht van de door het Bestuur geselecteerde beleggingsfondsen is in
bijlage 2 bij dit pensioenreglement opgenomen. Het Bestuur kan deze bijlage
wijzigen.

3

De (Gewezen) Deelnemer die de verantwoordelijkheid over de beleggingen
heeft overgenomen kan een andere verdeling van de op de
pensioenspaarrekening bijgeboekte bedragen over de in lid 2 genoemde
beleggingsfondsen aanbrengen of in de verhouding tussen het deel van de op
de pensioenspaarrekening geboekte bedragen dat wordt belegd of in Euro
wordt aangehouden.

4

Over het bedrag dat in Euro wordt aangehouden op de pensioenspaarrekening
wordt een rentevergoeding gegeven door de Vermogensbeheerder, die wordt
bijgeschreven op de pensioenspaarrekening van de (Gewezen) Deelnemer. De
actuele rentevergoeding en de momenten waarop de rente wordt bijgeschreven,
kunnen worden opgevraagd door de (Gewezen) Deelnemer bij de
Vermogensbeheerder.

5

De waarde van de beleggingen op de pensioenspaarrekening is op enige datum
gelijk aan de tegenwaarde in Euro van die beleggingen per die datum. Hiertoe
wordt het aantal units in een beleggingsfonds vermenigvuldigd met de koers
per die datum van dat beleggingsfonds.
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ARTIKEL 15 AANWENDING SALDO OP DE PENSIOENSPAARREKENING
1

Op de Pensioendatum van een (Gewezen) Deelnemer wordt het saldo op diens
pensioenspaarrekening door het Pensioenfonds bij een door het Bestuur
geselecteerde Verzekeraar aangewend voor verwerving van
pensioenaanspraken, tenzij de (Gewezen) Deelnemer uiterlijk op de
Pensioendatum schriftelijk aan het Bestuur heeft laten weten bij welke door
hem geselecteerde Verzekeraar het saldo dient te worden aangewend met
inachtneming van artikel 80 van de Pensioenwet.

2

Bij overlijden van de Deelnemer wordt het saldo op de pensioenspaarrekening
gebruikt ter verhoging van het partnerpensioen in de zin van artikel 16 en
eventueel een vaste jaarlijkse stijging daarvan bij een door het Bestuur
geselecteerde Verzekeraar mits en voor zover sprake blijft van een
pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Voor zover het saldo niet dient ter
financiering van dat maximale (stijgende) pensioen vervalt het aan het
Pensioenfonds.

3

Bij overlijden van de Gewezen deelnemer die niet bij het einde van zijn
deelnemerschap een deel van het saldo op de pensioenspaarrekening heeft
aangewend voor verwerving van partnerpensioen, wordt het saldo op de
pensioenspaarrekening van de Gewezen deelnemer door het Pensioenfonds bij
een door het Bestuur geselecteerde Verzekeraar aangewend voor verwerving
van een levenslang partnerpensioen, tenzij de nabestaande uiterlijk vier weken
na de datum van overlijden van de Gewezen deelnemer schriftelijk aan het
Bestuur heeft laten weten bij welke door hem geselecteerde Verzekeraar het
saldo dient te worden aangewend met inachtneming van artikel 80 van de
Pensioenwet.
Indien de Gewezen deelnemer bij einde van het deelnemerschap een deel van
het saldo op de pensioenspaarrekening heeft aangewend voor de verwerving
van partnerpensioen, wordt bij overlijden van de Gewezen deelnemer het saldo
uitsluitend aangewend bij een door het Bestuur geselecteerde Verzekeraar voor
zover daardoor sprake blijft van een pensioenregeling in de zin van de Wet LB
en de maximale stijging in de zin van artikel 18d van die wet. Voor zover het
saldo niet dient ter financiering van dat maximale (stijgende) pensioen vervalt
het aan het Pensioenfonds.

4

Het Bestuur zal de (Gewezen) Deelnemer ten minste zes weken vóór de
Pensioendatum een opgave verstrekken van het op dat moment aanwezige
saldo. Het saldo zal tot de Pensioendatum evenwel nog wijzigingen ondergaan.
Het betreft dus uitsluitend een indicatie.

5

Ten aanzien van de inkoop van pensioenuitkeringen geldt er een
aankoopverplichting van levenslang ouderdomspensioen en levenslang
partnerpensioen in een verhouding van 100:70. Bij deze verhouding wordt het
aan ex-partners toekomende bijzonder partnerpensioen inbegrepen in het
partnerpensioen.

6

Indien een Gewezen deelnemer pensioenaanspraken gaat verwerven bij een
nieuwe werkgever heeft hij, met inachtneming van het bepaalde bij en
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krachtens artikel 71 van de Pensioenwet, het recht het saldo van diens
pensioenspaarrekening waarop hij volgens dit pensioenreglement aanspraak
heeft, aan te wenden in de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever voor
verwerving van pensioenaanspraken.
Deze waardeoverdracht zal worden afgehandeld met inachtneming van het
bepaalde bij en krachtens artikel 71 van de Pensioenwet. De overdrachtswaarde
is gelijk aan het saldo op de pensioenspaarrekening.

ARTIKEL 16 PARTNERPENSIOEN
1

Voor ieder Pensioenjaar wordt een aanspraak op een jaarlijks partnerpensioen
toegekend ter grootte van 1,16% van de laatstelijk vastgestelde
Pensioengrondslag en Ploegentoeslaggrondslag in de veronderstelling dat de
Deelnemer tot de Reguliere Pensioendatum zou hebben deelgenomen op basis
van deze laatstelijk vastgestelde Pensioengrondslag en
Ploegentoeslaggrondslag en Arbeidstijd, waarbij maximaal 46 Pensioenjaren in
aanmerking worden genomen.

2

Er bestaat uitsluitend recht op partnerpensioen bij overlijden tijdens het
deelnemerschap of voor zover en zolang de verzekering van partnerpensioen
premievrij wordt voortgezet gedurende Arbeidsongeschiktheid.

3

Een Deelnemer heeft slechts aanspraak op partnerpensioen voor één partner.
Huwelijk en geregistreerd partnerschap gaan daarbij vóór een gezamenlijke
huishouding.

4

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die
waarin de Deelnemer overlijdt en wordt uitbetaald tot en met de laatste dag van
de maand waarin de Nabestaande overlijdt.

ARTIKEL 17 WEZENPENSIOEN
1

Het wezenpensioen per pensioengerechtigd Kind bedraagt 20% van het
partnerpensioen dat ingaat bij overlijden van de Deelnemer.

2

Er bestaat uitsluitend recht op wezenpensioen bij overlijden tijdens het
deelnemerschap of voor zover en zolang de verzekering van partnerpensioen
premievrij wordt voortgezet gedurende Arbeidsongeschiktheid of verlof.

3

Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die
waarin de Deelnemer overlijdt.

4

Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand
waarin het Pensioengerechtigd kind de 18-jarige leeftijd bereikt of tot en met
de laatste dag van de maand waarin het Pensioengerechtigd kind voordien
overlijdt. In afwijking hiervan, wordt voor het Kind dat volledig onderwijs in
de zin van de Wet studiefinanciering 2000 volgt of dat voor 45% of meer
Arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
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jonggehandicapten, het wezenpensioen ook na de laatste dag van de maand
waarin het Kind de 18-jarige leeftijd bereikt uitgekeerd, indien en zolang aan
de bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, doch uiterlijk tot en met de
laatste dag van de maand waarin het Kind de 27-jarige leeftijd bereikt of tot en
met de laatste dag van de maand waarin het Kind voordien overlijdt.
5

Het wezenpensioen wordt verdubbeld voor een Volle wees vanaf de eerste dag
van de maand volgend op de datum waarop het Pensioengerechtigd kind Volle
wees wordt.

ARTIKEL 18 MAXIMALE PENSIOENEN
1

Indien op de ingangsdatum van een pensioen of op de datum onmiddellijk
voorafgaand aan de datum waarop de (Gewezen) Deelnemer ophoudt
binnenlands belastingplichtig te zijn in de zin van de Wet inkomstenbelasting
2001, het betreffende pensioen of de aanspraak daarop uitgaat boven het
maximale pensioen als genoemd in artikel 69 van de Pensioenwet, wordt het
deel van het pensioen of die aanspraak daarop dat uitgaat boven het maximale
pensioen afgekocht door het Pensioenfonds, onverminderd artikel 15 lid 2 en 3.
De afkoopwaarde is gelijk aan het met het bovenmatige deel corresponderende
deel van het saldo van de pensioenspaarrekening. De afkoopwaarde wordt met
inachtneming van artikel 69 van de Pensioenwet uitgekeerd aan de
rechthebbende(n), onder inhouding van de verschuldigde loonbelasting en
premies volksverzekeringen.

2

Er bestaat geen recht of aanspraak op de in de leden 3 en 5 genoemde maximale
pensioenen. Deze maximale pensioenen dienen uitsluitend als rekengrootheid
voor de vaststelling van het deel van het saldo op de pensioenspaarrekening
waarop de (Gewezen) Deelnemer aanspraak heeft.

3

Het ouderdomspensioen op jaarbasis bedraagt voor ieder Pensioenjaar niet meer
dan 1,875% van de voor dat Pensioenjaar vastgestelde geïndexeerde
Pensioengrondslag en geïndexeerde Ploegentoeslaggrondslag:

4

De geïndexeerde Pensioengrondslag en geïndexeerde Ploegentoeslaggrondslag
zijn gelijk aan de betreffende grondslagen nadat deze op elke eerste januari na
vaststelling zijn verhoogd met 3% samengestelde interest per jaar tot de datum
waarop het saldo op de pensioenspaarrekening wordt aangewend.

5

Het partnerpensioen, met inbegrip van bijzonder partnerpensioen, op jaarbasis
bedraagt niet meer dan 70% van het maximale ouderdomspensioen.

6

Het maximale ouderdomspensioen en partnerpensioen stijgen na aanwending
van het saldo op de pensioenspaarrekening met 3% samengestelde interest per
jaar.

7

De (Gewezen) Deelnemer kan geen recht doen gelden op het deel van het saldo
op de pensioenspaarrekening dat niet benodigd is om de volgens de leden 3 en 5
maximale pensioenen aan te kopen.
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ARTIKEL 19 DEELNEMERSBIJDRAGE
1

De Deelnemer is een jaarlijkse eigen bijdrage verschuldigd. Die bijdrage wordt
bij aanvang van het deelnemerschap en vervolgens jaarlijks op de Peildatum
vastgesteld. De deelnemersbijdrage is gelijk aan de som van
a 5% van de Pensioengrondslag; en
b 5% van de Ploegentoeslaggrondslag.

2

Indien een Deelnemer in een periode minder dan de volledige arbeidstijd heeft
gewerkt bij Werkgever zal met betrekking tot die periode de eigen bijdrage
worden vastgesteld in de verhouding van de gedeeltelijke arbeidstijd tot het
aantal uren behorend bij een volledige arbeidstijd.

3

Voor zover en zolang de Deelnemer recht heeft op premievrije voorzetting bij
Arbeidsongeschiktheid is de deelnemersbijdrage niet verschuldigd.

ARTIKEL 20 TOESLAGEN
Een (Gewezen) Deelnemer of Pensioengerechtigde heeft geen recht op toeslagen in
de zin van artikel 1 van de Pensioenwet.
ARTIKEL 21 VERVROEGDE PENSIONERING
1

De (Gewezen) Deelnemer heeft de keuze tussen ingang van het
ouderdomspensioen op de Reguliere pensioendatum en gehele of gedeeltelijke
ingang (deeltijdpensioen) op een eerdere datum.

2

Vervroegen van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen is mogelijk tot
uiterlijk de eerste dag van de maand volgend op de 55-jarige leeftijd van de
(Gewezen) Deelnemer. Zolang de (Gewezen) Deelnemer Arbeidsongeschikt is,
is vervroeging niet mogelijk.

3

Bij vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen wordt het op
de Pensioendatum op de pensioenspaarrekening aanwezige saldo van de
(Gewezen) Deelnemer aangewend voor ouderdomspensioen en
partnerpensioen conform het bepaalde in dit pensioenreglement.

4

Indien de (Gewezen) Deelnemer de ingangsdatum van het ouderdomspensioen
wil vervroegen dient hij dit minimaal vier maanden voor de gewenste
Pensioendatum kenbaar te maken aan het Bestuur.

ARTIKEL 22 UITGESTELDE PENSIONERING
1

De (Gewezen) Deelnemer heeft de keuze tussen ingang van het
ouderdomspensioen op de Reguliere pensioendatum en gehele of gedeeltelijke
ingang (deeltijdpensioen) op een latere datum.
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2

Uitstel van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen is mogelijk tot
uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer de
leeftijd gelegen 5 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

3

Op de Reguliere pensioendatum eindigt het deelnemerschap en wordt er dus
geen premie meer beschikbaar gesteld en is de Gewezen deelnemer niet meer
verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Bij overlijden van de Gewezen
deelnemer na de Reguliere pensioendatum, wordt het saldo op de
pensioenspaarrekening van de Gewezen deelnemer door het Pensioenfonds bij
een door het Bestuur geselecteerde Verzekeraar aangewend voor verwerving
van een levenslang partnerpensioen, tenzij de nabestaande uiterlijk vier weken
na de datum van overlijden van de Gewezen deelnemer schriftelijk aan het
Bestuur heeft laten weten bij welke door hem geselecteerde Verzekeraar het
saldo dient te worden aangewend met inachtneming van artikel 80 van de
Pensioenwet.

4

Indien de (Gewezen) Deelnemer de ingangsdatum van het ouderdomspensioen
wil uitstellen, dient hij dit minimaal vier maanden voor de Reguliere
Pensioendatum kenbaar te maken aan het Bestuur.

ARTIKEL 23 RUIL PARTNERPENSIOEN EN OUDERDOMSPENSIOEN
1

De (Gewezen) Deelnemer kan op de Pensioendatum het ingekochte
partnerpensioen geheel of gedeeltelijk omzetten in extra ouderdomspensioen,
mits de Partner daarmee schriftelijk instemt.

2

Indien de (Gewezen) Deelnemer gebruik wil maken van de keuzemogelijkheid
als bedoeld in lid 1, dient hij dit uiterlijk vier maanden voor de Pensioendatum
kenbaar te maken aan het Pensioenfonds met een door het Pensioenfonds ter
beschikking gesteld formulier.

3

Bij beëindiging van het Deelnemerschap anders dan door overlijden of het
bereiken van de (Reguliere) Pensioendatum, wordt een deel van het
pensioenspaarsaldo alsdan gebruikt om éénmalig bij een door het Bestuur
geselecteerde Verzekeraar een partnerpensioen in te kopen dat ingaat op de
eerste dag van de maand waarin de Gewezen deelnemer vóór de Reguliere
pensioendatum overlijdt en dat uitgekeerd wordt tot de laatste dag van de
maand waarin de Partner overlijdt. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het
ouderdomspensioen dat de Gewezen deelnemer door wettelijke
waardeoverdracht kan verkrijgen in een pensioenregeling op basis van een
uitkeringsovereenkomst waarin een ouderdomspensioen ingaat op de Reguliere
pensioendatum en bij overlijden van de (Gewezen) Deelnemer in die regeling
een partnerpensioen van 70% van dat ouderdomspensioen.
Indien de (Gewezen) Deelnemer geen gebruik wil maken van deze
keuzemogelijkheid of voor een lager percentage wil omzetten, dient hij dit
uiterlijk op de datum waarop het Deelnemerschap anders dan door overlijden
of pensionering eindigt kenbaar te maken aan het Pensioenfonds met een door
het Pensioenfonds ter beschikking gesteld formulier. Indien het formulier niet
uiterlijk op de datum van einde van het deelnemerschap is ontvangen, vindt de
omzetting automatisch plaats.
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De (Gewezen) Deelnemer heeft hierbij niet de mogelijkheid om zelf een
Verzekeraar te selecteren.
4

Een omzetting in de zin van dit artikel geschiedt op basis van de grondslagen
die de verzekeraar hanteert waarbij het pensioen wordt ingekocht.

ARTIKEL 24 MATE VAN VARIATIE
1

.
2

De (Gewezen) Deelnemer heeft op de Pensioendatum de mogelijkheid om een
variatie in de uitkeringen van ouderdomspensioen aan te brengen die worden
verworven met het saldo op de pensioenspaarrekening, mits daarna sprake
blijft van een pensioenregeling in de zin van de Wet LB en met inachtneming
van de Pensioenwet.
Een aanwending van het saldo op de pensioenspaarrekening in de zin van dit
artikel geschiedt op basis van de grondslagen en voorwaarden die de
verzekeraar hanteert waarbij het pensioen wordt ingekocht.

ARTIKEL 25 FISCALE BEPERKINGEN BIJ KEUZEMOGELIJKHEDEN
Vervroeging of uitstel van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen of ruil van
aanspraken op pensioen in andere aanspraken op pensioen, is alleen mogelijk voor
zover de pensioenregeling van de (Gewezen) Deelnemer een pensioenregeling blijft
in de zin van de Wet LB.
ARTIKEL 26 VOORBEHOUDEN
1

Werkgever heeft zich het recht voorbehouden zijn bijdrage aan de
pensioenregeling te beëindigen of te verminderen en als gevolg daarvan de
pensioenregeling te beperken of te beëindigen in geval van een ingrijpende
wijziging van omstandigheden.

2

Werkgever heeft zich het recht voorbehouden de pensioenregeling te wijzigen,
als sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van Werkgever dat het
belang van de Werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad
daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Van dit
voorbehoud kan onder meer worden gebruik gemaakt indien:
a Uitbreiding wordt gegeven aan bestaande algemeen verplichte wettelijke
regelingen ter zake van ouderdoms-, partner- en/of wezenpensioen;
b Nieuwe algemeen verplichte wettelijke regelingen ter zake van ouderdoms, partner-, of wezenpensioen worden ingevoerd;
c De verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds op de deelnemers
van toepassing wordt.

3

Wanneer Werkgever het voornemen heeft een voorbehoud in te roepen deelt
hij dit onverwijld schriftelijk mee aan het Bestuur en aan degenen wier recht op
pensioen daardoor wordt getroffen.
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4

Het Pensioenfonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten
verminderen met inachtneming van de uitvoeringsovereenkomst en de Statuten
indien:
a de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet
meer volledig door waarden zijn gedekt, overeenkomstig de voorschriften
van de Pensioenwet;
b het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de onder a
genoemde dekking te herstellen, zonder dat de belangen van Deelnemers,
Gewezen deelnemers, Pensioengerechtigden, andere
Aanspraakgerechtigden of Werkgever onevenredig worden geschaad; en
c alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het
beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in het
kortetermijnherstelplan bedoeld in artikel 140 van de Pensioenwet.

5

Het Pensioenfonds informeert de Deelnemers, Gewezen deelnemers,
Pensioengerechtigden en Werkgever schriftelijk over een besluit tot
vermindering van pensioenaanspraken en –rechten. De vermindering kan op
zijn vroegst een maand nadat de Deelnemers, Gewezen deelnemers,
Pensioengerechtigden, Werkgever en Toezichthouder hierover geïnformeerd
zijn, worden gerealiseerd.

6

Nadat gebruik is gemaakt van een in dit artikel genomen bevoegdheid past het
Bestuur het pensioenreglement aan.

ARTIKEL 27 INKOMENDE WAARDEOVERDRACHT EN AFKOOP
1

Een waarde die het Pensioenfonds ontvangt op grond van een
waardeoverdracht wordt gestort op de pensioenspaarrekening van de
Deelnemer.

2

Het pensioenfonds kent voor de waardeoverdracht extra pensioenjaren toe. Die
pensioenjaren wordt vastgesteld op basis van de rekenregels voor
waardeoverdracht op basis van artikel 71 van de Pensioenwet, in de
veronderstelling dat de overdrachtswaarde wordt gebruikt voor verwerving van
partnerpensioen in de zin van deze regeling dat ingaat bij overlijden van de
(Gewezen) Deelnemer en een ouderdomspensioen ter grootte van 10/7e van dat
partnerpensioen. De deelnemer heeft geen aanspraak op die pensioenen. Die
pensioenen dienen uitsluitend als rekengrootheid voor de vaststelling van de
extra pensioenjaren.

3

Het fonds heeft onder de in artikel 66 tot en met 68 van de Pensioenwet
genoemde voorwaarden het recht een pensioenrecht of pensioenaanspraak af te
kopen indien dit niet uitgaat boven het bedrag als genoemd in artikel 66 van de
Pensioenwet (bijlage 3 bij dit pensioenreglement)..

4

De afkoopwaarde wordt vastgesteld op basis van sekseneutrale factoren die
periodiek door het Bestuur worden vastgesteld voor een bepaalde periode. De
hoogte en geldigheidsduur van die factoren is opgenomen in bijlage 4 bij dit
pensioenreglement.
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ARTIKEL 28 PENSIOENVEREVENING
1

Ingeval van Scheiding heeft de Ex-partner van een (Gewezen) Deelnemer of
Gepensioneerde recht op uitbetaling van een deel van het aan de (Gewezen)
Deelnemer of Gepensioneerde toekomende ouderdomspensioen, tenzij de
partners rechtsgeldig verevening van pensioen bij Scheiding hebben
uitgesloten. Dit deel is gelijk aan 50% van het ouderdomspensioen dat zou
gelden indien:
a de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde uitsluitend heeft deelgenomen
aan de pensioenregeling gedurende de Pensioenjaren gelegen tussen de
datum van huwelijk respectievelijk aanvang van het geregistreerd
partnerschap en het tijdstip van de Scheiding;
b op het tijdstip van Scheiding of beëindiging van het geregistreerd
partnerschap het Deelnemerschap zou zijn geëindigd anders dan door
pensionering of overlijden.

2

Indien het tijdstip van beëindiging van het Deelnemerschap ligt vóór het
tijdstip van de Scheiding, heeft de Ex-partner recht op uitbetaling van 50% van
het ouderdomspensioen, dat zou gelden indien de tot verevening verplichte
(Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde uitsluitend zou hebben deelgenomen
gedurende de Pensioenjaren gelegen tussen de datum van huwelijk
respectievelijk aangaan van het geregistreerd partnerschap en het tijdstip van
beëindiging van het Deelnemerschap.

3

In afwijking van het onder lid 1 en lid 2 bepaalde wordt bij de verevening
rekening gehouden met een ander percentage respectievelijk een andere
periode indien de (Gewezen) Deelnemer en de Ex-partner dit bij schriftelijke
overeenkomst in verband met de Scheiding zijn overeengekomen. Ten bewijze
hiervan dient een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de overeenkomst aan
het Pensioenfonds te worden overgelegd indien er een rechtstreeks recht op
uitbetaling jegens het Pensioenfonds bestaat.

4

De uitbetaling aan de Ex-partner geschiedt onder de in dit reglement
vastgelegde voorwaarden. De uitbetaling gaat in op het tijdstip waarop volgens
de Wet verevening pensioenrechten bij Scheiding recht op uitbetaling bestaat.

5

Met inachtneming van het in de Wet verevening pensioenrechten bij Scheiding
ter zake bepaalde kan het in de voorafgaande leden van dit artikel bedoelde
deel van het ouderdomspensioen en het toegekende bijzonder partnerpensioen
worden omgezet in een (eigen) aanspraak op ouderdomspensioen voor de Expartner (conversie), mits dit bij huwelijkse voorwaarden respectievelijk
voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of bij geschrift gesloten
overeenkomst met het oog op de Scheiding respectievelijk beëindiging van het
geregistreerd partnerschap is overeengekomen. De overeenkomst is slechts
geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het Pensioenfonds is
gehecht dat het instemt met bedoelde omzetting.
Het betreffende deel van het pensioenspaarsaldo wordt bijgeschreven op een
pensioenspaarrekening voor de Ex-partner, die op de datum waarop de Expartner de Reguliere pensioendatum bereikt als hij Deelnemer zou zijn wordt
aangewend voor ouderdomspensioen op het leven en ten behoeve van de Ex-
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partner, met inachtneming van het overigens daartoe bepaalde in dit reglement.
Het pensioenspaarsaldo op de pensioenspaarrekening van de Ex-partner wordt
per de scheidingsdatum belegd in het standaard life-cyclefonds van de
Vermogensbeheerder. De Ex-partner kan de verantwoordelijkheid over de
beleggingen niet overnemen. Bij overlijden van de Ex-partner vóór
aanwending van het pensioenspaarsaldo vervalt het pensioenspaarsaldo aan het
Fonds.
6

Bij de toepassing van dit artikel zullen de bepalingen van de Wet verevening
pensioenrechten bij Scheiding in acht worden genomen.

7

Het recht op verevening kan alleen dan rechtstreeks jegens het Pensioenfonds
worden uitgeoefend, indien de Scheiding binnen twee jaar na het tijdstip van de
Scheiding op de in de Wet verevening pensioenrechten bij Scheiding
voorgeschreven wijze aan het Pensioenfonds is gemeld.

8

Het Pensioenfonds is bevoegd de kosten van een verevening aan de (Gewezen)
Deelnemer en de Ex-partner ieder voor de helft in rekening te brengen dan wel
in mindering te brengen op de aan hen uit te betalen bedragen.

9

Ter vaststelling van het recht op verevening zal het pensioenfonds de
beschikbare premies die worden verworven gedurende de periode dat sprake is
van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, administreren op een separate
subrekening van de pensioenspaarrekening en wordt op dezelfde wijze belegd
als de rest van het pensioenspaarsaldo.

10

Artikel 15 en 18 zijn van overeenkomstige toepassing op het volgens lid 9
vastgestelde deel van het pensioenspaarsaldo dat bestemd is voor het te
verevenen ouderdomspensioen en op het uiteindelijk aan de
vereveningsgerechtigde partner uit te keren ouderdomspensioen.

ARTIKEL 29 BIJZONDER PARTNERPENSIOEN
1

De Ex-partner van de Deelnemer krijgt op de scheidingsdatum aanspraak op
een bijzonder partnerpensioen dat gelijk is aan partnerpensioen dat de
Deelnemer zou hebben verkregen indien op de scheidingsdatum het
Deelnemerschap zou worden beëindigd anders dan door overlijden of het
bereiken van de (reguliere) Pensioendatum.

2

Indien op de scheidingsdatum het Deelnemerschap reeds is beëindigd verkrijgt
de Ex-partner aanspraak op een bijzonder partnerpensioen dat gelijk is aan het
partnerpensioen dat is vastgesteld op de dag van beëindiging van het
Deelnemerschap.

3

Ter vaststelling van het bijzonder partnerpensioen voor de Ex-partner van een
(Gewezen) Deelnemer, dat ingaat bij overlijden van de Gepensioneerde, wordt
op de Scheidingsdatum het pensioenspaarsaldo fictief aangewend voor
verwerving van ouderdomspensioen en een partnerpensioen ingaande bij
overlijden van de Gepensioneerde in een verhouding 100:70. De verhouding
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wordt vastgesteld met inbegrip van eerdere aanspraken op bijzonder
partnerpensioen die in mindering komen op het totale partnerpensioen ter
vaststelling van het bijzonder partnerpensioen dat wordt toegekend op de
scheidingsdatum. Het deel van het pensioenspaarsaldo dat bestemd is voor
inkoop van het aldus vastgestelde bijzonder partnerpensioen wordt separaat
geadministreerd op een subrekening van de pensioenspaarrekening en wordt op
dezelfde wijze belegd als de rest van het pensioenspaarsaldo. Op de
Pensioendatum wordt dit deel van het pensioenspaarsaldo door de (Gewezen)
Deelnemer aangewend voor inkoop van een bijzonder partnerpensioen ten
behoeve van de Ex-partner, tezamen met de aanwending van het overige
pensioenspaarsaldo. In geval van overlijden van de Ex-partner voordat het
pensioenspaarsaldo wordt aangewend voor inkoop van bijzonder
partnerpensioen, wordt het pensioenspaarsaldo op deze subrekening
bijgeschreven bij het pensioenspaarsaldo op de hoofdrekening van de
pensioenspaarrekening.
4

Indien de (Gewezen) Deelnemer het saldo op de pensioenspaarrekening met
inachtneming van dit reglement heeft laten overdragen naar een andere
pensioenuitvoerder, wordt de subrekening uit hoofde van lid 3 omgezet in een
pensioenspaarrekening voor de Ex-partner, die op de datum waarop de
(Gewezen) Deelnemer de Reguliere pensioendatum bereikt, wordt aangewend
voor een partnerpensioen op het leven en ten behoeve van de Ex-partner dat
ingaat op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de
voormalige Gewezen deelnemer. De bij het pensioenspaarsaldo dat toekomt
aan de Ex-partner behorende beleggingen worden – zonder inhouding van
kosten – omgezet in beleggingen in het standaard life-cyclefonds van de
Vermogensbeheerder. De Ex-partner kan de verantwoordelijkheid over de
beleggingen niet overnemen. Bij overlijden van de Ex-partner vóór
aanwending van het pensioenspaarsaldo vervalt het pensioenspaarsaldo aan het
Fonds.

5

Artikel 15 en 18 zijn van overeenkomstige toepassing op het volgens lid 3
vastgestelde deel van het pensioenspaarsaldo dat bestemd is voor bijzonder
partnerpensioen.

6

Een bij einde van het deelnemerschap door omzetting van een deel van het
pensioenspaarsaldo verkregen partnerpensioen, wordt bij scheiding na het
einde van het deelnemerschap toegekend aan de Ex-partner.

7

Een bij ingang van het ouderdomspensioen verworven aanspraak op
partnerpensioen, wordt bij scheiding na ingang van het ouderdomspensioen
toegekend aan de Ex-partner.

8

Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 vindt geen toepassing indien de
(Gewezen) Deelnemer of de Gepensioneerde en de Ex-partner dit bij
huwelijkse voorwaarden, voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of in
de notariële akte in verband met de gezamenlijke huishouding of een geschrift
gesloten overeenkomst met het oog op de Scheiding, beëindiging van het
geregistreerd partnerschap dan wel beëindiging van de gezamenlijke
huishouding anders overeenkomen. De overeenkomst is slechts geldig indien
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aan de overeenkomst een verklaring van het Pensioenfonds is gehecht dat zij
bereid is een uit de afwijking voortvloeiend risico te dekken.
9

De Ex-partner heeft het recht een aanspraak op bijzonder partnerpensioen te
vervreemden aan een andere (ex-)Partner van de overleden (Gewezen)
Deelnemer, mits:
a het Pensioenfonds bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende
wijziging van het risico te dekken;
b de vervreemding onherroepelijk is; en
c dit wordt overeengekomen bij notarieel verleden akte.

ARTIKEL 30 UITKERINGEN
1

Het Pensioenfonds zal op alle uitbetalingen uit hoofde van dit reglement de
wettelijke inhoudingen verrichten.

2

De uitbetalingen van het pensioen geschieden als volgt:
a het partnerpensioen aan de Nabestaande;
b het bijzonder partnerpensioen aan de Ex-partner;
c het wezenpensioen aan de Pensioengerechtigde Kinderen, met dien
verstande dat gedurende de minderjarigheid van de Kinderen het
wezenpensioen wordt uitbetaald aan de wettelijk vertegenwoordiger van de
Kinderen, dan wel aan de daadwerkelijk verzorger van de Kinderen, met
inachtneming van de door de wet gestelde regels.

3

Na overlijden van een rechthebbende op het pensioen, zal de eventueel nog
verschuldigde laatste uitbetaling (bijvoorbeeld de laatste pensioenuitkering)
geschieden aan diens erfgenamen.

ARTIKEL 31 INFORMATIEVERSTREKKING
1

Het Pensioenfonds verstrekt binnen 3 maanden na aanvang van het
deelnemerschap aan deze Pensioenregeling een startbrief die beantwoord aan
het bepaalde bij en krachtens artikel 21 van de Pensioenwet.

2

Het Pensioenfonds verstrekt de Deelnemer jaarlijks een overzicht van zijn
opgebouwde en te verwerven pensioenaanspraken, van de waardeaangroei die
benodigd is voor het vaststellen van een eventuele lijfrentepremieaftrek en
informatie over de toeslagverlening.

3

Het Pensioenfonds verstrekt de Gewezen deelnemer bij het einde van het
Deelnemerschap en vervolgens eens in de vijf jaar een overzicht van zijn
opgebouwde aanspraken en informatie over de toeslagverlening. Daarnaast
verstrekt het Pensioenfonds bij het einde van het Deelnemerschap informatie
over zijn recht op waardeoverdracht, een eventuele afkoopmogelijkheid, de
gevolgen voor het partner- en wezenpensioen en de gevolgen van
Arbeidsongeschiktheid.
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4

Het Pensioenfonds verstrekt de Ex-partner bij Scheiding en vervolgens eens in
de vijf jaar een overzicht van de opgebouwde aanspraak op bijzonder
partnerpensioen en informatie over de toeslagverlening. Daarnaast verstrekt het
Pensioenfonds bij Scheiding informatie over een eventuele
afkoopmogelijkheid.

5

Het Pensioenfonds verstrekt een Pensioengerechtigde bij ingang van het
pensioen en vervolgens jaarlijks een overzicht van de opgebouwde aanspraken
en informatie over de toeslagverlening. Daarnaast verstrekt het Pensioenfonds
bij ingang van het pensioen informatie over een eventuele afkoopmogelijkheid.

6

Het Pensioenfonds verstrekt een Gewezen deelnemer, Pensioengerechtigde of
Ex-partner die aanspraak heeft op bijzonder partnerpensioen binnen 3 maanden
na wijziging van de pensioenregeling informatie over die wijziging.

7

Het Pensioenfonds verstrekt de (Gewezen) Deelnemer, de Ex-partner en de
Pensioengerechtigde op verzoek:
a het voor hem geldende pensioenreglement;
b het jaarverslag en de jaarrekening van het Pensioenfonds;
c de uitvoeringsovereenkomst;
d de voor hem relevante informatie over beleggingen;
e andere informatie die op grond van de Pensioenwet moet worden verstrekt.

8

Het Pensioenfonds verstrekt de Gewezen deelnemer op verzoek een opgave
van de hoogte van zijn opgebouwde pensioenaanspraken.

9

Het Pensioenfonds verstrekt de informatie als bedoeld in dit artikel met
inachtneming van de regels die daartoe bij en krachtens de Pensioenwet zijn of
worden gesteld.

ARTIKEL 32 DEELNEMERSVERPLICHTINGEN
1

De (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde is verplicht het Pensioenfonds
onverwijld kennis te geven van Scheiding of van ontbinding van zijn huwelijk
na scheiding van tafel en bed.

2

De (Gewezen) Deelnemer die in aanmerking wenst te komen voor
nabestaandenpensioen ten behoeve van de partner met wie de (Gewezen)
Deelnemer ten minste een half jaar een gezamenlijke huishouding heeft
gevoerd en nog voert, dient aan het pensioenfonds een notarieel verleden
samenlevingsovereenkomst over te leggen. Daarin moeten ten minste zijn
opgenomen de geboortedata en burgerlijke staat van de (Gewezen) Deelnemer
en diens partner, de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding en enige
vermogensrechtelijke bepalingen.

3

De (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde wiens gezamenlijke huishouding
is geëindigd, is verplicht daarvan onmiddellijk kennis te geven door een
schriftelijke verklaring over te leggen.

Pensioenreglement Chemours Nederland Beschikbare premieregeling Versie 1 januari 2016
pag. 27

4

De verklaring dient ten minste te vermelden de namen en geboortedata van de
(Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde en diens partner, en de datum
waarop de gezamenlijke huishouding is geëindigd. De verklaring dient zowel
door de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde als door diens Ex-partner
ondertekend te zijn. Indien de (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde
voldoende aannemelijk maakt dat hij ondanks zijn inspanningen daartoe geen
medeondertekening door de Ex-partner kan bewerkstelligen, zal het
Pensioenfonds mogen afgaan op een eenzijdige verklaring van de (Gewezen)
Deelnemer of Gepensioneerde.

5

De (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde is verplicht het Pensioenfonds al
die gegevens te verschaffen die het Pensioenfonds van hem verlangt voor een
juiste uitvoering van de pensioenregeling.

ARTIKEL 33 AFKOOP, VERVREEMDING, ZEKERHEIDSTELLING
Aanspraken ingevolge deze pensioenregeling kunnen niet worden afgekocht,
vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid
worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet.

ARTIKEL 34 ONVOORZIENE GEVALLEN
In alle bij dit pensioenreglement niet voorziene gevallen neemt het Bestuur een
beslissing naar analogie van de bepalingen van dit pensioenreglement.

ARTIKEL 35 INWERKINGTREDING
Dit pensioenreglement is in werking getreden op 1 juli 2013 en is laatstelijk
gewijzigd per 1 januari 2016. Dit pensioenreglement vervangt voor degene die
deelnemer is in de zin van dit pensioenreglement per die datum het op 31 december
2015 geldende pensioenreglement.

ARTIKEL 36 OVERGANGSBEPALINGEN
In afwijking van artikel 18 bedraagt het maximale ouderdomspensioen voor het
Pensioenjaar 2013 niet meer dan 2,25% van de voor dat Pensioenjaar vastgestelde
geïndexeerde Pensioengrondslag en geïndexeerde Ploegentoeslaggrondslag,
ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de 65-jarige leeftijd van de
(Gewezen) Deelnemer, en voor het Pensioen jaar 2014 niet meer dan 2,15% van de
voor dat Pensioenjaar vastgestelde geïndexeerde Pensioengrondslag en geïndexeerde
Ploegentoeslaggrondslag, ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de 67jarige leeftijd van de (Gewezen) Deelnemer. Het maximale partner- en
wezenpensioen als genoemd in dat artikel worden voor die Pensioenjaren van dit
maximale ouderdomspensioen afgeleid.
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BIJLAGE 1 TABEL BESCHIKBARE PREMIE
In de onderstaande tabel staat de hoogte van de beschikbare premie per leeftijd, waar
in artikel 13 lid 2 naar wordt verwezen.
Leeftijd
21 t/m 24
25 t/m 29
30 t/m 34
35 t/m 39
40 t/m 44
45 t/m 49
50 t/m 54
55 t/m 59
60 t/m 64
65 t/m 66

Percentage
8,0
9,3
10,8
12,5
14,6
17,0
19,8
23,3
27,7
31,5
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BIJLAGE 2 BEDRAGEN
Vanaf 2013 gelden de volgende bedragen:
Onderwerp
Franchise

Artikel
1

Jaar
2013
2014
2015
2016

Bedrag
€ 13.227
€ 13.449
€ 13.545
€ 12.953

Maximale pensioengevend loon

1

2015
2016

€ 100.000
€ 101.519

Afkoopgrens

27

2013
2014
2015
2016

€ 451,22
€ 458,06
€ 462,88
€ 465,94
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BIJLAGE 3 MAXIMALE AFKOOPWAARDE
In 2016 gelden de volgende maximale afkoopwaarden.
Leeftijd
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Maximale afkoopwaarde
7.502
7.562
7.623
7.683
7.742
7.802
7.862
7.922
7.982
8.043
8.103
8.164
8.225
8.286
8.348
8.410
8.471
8.533
8.596
8.658
8.720
8.783
8.845
8.908
8.970
9.033
9.095
9.158
9.221
9.284
9.347
9.411
9.474
9.538
9.603
9.668
9.734
9.801
9.869
9.938
10.009
10.082
10.158
10.237
10.318
10.403
10.492
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