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ARTIKEL 1
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
In dit pensioenreglement wordt verstaan onder:
Werkgever

: Chevron B.V., Chevron Oronite Technology B.V. en
Chevron Netherlands B.V., allen statutair gevestigd te
Rotterdam.

Werknemer

: de persoon die krachtens arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht arbeid verricht voor de werkgever en
die op 31 december 2014 pensioenaanspraken of
pensioenrechten ontleende aan de pensioenregeling die
uitgevoerd werd door de Stichting Chevron
Pensioenfonds.

Arbeidsongeschikte gewezen deelnemer

: de arbeidsongeschikte werknemer die deelneemt aan de
in dit pensioenreglement omschreven pensioenregeling.
De arbeidsongeschikte gewezen deelnemer ontleent zijn
pensioenaanspraken aan de pensioentoezegging van de
werkgever bij wie hij in dienst is of was. Voor deze
arbeidsongeschikte gewezen deelnemer zijn extra
bepalingen opgenomen vanaf het onderdeel "Extra
bepalingen voor de arbeidsongeschikte gewezen
deelnemers".

Gewezen deelnemer

: Iedere verzekerde die geen gepensioneerde is en ook
geen pensioengerechtigde voor ingegaan
partnerpensioen of wezenpensioen is, is gewezen
deelnemer.

Gepensioneerde

: de persoon van wie het pensioen is ingegaan.

Gezamenlijke huishouding

: de huishouding die de (gewezen dan wel
arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer of
gepensioneerde voert met één andere persoon, mits aan
alle navolgende voorwaarden is voldaan:

de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte
gewezen) deelnemer en de persoon met wie hij
samenwoont zijn beiden ongehuwd en zijn beiden
geen geregistreerd partnerschap aangegaan; en

er is sprake van een relatie van twee personen die
geen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn zijn;
en

de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte
gewezen) deelnemer of gepensioneerde en de
andere persoon staan tegelijk ten minste 6
maanden onafgebroken op hetzelfde woonadres
ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie
personen of er is een samenlevingsovereenkomst
opgemaakt in de vorm van een notariële akte,
inhoudende enige vermogensrechtelijke
aangelegenheden.
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Partner

: de persoon met wie de (gewezen dan wel
arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer of
gepensioneerde:

is gehuwd; of

een geregistreerd partnerschap is aangegaan; of

duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.

Kind

:





het kind met wie de (gewezen dan wel
arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer in de zin
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in
familierechtelijke betrekking staat; en
het stief- of pleegkind dat door de (gewezen dan
wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer tot
zijn overlijden als zijn eigen kind wordt
onderhouden en opgevoed.

Vermissing

: de situatie waarin het bestaan van een gewezen of
arbeidsongeschikte gewezen deelnemer of
gepensioneerde of andere pensioengerechtigde onzeker
is in de zin van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Pensioendatum

: de eerste dag van de maand waarin de (gewezen dan
wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer de 60jarige, de 62-jarige, de 65-jarige of de 67-jarige leeftijd
bereikt.
-

De pensioenleeftijd van 62 jaar betreft het tijdelijk
ouderdomspensioen.
De pensioenleeftijd van 65 jaar betreft het
alleenstaandenpensioen.
De pensioenleeftijd van 60, 62, 65 of 67 jaar
betreft het levenslang ouderdomspensioen en het
levenslang partnerpensioen. Als de
pensioenleeftijd op 31 december 2014 60 jaar
was, blijft dit ook de pensioenleeftijd vanaf
1 januari 2015. Als de pensioenleeftijd op
31 december 2014 62 jaar was, blijft dit ook de
pensioenleeftijd vanaf 1 januari 2015. Als de
pensioenleeftijd op 31 december 2014 65 jaar
was, blijft dit ook de pensioenleeftijd vanaf
1 januari 2015. Als de pensioenleeftijd op 31
december 2014 67 jaar was, blijft dit ook de
pensioenleeftijd vanaf 1 januari 2015.

Flexibele pensioendatum

: de met de werkgever schriftelijk overeengekomen
datum als de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte
gewezen) deelnemer ervoor kiest eerder of later met
pensioen te gaan.

Pensioenregeling

: de in dit pensioenreglement vastgelegde
pensioenregeling van de werkgever.
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AOW-uitkering

: de per 1 januari van ieder jaar, geldende jaarlijkse bruto
uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet
(AOW) voor een uitkeringsgerechtigde, die gehuwd is
of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en van
wie de echtgenoot of geregistreerde partner de
AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De jaarlijkse
bruto uitkering is zonder toeslag en wordt vermeerderd
met de bruto vakantietoeslag.

Anw-uitkering

: de per 1 januari van ieder jaar geldende jaarlijkse bruto
nabestaandenuitkering op grond van de Algemene
nabestaandenwet (Anw) voor een nabestaande zonder
kinderen, vermeerderd met de bruto vakantietoeslag.

a.s.r.

: ASR Levensverzekering N.V., statutair gevestigd
te Utrecht.

ARTIKEL 2
PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.
De pensioenregeling van de werkgever werd tot 1 januari 2015 uitgevoerd door de Stichting Chevron
Pensioenfonds.
Stichting Chevron Pensioenfonds wordt geliquideerd. Door middel van een collectieve waardeoverdracht
per 1 januari 2015 zijn de pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen aan a.s.r. De
pensioenregeling is met ingang van 1 januari 2015 ondergebracht bij a.s.r. Hiervoor heeft Stichting
Chevron Pensioenfonds een overdrachtsovereenkomst met a.s.r. gesloten.
Communicatie
a.s.r. verstrekt aan alle gewezen deelnemers, arbeidsongeschikte gewezen deelnemers, gepensioneerden
en andere pensioengerechtigden een brief waarin de betrokkene welkom wordt geheten bij a.s.r., de
nieuwe pensioenuitvoerder van het pensioen van de betrokkene. In het kort wordt de liquidatie van het
pensioenfonds aangegeven.
De hoogte van de pensioenaanspraken en pensioenrechten die per 1 januari 2015 bij a.s.r. verzekerd zijn,
en dat dit pensioenreglement daarop van toepassing is, zal meegedeeld worden aan alle gewezen
deelnemers, arbeidsongeschikte gewezen deelnemers, gepensioneerden en andere pensioengerechtigden.
ARTIKEL 3
GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING
Gewezen deelnemerschap aan de pensioenregeling
Het gewezen deelnemerschap aan deze pensioenregeling begint op 1 januari 2015.
Einde van het gewezen deelnemerschap
Het gewezen deelnemerschap aan deze pensioenregeling eindigt:

op de datum waarop de gewezen deelnemer met pensioen gaat;

als de gewezen deelnemer overlijdt.
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ARTIKEL 4
PENSIOENAANSPRAKEN VOOR GEWEZEN DEELNEMERS
Karakter pensioenregeling
Deze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet.
Aanspraken voor de gewezen deelnemer
De gewezen deelnemer heeft aanspraak op:
•
Levenslang ouderdomspensioen dat ingaat op de pensioendatum zoals dat laatstelijk door
Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld is. Eventuele inhaalindexaties over dit levenslang
ouderdomspensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld
bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
•
Alleenstaandenpensioen dat ingaat op de pensioendatum, indien de gewezen deelnemer daar
aanspraak op had op 31 december 2014, voor zover dat laatstelijk door
Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld is. Eventuele inhaalindexaties over dit
alleenstaandenpensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron Pensioenfonds
vastgesteld bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
•
Tijdelijk ouderdomspensioen dat ingaat op de pensioendatum, indien de gewezen deelnemer daar
aanspraak op had op 31 december 2014, zoals dat laatstelijk door Stichting Chevron
Pensioenfonds vastgesteld is en dat uitgekeerd wordt tot de leeftijd van 65 jaar van de gewezen
deelnemer dan wel tot de eerdere datum van overlijden. Eventuele inhaalindexaties over dit
tijdelijk ouderdomspensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron Pensioenfonds
vastgesteld bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
•
Levenslang partnerpensioen voor de partner van de gewezen deelnemer, indien de gewezen
deelnemer daar aanspraak op had, op 31 december 2014, voor zover dat laatstelijk door Stichting
Chevron Pensioenfonds vastgesteld is. Eventuele inhaalindexaties over dit levenslang
partnerpensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij
de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
•
Wezenpensioen voor ieder kind van de gewezen deelnemer, indien de gewezen deelnemer
aanspraak op wezenpensioen had op 31 december 2014, zoals dat laatstelijk door Stichting
Chevron Pensioenfonds vastgesteld is. Eventuele inhaalindexaties over dit wezenpensioen
worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve
liquidatie van het pensioenfonds.
Partner indien er sprake is van een gezamenlijke huishouding
Indien er sprake is van een gezamenlijke huishouding geldt als voorwaarde voor een aanspraak op
partnerpensioen dat het formulier "Verklaring van bestaan van een gezamenlijke huishouding" zoals
opgenomen als bijlage bij het pensioenreglement ingevuld en ondertekend door de a.s.r. is ontvangen, of
dat de partner op 1 januari 2015 reeds bekend was bij a.s.r. en deze bekendheid blijkt uit de brief die a.s.r.
naar alle gewezen deelnemers, arbeidsongeschikte gewezen deelnemers en gepensioneerden stuurt of dat
er conform de begripsomschrijving van "partner" in artikel 1 aanspraak gemaakt kan worden op
partnerpensioen.
Voor de aanspraak op levenslang partnerpensioen geldt bij een gezamenlijke huishouding ook dat indien
blijkt dat de gewezen deelnemer tegelijkertijd meer dan één partner heeft, uitsluitend als partner wordt
aangemerkt de persoon die het langst met de gewezen deelnemer onafgebroken samenwoont.
Indien meer personen even lang samenwonen met de gewezen deelnemer, dan is bepalend met welke
persoon de samenwoning volgens het bevolkingsregister het eerst is aangevangen. Indien blijkt dat de
samenwoning volgens het bevolkingsregister op dezelfde datum is aangevangen, is a.s.r. bevoegd te
bepalen hoe de aanspraken en rechten worden verdeeld.
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Bij beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel
en bed, bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel bij beëindiging van de gezamenlijke
huishouding van de gewezen deelnemer, anders dan door overlijden of vermissing, wordt het
partnerpensioen ten behoeve van degene die op het moment van overlijden van de gewezen deelnemer
zijn partner blijkt te zijn verminderd met het bijzonder partnerpensioen voor de gewezen partner(s), zoals
omschreven in artikel 6 "Wijziging van de samenlevingsvorm".
Beperking van de aanspraken
De aanspraken worden verzekerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 "Verzekering". Indien en
voor zover er beperkingen en uitsluitingen gelden ten aanzien van de overlijdensdekking, bestaat er in
zoverre voor de gewezen deelnemer dan wel zijn (gewezen) partner geen aanspraak op pensioen ten
opzichte van a.s.r. en ook niet ten opzichte van de werkgever.
ARTIKEL 5
PENSIOENRECHTEN VOOR GEPENSIONEERDEN EN ANDERE
PENSIOENGERECHTIGDEN OP 1 JANUARI 2015
De gepensioneerde heeft recht dan wel aanspraak op:
•
Tijdelijk ouderdomspensioen indien dat reeds ingegaan is op 31 december 2014 en voor het
bedrag zoals dat laatstelijk door Stichting Chevron Pensioenfonds is vastgesteld. Eventuele
inhaalindexaties over dit tijdelijk ouderdomspensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting
Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
•
Levenslang ouderdomspensioen dat reeds ingegaan is of dat aansluitend aan het tijdelijk
ouderdomspensioen nog ingaat indien dat op 31 december 2014 is vastgesteld en voor het bedrag
zoals dat laatstelijk door Stichting Chevron Pensioenfonds is vastgesteld. Eventuele
inhaalindexaties over dit levenslang ouderdomspensioen worden per 1 januari 2015 door
Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
•
Ingegaan alleenstaandenpensioen indien dit reeds op 31 december 2014 is ingegaan en voor het
bedrag zoals dat op laatstelijk door Stichting Chevron Pensioenfonds is vastgesteld. Eventuele
inhaalindexaties over dit alleenstaandenpensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting
Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
•
Levenslang partnerpensioen voor de partner van de gepensioneerde indien de gepensioneerde
daar aanspraak op had op 31 december 2014 en voor het bedrag zoals dat laatstelijk door
Stichting Chevron Pensioenfonds is vastgesteld. Eventuele inhaalindexaties over dit levenslang
partnerpensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij
de definitieve liquidatie van het pensioenfonds.
•
Wezenpensioen voor ieder kind van de gepensioneerde indien de gepensioneerde daar aanspraak
op had op 31 december 2014 en voor het bedrag zoals dat laatstelijk door Stichting Chevron
Pensioenfonds is vastgesteld. Eventuele inhaalindexaties over dit wezenpensioen worden per
1 januari 2015 door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve liquidatie van
het pensioenfonds.
Tijdelijk ouderdomspensioen
Het ingegane tijdelijk ouderdomspensioen wordt uitgekeerd tot en met het einde van de maand waarin de
gepensioneerde de leeftijd van 65 jaar bereikt.
Levenslang ouderdomspensioen
Het ingegane levenslang ouderdomspensioen wordt uitgekeerd tot en met het einde van de maand waarin
de gepensioneerde overlijdt.
Alleenstaandenpensioen
Het ingegane alleenstaandenpensioen wordt uitgekeerd tot en met het einde van de maand waarin de
gepensioneerde overlijdt.
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Levenslang partnerpensioen
Voor de aanspraak op levenslang partnerpensioen geldt dat dit voor de partner van de gepensioneerde is
die daar op 31 december 2014 reeds voor in aanmerking kwam, verminderd met eventuele aanspraken op
levenslang partnerpensioen van een of meer gewezen partners.
Bij beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel
en bed, bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel bij beëindiging van de gezamenlijke
huishouding van de deelnemer, anders dan door overlijden of vermissing, wordt het partnerpensioen als
bijzonder partnerpensioen afgesplitst ten behoeve van degene die op 31 december 2014 de partner van de
gepensioneerde was, verminderde met eventuele aanspraken op levenslang partnerpensioen van een of
meer gewezen partners.
Beperking van de aanspraken
De aanspraken worden verzekerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 "Verzekering". Indien en
voor zover er beperkingen en uitsluitingen gelden ten aanzien van de overlijdensdekking, bestaat er in
zoverre voor de gepensioneerde dan wel zijn (gewezen) partner geen aanspraak op pensioen ten opzichte
van a.s.r. en ook niet ten opzichte van de werkgever.
De pensioengerechtigde heeft recht op:
•
Ingegaan levenslang partnerpensioen indien dit reeds op 31 december 2014 is ingegaan en voor
het bedrag zoals dat laatstelijk door Stichting Chevron Pensioenfonds is vastgesteld; Eventuele
inhaalindexaties over dit levenslang partnerpensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting
Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
•
Ingegaan wezenpensioen indien dat reeds op 31 december 2014 is ingegaan en voor het bedrag
zoals dat laatstelijk door Stichting Chevron Pensioenfonds is vastgesteld; Eventuele
inhaalindexaties over dit wezenpensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron
Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds.
Levenslang partnerpensioen voor pensioengerechtigden
Het ingegane levenslange partnerpensioen wordt uitbetaald tot en met het einde van de maand waarin de
pensioengerechtigde overlijdt.
Wezenpensioen voor pensioengerechtigden
Het ingegane wezenpensioen wordt uitbetaald tot en met het einde van de maand waarin het kind 18 jaar
wordt, maar uiterlijk tot het einde van de maand waarin het kind overlijdt. Voor studerende of invalide
kinderen wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot en met het einde van de maand waarin het kind 27 jaar
wordt of eerder overlijdt. Voor volle wezen wordt het wezenpensioen verdubbeld.
ARTIKEL 6
WIJZIGING VAN DE SAMENLEVINGSVORM
Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging gezamenlijke huishouding
Voor de gewezen deelnemer, de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer of gepensioneerde die op
31 december 2014 reeds een aanspraak had op een levenslang partnerpensioen, of een levenslang en/of
tijdelijk ouderdomspensioen, gelden de hierna opgenomen bepalingen met betrekking tot het wijzigen van
de samenlevingsvorm.
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Levenslang en/of tijdelijk ouderdomspensioen (verevening van pensioenrechten)
Bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap, anders
dan door overlijden of vermissing, is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. De
gewezen partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer of gepensioneerde
krijgt recht op uitbetaling van de helft van het gedeelte van het ouderdomspensioen dat aan de (gewezen
dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer of gepensioneerde toekomt, voor zover dit kan worden
toegerekend aan de diensttijd gelegen tussen de datum van sluiten van het huwelijk respectievelijk het
aangaan van het geregistreerd partnerschap en de datum van scheiding of beëindiging van het
geregistreerd partnerschap.
Partijen kunnen in de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden van een geregistreerd partnerschap dan
wel in een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de echtscheiding, scheiding van tafel en bed of
beëindiging van het geregistreerd partnerschap, overeenkomen dat er geen verevening zal plaatsvinden,
dan wel dat er een andere verevening dan de hiervoor genoemde zal plaatsvinden.
De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is niet van toepassing bij beëindiging van de
gezamenlijke huishouding.
Het recht op uitbetaling dat de gewezen partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer of gepensioneerde verkrijgt, kan rechtstreeks geldend worden gemaakt bij a.s.r. Hiervoor dient
de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer, de gepensioneerde of de gewezen partner
binnen twee jaar na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd
partnerschap het door de Minister van Veiligheid en Justitie voor de verevening voorgeschreven formulier
ingevuld en ondertekend aan a.s.r. te zenden.
Dit formulier is op te vragen bij de rijksoverheid, telefoonnummer 1400, of te vinden op de site
www.rijksoverheid.nl. Als het genoemde formulier niet of niet tijdig wordt teruggezonden, bestaat het
recht op uitbetaling alleen ten opzichte van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte) deelnemer of de
gepensioneerde, maar niet ten opzichte van a.s.r.
Als het tijdstip van de beëindiging van het huwelijk door echtscheiding, scheiding van tafel en bed of
beëindiging van het geregistreerd partnerschap na de (flexibele) pensioendatum ligt, gaat het recht op
uitbetaling in een maand na de datum waarop a.s.r. het hiervoor genoemde formulier heeft ontvangen.
Verevening vindt niet plaats indien de beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap direct
wordt gevolgd door een huwelijk of geregistreerd partnerschap met dezelfde partner.
Het bovenstaande is niet van toepassing als, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, partijen
uitdrukkelijk iets anders hebben afgesproken of de toepasselijkheid van de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten en a.s.r. verklaard heeft hiermee akkoord te gaan.
Bijzonder levenslang partnerpensioen voor de gewezen partner van de gewezen deelnemer die niet
met pensioen is
Indien de beëindiging van het huwelijk door echtscheiding, ontbinding na scheiding van tafel en bed, de
beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel de beëindiging van de gezamenlijke huishouding
anders dan door overlijden of vermissing, plaatsvindt voordat het levenslang ouderdomspensioen is
ingegaan, verkrijgt de gewezen partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer
een aanspraak op bijzonder levenslang partnerpensioen die gelijk is aan de premievrije aanspraak op
levenslang partnerpensioen die de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer op dat
moment heeft.
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Bijzonder levenslang partnerpensioen voor de gewezen partner van de gepensioneerde
Indien de beëindiging van het huwelijk door echtscheiding, de ontbinding na scheiding van tafel en bed,
de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel de beëindiging van de gezamenlijke
huishouding, anders dan door overlijden of vermissing, plaatsvindt nadat het levenslang
ouderdomspensioen is ingegaan, verkrijgt de gewezen partner van de gepensioneerde een aanspraak op
bijzonder levenslang partnerpensioen die gelijk is aan de premievrije aanspraak op levenslang
partnerpensioen die de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer heeft verkregen bij het
ingaan van het levenslang ouderdomspensioen, zoals bedoeld in artikel 8 "Pensionering".
Het bovenstaande is niet van toepassing als, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, partijen
in de huwelijkse voorwaarden, voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of voorwaarden van een
gezamenlijke huishouding, dan wel in een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de beëindiging
van het huwelijk door echtscheiding, of ontbinding na scheiding van tafel en bed, de beëindiging van het
geregistreerd partnerschap, dan wel de beëindiging van de gezamenlijke huishouding, uitdrukkelijk
overeenkomen dat de gewezen partner afziet van de aanspraak op bijzonder levenslang partnerpensioen.
Vervreemding bijzonder levenslang partnerpensioen
De gewezen partner met recht op een ingegaan bijzonder levenslang partnerpensioen kan dit recht
vervreemden aan een eerdere of latere partner van de overleden (gewezen) deelnemer, mits aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.s.r. heeft zich schriftelijk bereid verklaard de wijziging van het risico te dragen;

de vervreemding is onherroepelijk en;

de vervreemding is vastgelegd in een notariële akte.
Als bij vervreemding het risico wijzigt, kan het recht op bijzonder partnerpensioen op basis van actuariële
gelijkwaardigheid worden herrekend.
Afkoop klein bijzonder levenslang partnerpensioen na scheiding
De Pensioenwet biedt de pensioenuitvoerder de mogelijkheid om een klein bijzonder partnerpensioen
binnen zes maanden na de melding van scheiding af te kopen. a.s.r. behoudt zich het recht voor om
gebruik te maken van deze mogelijkheid. De afkoopwaarde van het bijzonder partnerpensioen zal dan
worden uitgekeerd aan de gewezen partner, onder inhouding van de verschuldigde belastingen en
wettelijke heffingen.
Bij afkoop van klein bijzonder levenslang partnerpensioen gelden de afkoopvoeten die zijn opgenomen in
de bijlage: "Afkoopvoeten klein pensioen" bij dit pensioenreglement onder “Afkoopvoeten klein
bijzonder partnerpensioen na scheiding”. Deze afkoopvoeten zijn vastgesteld per 1 januari 2015. a.s.r.
heeft het recht de afkoopvoeten per 1 januari van enig jaar aan te passen. Tot het moment van aanpassing
gelden de in de bijlage opgenomen afkoopvoeten.
Uitzonderingsbepalingen
De bovenstaande bepalingen inzake het partnerpensioen zijn niet van toepassing als:

de beëindiging van het geregistreerd partnerschap direct wordt gevolgd door een huwelijk met
dezelfde partner.

de beëindiging van het huwelijk direct wordt gevolgd door het aangaan van een geregistreerd
partnerschap met dezelfde partner.

de beëindiging van de gezamenlijke huishouding direct wordt gevolgd door het aangaan van een
geregistreerd partnerschap met dezelfde partner.

de beëindiging van de gezamenlijke huishouding direct wordt gevolgd door een huwelijk met
dezelfde partner.
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ARTIKEL 7
KEUZE VAN DE PENSIOENDATUM
Op alle situaties van vervroeging en uitstel van de pensioendatum is de geldende fiscale wet- en
regelgeving van toepassing.
De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid de pensioendatum te
wijzigen in de eerste dag van de maand waarin hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer heeft daarnaast de mogelijkheid de
pensioendatum te vervroegen naar een andere datum dan de eerste dag van de maand waarin hij de AOWgerechtigde leeftijd bereikt, door met de werkgever schriftelijk een flexibele pensioendatum overeen te
komen.
De gewezen deelnemer die niet arbeidsongeschikt is, heeft daarnaast de mogelijkheid de pensioendatum
uit te stellen naar een andere datum dan de eerste dag van de maand waarin hij de AOW-gerechtigde
leeftijd bereikt, door met de werkgever schriftelijk een flexibele pensioendatum overeen te komen.
Vervroeging van de pensioendatum is alleen mogelijk als de arbeidsovereenkomst van de (gewezen dan
wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer met de werkgever wordt beëindigd op de gekozen
vervroegde pensioendatum. De arbeidsovereenkomst van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte
gewezen) deelnemer met de werkgever hoeft bij vervroeging niet beëindigd te worden als – op grond van
de fiscale tegemoetkoming die hiervoor geldt - de vervroegde pensioendatum ligt tussen de eerste dag van
de maand waarin de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer de 60-jarige leeftijd
bereikt en de pensioendatum.
De vervroegde pensioendatum kan liggen tussen de eerste dag van de maand waarin de (gewezen dan wel
arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer de 55-jarige leeftijd bereikt en de pensioendatum.
De uitgestelde pensioendatum kan liggen tussen de pensioendatum en de eerste dag van de maand waarin
de gewezen deelnemer de 70-jarige leeftijd bereikt op voorwaarde dat het ouderdomspensioen eerder dan
op de gekozen uitgestelde pensioendatum ingaat zodra:

de arbeidsovereenkomst met de werkgever door ontslag wordt beëindigd en wel op de eerste dag
van de maand waarin het ontslag plaatsvindt of

het bij de werkgever opgebouwde ouderdomspensioen, inclusief de AOW-uitkering, 100% van
het fiscale jaarsalaris bedraagt.
Onder het fiscale jaarsalaris wordt in dit artikel verstaan het jaarsalaris van de gewezen deelnemer.
Hiertoe behoren alle op grond van de arbeidsovereenkomst ontvangen loonbestanddelen die tot het loon
voor de loonheffing worden gerekend, met uitzondering van het financiële voordeel van een door de
werkgever ter beschikking gestelde auto.
Als vervroegde of uitgestelde pensioendatum kan alleen de eerste dag van een maand gekozen worden.
De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer heeft eenmalig de keuze de pensioendatum
te vervroegen en de gewezen deelnemer heeft eenmalig de keuze de pensioendatum uit te stellen, en de
keuze is in alle gevallen onherroepelijk.
Als de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer de pensioendatum wenst te vervroegen
moet hij de vervroegde pensioendatum ten minste zes maanden voor het bereiken hiervan aan de
werkgever doorgeven.
Als de gewezen deelnemer de pensioendatum wenst uit te stellen moet hij de uitgestelde pensioendatum
ten minste zes maanden voor het bereiken van de pensioendatum (de 60-, 62-, 65- of 67-jarige leeftijd)
aan de werkgever doorgeven.
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Om de gevolgen van vervroeging van de pensioendatum voor de pensioenaanspraken te kunnen
berekenen, worden op de gekozen vervroegde pensioendatum eerst de premievrije aanspraken van de
(gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer vastgesteld. Voor arbeidsongeschikte
gewezen deelnemers geldt daarbij, dat de berekening plaats vindt volgens het bepaalde in artikel 25
"Beëindiging van het arbeidsongeschikte gewezen deelnemerschap door volledige revalidering".
Vervolgens wordt het premievrije ouderdomspensioen vermenigvuldigd met de in dit artikel genoemde
factor, behorend bij de leeftijd van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer op de
gekozen vervroegde pensioendatum.
Gedurende de vervroegingsperiode blijft de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen
ongewijzigd.
Bij uitstel van de pensioendatum wordt het opgebouwde ouderdomspensioen vermenigvuldigd met de in
dit artikel genoemde uitstelfactor.
Gedurende de uitstelperiode blijft de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen ongewijzigd.
Indien de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer naast vervroeging van de
pensioendatum gebruik wenst te maken van de in artikel 8 "Pensionering" genoemde mogelijkheid om het
partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen uit te ruilen, wordt eerst het partnerpensioen geruild
in een hoger ouderdomspensioen en vervolgens wordt het ouderdomspensioen vervroegd naar de
gewenste pensioendatum.
Na vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen is uitruil van partnerpensioen niet meer
mogelijk.
Indien de pensioendatum wordt uitgesteld en de gewezen deelnemer naast uitstel van de pensioendatum
gebruik wenst te maken van de in artikel 8 "Pensionering" genoemde mogelijkheid om het
partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen uit te ruilen, vindt deze uitruil pas plaats op de
uitgestelde pensioendatum.
De factoren
Met behulp van onderstaande tabel kan de hoogte van het levenslang ouderdomspensioen na
vervroeging/uitstel worden berekend. Voor tussenliggende leeftijden kan de factor worden berekend door
rechtlijnige interpolatie.
De in deze tabel opgenomen vervroegings- en uitstelfactoren zijn vastgesteld per 1 januari 2015. a.s.r.
heeft het recht de vervroegings- en uitstelfactoren per 1 januari van enig jaar aan te passen. Tot het
moment van aanpassing gelden de in deze tabel opgenomen factoren.
Factoren voor het vervroegen en uitstellen van levenslang ouderdomspensioen bij pensioenleeftijd 67 jaar
(2015):
PL Factor PL
Factor PL
Factor
55 0,526
61
0,705
67
1,000
56 0,551
62
0,743
68
1,067
57 0,578
63
0,785
69
1,136
58 0,606
64
0,830
70
1,215
59 0,637
65
0,878
60 0,670
66
0,932
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Factoren voor het vervroegen en uitstellen van levenslang ouderdomspensioen bij pensioenleeftijd 65 jaar
(2015):
PL Factor PL
Factor PL
Factor
55 0,593
61
0,795
67
1,127
56 0,621
62
0,838
68
1,200
57 0,651
63
0,884
69
1,280
58 0,683
64
0,935
70
1,369
59 0,718
65
1,000
60 0,755
66
1,061
Factoren voor het vervroegen en uitstellen van levenslang ouderdomspensioen bij pensioenleeftijd 62 jaar
(2015):
PL Factor PL
Factor PL
Factor
55 0,701
61
0,939
67
1,332
56 0,734
62
1,000
68
1,418
57 0,769
63
1,056
69
1,513
58 0,807
64
1,116
70
1,618
59 0,848
65
1,182
60 0,892
66
1,253
Factoren voor het vervroegen en uitstellen van levenslang ouderdomspensioen bij pensioenleeftijd 60 jaar
(2015):
PL Factor PL
Factor PL
Factor
55 0,778
61
1,053
67
1,478
56 0,815
62
1,110
68
1,574
57 0,854
63
1,172
69
1,680
58 0,896
64
1,239
70
1,796
59 0,941
65
1,312
60 1,000
66
1,391
Bovenstaande factoren zijn geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig.
Voorwaarden aan uitstel van de pensioendatum
Als het uitgestelde levenslang ouderdomspensioen eerder dient in te gaan dan op de gekozen uitgestelde
pensioendatum in de gevallen zoals hiervoor in dit artikel genoemd, wordt de hoogte van het levenslang
ouderdomspensioen herrekend op basis van de factoren die gelden op de aangepaste uitgestelde
pensioendatum.
ARTIKEL 8
PENSIONERING
Levenslang ouderdomspensioen en alleenstaandenpensioen
Op de (flexibele) pensioendatum gaat de levenslange uitkering van levenslang ouderdomspensioen en het
alleenstaandenpensioen in.
a.s.r. keert het levenslang ouderdomspensioen uit aan de gepensioneerde.
De uitkering start op de eerste dag van de maand waarin de (flexibele) pensioendatum valt en wordt
uitbetaald tot en met het einde van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt.
Uitruil van levenslang ouderdomspensioen
De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer kan er op de (flexibele) pensioendatum
eenmalig voor kiezen (een deel van) het levenslang ouderdomspensioen te ruilen voor een hoger
levenslang partnerpensioen.
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Een gemaakte keuze is onherroepelijk. De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer
dient zijn keuze voor ruil ten minste 1 maand voor de (flexibele) pensioendatum schriftelijk aan a.s.r.
kenbaar te maken.
Na de ruil mag het verkregen levenslang partnerpensioen niet meer bedragen dan 70% van het niet
geruilde ouderdomspensioen. De ruil zal geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig
plaatsvinden aan de hand van een ruilfactor.
De ruilfactor op 60-jarige leeftijd voor het levenslang ouderdomspensioen bedraagt 5,450 (2015). Dit
betekent dat bij ruil op de pensioendatum voor € 1.000,00 levenslang ouderdomspensioen € 5.450,00
levenslang partnerpensioen kan worden verkregen
De ruilfactor op 62-jarige leeftijd voor het levenslang ouderdomspensioen bedraagt 5,053 (2015). Dit
betekent dat bij ruil op de pensioendatum voor € 1.000,00 levenslang ouderdomspensioen € 5.053,00
levenslang partnerpensioen kan worden verkregen
De ruilfactor op 65-jarige leeftijd voor het levenslang ouderdomspensioen bedraagt 4,488 (2015). Dit
betekent dat bij ruil op de pensioendatum voor € 1.000,00 levenslang ouderdomspensioen € 4.488,00
levenslang partnerpensioen kan worden verkregen.
De ruilfactor op 67-jarige leeftijd voor het levenslang ouderdomspensioen bedraagt 4,129 (2015). Dit
betekent dat bij ruil op de pensioendatum voor € 1.000,00 levenslang ouderdomspensioen € 4.129,00
levenslang partnerpensioen kan worden verkregen
De ruilfactoren zijn vastgesteld per 1 januari 2015. a.s.r. heeft het recht de ruilfactoren per 1 januari van
enig jaar aan te passen. Tot het moment van aanpassing gelden de hiervoor opgenomen ruilfactoren.
De mogelijkheid tot uitruil geldt niet voor het deel van het levenslang ouderdomspensioen waarop een
gewezen partner recht op uitbetaling heeft verkregen op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding, zoals omschreven in artikel 6 "Wijziging van de samenlevingsvorm".
Tijdelijk ouderdomspensioen
Op de (flexibele) pensioendatum gaat de tijdelijke uitkering van tijdelijk ouderdomspensioen in.
a.s.r. keert het tijdelijk ouderdomspensioen uit aan de gepensioneerde.
De uitkering start op de eerste dag van de maand waarin de (flexibele) pensioendatum valt en wordt
uitbetaald tot en met het einde van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt.
Als echter in het kader van verevening van pensioenrechten, zoals omschreven in artikel 6 "Wijziging van
de samenlevingsvorm" de gewezen partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer recht op uitbetaling van levenslang en/of tijdelijk ouderdomspensioen heeft verkregen doordat
het voorgeschreven formulier tijdig door a.s.r. is ontvangen, keert a.s.r. het verevende pensioen aan de
gewezen partner uit.
Uitruil van tijdelijk ouderdomspensioen
De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer kan er op 62-jarige leeftijd eenmalig voor
kiezen (een deel van) het tijdelijk ouderdomspensioen te ruilen voor een direct ingaand levenslang
ouderdomspensioen.
Een gemaakte keuze is onherroepelijk. De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer
dient zijn keuze voor ruil ten minste 1 maand voor de 62-jarige leeftijd schriftelijk aan a.s.r. kenbaar te
maken.
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De ruil zal geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig plaatsvinden aan de hand van een
ruilfactor.
De ruilfactor voor uitruil van tijdelijk ouderdomspensioen naar direct ingaand levenslang
ouderdomspensioen bedraagt bij een pensioenleeftijd van 62 jaar 0,154 (2015). Dit betekent dat op de
pensioendatum bij uitruil van € 1.000,00 tijdelijk ouderdomspensioen € 154,00 direct ingaand levenslang
ouderdomspensioen kan worden verkregen.
Vervolgens is het mogelijk dit levenslang ouderdomspensioen uit te stellen. De ruilfactor voor uitstel
levenslang ouderdomspensioen bij een pensioenleeftijd 62 naar een pensioenleeftijd van 65 jaar bedraagt
1,182 (2015). Zie voor de overige vervroegings-/uitstelfactoren de tabellen in artikel 7 "Keuze van de
pensioendatum".
De ruilfactor is vastgesteld per 1 januari 2015. a.s.r. heeft het recht de ruilfactoren per 1 januari van enig
jaar aan te passen. Tot het moment van aanpassing gelden de hiervoor opgenomen ruilfactoren.
De mogelijkheid tot uitruil geldt niet voor het deel van het levenslang ouderdomspensioen waarop een
gewezen partner recht op uitbetaling heeft verkregen op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding, zoals omschreven in artikel 6 "Wijziging van de samenlevingsvorm".
Levenslang partnerpensioen
De op de (flexibele) pensioendatum vastgestelde aanspraak op levenslang partnerpensioen voor de
gepensioneerde met een partner blijft gehandhaafd.
De aanspraak op levenslang partnerpensioen voor de gepensioneerde zonder partner die er niet voor kiest
het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger levenslang ouderdomspensioen vervalt.
Uitruil van levenslang partnerpensioen
De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer heeft op de (flexibele) pensioendatum,
ongeacht zijn burgerlijke staat, eenmalig de mogelijkheid om (een deel van) het levenslang
partnerpensioen te ruilen voor een hoger levenslang ouderdomspensioen. Een gemaakte keuze is
onherroepelijk.
De (gewezen) deelnemer dient zijn keuze voor ruil ten minste 1 maand voor de (flexibele) pensioendatum
schriftelijk aan a.s.r. kenbaar te maken.
De ruil zal geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig plaatsvinden aan de hand van een
ruilfactor.
De ruilfactor op de pensioendatum met pensioenleeftijd 60 bedraagt 0,129 (2015). Dit betekent dat bij ruil
op de pensioendatum voor € 1.000,00 levenslang partnerpensioen € 129,00 levenslang
ouderdomspensioen kan worden verkregen.
De ruilfactor op de pensioendatum met pensioenleeftijd 62 bedraagt 0,138 (2015). Dit betekent dat bij ruil
op de pensioendatum voor € 1.000,00 levenslang partnerpensioen € 138,00 levenslang
ouderdomspensioen kan worden verkregen.
De ruilfactor op de pensioendatum met pensioenleeftijd 65 bedraagt 0,152 (2015). Dit betekent dat bij ruil
op de pensioendatum voor € 1.000,00 levenslang partnerpensioen € 152,00 levenslang
ouderdomspensioen kan worden verkregen.
De ruilfactor op de pensioendatum met pensioenleeftijd 67 bedraagt 0,163 (2015). Dit betekent dat bij ruil
op de pensioendatum voor € 1.000,00 levenslang partnerpensioen € 163,00 levenslang
ouderdomspensioen kan worden verkregen.
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De ruilfactoren zijn vastgesteld per 1 januari 2015. a.s.r. heeft het recht de ruilfactoren per 1 januari van
enig jaar aan te passen. Tot het moment van aanpassing gelden de hiervoor opgenomen ruilfactoren.
Na de ruil vervalt de aanspraak op het uitgeruilde deel van het levenslang partnerpensioen.
Het bijzonder levenslang partnerpensioen waarop de gewezen partner aanspraak heeft verkregen, zoals
omschreven in artikel 6 "Wijziging van de samenlevingsvorm", kan niet in de ruil worden betrokken.
Als de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer een partner heeft die rechthebbende is
voor het levenslang partnerpensioen, is schriftelijke toestemming van die partner voor de ruil van het
levenslang partnerpensioen vereist.
Wezenpensioen
Op de (flexibele) pensioendatum vervalt de aanspraak op wezenpensioen voor de gewezen deelnemer
zonder partner en zonder kinderen.
De aanspraak op wezenpensioen voor de kinderen die op de (flexibele) pensioendatum tot het huishouden
van de gewezen deelnemer behoren en voor de kinderen die na de (flexibele) pensioendatum worden
geboren uit het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding van de gewezen
deelnemer en zijn partner blijft gehandhaafd.
Er ontstaat geen aanspraak op wezenpensioen voor de stief- of pleegkinderen die na de (flexibele)
pensioendatum tot het huishouden van de gewezen deelnemer gaan behoren. Ook voor kinderen die na de
(flexibele) pensioendatum van de gewezen deelnemer door adoptie tot zijn huishouden gaan behoren
ontstaat geen aanspraak op wezenpensioen.
Afkoop klein ouderdomspensioen en partnerpensioen en wezenpensioen op de pensioendatum
Indien de aanspraak op ouderdomspensioen op de pensioendatum lager is dan de volgens de Pensioenwet
geldende afkoopgrens, kan a.s.r. de aanspraken op ouderdomspensioen en partnerpensioen en
wezenpensioen op de pensioendatum afkopen, indien de gewezen deelnemer daarmee instemt. Indien de
(gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer de pensioendatum wenst te vervroegen of uit
te stellen, vindt de vaststelling of de aanspraken op ouderdomspensioen en op partnerpensioen en
wezenpensioen afkoopbaar zijn, plaats op de vervroegde of uitgestelde pensioendatum, op basis van het
bedrag aan ouderdomspensioen dat vanaf de vervroegde of uitgestelde pensioendatum zou worden
uitgekeerd.
De afkoopwaarde van het pensioen zal worden uitgekeerd aan de gewezen dan wel arbeidsongeschikte
gewezen deelnemer, onder inhouding van de verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen.
De afkoopwaarde wordt vastgesteld op basis van sekseneutrale en collectief actuarieel gelijkwaardige
afkoopvoeten.
De afkoopwaarde is gelijk aan de premievrije waarde van het pensioen op de (flexibele) pensioendatum,
vermenigvuldigd met de geldende afkoopvoeten.
Voor de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer gelden op de (flexibele)
pensioendatum de afkoopvoeten die zijn opgenomen in de bijlage: "Afkoopvoeten klein pensioen" bij dit
pensioenreglement.
De afkoopvoeten zijn vastgesteld per 1 januari 2015. a.s.r. heeft het recht de afkoopvoeten per 1 januari
van enig jaar aan te passen. Tot het moment van aanpassing gelden de hiervoor, en de in de bijlage
opgenomen afkoopvoeten.
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ARTIKEL 9
TIJDELIJK HOGER OF LAGER OUDERDOMSPENSIOEN
De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer heeft op de (flexibele) pensioendatum de
mogelijkheid te kiezen voor een in aanvang tijdelijk hoger of lager ouderdomspensioen. Hierbij gelden de
onderstaande bepalingen.
Indien op verzoek het tijdelijk hoger of lager ouderdomspensioen wordt uitgekeerd, dient rekening
gehouden te worden met een bandbreedte 100:75. Toetsing van de maximale pensioenbedragen vindt
plaats op de ingangsdatum van het pensioen vóór toepassing van hoog/laag (variabilisering van de
uitkeringen). In de jaren gelegen tussen de pensioeningangsdatum en het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd mag een bedrag buiten de bandbreedtetoets blijven dat gelijk is aan
tweemaal de gehuwde AOW zonder toeslag. Binnen de fiscale kaders wordt uitgegaan van de volgende
uitgangspunten:
•
Het is mogelijk om op de ingangsdatum van het pensioen de gelijkblijvende uitkering levenslang
ouderdomspensioen om te zetten in een hoog/laag constructie, waarbij de verhouding tussen de
“hoge” en de “lage” uitkering 100:75 is;
•
De einddatum van de “hoge” uitkering is de eerste van de maand waarin de deelnemer 70 jaar
wordt;
•
De “hoge” uitkering wordt gefinancierd door ruil van een deel van het levenslang
ouderdomspensioen dat na de leeftijd van 70 jaar wordt uitgekeerd;
•
Bij een combinatie van ruilen/vervroegen/overbrugging AOW en de hoog/laag constructie
worden eerst de aanspraken berekend na ruilen/vervroegen/overbrugging AOW, vervolgens
wordt de hoog/laag constructie vastgesteld.
Bij het vaststellen van de uit te keren pensioenen wordt uitgegaan van de in artikel 7 "Keuze van de
pensioendatum" vermelde vervroegingsfactoren.
ARTIKEL 10
OVERLIJDEN
De aanspraken op levenslang partnerpensioen gelden met inachtneming van het bepaalde in
verzekeringsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 16 "Verzekering".
Overlijden van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer
Levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen
Bij overlijden van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer vervalt de aanspraak op
levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen.
Als in het kader van verevening van pensioenrechten, zoals omschreven in artikel 6 "Wijziging van de
samenlevingsvorm", de gewezen partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer recht op uitbetaling van levenslang en/of tijdelijk ouderdomspensioen heeft verkregen, vervalt
ook dit recht bij overlijden van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer.
Levenslang partnerpensioen
Bij overlijden van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer gaat de levenslange
uitkering van het partnerpensioen in. a.s.r. keert het partnerpensioen uit aan de (gewezen) partner van de
overleden (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer.
De uitkering start op de eerste dag van de maand van overlijden en wordt uitbetaald tot en met het einde
van de maand waarin de (gewezen) partner overlijdt.
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Wezenpensioen
Bij overlijden van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer gaat de uitkering van het
wezenpensioen in. a.s.r. keert het pensioen uit aan de kinderen van de overleden (gewezen dan wel
arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer.
Het ingegane wezenpensioen wordt uitbetaald tot en met het einde van de maand waarin het kind 21 jaar
wordt, maar uiterlijk tot het einde van de maand waarin het kind overlijdt. Voor studerende of invalide
kinderen wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot en met het einde van de maand waarin het kind 27 jaar
wordt of eerder overlijdt. Voor volle wezen wordt het wezenpensioen verdubbeld.
Afkoop klein levenslang partnerpensioen en wezenpensioen op de ingangsdatum
Afkoop op de ingangsdatum kan op zowel het levenslang partnerpensioen vóór de pensioendatum, als op
het levenslang partnerpensioen na de pensioendatum betrekking hebben.
Indien het levenslang partnerpensioen en wezenpensioen op de ingangsdatum lager is dan de volgens de
Pensioenwet geldende afkoopgrens, kan a.s.r. het levenslang partnerpensioen en wezenpensioen bij
ingang afkopen. Als a.s.r. van dit recht gebruikmaakt, informeert zij de pensioengerechtigden hierover
binnen 6 maanden na de ingangsdatum. Na deze termijn heeft a.s.r. de instemming van de
pensioengerechtigden nodig om het levenslang partnerpensioen en wezenpensioen te kunnen afkopen.
De afkoopwaarde van het levenslang partnerpensioen en wezenpensioen zal worden uitgekeerd aan de
pensioengerechtigden, onder inhouding van de verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen.
De afkoopwaarde wordt vastgesteld op basis van sekseneutrale en collectief actuarieel gelijkwaardige
afkoopvoeten.
De afkoopwaarde is gelijk aan de premievrije waarde van het betreffende pensioen op de ingangsdatum,
vermenigvuldigd met de geldende afkoopvoet.
Een aantal afkoopvoeten geldend bij ingang van het levenslang partnerpensioen en wezenpensioen is
opgenomen in de bijlage: "Afkoopvoeten klein pensioen" bij dit pensioenreglement.
De afkoopvoeten zijn vastgesteld per 1 januari 2015.
a.s.r. heeft het recht de afkoopvoeten per 1 januari van enig jaar aan te passen. Tot het moment van
aanpassing gelden de in de bijlage opgenomen afkoopvoeten.
Overlijden van de (gewezen) partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer
Levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen
Bij overlijden van de (gewezen) partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer blijft de aanspraak op levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen gehandhaafd.
Als in het kader van verevening van pensioenrechten, zoals omschreven in artikel 6 "Wijziging van de
samenlevingsvorm", de gewezen partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer recht op uitbetaling van levenslang ouderdomspensioen heeft verkregen, komt bij overlijden
van de (gewezen) partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer dit recht
weer ten goede aan de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte) deelnemer.
Levenslang partnerpensioen
Bij overlijden van de (gewezen) partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer vóór de pensioendatum blijft de aanspraak op levenslang partnerpensioen gehandhaafd.
Bij overlijden van de (gewezen) partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer na de pensioendatum, vervalt de aanspraak op levenslang partnerpensioen.
Bij overlijden van de (gewezen) partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer vervalt de aanspraak op bijzonder levenslang partnerpensioen.
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Overlijden van de gepensioneerde of andere pensioengerechtigden
Levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen
Bij overlijden van de gepensioneerde stopt de uitkering van levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen.
Alleenstaandenpensioen
Bij overlijden van de gepensioneerde stopt de uitkering van alleenstaandenpensioenen.
Levenslang partnerpensioen
Bij overlijden van de gepensioneerde gaat de levenslange uitkering van het partnerpensioen in. a.s.r. keert
het partnerpensioen uit aan de (gewezen) partner van de overleden gepensioneerde.
De uitkering start op de eerste dag van de maand van overlijden en wordt uitbetaald tot en met het einde
van de maand waarin de (gewezen) partner overlijdt.
Wezenpensioen
Bij overlijden van de gepensioneerde gaat de uitkering van het wezenpensioen in. a.s.r. keert het
wezenpensioen uit aan de kinderen van de overleden gepensioneerde.
Het ingegane wezenpensioen wordt uitbetaald tot en met het einde van de maand waarin het kind 21 jaar
wordt, maar uiterlijk tot het einde van de maand waarin het kind overlijdt. Voor studerende of invalide
kinderen wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot en met het einde van de maand waarin het kind 27 jaar
wordt of eerder overlijdt. Voor volle wezen wordt het wezenpensioen verdubbeld.
Afkoop klein levenslang partnerpensioen en klein wezenpensioen op de ingangsdatum
Afkoop op de ingangsdatum kan op zowel het levenslang partnerpensioen vóór de pensioendatum, als op
het levenslang partnerpensioen na de pensioendatum betrekking hebben.
Indien het levenslang partnerpensioen en/of het wezenpensioen op de pensioendatum lager is dan de
volgens de Pensioenwet geldende afkoopgrens, kan a.s.r. het levenslang partnerpensioen en/of het
wezenpensioen bij ingang afkopen. Als a.s.r. van dit recht gebruikmaakt, informeert zij de
pensioengerechtigden hierover binnen 6 maanden na de ingangsdatum. Na deze termijn heeft a.s.r. de
instemming van de pensioengerechtigden nodig om het levenslang partnerpensioen te kunnen afkopen.
De afkoopwaarden van het levenslang partnerpensioen en van het wezenpensioen zullen worden
uitgekeerd aan de pensioengerechtigden, onder inhouding van de verschuldigde belastingen en wettelijke
heffingen.
De afkoopwaarde wordt vastgesteld op basis van sekseneutrale en collectief actuarieel gelijkwaardige
afkoopvoeten.
De afkoopwaarde is gelijk aan de premievrije waarde van het betreffende pensioen op de ingangsdatum,
vermenigvuldigd met de geldende afkoopvoet.
Een aantal afkoopvoeten geldend bij ingang van het levenslang partnerpensioen is opgenomen in de
bijlage: "Afkoopvoeten klein pensioen" bij dit pensioenreglement.
De afkoopvoeten zijn vastgesteld per 1 januari 2015.
a.s.r. heeft het recht de afkoopvoeten per 1 januari van enig jaar aan te passen. Tot het moment van
aanpassing gelden de in de bijlage opgenomen afkoopvoeten.
Overlijden van de (gewezen) partner van de gepensioneerde
Levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen
Bij overlijden van de (gewezen) partner van de gepensioneerde blijft op de aanspraak op levenslang en
tijdelijk ouderdomspensioen gehandhaafd.
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Levenslang partnerpensioen
Bij overlijden van de(gewezen) partner van de gepensioneerde na de pensioendatum, vervalt de aanspraak
op levenslang partnerpensioen.
Bij overlijden van de (gewezen) partner van de gepensioneerde vervalt de aanspraak op bijzonder
levenslang partnerpensioen.
Wezenpensioen
Bij overlijden van de (gewezen) partner van de gepensioneerde blijft de aanspraak op wezenpensioen
gehandhaafd.
ARTIKEL 11
UITBETALING VAN DE PENSIOENEN
a.s.r. keert alle pensioenen uit bij nabetaling in maandelijkse termijnen. De uitkeringen worden gedaan
aan de rechthebbende, onder inhouding van de verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen.
De vordering tot uitkering van een pensioentermijn die opeisbaar is, verjaart niet zolang de rechthebbende
in leven is.
ARTIKEL 12
TOESLAGEN OP PENSIOENEN
Ambitie
ASR Verzekeringen verhoogt jaarlijks per 1 januari de opgebouwde pensioenaanspraken van gewezen
deelnemers en de ingegane pensioenen met een onvoorwaardelijke toeslag ter hoogte van 80% van de
Harmonised Index of Consumer Prices ex Tobacco zoals maandelijks gepubliceerd door Eurostat
(HICPxT), met daarop toegepast de in dit artikel beschreven beperkingen. Na de afronding van de
liquidatie van Stichting Pensioenfonds Chevron wordt bekend of dit percentage van 80% hoger
vastgesteld wordt of dat het 80% blijft.
Aanpassing vindt plaats op basis van het indexcijfer per oktober van het voorliggende jaar ten opzichte
van oktober van het jaar daarvoor. Als de HICPxT lager is dan 0% of hoger dan 8%, wordt het verschil
met 0% respectievelijk met 8% doorgeschoven naar en verrekend met de HICPxT van het volgende jaar
(dan wel de volgende jaren, totdat het verschil volledig verrekend is). Voor het bepalen van het maximum
wordt eerst de HICPxT vastgesteld, daar wordt het maximum op toegepast en daarna wordt daar 80% van
genomen. Na de afronding van de liquidatie van Stichting Pensioenfonds Chevron wordt bekend of dit
percentage van 80% hoger vastgesteld wordt of dat het 80% blijft.
Na afronding van de liquidatie zal de hoogte van de toeslagen per 1 januari 2015 vastgesteld worden.
Als in de toekomst de HICPxT niet meer of op andere grondslagen vastgesteld wordt, zodanig dat van
a.s.r. in redelijkheid niet meer verwacht kan worden dat de ambitie ongewijzigd blijft, zal a.s.r. de ambitie
conform een zoveel mogelijk analoge maatstaf wijzigen.
Financiering en methode van toekenning
Voor deze toeslagverlening is een koopsom gestort waarmee de toekomstige toeslagen gefinancierd
worden.
De beschikbare middelen worden als koopsom aangewend, zodanig dat de ingegane pensioenen en de
opgebouwde pensioenaanspraken van gewezen deelnemers met een gelijk percentage worden verhoogd.
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Voorwaardelijkheidsverklaring
Op de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen wordt jaarlijks toeslag verleend conform
de ambitie.
ARTIKEL 13
WAARDEOVERDRACHT
Individuele waardeoverdracht naar pensioenuitvoerder van nieuwe werkgever
Na beëindiging van het deelnemerschap dan wel na beëindiging van de dienstbetrekking met de
werkgever kan de gewezen deelnemer de waarde van de bij a.s.r. opgebouwde pensioenaanspraken
overdragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever of de nieuwe beroepspensioenregeling in
de zin van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Hierbij worden de voorschriften en termijnen die
zijn opgenomen in de Pensioenwet en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte
beroepspensioenregeling, en andere bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde regels in acht genomen.
Indien de gewezen deelnemer overweegt gebruik te maken van het recht op waardeoverdracht, moet hij
binnen 6 maanden na aanvang van het deelnemerschap aan de nieuwe pensioenregeling een verzoek om
een opgave van de waarde van zijn bij a.s.r. opgebouwde pensioenaanspraken bij de pensioenuitvoerder
van de nieuwe werkgever of de nieuwe beroepspensioenregeling indienen.
a.s.r. is verplicht, na een verzoek tot waardeoverdracht van de gewezen deelnemer, de waarde van de
pensioenaanspraken over te dragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever of de nieuwe
beroepspensioenregeling als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

er is sprake is van individuele beëindiging van het deelnemerschap door ontslag;

de waardeoverdracht maakt het de gewezen deelnemer mogelijk pensioenaanspraken te
verwerven bij bedoelde pensioenuitvoerder en

de partner van de gewezen deelnemer die rechthebbende is voor het partnerpensioen, geeft
schriftelijke toestemming voor de waardeoverdracht van het partnerpensioen. Als de partner geen
toestemming geeft, kan het partnerpensioen niet worden overgedragen.
Het recht op waardeoverdracht geldt niet voor:

het bijzonder partnerpensioen waarop de gewezen partner van de gewezen deelnemer aanspraak
heeft verkregen, zoals omschreven in artikel 6 "Wijziging van de samenlevingsvorm";

de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemer die zijn opgebouwd gedurende een
arbeidsovereenkomst die vóór 8 juli 1994 is beëindigd.
De overgedragen waarde zal worden aangewend voor pensioenaanspraken volgens de pensioenregeling
van de nieuwe werkgever of de nieuwe beroepspensioenregeling.
ARTIKEL 14
FINANCIERING VAN DE PENSIOENREGELING
Kosten van de pensioenregeling
De financiering van de pensioenregeling heeft plaatsgevonden door middel van een koopsomstorting.
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ARTIKEL 15
VERSTREKKING VAN INFORMATIE
Verplichtingen van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer en anderen
De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer en andere belanghebbenden zijn ten
opzichte van a.s.r. verplicht volledige medewerking te verlenen en alle gegevens en inlichtingen te
verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van deze pensioenregeling en de uitbetaling van pensioenen,
waaronder het overleggen van officiële stukken. Hieronder vallen ook het opgeven van wijzigingen van
de burgerlijke staat en het adres.
Indien deze verplichtingen niet zijn of worden nagekomen dan wel onjuiste inlichtingen of gegevens zijn
of worden verstrekt, kunnen aan deze pensioenregeling geen rechten worden ontleend. a.s.r. zal op
gepaste wijze omgaan met het toepassen van deze sanctie.
De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer of gepensioneerde is verplicht binnen drie
maanden na beëindiging van:

het huwelijk of het geregistreerd partnerschap a.s.r. hiervan in kennis te stellen;

de gezamenlijke huishouding a.s.r. hiervan in kennis te stellen door middel van een door de
(gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer en de gewezen partner ondertekende
"Verklaring van beëindiging van de gezamenlijke huishouding" zoals opgenomen bij dit
pensioenreglement. Als einddatum van de gezamenlijke huishouding geldt de datum die in de
verklaring is vermeld.
Informatie aan de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer
a.s.r. verstrekt aan de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte) deelnemer ten minste eenmaal per vijf jaar
een uniform pensioenoverzicht. Hierin staan de verworven pensioenaanspraken en voor de (gewezen dan
wel arbeidsongeschikte) deelnemer de te bereiken pensioenaanspraken indien de verwerving ongewijzigd
tot de pensioendatum wordt voortgezet.
Informatie bij scheiding
Bij echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, bij beëindiging van het
geregistreerd partnerschap, dan wel bij beëindiging van de gezamenlijke huishouding, anders dan door
overlijden of vermissing, zoals bedoeld in artikel 6 "Wijziging van de samenlevingsvorm", en daarna ten
minste eenmaal per vijf jaar, verstrekt a.s.r. aan de gewezen partner van de (gewezen dan wel
arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer een opgave van de opgebouwde aanspraak op bijzonder
partnerpensioen.
Als in het kader van verevening van pensioenrechten, zoals omschreven in artikel 6 "Wijziging van de
samenlevingsvorm", de gewezen partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer recht op uitbetaling van ouderdomspensioen heeft verkregen, verstrekt a.s.r. bij de verkrijging
aan de gewezen partner van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer een opgave
waarin het recht op uitbetaling van het te verevenen ouderdomspensioen en de pensioendatum zijn
vermeld. De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer ontvangt van de opgave een
afschrift.
Informatie bij ingang pensioen
Op de ingangsdatum van het pensioen en daarna jaarlijks verstrekt a.s.r. aan de rechthebbende een opgave
van zijn pensioenuitkering.
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Informatie op verzoek
Op verzoek van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer, de gewezen partner en de
rechthebbende op een pensioenuitkering verstrekt a.s.r. binnen redelijke termijn aan de verzoeker het voor
hem geldende pensioenreglement.
Op verzoek van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer verstrekt a.s.r. aan hem
een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken.
Op verzoek van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer verstrekt a.s.r. aan hem de
afkoopvoeten, ruilfactoren en de vervroegings- en uitstelfactoren.
Overige informatieverplichtingen
Naast de hierboven genoemde informatie zal a.s.r. alle informatie verstrekken die op grond van de
Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en andere bij
of krachtens de Pensioenwet vastgestelde regels verplicht is.
Schriftelijke informatie
Alle hierboven genoemde informatie wordt door a.s.r. schriftelijk verstrekt en verzonden naar het bij haar
laatst bekende adres van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer, de gewezen
partner of de rechthebbende op een pensioenuitkering. Zodra a.s.r. in staat is de informatie elektronisch te
verstrekken, zal na instemming van de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer, de
gewezen partner of de rechthebbende de informatie elektronisch worden verzonden naar het bij haar laatst
bekende (e-mail) adres. Indien dit adres onjuist blijkt te zijn, zal de informatie schriftelijk worden
verstrekt. De (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer, de gewezen partner of de
rechthebbende worden in dat geval verzocht hun e-mailadres aan a.s.r. te verstrekken.
ARTIKEL 16
VERZEKERING
Verzekeringsvoorwaarden
De pensioenregeling is ondergebracht bij a.s.r. Ter dekking van de pensioenaanspraken op grond van deze
pensioenregeling sluit de Stichting Chevron Pensioenfonds verzekeringen bij a.s.r. Op deze verzekeringen
zijn voorwaarden van verzekering van toepassing. Niet van toepassing zijn de in deze voorwaarden
opgenomen bepalingen over premiebetaling, bepalingen met betrekking tot arbeidsongeschikt worden en
het ingaan van de uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen en/of van de premievrijstelling,
bepalingen van uitsluitingen van arbeidsongeschiktheidsrisico’s, bepalingen met betrekking tot het
inlooprisico, uitlooprisico (behalve met betrekking tot het definitief beëindigen van het excedent
arbeidsongeschiktheidspensioen en/of de premievrijstelling) en het Relatieve
arbeidsongeschiktheidspercentage, bepalingen met betrekking tot de uitvoeringsovereenkomst en ‘de
verzekeringnemer’, artikel 12 ´En bloc bepalingen´ en artikel 1 ‘Grondslagen van de verzekering’.
Verbod afkoop en andere handelingen
De pensioenaanspraken op grond van 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.
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ARTIKEL 17
SLOTBEPALINGEN
Dit pensioenreglement treedt in werking per 1 januari 2015 en vervangt alle vorige pensioenreglementen.
Dit pensioenreglement heeft (behoudens verschillen in toeslagverlening en in enig jaar geldende
ruilfactoren en afkoopvoeten) geen nadelige effecten voor de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte
gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden ten opzichte van de op 31 december 2014 voor hen
geldende pensioenreglementen en het laatstelijk door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgestelde
addendum.
De tekst van het pensioenreglement is bepalend in de verhouding tussen de (gewezen dan wel
arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer, de gepensioneerde of pensioengerechtigde en a.s.r.
Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze pensioenregeling voor de (gewezen dan wel arbeidsongeschikte gewezen)
deelnemer, gepensioneerde dan wel pensioengerechtigde niet voorziet, neemt a.s.r. zoveel mogelijk in
overeenstemming met en in de geest van de inhoud van dit pensioenreglement een beslissing.
Indien en voor zover dit voortvloeit uit wet- en regelgeving of uit onvoorziene gevallen, kan a.s.r. het
pensioenreglement wijzigen. a.s.r. zal dit pensioenreglement dan zoveel mogelijk in overeenstemming
met en in de geest van dit pensioenreglement wijzigen. Voordat een wijziging van dit pensioenreglement
– waaronder een wijziging van de toeslagverlening wordt begrepen - wordt doorgevoerd, zal a.s.r.
Chevron Netherlands B.V. over de voorgenomen wijziging informeren.
Over de wijziging zal a.s.r. de pensioen- en aanspraakgerechtigden informeren.
Onaantastbaarheid opgebouwde pensioenaanspraken
Bij een wijziging van dit pensioenreglement blijven de tot het moment van wijziging opgebouwde
pensioenaanspraken en -rechten gehandhaafd.
Klachtenregeling
Met eventuele klachten over een verzekering of de dienstverlening ingevolge deze pensioenregeling kan
een belanghebbende zich rechtstreeks wenden tot de direct betrokkenen van a.s.r., die naar een passende
oplossing zoeken.
Indien er niet tot een oplossing gekomen kan worden, kan de belanghebbende een formele klacht indienen
bij a.s.r. Deze klacht dient schriftelijk, onder vermelding van naam, adres, woonplaats,
polis/contractnummer en een duidelijke omschrijving van de klacht te worden gericht aan:
a.s.r. Klachtenservice
Postbus 2072
3500 HB UTRECHT
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier op de site www.asr.nl.
Indien er bij de behandeling van de formele klacht niet tot een oplossing gekomen kan worden, zijn er de
volgende mogelijkheden:
Ombudsman Pensioenen
De belanghebbende kan een klacht over de uitvoering van het pensioenreglement door a.s.r., voorleggen
aan de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen bemiddelt tussen betrokkenen; als deze
bemiddeling niet slaagt kan de Ombudsman Pensioenen een advies uitbrengen. Het advies is niet bindend,
maar wordt als regel gevolgd.
Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:
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Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN DEN HAAG.
Aan het voorleggen van klachten en/of geschillen en de behandeling daarvan door de Ombudsman
Pensioenen zijn geen kosten verbonden.
Nadere informatie is te vinden op www.ombudsmanpensioenen.nl
Ombudsman Financiële Dienstverlening/KiFiD
Als de klacht gaat over verzekeringstechnische aspecten of de verzekeringsovereenkomst dan kan deze
door de belanghebbende worden voorgelegd aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Dit moet
plaatsvinden binnen drie maanden na de definitieve reactie van a.s.r. De Ombudsman Financiële
Dienstverlening maakt deel uit van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en
bemiddelt tussen partijen.
Het adres van de Ombudsman Financiële Dienstverlening is:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG.
Geschillencommissie/KiFiD
Als het geschil niet door bemiddeling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening tot een
bevredigende oplossing heeft geleid, is het in het algemeen mogelijk de klacht voor te leggen aan de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het KiFiD. Dit moet binnen drie maanden na
dagtekening van het oordeel van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. In de regel is de uitspraak
van de Geschillencommissie bindend voor beide partijen.
Commissie van Beroep/KiFiD
Indien de belanghebbende het niet eens is met de beslissing van de Geschillencommissie en het belang
van het geschil bedraagt minimaal € 25.000,- dan kan in beroep worden gegaan bij de Commissie van
Beroep van het KiFiD. a.s.r. kan beroep aantekenen indien haar belang of dat van de bedrijfstak minimaal
€ 5.000.000,- bedraagt.
Aan het indienen van een klacht bij het KiFiD kunnen kosten verbonden zijn.
Nadere informatie en een klachtenformulier kunt u vinden op www.kifid.nl.
Als de belanghebbende geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of deze
hebben niet tot een bevredigende oplossing geleid, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter. Dit geldt niet als het een bindende uitspraak van de Geschillencommissie betreft.
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EXTRA BEPALINGEN VOOR DE ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN DEELNEMERS
ARTIKEL 19
AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Arbeidsongeschikte gewezen deelnemer

: de (ex-)werknemer die gewezen deelnemer is aan de in
dit pensioenreglement omschreven pensioenregeling en
die per 31 december 2014 een beschikking van het
UWV heeft waaruit blijkt dat hij 35% of meer
arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een
WIA-uitkering. De arbeidsongeschikte gewezen
deelnemer ontleent zijn pensioenaanspraken aan de
pensioentoezegging van de werkgever bij wie hij in
dienst is (geweest).

WIA

: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en
(voor arbeidsongeschikte gewezen deelnemers die op 1
januari 2006 al recht op een WAO-uitkering hadden) de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

WIA-uitkering

:





•

de uitkering uit hoofde van de Regeling
inkomensvoorziening volledig en duurzaam
arbeidsongeschikten (IVA) of
de loongerelateerde uitkering, loonaanvullende
uitkering of de vervolguitkering uit hoofde van
de Regeling werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten (WGA), zoals deze worden
omschreven in de WIA of
(voor arbeidsongeschikte gewezen deelnemers die
op 1 januari 2006 al recht op een WAO-uitkering
hadden) de uitkering uit hoofde van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Mate van arbeidsongeschiktheid

: de mate van arbeidsongeschiktheid gebaseerd op het
arbeidsongeschiktheidspercentage zoals dat afgeleid
wordt uit de rapportage van de arbeidsdeskundige of
gehanteerd wordt bij het vaststellen van de
WIA-uitkering.

Volledig gerevalideerd

: Als de mate van arbeidsongeschiktheid gedaald is tot
minder dan 35% en/of als de verzekerde geen recht
meer heeft op een WIA of WAO-uitkering, is de
verzekerde volledig gerevalideerd in de zin van dit
pensioenreglement.

Beschikking

: de beschikking, waarin het UWV aan de deelnemer het
recht op een WIA-uitkering kenbaar maakt.
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ARTIKEL 20
DEELNEMERSCHAP
Het deelnemerschap aan deze pensioenregeling begint op 1 januari 2015.
Iedere gewezen deelnemer die arbeidsongeschikt was op 31 december 2014, blijft voor het
arbeidsongeschiktheidspercentage dat op 31 december 2014 gold, arbeidsongeschikte gewezen deelnemer
aan de regeling voor het daarbij behorende vrijstellingspercentage voor het ouderdoms-, partner-, wezenen (indien op 31 december 2014 van toepassing) alleenstaandenpensioen, indien en voor zover de
arbeidsongeschiktheid voortduurt. Tevens behoudt deze arbeidsongeschikte gewezen deelnemer, voor
maximaal het arbeidsongeschiktheidspercentage dat op 31 december 2014 gold, vrijstelling van
premiebetaling voor het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen en ontvangt de arbeidsongeschikte
gewezen deelnemer een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen, indien en voor zover de
arbeidsongeschiktheid voortduurt. Verdere invalidering heeft geen gevolgen voor het
vrijstellingspercentage voor het ouderdoms-, partner-, wezen- en (indien op 31 december 2014 van
toepassing) alleenstaandenpensioen en voor de vrijstelling van premiebetaling voor het excedent
arbeidsongeschiktheidspensioen en de hoogte van het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen.
Iedere werknemer die op 31 december 2014 ziek maar nog niet arbeidsongeschikt was, heeft geen
aanspraak op (noch verkrijgt aanspraak op) excedent arbeidsongeschiktheidspensioen of op vrijstelling
van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid, ook niet als de arbeidsongeschiktheid na 31 december 2014
alsnog wordt vastgesteld.
Einde van het deelnemerschap
Het deelnemerschap aan de pensioenregeling eindigt op het vroegste van de volgende tijdstippen:

op de dag waarop de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer volledig gerevalideerd is en
gewezen deelnemer wordt;

op de pensioendatum;
•
op de vervroegde pensioendatum;

als de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer overlijdt.
ARTIKEL 21
AANSPRAKEN
Aanspraken voor de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer
De deelnemer heeft aanspraak op:
•
Levenslang ouderdomspensioen op opbouwbasis ingaande op de pensioendatum, zoals dat
laatstelijk door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld is. Eventuele inhaalindexaties over
dit levenslange ouderdomspensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron
Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
•
Tijdelijk ouderdomspensioen op opbouwbasis ingaande op de pensioendatum, zoals dat laatstelijk
door Stichting Chevron Pensioenfonds is vastgesteld. Eventuele inhaalindexaties over dit tijdelijk
ouderdomspensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld
bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
•
Levenslang partnerpensioen op opbouwbasis voor de partner van de gewezen deelnemer indien
de gewezen deelnemer daar aanspraak op had op 31 december 2014, zoals dat laatstelijk door
Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld is. Eventuele inhaalindexaties over dit levenslang
partnerpensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij
de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
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•

•

•

Alleenstaandenpensioen indien de gewezen deelnemer daar aanspraak op had op 31 december,
zoals dat laatstelijk door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld is. Eventuele
inhaalindexaties over dit alleenstaandenpensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting
Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds;
Wezenpensioen op opbouwbasis voor de kinderen van de gewezen deelnemer indien de gewezen
deelnemer daar aanspraak op had op 31 december 2014, zoals dat laatstelijk door Stichting
Chevron Pensioenfonds vastgesteld is. Eventuele inhaalindexaties over dit wezenpensioen
worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve
liquidatie van het pensioenfonds
Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen op risicobasis zoals dat laatstelijk door Stichting
Chevron Pensioenfonds vastgesteld is. Eventuele inhaalindexaties over dit excedent
arbeidsongeschiktheidspensioen worden per 1 januari 2015 door Stichting Chevron
Pensioenfonds vastgesteld bij de definitieve liquidatie van het pensioenfonds.

Verdere verwerving van aanspraken voor de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer
Bij per 31 december 2014 reeds bestaande arbeidsongeschiktheid van de arbeidsongeschikte gewezen
deelnemer wordt vanaf 1 januari 2015 de verdere verwerving voortgezet conform de door Stichting
Chevron Pensioenfonds opgegeven bedragen en tot uiterlijk de door Stichting Chevron Pensioenfonds
opgegeven pensioendatum. Deze verdere verwerving wordt hierna beschreven alsof de verwerving op
basis van vrijstelling van (premie)betaling geschiedt.
De verwerving van de pensioenaanspraken bij arbeidsongeschiktheid vindt gedurende het
deelnemerschap ten minste evenredig in de tijd plaats.
Partner indien er sprake is van een gezamenlijke huishouding
Indien er sprake is van een gezamenlijke huishouding geldt als voorwaarde voor een aanspraak op
partnerpensioen dat het formulier "Verklaring van bestaan van een gezamenlijke huishouding" zoals
opgenomen als bijlage bij het pensioenreglement ingevuld en ondertekend door a.s.r. is ontvangen, of dat
de partner op 1 januari 2015 al bekend was bij a.s.r.
Voor de aanspraak op levenslang partnerpensioen geldt bij een gezamenlijke huishouding ook dat indien
blijkt dat de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer tegelijkertijd meer dan één partner heeft, uitsluitend
als partner wordt aangemerkt de persoon die het langst met de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer
onafgebroken samenwoont.
Indien meer personen even lang samenwonen met de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer, dan is
bepalend met welke persoon de samenwoning volgens het bevolkingsregister het eerst is aangevangen.
Indien blijkt dat de samenwoning volgens het bevolkingsregister op dezelfde datum is aangevangen, is
a.s.r. bevoegd te bepalen hoe de aanspraken en rechten worden verdeeld.
Bij beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel
en bed, bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel bij beëindiging van de gezamenlijke
huishouding van de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer, anders dan door overlijden of vermissing,
wordt het partnerpensioen ten behoeve van degene die op het moment van overlijden van de
arbeidsongeschikte gewezen deelnemer zijn partner blijkt te zijn verminderd met het bijzonder
partnerpensioen voor de gewezen partner(s), zoals omschreven in artikel 6 "Wijziging van de
samenlevingsvorm".
Beperking van de aanspraken
De aanspraken worden verzekerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 "Verzekering". Indien en
voor zover er beperkingen en uitsluitingen gelden ten aanzien van de overlijdensdekking, bestaat er in
zoverre voor de (gewezen of arbeidsongeschikte gewezen) deelnemer dan wel zijn (gewezen) partner
en/of kinderen geen aanspraak op pensioen ten opzichte van a.s.r. en ook niet ten opzichte van de
werkgever.
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Aanspraken op opbouw- of risicobasis
Indien de aanspraak op opbouwbasis is verzekerd, vindt er opbouw van pensioen plaats en heeft de
aanspraak waarde.
Indien de aanspraak op risicobasis is verzekerd, vindt er geen opbouw van pensioen plaats en heeft de
aanspraak geen waarde.
ARTIKEL 22
GRONDSLAGEN VOOR DE VERZEKERDE PENSIOENAANSPRAKEN
De pensioenaanspraken en pensioenrechten zijn door de Stichting Chevron Pensioenfonds overgedragen
naar de stand per 31 december 2014.
Met betrekking tot de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en het excedent
arbeidsongeschiktheidspensioen geldt het volgende.
Vrijstelling van premiebetaling ouderdoms-, partner-, wezen- en alleenstaandenpensioen
Een reeds ingegane vrijstelling van betaling bij arbeidsongeschiktheid wordt voortgezet. Vrijstelling van
betaling bij arbeidsongeschiktheid gaat in op de dag dat een WIA uitkering ingaat. Bij een verlaging van
het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt de vrijstelling van betaling bij arbeidsongeschiktheid
overeenkomstig de tabel aangepast.
Een vrijstelling van betaling eindigt:
•
Als het arbeidsongeschiktheidspercentage zodanig daalt dat de vrijstelling nihil wordt;
•
Op de eerste van de maand waarin de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
•
Op de eerste van de maand na de overlijdensdatum van de arbeidsongeschikte gewezen
deelnemer;
•
Als de (gewezen) deelnemer geen recht meer heeft op een WIA uitkering.
Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen
Een reeds ingegane vrijstelling van betaling bij arbeidsongeschiktheid voor het excedent
arbeidsongeschiktheidspensioen en een reeds ingegaan excedent arbeidsongeschiktheidspensioen worden
voortgezet. Bij een verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage worden de vrijstelling van
betaling bij arbeidsongeschiktheid en het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen overeenkomstig de
tabel aangepast.
Een vrijstelling van betaling bij arbeidsongeschiktheid voor het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen
en het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen eindigen:
•
Als het arbeidsongeschiktheidspercentage zodanig daalt dat de vrijstelling en het excedent
arbeidsongeschiktheidspensioen nihil worden;
•
Op de eerste van de maand waarin de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
•
Op de eerste van de maand na de overlijdensdatum van de arbeidsongeschikte gewezen
deelnemer;
•
Als de (gewezen) deelnemer geen recht meer heeft op een WIA uitkering.
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ARTIKEL 23
HOOGTE VAN DE PENSIOENAANSPRAKEN VOOR DE ARBEIDSONGESCHIKTE
GEWEZEN DEELNEMER VANAF 1 JANUARI 2015
Ouderdomspensioen en alleenstaandenpensioen
Bij opname in de pensioenregeling is het jaarlijkse ouderdomspensioen en alleenstaandenpensioen voor
de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer gelijk aan het jaarlijkse ouderdomspensioen en
alleenstaandenpensioen zoals dat op 1 januari 2015 vastgesteld is. Daarna wordt de vrijstelling van
premiebetaling voortgezet conform de door Stichting Chevron Pensioenfonds opgegeven bedragen en tot
uiterlijk de door Stichting Chevron Pensioenfonds opgegeven pensioendatum.
Tijdelijk ouderdomspensioen
Bij opname in de pensioenregeling is het jaarlijkse tijdelijk ouderdomspensioen voor de
arbeidsongeschikte gewezen deelnemer gelijk aan het jaarlijkse tijdelijk ouderdomspensioen zoals dat op
1 januari 2015 vastgesteld is. Daarna wordt de vrijstelling van premiebetaling voortgezet conform de door
Stichting Chevron Pensioenfonds opgegeven bedragen en tot uiterlijk de door Stichting Chevron
Pensioenfonds opgegeven pensioendatum.
Partnerpensioen
Bij opname in de pensioenregeling is het jaarlijkse partnerpensioen voor de arbeidsongeschikte gewezen
deelnemer, ongeacht of de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer een partner heeft, gelijk aan het
jaarlijkse partnerpensioen zoals dat op 1 januari 2015 is vastgesteld. Daarna wordt de vrijstelling van
premiebetaling voortgezet conform de door Stichting Chevron Pensioenfonds opgegeven bedragen en tot
uiterlijk de door Stichting Chevron Pensioenfonds opgegeven pensioendatum.
Bijzonder levenslang partnerpensioen voor de gewezen partner van de arbeidsongeschikte gewezen
deelnemer
Bij beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, bij
beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel bij beëindiging van de gezamenlijke
huishouding, anders dan door overlijden of vermissing, verkrijgt de gewezen partner van de
arbeidsongeschikte gewezen deelnemer een aanspraak op bijzonder levenslang partnerpensioen die gelijk
is aan de aanspraak op levenslang partnerpensioen die de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer zou
hebben verkregen als het deelnemerschap op de scheidingsdatum zou zijn beëindigd door revalidering.
Wezenpensioen
Bij opname in de pensioenregeling is het jaarlijkse wezenpensioen voor de arbeidsongeschikte gewezen
deelnemer, ongeacht of de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer kinderen heeft, gelijk aan het jaarlijkse
wezenpensioen zoals dat op 1 januari 2015 is vastgesteld. Daarna wordt de vrijstelling van premiebetaling
voortgezet conform de door Stichting Chevron Pensioenfonds opgegeven bedragen en tot uiterlijk de door
Stichting Chevron Pensioenfonds opgegeven pensioendatum.
ARTIKEL 24
WIJZIGING VAN DE MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Beschikking
Bij een wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid dient de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer
een beschikking van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen aan a.s.r. te overleggen. Een
wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid kan leiden tot het opnieuw vaststellen van het
vrijstellingspercentage en het uitkeringspercentage.
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Hoogte van het vrijstellingspercentage
Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer een beschikking
van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen aan a.s.r. kan overleggen, waaruit blijkt dat hij
recht heeft op een WIA-uitkering en de mate van arbeidsongeschiktheid 35% of meer bedraagt.
Het vrijstellingspercentage wordt afgeleid van de mate van arbeidsongeschiktheid. De volgende tabel
wordt daarbij gehanteerd.
resterende verdiencapaciteit
0 - 20
20 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 65
65 - 100

arbeidsongeschiktheidspercentage
80 - 100
65 - 80
55 - 65
45 - 55
35 - 45
0 - 35

vrijstellingspercentage
100
72,5
60
50
40
0

Voor het op 1 januari 2015 geldende vrijstellingspercentage wordt de fictie gehanteerd dat de door
Stichting Chevron Pensioenfonds opgegeven bedragen horen bij het vrijstellingspercentage dat volgens
deze tabel volgt uit het arbeidsongeschiktheidspercentage per diezelfde datum.
Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen
Het percentage dat wordt gehanteerd voor de vrijstelling en de uitkering wordt afgeleid van de mate van
arbeidsongeschiktheid. De volgende tabel wordt daarbij gehanteerd.
resterende verdiencapaciteit
020 35 45 55 65 -

20
35
45
55
65
100

arbeidsongeschiktheidspercentage
80 65 55 45 35 0-

100
80
65
55
45
35

vrijstellingspercentage of
uitkeringspercentage
100
72,5
60
50
40
0

Voor het op 1 januari 2015 geldende vrijstellingspercentage of uitkeringspercentage wordt de fictie
gehanteerd dat het door Stichting Chevron Pensioenfonds opgegeven bedrag hoort bij het
vrijstellingspercentage dat volgens deze tabel volgt uit het arbeidsongeschiktheidspercentage per
diezelfde datum.
Ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen voor de arbeidsongeschikte gewezen
deelnemer
Een stijging van de mate van arbeidsongeschiktheid van de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer leidt
tot een nieuw vast te stellen vrijstellingspercentage, voor zover de mate van arbeidsongeschiktheid bij
aanvang van het deelnemerschap aan deze pensioenregeling niet wordt overschreden.
Als de mate van arbeidsongeschiktheid daalt, maar nog wel 35% of meer bedraagt, wordt het
vrijstellingspercentage opnieuw vastgesteld voor het levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen en voor
het levenslang partnerpensioen, het wezenpensioen en voor het alleenstaandenpensioen overeenkomstig
het bepaalde in dit artikel.
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Als de mate van arbeidsongeschiktheid van de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer daalt tot minder
dan 35% en/of als er geen recht op een WIA-uitkering meer bestaat, wordt de vrijstelling van
premiebetaling voor levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen en voor levenslang partnerpensioen,
wezenpensioen en voor alleenstaandenpensioen definitief beëindigd. De arbeidsongeschikte gewezen
deelnemer is dan volledig gerevalideerd en is gewezen deelnemer geworden. De vrijstelling herleeft
alleen als de mate van arbeidsongeschiktheid binnen vier weken weer stijgt tot minimaal 35% en er
binnen diezelfde vier weken weer recht op een WIA-uitkering ontstaat.
De vrijstelling van premiebetaling wordt uiterlijk beëindigd op het vroegste van de volgende tijdstippen:
- de eerste van de maand waarin de deelnemer volledig gerevalideerd is;
- de eerste van de maand van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
- de pensioendatum;
- de vervroegde pensioendatum.
Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen voor de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer
Een stijging van de mate van arbeidsongeschiktheid van de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer leidt
tot aanpassing van het ingegane excedent arbeidsongeschiktheidspensioen, voor zover de mate van
arbeidsongeschiktheid bij aanvang van het deelnemerschap aan deze pensioenregeling niet wordt
overschreden.
Als de mate van arbeidsongeschiktheid van de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer daalt, maar nog
wel 35% of meer bedraagt, worden het vrijstellingspercentage en het ingegane excedent
arbeidsongeschiktheidspensioen opnieuw vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
Als de mate van arbeidsongeschiktheid van de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer daalt tot minder
dan 35% en/of als er geen recht op een WIA-uitkering meer bestaat, worden de vrijstelling van
premiebetaling en het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen definitief beëindigd. De
arbeidsongeschikte gewezen deelnemer is dan volledig gerevalideerd en is gewezen deelnemer geworden
De vrijstelling van premiebetaling en het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen herleven alleen als de
mate van arbeidsongeschiktheid binnen vier weken weer stijgt tot minimaal 35% en er binnen diezelfde
vier weken weer recht op een WIA-uitkering ontstaat.
De vrijstelling van premiebetaling en het ingegane excedent arbeidsongeschiktheidspensioen worden
uiterlijk beëindigd op het vroegste van de volgende tijdstippen:
- de eerste van de maand waarin de gewezen deelnemer volledig gerevalideerd is;
- de eerste van de maand van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
- de pensioendatum;
- de vervroegde pensioendatum.
ARTIKEL 25
BEËINDIGING VAN HET ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN DEELNEMERSCHAP
VANWEGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID DOOR VOLLEDIGE REVALIDERING
Levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen, levenslang partnerpensioen en wezenpensioen
Bij beëindiging van het deelnemerschap vanwege arbeidsongeschiktheid door volledige revalidering,
wordt de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer per die datum gewezen deelnemer. De gewezen
deelnemer verkrijgt een premievrije aanspraak op pensioen die gelijk is aan het tot de datum van
revalidering opgebouwde pensioen.
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Deze premievrije aanspraak wordt vastgesteld voor de volgende pensioenen:

levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen,

levenslang partnerpensioen,
•
alleenstaandenpensioen.
•
wezenpensioen
Uitruil van levenslang ouderdomspensioen
De arbeidsongeschikte gewezen deelnemer kan er bij beëindiging van het deelnemerschap vanwege
arbeidsongeschiktheid door volledige revalidering eenmalig voor kiezen (een deel van) het levenslang
ouderdomspensioen te ruilen voor een levenslang partnerpensioen dat ingaat bij overlijden van de
gewezen deelnemer vóór de pensioendatum.
De (gewezen) deelnemer dient zijn keuze voor ruil binnen drie maanden na de beëindiging van het
deelnemerschap schriftelijk aan a.s.r. kenbaar te maken. Op het moment dat een (gewezen) deelnemer
aangeeft dat hij gebruik wil maken van zijn recht op uitruil van levenslang ouderdomspensioen, ontvangt
hij een cijfermatig overzicht waarin de gevolgen van deze uitruil uiteengezet zijn.
Na de ruil mag het verkregen levenslang partnerpensioen niet meer bedragen dan 70% van het niet
geruilde ouderdomspensioen.
De ruil zal geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig plaatsvinden aan de hand van een
ruilfactor. De ruilfactoren zijn vastgesteld op de ingangsdatum van deze pensioenregeling en opgenomen
in de bijlage "Ruilfactoren bij revalidering van arbeidsongeschikte gewezen deelnemers" bij het
pensioenreglement.
a.s.r. heeft het recht de ruilfactoren per 1 januari van enig jaar aan te passen. Tot het moment van
aanpassing gelden de in de bijlage opgenomen ruilfactoren.
Na de ruil vervalt de aanspraak op het uitgeruilde deel van het levenslang ouderdomspensioen.
Een met betrekking tot uitruil gemaakte keuze is onherroepelijk.
De mogelijkheid tot uitruil geldt niet voor het deel van het ouderdomspensioen waarop een gewezen
partner recht op uitbetaling heeft verkregen op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding, zoals omschreven in het artikel 6 "Wijziging van de samenlevingsvorm".
Vrijwillige voortzetting na de datum van volledige revalidatie
Het is niet mogelijk de deelname aan de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten na de datum van
volledige revalidatie.
ARTIKEL 26
OVERLIJDEN
Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen
Bij overlijden van de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer wordt een ingegaan excedent
arbeidsongeschiktheidspensioen beëindigd.
Vrijstelling van premiebetaling
Bij overlijden van de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer wordt een verleende vrijstelling van
premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid beëindigd.
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ARTIKEL 27
VERSTREKKING VAN INFORMATIE
Informatie bij beëindiging van het deelnemerschap vanwege arbeidsongeschiktheid door volledige
revalidering
Bij beëindiging van het deelnemerschap door revalidering, zoals bedoeld in artikel 25 "Beëindiging van
het deelnemerschap vanwege arbeidsongeschiktheid door volledige revalidering", en daarna ten minste
eenmaal per vijf jaar, verstrekt a.s.r. aan de gewezen deelnemer een opgave van de opgebouwde
pensioenaanspraken.
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BIJLAGE: VERKLARING VAN BESTAAN VAN EEN GEZAMENLIJKE HUISHOUDING
(Een door beide partijen ondertekend exemplaar zenden aan a.s.r., inclusief een kopie legitimatie van
beide partijen.)
Ondergetekenden,
1.

de heer/mevrouw ……………………………………………., geboren ………………,
werknemer in dienst (geweest) van de werkgever ………………………, statutair gevestigd te
……………………………
en
2.
de heer/mevrouw ……………………………………………., geboren ………………,
de partner,
wensen in aanmerking te komen voor partnerpensioen zoals omschreven in het pensioenreglement van de
werkgever.
Daartoe verklaren zij:
dat er sprake is van een relatie van twee personen;
dat zij beiden ongehuwd zijn en beiden geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan;
dat zij geen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van elkaar zijn;
dat zij duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren;
dat zij beiden tegelijk ten minste 6 maanden onafgebroken op hetzelfde woonadres staan
ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie personen of dat er een
samenlevingsovereenkomst is opgemaakt in de vorm van een notariële akte, inhoudende enige
vermogensrechtelijke aangelegenheden;
dat zij bereid zijn a.s.r. op haar verzoek aannemelijk te maken, dat hun gezamenlijke huishouding
voortduurt;
dat zij in geval van beëindiging van hun gezamenlijke huishouding a.s.r. hiervan terstond op de
hoogte zullen stellen door middel van een verklaring overeenkomstig de bijlage "Verklaring van
beëindiging van de gezamenlijke huishouding" bij dit pensioenreglement;
dat zij op de hoogte zijn van de bepalingen die op het partnerpensioen betrekking hebben.
Getekend te ………………………………………….., op ………………………………………….,
1.
2.
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BIJLAGE: VERKLARING VAN BEËINDIGING VAN DE GEZAMENLIJKE HUISHOUDING
(Een door beide partijen ondertekend exemplaar zenden aan a.s.r., inclusief een kopie legitimatie van
beide partijen.)
Ondergetekenden,
1.

2.

de heer/mevrouw .....................……………………………. , geboren …………………….…,
werknemer in dienst of in dienst geweest van de werkgever ……………….., statutair gevestigd
te …………
en
de heer/mevrouw ………………………………………….. , geboren ………………………,

verklaren dat hun gezamenlijke huishouding op …………………………………… is beëindigd.
Getekend te …………………………………………………… , op ……………………………………,
1.
2.

01-01-2015 / 36
Paraaf

BIJLAGE: RUILFACTOREN BIJ REVALIDERING VAN ARBEIDSONGESCHIKTE
GEWEZEN DEELNEMERS
Factoren voor de uitruil van levenslang ouderdomspensioen naar levenslang
partnerpensioen
per leeftijd op de datum van revalidering
leeftijd

ruilfactor

leeftijd

ruilfactor

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

6,730
6,757
6,783
6,810
6,837
6,864
6,891
6,918
6,945
6,972
7,001
7,036
7,064
7,103
7,141
7,191
7,235
7,289
7,342
7,395
7,456
7,521
7,589
7,657
7,740

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

7,823
7,920
8,025
8,141
8,282
8,442
8,618
8,833
9,086
9,375
9,704
10,087
10,522
11,026
11,614
12,319
13,156
14,157
15,424
16,952
18,956
21,625
25,334
30,740
39,868
58,075
112,635

Stel, de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer revalideert op 27-jarige leeftijd. De gewezen deelnemer
kan dan door uitruil van € 1.000,00 ouderdomspensioen € 7.064 partnerpensioen verkrijgen.
De leeftijd bij revalidering wordt bepaald op maanden nauwkeurig. De factoren voor tussenliggende
leeftijden zijn niet in de bovenstaande tabel opgenomen. Deze factoren zijn op te vragen bij a.s.r.
Het partnerpensioen dat door uitruil van ouderdomspensioen wordt verkregen geeft een
overlijdensdekking tot de pensioendatum van de gewezen deelnemer. De uitkering start bij overlijden van
de gewezen deelnemer voor de pensioendatum en eindigt bij het overlijden van de (gewezen) partner van
de gewezen deelnemer.
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De in deze tabel opgenomen vervroegings- en uitstelfactoren zijn vastgesteld per 1 januari 2015. a.s.r.
heeft het recht de factoren per 1 januari van enig jaar aan te passen. Tot het moment van aanpassing
gelden de in deze tabel opgenomen factoren.
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BIJLAGE: AFKOOPVOETEN KLEIN PENSIOEN
In de onderstaande tabellen zijn afkoopvoeten opgenomen voor afkoop van een klein pensioen bij ingang
van het partnerpensioen en wezenpensioen. Bij afkoop wordt uitgegaan van de afkoopvoet die geldt voor
de leeftijd van de pensioengerechtigde in jaren en maanden, waarbij een gedeelte van een maand niet
meetelt. Hieronder zijn uitsluitend de afkoopvoeten weergegeven geldend bij de aangegeven leeftijd
en 0 maanden.
Afkoopvoeten bij ingang levenslang partnerpensioen en wezenpensioen
Afkoopvoeten bij
ingang levenslang partnerpensioen
Afkoopvoet per
Pensioen
euro levenslang
gaat in
op
partnerpensioen
leeftijd
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

27,493
26,943
26,386
25,695
24,192
22,276
20,379
18,617
16,788
14,782
12,677
10,561
8,478
6,505
4,730
3,272
2,155
1,389
0,903
0,503
0,503
0,503

Afkoopvoeten bij
ingang wezenpensioen
Pensioen
Afkoopvoet per
gaat in
euro
op
wezenpensioen
leeftijd
0
5
10
15
20
25
26

16,848
14,007
10,714
6,896
3,409
1,010
0,509

Deze afkoopvoeten zijn vastgesteld op de ingangsdatum van deze pensioenregeling.
a.s.r. heeft het recht de afkoopvoeten per 1 januari van enig jaar aan te passen. Tot het moment van
aanpassing gelden de hiervoor opgenomen afkoopvoeten.
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Afkoopvoeten op pensioendatum
pensioenleeftijd in jaren
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Ouderdomspensioen
15,454
15,119
14,778
14,433
14,082
13,727
13,367
13,003
12,635
12,264
11,891
11,512
11,131
10,748
10,365
9,983

Partnerpensioen
3,365
3,419
3,470
3,516
3,559
3,597
3,631
3,660
3,683
3,700
3,711
3,719
3,721
3,717
3,705
3,686

Wezenpensioen
0,150
0,140
0,130
0,120
0,110
0,100
0,090
0,080
0,070
0,060
0,050
0,045
0,040
0,035
0,030
0,025

Afkoopvoeten klein bijzonder partnerpensioen na scheiding
Afkoopvoeten per leeftijd op de datum van scheiding
leeftijd in jaren
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
67

Bijzonder partnerpensioen
1,083
1,314
1,575
1,855
2,156
2,486
2,825
3,145
3,401
3,530
3,466
3,360

Bovenstaande afkoopvoeten zijn sekseneutraal en collectief actuarieel gelijkwaardig.
Voor tussenliggende leeftijden kunnen de afkoopvoeten worden berekend door rechtlijnige interpolatie.
Deze afkoopvoeten zijn vastgesteld per 1 januari 2015.
a.s.r. heeft het recht de afkoopvoeten per 1 januari van enig jaar aan te passen. Tot het moment van
aanpassing gelden de hiervoor opgenomen afkoopvoeten.
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