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Artikel 1

OMSCHRIJVINGEN
1.

Ten aanzien van dit reglement gelden de omschrijvingen als vermeld in artikel 1 van de statuten van de
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V..

2*¹. Voorts wordt in dit reglement verstaan onder:
de Bank

:

de ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam;

werkgever

:

de Bank alsmede de in de bij de statuten behorende lijst
genoemde nevenbedrijven;

werknemer

:

degene, die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft met de werkgever;

deelnemer

:

degene, die volgens de bepalingen van de statuten en dit reglement en/of overeenkomsten met derden als deelnemer in het Fonds is toegelaten;

pensioentrekkende

:

degene, die krachtens de bepalingen van de statuten en dit reglement
pensioen ontvangt;

gewezen deelnemer :

degene, wiens deelnemerschap anders dan door overlijden of
pensionering is geëindigd en die nog aanspraken op nog niet ingegaan pensioen
ingevolge dit reglement aan het Fonds kan ontlenen;

peildatum

:

de bij de ABN AMRO CAO vastgestelde datum waarop jaarlijkse aanpassing
van de pensioengrondslag uit hoofde van artikel 4 en pensioenen uit hoofde van
artikel 19 plaats heeft. De peildatum is per 1 april 2005 vastgesteld op 1 april.
Wijziging van de peildatum worden aan de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden schriftelijk dan wel door middel van het intranet van de Bank en/of internet gecommuniceerd.

pensioengerechtigd :
kind

a. elk kind, dat als kind in een familierechtelijke betrekking staat tot de
ouder, zijnde de (gewezen) deelnemer of pensioentrekkende
b. elk stiefkind van de (gewezen) deelnemer of pensioentrekkende
c. het pleegkind van de (gewezen) deelnemer of pensioentrekkende, dat door
deze als zijn eigen kind wordt opgevoed en onderhouden
d. het kind van de (gewezen) deelnemer of pensioentrekkende, voor wie deze
verplicht is bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding in de zin
van artikel 394 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,
en dan alleen indien en voor zolang de onder a tot en met d bedoelde kinderen de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt of na hun 18-jarige
leeftijd aan de voorwaarden voldoen, genoemd in artikel 9, lid 1;

pensioendatum

:

de eerste dag van de maand, volgende op de maand waarin de 65e verjaardag
van de (gewezen) deelnemer valt;

salaris

:

datgene, wat in de arbeidsovereenkomst van de deelnemer onder salaris wordt
verstaan;

vakantietoeslag

:

datgene, wat in de arbeidsovereenkomst van de deelnemer onder
vakantietoeslag wordt verstaan;
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AOW-uitkering
voor gehuwden

:

24 maal de voor een gehuwde pensioengerechtigde, wiens
echtgenote 65 jaar of ouder is, geldende maanduitkering inclusief de
bijbehorende vakantietoeslag ingevolge de Algemene Ouderdomswet; deze
vaststelling geschiedt met inachtneming van artikel 82 van de Wet aanpassing
uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies juncto artikel 2 van de Wet
overhevelingstoeslag opslagpremies;

AOW-uitkering
voor ongehuwden

:

12 maal de voor een ongehuwde pensioengerechtigde zonder kinderen,
geldende maanduitkering inclusief de bijbehorende vakantietoeslag
ingevolge de Algemene Ouderdomswet; deze vaststelling geschiedt met inachtneming van artikel 82 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling
opslagpremies juncto artikel 2 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies;

overeenkomst

:

overeenkomst tussen het Fonds en de Bank.

3.*² Voor vrouwelijke deelnemers dient dit reglement, met uitzondering van artikel 23, voor de woorden
hij/zijn/hem/wiens, weduwe, weduwenpensioen, echtgenote en vrouw respectievelijk te worden gelezen
zij/haar/haar/wier, weduwnaar, weduwnaarspensioen, echtgenoot en man.
Voor bij de burgerlijke stand geregistreerde partners dient dit reglement voor de woorden huwelijk,
echtgenote/echtgenoot, gehuwd, weduwe/weduwnaar, weduwen-/weduwnaarspensioen, (echt)scheiding
en huwelijkse voorwaarden respectievelijk te worden gelezen geregistreerd partnerschap, geregistreerde
partner, als partner geregistreerd, achtergebleven partij bij een geregistreerd partnerschap, pensioen ten
behoeve van achtergebleven geregistreerde partners, beëindiging van een geregistreerd partnerschap
anders dan door overlijden of vermissing en voorwaarden van een geregistreerd partnerschap.
_______________________________________________________________________________________
*¹ Lid 2 is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 1 januari 2000 gewijzigd en bij besluit van 15
december 2004 met ingang van 31 december 2004.
*² Lid 3 is bij besluit van 10 september 1998 met ingang van 1 januari 1998 gewijzigd.

Artikel 2

DEELNEMERSCHAP
1.

Als deelnemer zullen door de werkgever bij het Fonds worden aangemeld:
a. de werknemers van 25 jaar en ouder;
b. de gehuwde werknemers beneden de 25-jarige leeftijd;
c. de ongehuwde werknemers beneden de 25-jarige leeftijd, die één of meer
pensioengerechtigde kinderen hebben;
d. de ongehuwde werknemers beneden de 25-jarige leeftijd die een ongehuwde partner
hebben en op grond van dit reglement aanspraak hebben op partnerpensioen,
voor zover genoemde werknemers niet in hun arbeidsovereenkomst met de werkgever
uitdrukkelijk zijn uitgesloten van het deelnemerschap in het Fonds.
Het Fonds zal deze werknemers als deelnemer toelaten per de voor hen door de werkgever aangegeven
datum.

2.

Met werknemers als bedoeld in lid 1 van dit artikel kunnen door het Fonds, na aanmelding door de
werkgever en onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, worden gelijkgesteld personen werkzaam
geweest zijnde bij de werkgever en personen, werkzaam geweest zijnde bij instellingen, waarin de
werkgever deelneemt of waarvan hij het bedrijf heeft overgenomen, mits de aanspraken en rechten van
de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers niet worden aangetast.
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3.

Het Fonds zal de werknemers van hun toelating als deelnemer schriftelijk kennisgeven. Het Fonds
draagt er zorg voor, dat de deelnemers in het bezit worden gesteld van de geldende statuten en van het
voor hen geldende pensioenreglement. Van de wijzigingen daarin zullen de deelnemers jaarlijks schriftelijk door het Fonds op de hoogte worden gesteld. Het Fonds zal de deelnemers jaarlijks een opgave
verstrekken met betrekking tot de hoogte van hun pensioenaanspraken en de relevante gegevens voor de
berekening van deze aanspraken. Het Fonds draagt er tevens zorg voor dat de overige belanghebbenden
schriftelijk in kennis worden gesteld van wijzigingen in de statuten en het voor hen geldende pensioenreglement.

4.

Indien een deelnemer voorafgaande aan zijn deelnemerschap premievrije pensioenaanspraken heeft
verworven uit hoofde van een voorafgaande dienstbetrekking en de gekapitaliseerde waarde van deze
aanspraken in het Fonds aanwezig is respectievelijk aan het Fonds wordt overgedragen, zullen op de
datum van toetreding tot het Fonds of, indien de overdracht op een latere datum plaatsvindt, op de datum van overdracht aan deze deelnemer extra deelnemersjaren worden toegekend. De extra deelnemersjaren worden berekend op basis van door het Bestuur vastgestelde regels, rekening houdend met terzake
van overdracht in collectief verband gemaakte afspraken. Alle regels en afspraken zullen op aanvraag
aan de deelnemers bekend worden gemaakt voor zover deze voor de deelnemers van toepassing zijn.
Indien het totaal van de berekende extra deelnemersjaren en de normaal te behalen deelnemersjaren de
40 jaar overschrijdt, zal het deel van de omgezette pensioenaanspraken dat deze overschrijding veroorzaakt, als extra pensioenaanspraken gehandhaafd worden. Deze extra pensioenaanspraken worden vanaf de overdrachtsdatum met hetzelfde percentage en op hetzelfde tijdstip verhoogd als de ingegane pensioenen volgens het bepaalde in artikel 19 van dit pensioenreglement. De aan de extra pensioenaanspraken ten grondslag liggende extra deelnemersjaren worden bij toekomstige wijzigingen van de pensioengrondslag buiten beschouwing gelaten.

5.

Het deelnemerschap in het Fonds eindigt op:
a. de dag voorafgaande aan de pensioendatum;
b. de dag van het overlijden van de deelnemer;
c. *¹ de dag van het beëindigen van het dienstverband met de werkgever of de in lid 2 van dit artikel bedoelde instelling anders dan door de onder a en b genoemde redenen, onverminderd het bepaalde
bij of krachtens artikel 15, lid 1 en artikel 16, lid 1;
d. voor de werknemer, in dienst van een tot het Fonds toegelaten dochteronderneming of geaffilieerde instelling, op de dag, dat laatstgenoemde ophoudt onderdeel van de Bank te zijn.

6.

Indien de deelneming is beëindigd en opnieuw aanvangt binnen drie maanden na beëindiging, wordt de
deelneming geacht ononderbroken te hebben voortgeduurd.

7.*² Dit reglement is niet van toepassing op werknemers, die op of na 1 januari 2000 in dienst van de werkgever treden en door het Fonds – na aanmelding door de werkgever – als deelnemer zijn toegelaten. Bedoelde werknemers nemen deel aan de pensioenregeling, die is vastgelegd in het op
1 januari 2000 in werking getreden pensioenreglement.
_____________________________________________________________________________________
*¹ Lid 5 sub c. is bij besluit van 17 december 1997 met ingang van 1 januari 1992 gewijzigd.
*² Lid 7 is bij besluit van 04 september 2000 met ingang van 1 januari 2000 aan artikel 2 toegevoegd.

Artikel 3*

PENSIOENAANSPRAKEN
De deelnemers hebben met inachtneming van de bepalingen van dit reglement aanspraak op de volgende
pensioenen:
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a.

elke deelnemer van 25 jaar en ouder heeft aanspraak op een ouderdomspensioen voor zichzelf, een weduwenpensioen ten behoeve van zijn echtgenote, een partnerpensioen ten behoeve van zijn partner en
een wezenpensioen ten behoeve van zijn pensioengerechtigde kinderen;

b.

elke gehuwde deelnemer beneden de 25-jarige leeftijd heeft aanspraak op een weduwenpensioen ten
behoeve van zijn echtgenote en een wezenpensioen ten behoeve van zijn pensioengerechtigde kinderen;

c.

elke ongehuwde deelnemer beneden de 25-jarige leeftijd heeft aanspraak op een partnerpensioen ten
behoeve van zijn partner en een wezenpensioen ten behoeve van zijn pensioengerechtigde kinderen.

____________________________________________________________________________________
*

Artikel 3 is bij besluit van 21 december 1995 met ingang van 8 juli 1994 gewijzigd.

Artikel 4

PENSIOENGRONDSLAG
1.* De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioensalaris verminderd met de franchise, beide berekend op
de laatste peildatum voorafgaand aan de datum van beëindiging van het deelnemerschap.
2.

Het pensioensalaris, bedoeld in lid 1 van dit artikel, is gelijk aan het salaris vermeerderd met de vakantietoeslag en de van dit salaris afgeleide 13e maand.

3.**De franchise, bedoeld in lid 1 van dit artikel, is tot 31 december 2004 gelijk aan: 100/80 maal de AOWuitkering voor gehuwden. De franchise bedraagt op 31 december 2004 EUR 17.166. Vanaf 1 januari
2005 wordt de franchise geïndexeerd op de peildatum met een percentage gelijk aan de voor de Bank
geldende collectieve loonontwikkeling.
4.***Indien voor een deelnemer een gereduceerd salaris wordt vastgesteld in verband met een overeengekomen dienstverband voor minder dan de volledige arbeidsduur conform de ABN AMRO CAO, zullen voor het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel het salaris, de vakantietoeslag en de van het
salaris afgeleide 13e maand worden herrekend en worden gesteld op het salaris respectievelijk de vakantietoeslag en de 13e maand, die bij een volledige arbeidsduur zouden hebben gegolden.
5. Het pensioensalaris en de franchise worden afgerond op een geheel aantal guldens naar boven.
* Lid 1 is gewijzigd bij besluit van 15 december 2004 met ingang van 31 december 2004.
** Lid 3 is bij besluit van 14 februari 2003 met ingang van 1 januari 2002 gewijzigd en bij besluit van 15
december 2004 met ingang van 31 december 2004.
*** Lid 4 is bij besluit van 14 februari 2003 met ingang van 1 januari 2002 gewijzigd.

Artikel 5

OUDERDOMSPENSIOEN
1.

Het jaarlijks ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum en zal worden uitgekeerd tot het einde
van de maand waarin de pensioentrekkende overlijdt.

2.

Het jaarlijks ouderdomspensioen voor een deelnemer is per deelnemersjaar gelijk aan 2% van het deel
van de pensioengrondslag tot en met maximaal 25% van de franchise vermeerderd met 1,7% over het
meerdere van de pensioengrondslag boven 25% van de franchise.
Onder deelnemersjaren wordt verstaan dienstjaren gelegen tussen de 25e verjaardag van de deelnemer
c.q. het latere begin van zijn dienstverband en de pensioendatum. Extra deelnemersjaren uit hoofde van
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artikel 2, lid 4 worden voor de pensioenaanspraken mede als deelnemersjaren in aanmerking genomen.
Het (voor de pensioenberekening in aanmerking te nemen) aantal deelnemersjaren wordt afgerond op
jaren en volle maanden. Hierbij worden gedeelten van maanden verwaarloosd. Ten hoogste worden 40
deelnemersjaren in aanmerking genomen.
3.*¹ Voor een gehuwde deelnemer zal het jaarlijkse ouderdomspensioen bij 40 deelnemersjaren, vermeerderd met de AOW-uitkering voor gehuwden, ten minste gelijk zijn aan 70% van het pensioensalaris.
Bij minder dan 40 deelnemersjaren wordt het verschil tussen 70% van het pensioensalaris en de AOWuitkering voor gehuwden vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het werkelijk
aantal deelnemersjaren en de noemer 40 bedraagt.
Voor de berekening van het ouderdomspensioen wordt met een gehuwde deelnemer gelijkgesteld de
ongehuwde deelnemer die op grond van de bepalingen van dit reglement aanspraak heeft op partnerpensioen.
4.*¹ Voor een ongehuwde deelnemer, die op grond van dit reglement geen aanspraak heeft op partnerpensioen, zal het jaarlijkse ouderdomspensioen bij 40 deelnemersjaren, vermeerderd met de AOW-uitkering
voor ongehuwden, ten minste gelijk zijn aan het in § 4 van Pensioenprotocol V van de laatste CAO voor
het Bankbedrijf vermelde percentage van het jaarinkomen. Hierbij wordt het jaarinkomen gesteld op het
pensioensalaris.
Bij minder dan 40 deelnemersjaren wordt het verschil tussen de hiervoor bedoelde percentages van het
pensioensalaris en de AOW-uitkering voor ongehuwden vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het werkelijk aantal deelnemersjaren en de noemer 40 bedraagt.
5.

Voor de vaststelling van het ouderdomspensioen volgens de leden 2, 3 en 4 van dit artikel is bepalend
de burgerlijke staat bij beëindiging van het deelnemerschap.

6. *²Indien het bepaalde in artikel 4, lid 4 van toepassing is of bij voorgaande salarisvaststellingen van toepassing is geweest, zal het volgens de lid 1 tot en met 5 van dit artikel vastgestelde ouderdomspensioen,
worden vermenigvuldigd met een reductiefactor voor minder dan de volledige arbeidsduur. De reductiefactor voor minder dan de volledige arbeidsduur is gelijk aan de verhouding van de werkelijke arbeidsduur en de volledige arbeidsduur conform de ABN AMRO CAO, beide te rekenen over alle deelnemersjaren.
Indien een deelnemer een arbeidscontract met een minder dan volledige arbeidsduur heeft, wordt voor
de nog te volbrengen deelnemersjaren eenzelfde arbeidsduur verondersteld als hij op het moment van de
berekening van de aanspraken heeft. Bij wijziging van de (volledige) arbeidsduur wordt de reductiefactor voor minder dan de volledige arbeidsduur dienovereenkomstig gewijzigd.
*¹ Leden 3 en 4 zijn bij besluit van 21 december 1995 met ingang van 8 juli 1994 gewijzigd.
*² Lid 6 is bij besluit van 14 februari 2003 met ingang van 1 januari 2002 gewijzigd.

Artikel 6

WEDUWENPENSIOEN
1.

Het jaarlijks weduwenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de
deelnemer, gewezen deelnemer of pensioentrekkende is overleden en zal worden uitgekeerd tot het einde van de maand, waarin de weduwe overlijdt.

2.*³Het jaarlijks weduwenpensioen is gelijk aan:
- 100% van het ouderdomspensioen voor een gehuwde deelnemer, ingeval voor de gehuwde deelnemer
een pensioensalaris van • 37.492,-- (EUR 17.012,82) of lager geldt;
- 75% van het ouderdomspensioen voor een gehuwde deelnemer, ingeval voor de gehuwde deelnemer
een pensioensalaris van • 68.732,-- (EUR 31.188,66) of hoger geldt.
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In geval van een pensioensalaris tussen • 37.492,-- (EUR 17.012,82) en • 68.732,-- (EUR 31.188,66)
geldt een naar evenredigheid vastgesteld percentage van het ouderdomspensioen.
Bij de bepaling van het weduwenpensioen wordt uitgegaan van een ouderdomspensioen dat de deelnemer volgens een laatste pensioengrondslag zou hebben genoten, indien het deelnemerschap niet door
overlijden zou zijn beëindigd.
Bedoelde laatste pensioengrondslag is gebaseerd op het maximum van de salarisschaal, met inachtneming van de laatstelijk vastgestelde procentuele beoordelingstoeslag, volgens welke de deelnemer werd
gehonoreerd. Een en ander zoals deze op de dag van overlijden gold.
De genoemde pensioensalarissen gelden per 01-01-1992 en zullen met dezelfde percentages en op dezelfde tijdstippen worden gewijzigd als de salarissen volgens de ABN AMRO CAO. Bij een wijziging
worden de pensioensalarissen afgerond op een geheel aantal guldens naar boven.
3.

Indien een deelnemer na echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
hertrouwt, verkrijgt de deelnemer ten behoeve van de echtgenote met wie de deelnemer vóór de pensioendatum is gehuwd, een aanspraak op het volgens lid 2 van dit artikel berekende weduwenpensioen
verminderd met het bijzonder weduwenpensioen, dat in totaal op grond van het bepaalde in artikel 7 lid
1 tot en met lid 3 aan een vroegere echtgenote is toegekend, voordat de eventuele vermindering volgens
lid 4 van dit artikel heeft plaatsgevonden.
Bij de bepaling van het in mindering te brengen bijzonder weduwenpensioen wordt geen rekening gehouden met de eventuele verhogingen op grond van artikel 7, lid 4.

4.*¹ Indien een deelnemer in het huwelijk treedt of is getreden met een vrouw, die meer dan 15 jaar jonger is
dan de deelnemer, zal het weduwenpensioen, berekend volgens de voorgaande leden van dit artikel, gereduceerd worden met 5% van het pensioen voor ieder vol jaar, dat de echtgenote meer dan 15 jaar jonger is dan de deelnemer. Het aldus berekende reductiepercentage zal worden verminderd met 5, voor elk
vol jaar dat het huwelijk op de ingangsdatum van het weduwenpensioen heeft geduurd, waarbij de berekende reductie nimmer minder dan 0 zal bedragen. Vanaf 1 januari 2002 blijft de toepassing van dit lid
achterwege.
5.*² In geval van het overlijden van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioentrekkende heeft de echtgenote, indien zij de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, recht op een tijdelijke aanvulling op haar
weduwenpensioen tot de maand waarin zij 65 jaar wordt.
De tijdelijke aanvulling is gelijk aan de premie ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) welke
het Fonds vóór het evengenoemde tijdstip rechtens moet inhouden op de som van de uitkeringen.
De tijdelijke aanvulling, verhoogd met de premie AOW welke wordt ingehouden op de eventuele uitkering op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, zal nooit meer zijn dan het bedrag dat in enig
jaar aan premie AOW maximaal is verschuldigd.
6.

In geval van huwelijk na de datum van beëindiging van het deelnemerschap kunnen daaruit geen rechten op weduwenpensioen ontstaan.

7.

Voor de deelnemers als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b wordt de aanspraak op weduwenpensioen afgeleid van het ouderdomspensioen, waarop de deelnemer in overigens gelijke omstandigheden op 25jarige leeftijd aanspraak zou hebben gekregen.

8.

Indien een deelnemer ingevolge het op hem toepasselijk buitenlands recht meer dan één wettige echtgenote kan hebben, zal dat nimmer aanspraak geven op meer dan één weduwenpensioen. De toewijzing
van dit pensioen zal alsdan geschieden conform de normen welke bij de uitvoering van de Algemene
Weduwen- en Wezenwet worden gehanteerd.

____________________________________________________________________________________
*¹ Lid 4 is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 1 januari 1992 gewijzigd en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 februari 2003 met ingang van 1 januari 2002.
*² Lid 5 is bij besluit van 22 september 1994 met ingang van 1 januari 1994 gewijzigd.
*³ Lid 2 is bij besluit van 14 februari 2003 met ingang van 1 januari 2002 gewijzigd.
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Artikel 7

SCHEIDING
1.*¹ Indien het huwelijk van een deelnemer eindigt door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van
tafel en bed, verkrijgt zijn vroegere echtgenote een premievrije aanspraak op bijzonder weduwenpensioen. Deze premievrije aanspraak wordt vastgesteld op het bedrag, dat de deelnemer ingevolge artikel 18
ten behoeve van haar zou hebben verkregen, indien op het tijdstip van de echtscheiding of van de ontbinding van het huwelijk zijn deelnemerschap in het Fonds zou zijn geëindigd door beëindiging van het
dienstverband anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioendatum.
Het Fonds verstrekt aan de gewezen echtgenoot van de deelnemer een bewijs van diens aanspraak.
2.

Indien het huwelijk van een gewezen deelnemer of van een pensioentrekkende eindigt door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed, verkrijgt zijn vroegere echtgenote een zodanige
premievrije aanspraak op bijzonder weduwenpensioen als de gewezen deelnemer of de pensioentrekkende ten behoeve van haar heeft verkregen op de datum van beëindiging van zijn deelnemerschap in
het Fonds. De vroegere echtgenote ontvangt van het Fonds een bewijs van haar aanspraak, terwijl ook
aan de gewezen deelnemer of pensioentrekkende mededeling van het verlenen van deze aanspraak
wordt gedaan.

3.*² Het bepaalde in de voorgaande leden vindt geen toepassing, indien de (gewezen) deelnemer of pensioentrekkende en zijn vroegere echtgenote bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschrift gesloten
overeenkomst met het oog op de scheiding anders overeenkomen. De overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het Fonds is gehecht, dat het met de voorgestelde afwijkende regeling instemt.
4.

Het jaarlijks bijzonder weduwenpensioen wordt vanaf de datum van echtscheiding c.q. ontbinding na
scheiding van tafel en bed met hetzelfde percentage en op hetzelfde tijdstip verhoogd als de ingegane
pensioenen.

5.

Aanspraak op bijzonder weduwen-/weduwnaarspensioen heeft:
a.
b.

c.

d.

de vrouw, wier huwelijk met een deelnemer na 1 februari 1973 is geëindigd door echtscheiding of
door ontbinding na scheiding van tafel en bed;
de vrouw, wier huwelijk met een gewezen deelnemer na 1 februari 1973 is geëindigd door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed, mits het huwelijk is gesloten vóór de
beëindiging van de deelneming;
de man, wiens huwelijk met een deelnemer, die op of na 1 januari 1989 is ingeschreven als deelnemer in het Fonds, nadien is geëindigd door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van
tafel en bed;
de man, wiens huwelijk met een gewezen deelnemer, wier deelneming na 31 december 1988 is beeindigd, nadien is geëindigd door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed,
mits het huwelijk gesloten is voor de beëindiging van de deelneming.

6.

In geval van lid 5 sub a en c is het bijzonder weduwenpensioen gelijk aan het weduwenpensioen, dat
overeenkomstig het eerste lid van dit artikel is vastgesteld.

7.

In het geval van lid 5 sub b en d is het bijzonder weduwenpensioen gelijk aan het weduwenpensioen,
dat bij het beëindigen van de deelneming werd toegekend.

8.*³Voor de echtgenote of vroegere echtgenote van een deelnemer, gewezen deelnemer of pensioentrekkende die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding een recht op uitbetaling van ouderdomspensioen jegens het Fonds heeft óf in plaats van dat
recht, tezamen met de aanspraak op een bijzonder weduwenpensioen, een eigen recht op ouderdomspensioen jegens het Fonds, wordt het ouderdomspensioen vanaf de datum waarop het recht op uitbeta9

ling respectievelijk het eigen recht op ouderdomspensioen jegens het Fonds is verkregen met hetzelfde
percentage en op hetzelfde tijdstip verhoogd als de ingegane pensioenen.
Van het recht op uitbetaling of, indien van toepassing, het eigen recht op ouderdomspensioen ontvangt
de (vroegere) echtgenote van het Fonds een bewijsstuk. Ook de andere echtgenoot zal mededeling worden gedaan van de manier waarop het ouderdomspensioen wordt respectievelijk is verdeeld.
9.*4 Indien de (gewezen) deelnemer of pensioentrekkende en diens partner, voor wie de (gewezen) deelnemer of pensioentrekkende aanspraak heeft op partnerpensioen op grond van het bepaalde in artikel 8, bij
een bij geschrift gesloten overeenkomst, opgemaakt met het oog op de beëindiging van hun gemeenschappelijke huishouding, een regeling voor pensioenverevening hebben getroffen naar analogie van de
regeling bij scheiding, vindt het bepaalde bij of krachtens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding overeenkomstige toepassing. Het Fonds is slechts gebonden
aan deze overeenkomst, indien aan de overeenkomst een verklaring van het Fonds is gehecht, dat het instemt met bedoelde regeling.
____________________________________________________________________________________
*¹
*²
*³
*4

Lid 1 is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 1 januari 1992 gewijzigd.
Lid 3 is bij besluit van 21 december 1995 met ingang van 1 mei 1995 gewijzigd.
Lid 8 is bij besluit van 18 juni 1996 met ingang van 1 mei 1995 aan artikel 7 toegevoegd.
Lid 9 is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 1 januari 2000 aan artikel 7 toegevoegd.

Artikel 8

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWDE SAMENWONERS, VAN WIE DE
RELATIE IS VASTGELEGD DOOR MIDDEL VAN EEN
NOTARIËLE AKTE EN NIET DOOR MIDDEL VAN EEN
REGISTRATIE BIJ DE BURGERLIJKE STAND.
1.*¹ Het jaarlijks partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de
deelnemer, gewezen deelnemer of pensioentrekkende is overleden en zal worden uitgekeerd tot het einde van de maand, waarin de partner overlijdt.
2.*² Onder partner wordt verstaan de ongehuwde persoon, met wie de ongehuwde deelnemer, gewezen deelnemer of pensioentrekkende blijkens een door een notaris opgemaakte akte een gezamenlijke huishouding voert vanaf een daarin vermelde datum, en met wie hij blijkens het bevolkingsregister vanaf die datum op hetzelfde adres woont, tenzij er tussen hen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat.
3.*² Aanspraak op partnerpensioen ontstaat, indien de deelnemer tijdens het dienstverband met de werkgever
zijn partner bij de werkgever of het Fonds heeft aangemeld. Het Fonds zal de deelnemer een bewijs van
de registratie van de partnerrelatie bij het Fonds verstrekken, indien de gezamenlijke huishouding tenminste zes maanden onafgebroken heeft geduurd.
4.*² Na het overlijden van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioentrekkende dient diens partner voor
het geldend maken van het recht op partnerpensioen:
- een notarieel stuk te overleggen, waaruit ten genoegen van het Fonds de gezamenlijke huishouding
duidelijk blijkt;
- originele uittreksels van het bevolkingsregister bij het Fonds in te leveren, waaruit blijkt dat beiden op
de overlijdensdatum als ongehuwden op hetzelfde adres woonachtig waren. Tevens dient op de uittreksels te staan waar en vanaf welke datum zij tot de overlijdensdatum samenwoonden.
Het overleggen van de bedoelde bescheiden vindt plaats onverminderd het bepaalde in artikel 21, lid 6
van dit reglement.
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5.*² Op de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioentrekkende is het bepaalde in lid 4 van dit artikel van
overeenkomstige toepassing, als binnen het afkoopregime van de Pensioen- en
spaarfondsenwet pensioen of aanspraak op pensioen wordt afgekocht. De datum van afkoop is in dat
geval de datum die geldt voor de woonadres-vereisten, zoals genoemd in het vorige lid.
6.*¹ Op het moment van ontbinding van het samenlevingsverband anders dan door overlijden van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioentrekkende vervalt de aanspraak op partnerpensioen. Van ontbinding van het samenlevingsverband is tevens sprake als de gemeenschappelijke huishouding is beëindigd.
7.

Het jaarlijks partnerpensioen wordt op overeenkomstige wijze vastgesteld als het weduwenpensioen
volgens artikel 6. Indien ingevolge artikel 7 bijzonder weduwenpensioen is toegekend, wordt dit op de
aanspraak op partnerpensioen in mindering gebracht. Bij de bepaling van dit in mindering te brengen
bijzonder weduwenpensioen wordt geen rekening gehouden met eventuele verhogingen op basis van artikel 7, lid 4.

8.

Het bepaalde in artikel 6, lid 4 tot en met 7 is van overeenkomstige toepassing op het partnerpensioen.

____________________________________________________________________________________
*¹ Leden 1 en 4 (oud) zijn bij besluit van 21 december 1995 met ingang van 8 juli 1994 gewijzigd.
*² Bij besluit van 17 december 1997 zijn met ingang van 6 december 1996 de leden 2 en 3 gewijzigd en de
leden 4 en 5 nieuw toegevoegd. Per dezelfde datum zijn de oude leden 4 tot en met 6 vernummerd tot 6
tot en met 8.

Artikel 9

WEZENPENSIOEN
1.*¹ Het jaarlijks wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op de maand waarin de
(gewezen) deelnemer of pensioentrekkende is overleden, en wordt uitgekeerd zolang het pensioengerechtigde kind in leven is, echter uiterlijk tot het einde van de maand waarin het kind de leeftijd van 18
jaar bereikt dan wel uiterlijk tot het einde van de maand waarin het kind de leeftijd van 27 jaar bereikt,
indien en zolang het in het laatste geval aan één van de volgende drie voorwaarden voldoet:
a.

b.
c.

van het kind wordt de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag genomen door
of in verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding, én uit deze opleiding
wordt geen inkomen genoten waarmee, naar het oordeel van het Bestuur, het kind kan voorzien in
het eigen levensonderhoud;
het kind is tengevolge van ziekte of gebreken niet in staat om 55 procent te verdienen van hetgeen
een gezonde leeftijdgenoot kan verdienen;
het kind is thuiswonend en besteedt de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels aan het
verzorgen van het huishouden, omdat de nog levende ouder door medische oorzaken buiten staat is
om meer dan 10 procent van het huishouden te doen.

2.

Het wezenpensioen bedraagt voor elk pensioengerechtigd kind 25 procent van het volgens artikel 5 berekende ouderdomspensioen voor een gehuwde deelnemer voor zover niet meer dan drie kinderen voor
wezenpensioen in aanmerking komen. Bij de bepaling van het wezenpensioen wordt uitgegaan van een
ouderdomspensioen dat de deelnemer volgens een laatste pensioengrondslag zou hebben genoten, indien het deelnemerschap niet door overlijden zou zijn beëindigd.
Bedoelde laatste pensioengrondslag is gebaseerd op het maximum van de salarisschaal met inachtneming van de laatstelijk vastgestelde procentuele beoordelingstoeslag, volgens welke de deelnemer werd
gehonoreerd. Een en ander zoals deze op de dag van overlijden gold.

3.

Indien het een ouderloos kind betreft wordt het wezenpensioen voor elk pensioengerechtigd kind verdubbeld.
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4.*² Het totale bedrag aan jaarlijks wezenpensioen, waarop op grond van dit pensioenreglement recht bestaat, voor de gezamenlijke pensioengerechtigde kinderen van de overleden deelnemer zal nooit meer
zijn dan het pensioensalaris verminderd met de som van de door het Fonds toegekende jaarlijkse bedragen aan weduwen-/partnerpensioen, tijdelijke aanvulling op het weduwen-/partnerpensioen en uitkeringen op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet en/of Algemene Ouderdomswet op de datum
van beëindiging van het deelnemerschap.
Onder pensioensalaris is hier te verstaan het pensioensalaris gebaseerd op het maximum van de salarisschaal als bedoeld in lid 2 van dit artikel, verhoogd met het eventuele geldelijk bedrag van de toeslag als
bedoeld in artikel 10.
5.

Het totale beschikbare wezenpensioen wordt gelijkelijk over alle voor wezenpensioen in aanmerking
komende kinderen verdeeld. Vervalt een wezenpensioen dan wordt voor de overblijvende kinderen het
wezenpensioen zonodig opnieuw vastgesteld.

6.

Voor kinderen, voor wie eerst na de datum van beëindiging van het deelnemerschap wordt voldaan aan
de definitie van pensioengerechtigd kind, bedoeld in artikel 1, wordt - behoudens het bepaalde in Boek
1, artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en tenzij deze kinderen zijn geboren uit het huwelijk gesloten
vóór of tijdens de deelneming - geen aanspraak op wezenpensioen verleend.

7.

Voor de deelnemers als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b en c wordt de aanspraak op wezenpensioen
afgeleid van het ouderdomspensioen, waarop de deelnemer volgens lid 2 van dit artikel in overigens gelijke omstandigheden op 25-jarige leeftijd aanspraak zou hebben gekregen.

____________________________________________________________________________________
*¹ Lid 1 is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 1 januari 1992 gewijzigd.
*² Lid 4 is bij besluit van 21 december 1995 met ingang van 8 juli 1994 gewijzigd.

Artikel 10

PENSIOENAANSPRAKEN OP GROND VAN TOESLAGEN
1.

Voor elk jaar of gedeelte van een jaar waarin een deelnemer:
- in ploegendienst of in verschoven werktijd is geplaatst;
- een geldelijke toeslag op grond van arbeidsbezwarende omstandigheden of piketdienst geniet;
ook een gewenningsuitkering wordt als een zodanige geldelijke toeslag beschouwd, zolang
deze wordt genoten;
zullen over het geldelijk bedrag van de toeslag pensioenaanspraken worden verleend.

2.

De over een jaar te verkrijgen aanspraak op ouderdomspensioen bedraagt 2% van de over het verstreken
jaar genoten pensioendragende geldende toeslag(en) met dien verstande dat deze toeslag(en) slechts in
aanmerking worden genomen voor zover zij zijn genoten na de 25e verjaardag van de deelnemer.

3.

De door de gehuwde en ongehuwde deelnemer te verkrijgen aanspraak op weduwen- respectievelijk
partnerpensioen wordt op overeenkomstige wijze vastgesteld als in artikel 6 respectievelijk 8.

4.

De door de deelnemer te verkrijgen aanspraak op wezenpensioen wordt op overeenkomstige wijze vastgesteld als in artikel 9.

5.

De conform lid 2, 3 en 4 van dit artikel berekende aanspraken worden met hetzelfde percentage en op
hetzelfde tijdstip verhoogd als de ingegane pensioenen volgens het bepaalde in artikel 19.

6.

Bij overlijden van een deelnemer wordt er voor de berekening van het weduwen-, partner- en wezenpensioen vanuit gegaan, dat de laatst vastgestelde toeslag tot de pensioendatum zou zijn genoten.
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7.* Bij echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed ontvangt de gewezen
echtgenote een aanspraak op bijzonder weduwenpensioen ter grootte van de op het tijdstip van de echtscheiding of van de ontbinding van het huwelijk verkregen aanspraak op weduwenpensioen volgens lid
3 van dit artikel. Het bepaalde in artikel 7 is op overeenkomstige wijze van toepassing. Bij ontbinding
van het samenlevingsverband zoals omschreven in artikel 8, lid 6 vervalt de aanspraak op partnerpensioen.
____________________________________________________________________________________
* Lid 7 is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 6 december 1996 gewijzigd.

Artikel 11*

PENSIOENAANSPRAKEN
OP GROND VAN BIJZONDERE REGELINGEN
Het Bestuur kan, na goedkeuring door, dan wel op verzoek van de Bank, onder van geval tot geval te stellen
voorwaarden ten gunste van een deelnemer of groep van deelnemers afwijken van één of meer bepalingen
van dit reglement. De afwijkende bepalingen mogen niet in strijd zijn met de Pensioen- en spaarfondsenwet
noch op enige wijze de belangen van de overige deelnemers en belanghebbenden van het Fonds schaden.
____________________________________________________________________________________
* Dit artikel is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 1 januari 2000 gewijzigd.

Artikel 12*

AANVULLENDE PENSIOENEN
1.

De deelnemer kan naast en boven zijn reglementair pensioen -binnen de wettelijk toegestane fiscale
ruimte en binnen het raamwerk van deze pensioenregeling- zelf aanvullende pensioenen verzekeren bij
het Fonds. Hij dient daartoe een door hem ondertekend verzoek in bij het Fonds. De aanvulling is mogelijk tot maximaal een reglementair pensioen bij 40 deelnemersjaren. Bij de vaststelling van het aanvullend pensioen wordt rekening gehouden met de som van de bij voorgaande werkgevers verworven
pensioenaanspraken over de periode voor aanvang van het deelnemerschap in het Fonds.

2. Over de hoogte van de in lid 1 genoemde verworven pensioenaanspraken bij voorgaande werkgevers, zal
bij de aanvraag voor aanvullend pensioen een schriftelijke verklaring van de deelnemer aanwezig moeten
zijn.
3. Het Fonds brengt naar aanleiding van het verzoek als bedoeld in lid 1 een offerte uit, waarin wordt aangegeven welke verhogingen van de pensioenrechten op grond van het verzoek kunnen worden aangebracht, alsmede wat de hoogte en de betalingswijze van de door de deelnemer verschuldigde koopsommen en/of premies zijn.
De aanvullende pensioenverzekering komt tot stand, indien de deelnemer de offerte schriftelijk heeft
aanvaard.
4. De aanvullende pensioenaanspraken als bedoeld in dit artikel kunnen slechts worden verworven, indien
en voor zover de hiervoor verschuldigde koopsommen en/of premies van de deelnemer door het Fonds
zijn ontvangen.
____________________________________________________________________________________
* Dit artikel is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 1 januari 2000 gewijzigd.
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Artikel 13

IN MINDERING TE BRENGEN UITKERINGEN
1.

Uitkeringen uit bindend verklaarde pensioenregelingen van bedrijfspensioenfondsen of andere fondsen
of instellingen, alsmede uitkeringen ingevolge sociale voorzieningen, waarvoor de deelnemer uit hoofde
van zijn dienstverband met de werkgever verplicht verzekerd is of zal worden, worden voor zover wettelijk toelaatbaar op het ouderdoms-, weduwen-, partner- en wezenpen-sioen in mindering gebracht.
Hierbij worden echter de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwenen Wezenwet en de Algemene Kinderbijslagwet buiten beschouwing gelaten.

2.

De vermindering der pensioenen op grond van het vorige lid zal overeenkomstig verlaagd worden indien het pensioen gereduceerd wordt op grond van het bepaalde in artikel 5, lid 6.

Artikel 14

FINANCIERING
1.

De door het Fonds aan de deelnemers toegekende aanspraken op ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioen, alsmede partnerpensioen, worden gefinancierd door middel van een van jaar tot jaar door het
Fonds, gehoord de actuaris van het Fonds, vast te stellen premie. Deze premie is afhankelijk van de
Voorziening Pensioenverplichtingen en van de overige Lasten en Baten van het Fonds.

2.*¹ De door het Fonds aan de deelnemers toegekende aanspraken op weduwen-, partner- en/of wezenpensioen, bedoeld in artikel 3 sub b en c, worden geacht door middel van jaarlijkse risicokoopsommen te
worden gefinancierd. Na afloop van de risicoperiode anders dan door overlijden van de deelnemer hebben deze aanspraken geen waarde.
3.

Indien op de datum van beëindiging van het deelnemerschap de volgens lid 1 van dit artikel gefinancierde pensioenaanspraken lager zijn dan de ingevolge artikel 18 toegekende premievrije aanspraken op
pensioen, zal op deze datum het verschil worden aangevuld.

4.

De in lid 1 van dit artikel bedoelde premies komen - voorzover artikel 17 niet van toepassing is -geheel
ten laste van de Bank.

5.

De premies voor de aanvullende pensioenen uit hoofde van artikel 12 komen geheel ten laste van de
deelnemer.

6.*² De volgens artikel 7 leden 4 en 8, artikel 10 lid 5, artikel 18 lid 4 en artikel 19 vastgestelde pensioenverhogingen worden gewaarborgd door een voor eigen rekening van het Fonds komende aanpassing van zijn Voorziening Pensioenverplichtingen.
7. *³Op het bepaalde in dit artikel is de ter zake tussen de Bank en het Fonds gesloten uitvoeringsovereenkomst, bedoeld in de statuten, van toepassing. De tekst van deze overeenkomst zal op aanvraag aan belanghebbenden ter inzage worden verstrekt.
____________________________________________________________________________________
*¹ Lid 2 is bij besluit van 21 december 1995 met ingang van 8 juli 1994 gewijzigd. Lid 3 (oud) is vervallen, onder vernummering van de overige leden.
*² Lid 6 (lid 7 oud) is bij besluit van 18 juni 1996 met ingang van 1 mei 1995 gewijzigd.
*³ Lid 7 is bij besluit van 20 mei 2014 met ingang van 12 juni 2014 gewijzigd.

14

Artikel 15

ARBEIDSONGESCHIKTHEID
1.

Indien en zolang een deelnemer volledig arbeidsongeschikt is, blijft ook nadat het dienstverband met de
werkgever is geëindigd, de deelneming gehandhaafd, onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 5 sub a
en b.

2.

Een deelnemer wordt geacht volledig arbeidsongeschikt te zijn, indien en zolang na afloop van het
eerste ziektejaar sprake is van arbeidsongeschiktheid voor 80% of meer in de zin van de AAW/WAO.

3. * De pensioengrondslag wordt steeds opnieuw vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4; dienovereenkomstig worden nieuwe pensioenaanspraken verleend. De vaststelling van de pensioengrondslag zal geschieden door het salaris, dat tot vaststelling van de in het voorafgaande jaar geldende pensioengrondslag heeft geleid, de voor de Bank geldende collectieve loonontwikkeling te laten volgen.
Vanaf 1 januari 2005 vindt deze aanpassing op de peildatum plaats.
4. De wijziging van de pensioengrondslag zal niet leiden tot verlaging van de vastgestelde pensioenen op
het tijdstip dat de volledige arbeidsongeschiktheid een vol jaar heeft geduurd.
____________________________________________________________________________________
*

Lid 3 is bij besluit van 14 februari 2003 met ingang van 1 januari 2002 gewijzigd en bij besluit van 15
december 2004 met ingang van 31 december 2004.

Artikel 16

VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN (VUT)
1. * Indien het dienstverband van een deelnemer met de werkgever eindigt op grond van het in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bank bepaalde terzake van vrijwillig vervroegd uittreden, blijft het
deelnemerschap gehandhaafd onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 5 sub a en b.
2. **De pensioengrondslag wordt steeds opnieuw vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4;
dienovereenkomstig worden nieuwe pensioenaanspraken verleend. De vaststelling van de pensioengrondslag zal geschieden door het salaris, dat tot vaststelling van de in het voorafgaande jaar geldende
pensioengrondslag heeft geleid, de voor de Bank geldende collectieve loonontwikkeling te laten volgen.
Vanaf 1 januari 2005 vindt deze aanpassing op de peildatum plaats.
3. De wijziging van de pensioengrondslag zal niet leiden tot verlaging van de op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband overeenkomstig lid 1 van dit artikel vastgestelde pensioenen.
____________________________________________________________________________________
* Lid 1 is bij besluit van 14 februari 2003 met ingang van 1 januari 2002 gewijzigd.
** Lid 2 is bij besluit van 14 februari 2003 met ingang van 1 januari 2002 en bij besluit van 15 december
2004 met ingang van 31 december 2004 gewijzigd.
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Artikel 17*

STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING
PENSIOENVERZEKERING (FVP)
1.

Voor de gewezen deelnemer die direct in aansluiting op de beëindiging van het dienstverband met de
werkgever werkloos is geworden en daardoor aanspraak heeft verkregen op een bijdrage van de FVP ten
behoeve van de voortzetting van de opbouw van zijn pensioen, wordt de opbouw van de pensioenaanspraken krachtens dit reglement voortgezet op de wijze als voorzien in de stichtingsreglementen van de FVP.

2.

De extra pensioenaanspraken ingevolge de door de FVP opgestelde reglementen maken deel uit van de
pensioenregeling, indien en voor zover de daartoe benodigde premies en/of koopsommen van de FVP
door het Fonds zijn ontvangen.

3. De gewezen deelnemer is verplicht aan de FVP of aan instellingen of personen die daartoe door de FVP
zijn aangewezen, schriftelijk de inlichtingen te verstrekken, welke van hem worden verlangd met het
oog op een goede uitvoering van de door de FVP opgestelde reglementen.
____________________________________________________________________________________
* Dit artikel is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 1 januari 1999 gewijzigd.

Artikel 18

BEËINDIGING VAN HET DEELNEMERSCHAP ANDERS DAN
DOOR OVERLIJDEN VOOR DE PENSIOENDATUM
Indien voor de pensioendatum het deelnemerschap in het Fonds eindigt, anders dan door overlijden zullen de
volgende bepalingen gelden:
1.

Indien de deelnemer, onmiddellijk voorafgaande aan de datum van beëindiging van het deelnemerschap, minder dan een jaar ononderbroken deelnemer met aanspraken op ouderdomspensioen is
geweest, ontvangt de gewezen deelnemer de eventueel door hem gedane stortingen terug, tenzij hij elders verworven pensioenaanspraken bij het Fonds heeft ingebracht;

2.*¹ Indien de deelnemer, onmiddellijk voorafgaande aan de datum van beëindiging van het deelnemerschap
een jaar of langer ononderbroken deelnemer met aanspraken op ouderdomspensioen is geweest, zal de
gewezen deelnemer een aanspraak verkrijgen op een volgens lid 3 van dit artikel berekend premievrij
ouderdomspensioen en ten behoeve van zijn echtgenote, pensioengerechtigde kinderen respectievelijk
partner een premievrij weduwen-, wezen- respectievelijk
partnerpensioen toegekend volgens dit pensioenreglement, waarbij de onderlinge verhouding tussen deze aanspraken gelijk is aan die tussen de toegekende aanspraken van de deelnemer direct voorafgaand
aan deze datum.
Indien aan (een) vroegere echtgenote(s) van de deelnemer door het Fonds een bijzonder weduwenpensioen is toegekend, zal voor de vaststelling van vorenbedoelde onderlinge verhouding rekening worden
gehouden met het in totaal door het Fonds toegekende bijzonder weduwenpensioen, voordat de eventuele vermindering volgens artikel 6, lid 4 heeft plaatsgevonden en zonder de eventuele verhogingen als
gevolg van het bepaalde in artikel 7, lid 4;.
3.

Het bedrag van het premievrije ouderdomspensioen, bedoeld in lid 2 van dit artikel, is gelijk aan het
verschil tussen het ouderdomspensioen dat de gewezen deelnemer zou hebben gekregen als het deelnemerschap zou hebben geduurd tot de pensioendatum en het ouderdomspensioen dat hij zou hebben gekregen als het deelnemerschap zou gelden vanaf het tijdstip waarop het deelnemerschap eindigt tot de
pensioendatum. Bij de berekening bedoeld in de vorige volzin wordt, voor wat betreft de gegevens die
voor de vaststelling van de pensioenaanspraken van belang zijn, uitgegaan van die gegevens zoals deze
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gelden op het tijdstip waarop het deelnemerschap is geëindigd. Bij beëindiging van het deelnemerschap
ontvangt de gewezen deelnemer van het Fonds een bewijs van deze premievrije pensioenen;
4.*¹ Het premievrije ouderdoms-, weduwen-, wezen- en partnerpensioen wordt met hetzelfde percentage en
op hetzelfde tijdstip verhoogd als de ingegane pensioenen volgens het bepaalde in artikel 19. Periodiek,
doch in elk geval ten minste eens in de vijf jaar, zal het Fonds de gewezen deelnemers een opgave verstrekken met betrekking tot de hoogte van hun premievrije aanspraken op pensioen en de relevante gegevens voor de berekening van deze premievrije aanspraken.
Verzoekt de gewezen deelnemer tussentijds zelf om een opgave van de hoogte van de opgebouwde aanspraken, dan zal het Fonds hem deze opgave binnen drie maanden verstrekken. Het Fonds kan in dat geval een vergoeding vragen van de daaraan verbonden kosten;
5.*² Het Fonds zal met instemming dan wel op verzoek van de rechthebbende pensioen of aanspraken op
pensioen door middel van afkoop overdragen aan een ander pensioenfonds of aan een verzekeraar, mits
daarbij voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 32a respectievelijk artikel 32b van de Pensioen- en
spaarfondsenwet. Het Bestuur kan daarbij nadere regels vaststellen ten aanzien van de gevallen waarin
en de wijze waarop dergelijke afkopen plaatsvinden, alsmede ten aanzien van de berekening van de gekapitaliseerde waarde van het pensioen en de aanspraken op pensioen. Bij de vaststelling van deze nadere regels zal rekening worden gehouden met terzake van overdracht in collectief verband gemaakte
afspraken en door de Overheid gestelde regels. Alle regels en afspraken zullen op aanvraag aan de deelnemer bekend worden gemaakt voor zover deze voor de deelnemer in verband met beëindiging van het
deelnemerschap van toepassing zullen zijn;
6.*³ Het Fonds zal op verzoek van de gewezen deelnemer de waarde van de in lid 3 van dit artikel bedoelde
premievrije pensioenaanspraken vervangen door uitbetaling van een bedrag ineens, indien de gewezen
deelnemer ten genoegen van het Bestuur duidelijk maakt te zullen emigreren dan wel geëmigreerd te
zijn en met de pensioenbelangen van de echtgenote of gewezen echtgenote op redelijke wijze rekening
is gehouden, alles volgens nader door het Bestuur vast te stellen regels;
7.

Na vervanging van de premievrije aanspraak door een uitkering ineens kan door betrokkene(n) geen
enkel recht meer worden ontleend aan de periode van deelneming waarop de premievrije aanspraak betrekking had en wordt bij hernieuwde deelneming met die periode geen rekening gehouden.

____________________________________________________________________________________
*¹ Leden 2 en 4 zijn bij besluit van 21 december 1995 met ingang van 8 juli 1994 gewijzigd.
Lid 4 (oud) was eerder bij besluit van 22 september 1994 met ingang van 8 juli 1994 gewijzigd.
*² Lid 5 is bij besluit van 22 september 1994 met ingang van 8 juli 1994 gewijzigd.
*³ Afkoopregiem:
De Pensioen- en spaarfondsenwet bevat een verbod op afkoop van pensioen. De overheid ziet afkoop
namelijk als strijdig met de verzorgingsdoelstelling van het pensioen. Op dit algemene beginsel wordt
een aantal uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen zijn in 1994 drastisch beperkt:
a. de mogelijkheid van pensioenafkoop bij gerealiseerde emigratie is sedert 5 februari 1994 vervallen. Dit afkoopverbod is vastgelegd in een wijziging van de Regelen Verzekeringsovereenkomsten
PSW en de afkoopbeschikking, opgenomen in het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 februari 1994, Nr. SZ/SV/O/94/0522;
b. pensioenafkoop bij voorgenomen emigratie is met ingang van 8 juli 1994 verboden. Deze wijziging is opgenomen in de Wet van 30 juni 1994 tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet
en enige andere wetten (Stb. 1994, 496).
Uit overwegingen van doelmatigheid staat de overheid nog wel toe dat zogenaamde "kleine" pensioenen vervangen worden door een uitkering ineens. Van een klein pensioen is sprake, wanneer het bedrag
op jaarbasis niet meer bedraagt dan • 600,-- (EUR 272.26). In geval van emigratie geldt het dubbele
bedrag (• 1.200,-- (EUR 544,53)). Met ingang van 1 januari 2000 zijn deze bedragen • 680,64 (EUR
308,86) respectievelijk • 1.361,28 (EUR 617,71).
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Artikel 19*

AANPASSING INGEGANE PENSIOENEN
Periodiek, vanaf 1 april 2005 per peildatum, worden de voordien of alsdan ingegane pensioenen en de daarbij behorende aanspraken op weduwen-/partner- en wezenpensioen aangepast met een percentage gelijk aan
de ABN AMRO CAO, voor zover deze loonontwikkeling naar het oordeel van het bestuur, gehoord de
Bank, in aanmerking komt voor verwerking in de pensioenen, doch met inachtneming van het bepaalde in de
ABN AMRO CAO terzake van aanpassing van ingegane pensioenen.
De verplichting tot aanpassing van de ingegane pensioenen door het Fonds bestaat slechts voor zover de
werkgever aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan en de middelen van het Fonds dit toelaten.
____________________________________________________________________________________
* Artikel 19 is bij besluit van 14 februari 2003 met ingang van 1 januari 2002 gewijzigd en bij besluit van
15 december 2004 met ingang van 31 december 2004.

Artikel 20

VERVROEGD OUDERDOMSPENSIOEN
1.

De (gewezen) deelnemer kan op of na de datum van beëindiging van het deelnemerschap in het Fonds
zijn aanspraken op uitgesteld ouderdomspensioen laten omzetten in een vervroegd ouderdomspensioen,
mits:
a. de datum van ingang voor het vervroegde ouderdomspensioen minder dan 10 jaar is verwijderd
van de pensioendatum;
b. de verhouding tussen het vervroegde ouderdoms-, weduwen- en partnerpensioen gelijk blijft aan
de verhouding tussen deze pensioenen bij beëindiging van het deelnemerschap;
c. de overige relevante bepalingen van het reglement van toepassing blijven.

2.* Het bedrag van het vervroegd ouderdomspensioen en eventueel weduwen-, partner- en wezenpensioen
wordt bepaald op basis van de actuariële waarde van de premievrije aanspraken op uitgesteld ouderdomspensioen en eventueel bijbehorend weduwen-, partner- en wezenpensioen die bij beëindiging van
het deelnemerschap zijn toegekend.
____________________________________________________________________________________
*

Lid 2 is bij besluit van 21 december 1995 met ingang van 8 juli 1994 gewijzigd.

Artikel 21

UITBETALING VAN DE PENSIOENEN
1.*¹ De pensioenen worden uitgekeerd bij betaling achteraf, telkens aan het einde van een maand. De
maanduitkering is gelijk aan het jaarlijkse pensioen gedeeld door 12,96. De vakantietoeslag bedraagt
8% van de met 12 vermenigvuldigde maanduitkering. De uitkering van de vakantietoeslag geschiedt op
een door het Bestuur te bepalen tijdstip zo spoedig mogelijk na 1 mei. De uitbetaling vindt plaats in Nederlandse guldens en vanaf 2002 in euro’s op een door de pensioentrekkende aangewezen bank- of girorekening.
2.

Op de pensioenen en overige uitkeringen zullen over deze pensioenen verschuldigde belastingen en
andere verplichte heffingen in mindering worden gebracht.

3.

Alle uitkeringen binnen Nederland geschieden zonder kosten voor de bevoordeelden.
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4.

Pensioenuitkeringen, welke niet zijn ingevorderd binnen vijf jaar, na de dag waarop zij opeisbaar zijn
geworden, vervallen. Een pensioenrecht, dat gedurende vijf achtereenvolgende jaren niet is uitgeoefend,
vervalt. Het Bestuur is bevoegd een ingevolge dit lid vervallen verklaard pensioen al dan niet met terugwerkende kracht te doen herleven.

5.*² Op verzoek van de betrokkene kan, voorzover wettelijk toegestaan, op of na de pensioendatum de pensioenuitkering alsmede eventuele bijbehorende nog niet ingegane aanspraken vervangen worden door
een uitkering ineens indien hij ten genoegen van het Bestuur aannemelijk maakt binnenkort te zullen
emigreren dan wel geëmigreerd te zijn en met de pensioenbelangen van de echtgenoot of gewezen echtgenoot op redelijke wijze rekening is gehouden. De voorwaarden waaronder tot uitkering kan worden
overgegaan worden door het Bestuur vastgesteld.
6.

Het bestuur zal – telkens wanneer het dit nodig acht – een bewijs van in leven zijn van de pensioentrekkende kunnen verlangen. Indien door overlijden van een (gewezen) deelnemer of pensioentrekkende
recht op een uitkering van weduwen-, partner- en wezenpensioen ontstaat, zal tevens een bewijs van
overlijden moeten worden overgelegd.

7.

Onverschuldigd betaalde pensioenen dan wel andere uitkeringen door het Fonds, zullen worden teruggevorderd; de inning van het te veel uitgekeerde kan geschieden door verrekening met (eventueel) nog
door het Fonds te verrichten uitbetalingen.

8.*³ Voor degenen, die op 31 december 1999 deelnemer in het Fonds zijn, gelden de navolgende aanvullende bepalingen:
a. voor de in de eerste volzin bedoelde personen is het mogelijk op de pensioendatum éénmalig en onherroepelijk te kiezen voor variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen respectievelijk de verhouding tussen het ouderdoms- en nabestaandenpensioen,met inachtneming van door het bestuur
gestelde voorwaarden;
b. de hiervoor bedoelde keuze kan niet worden gemaakt zonder toestemming van de eventuele echtgenote dan wel de partner. De (gewezen) deelnemer overlegt hiertoe een schriftelijke verklaring, die
door hem en zijn echtgenote dan wel zijn partner voor akkoord is ondertekend.
_______________________________________________________________________________________
*¹ Lid 1 is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 1 januari 2000 gewijzigd.
*² Zie voetnoot 3 bij artikel 18 lid 6.
*³ Lid 8 is bij besluit van 16 december 1999 met ingang van 1 juli 2000 aan artikel 21 toegevoegd.

Artikel 22

UITVOERING PENSIOENREGLEMENT
Iedere belanghebbende is verplicht alle inlichtingen te verstrekken en alle medewerking te verlenen, welke
het Bestuur verlangt met het oog op de toepassing van dit pensioenreglement. Het niet verstrekken van gevraagde inlichtingen of het niet verlenen van gevraagde medewerking leidt tot het vervallen van het recht op
uitkeringen, verschijnende in het tijdvak gelegen tussen de achtste dag na die der verzending van de herhaling van het schriftelijk verzoek, bij aangetekend schrijven, tot het geven van de inlichtingen of tot het verlenen van de medewerking en de dag waarop de inlichtingen alsnog zijn ontvangen of de medewerking is
verleend.

Artikel 23

OVERGANGSBEPALINGEN
A1. Voor werknemers, die op 31 december 1991 reeds deelnemer zijn in de Stichting Pensioenfonds Amsterdam-Rotterdam Bank, gelden de volgende aanvullende bepalingen:
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a.

als de datum van aanvang van het deelnemerschap geldt de datum van toetreding als deelnemer in
de Stichting Pensioenfonds Amsterdam-Rotterdam Bank, volgens het per 31 december 1991 geldende reglement;

b.

voor de toepassing van artikel 6, lid 3 zal de aanspraak op het volgens artikel 6, lid 2 berekende
weduwen- en weduwnaarspensioen worden verminderd met de eventueel vóór 1 januari 1992 bij
echtscheiding of ontbinding van het huwelijk in totaal toegekende
premievrije aanspraak op weduwen- en weduwnaarspensioen aan (een) vroegere echtgenote(s) c.q.
echtgeno(o)t(en);

c.

de per 31 december 1991 geldende pensioenaanspraken op grond van het bepaalde in artikel 12
zullen worden gehandhaafd;

d.

indien volgens het per 31 december 1991 geldende pensioenreglement een garantie voor minimum
pensioenaanspraken van toepassing is, zullen de volgens dit pensioenreglement berekende pensioenaanspraken nimmer lager zijn dan deze per 31 december 1991 geldende minimum pensioenaanspraken;

e.

voor een deelnemer, waarvan de aanvang van het deelnemerschap gelegen is voor 1 januari 1989,
die minder dan 40 deelnemersjaren kan behalen wordt het ouderdomspensioen per deelnemersjaar
zodanig verhoogd dat het jaarlijks ouderdomspensioen gelijk is aan het jaarlijks ouderdomspensioen op basis van 40 deelnemersjaren, verminderd met de voor de deelnemer geldende reductie,
welke van toepassing was volgens het per 31 december 1988 geldende pensioenreglement;

f. *³ per 31 december 1991 worden de bedragen vastgesteld van de ouderdomspensioenaanspraken
waarop de deelnemer als gehuwde en als ongehuwde recht zou hebben volgens het per die datum
geldende pensioenreglement zonder rekening te houden met een reductie op grond van onvolledige
werktijd. Deze pensioenaanspraken worden verhoogd op hetzelfde tijdstip en met hetzelfde percentage als de salarissen in de ABN AMRO CAO.
Het weduwen-, weduwnaars-, partner- en wezenpensioen wordt steeds afgeleid van het ouderdomspensioen conform het bepaalde in dit reglement. Tot het tijdstip dat de pensioenaanspraken
als gehuwde c.q. ongehuwde deelnemer volgens dit pensioenreglement hoger worden dan de pensioenaanspraken per 31 december 1991 bij dezelfde burgerlijke staat, behoudt de deelnemer aanspraak op deze hogere bedragen. Bij de uiteindelijke vaststelling van de aanspraken wordt de eventuele reductie bepaald op grond van de totale onvolledige werktijd;
g.

de pensioenaanspraken, vastgesteld vanaf 1 januari 1992 overeenkomstig artikel 10 van dit reglement, zullen worden verhoogd met de op 31 december 1991 reeds opgebouwde pensioenaanspraken volgens artikel 10 van het per 31 december 1991 geldende reglement;

h.

indien op de dag van beëindiging van het deelnemerschap de eventueel geïndexeerde pensioenaanspraken op grond van de bepaling sub f hoger zijn dan de aanspraken op grond van dit reglement zal het premievrije ouderdomspensioen als omschreven in artikel 18 in afwijking daarvan
als volgt worden vastgesteld:

het bedrag van het premievrije ouderdomspensioen is gelijk aan de direct voorafgaande aan de
datum van beëindigen van het deelnemerschap toegekende aanspraak op ouderdomspensioen op
grond van de bepaling sub f, vermenigvuldigd met een factor, waarvan de teller gelijk is aan de periode van het deelnemerschap met aanspraak op ouderdomspensioen en waarvan de noemer gelijk
is aan de periode tussen de datum van aanvang van laatstbedoeld deelnemerschap en de pensioendatum.
Indien het bepaalde in artikel 4, lid 4 van het op 31 december 1991 geldende pensioenreglement
van toepassing is of bij voorgaande salarisvaststelling van toepassing is geweest, wordt de volgens
de voorgaande zin berekende factor nog vermenigvuldigd met het quotiënt van de reductiefactor
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berekend volgens artikel 5, lid 6 van het op 31 december 1991 geldende pensioenreglement over
alle deelnemersjaren met aanspraken op ouderdomspensioen en de laatstelijk voor de beëindiging
van het deelnemerschap van toepassing zijnde reductiefactor voor minder dan de volledige arbeidsduur.
2.*¹ In afwijking van lid A1 van dit artikel zijn op de hierna sub a, b en c genoemde vrouwelijke deelnemers
over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 de volgende bepalingen van toepassing, ingeval het deelnemerschap op 31 december 1983 reeds bestond óf daarna aanving terwijl de indiensttreding bij de werkgever
vóór 1 januari 1982 plaatsvond:
a.

de ongehuwde vrouwelijke deelnemer, wier arbeidsovereenkomst met de werkgever uiterlijk zal
eindigen aan het einde van de maand waarin zij de 60-jarige leeftijd bereikt, zal over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 haar aanspraak op ouderdomspensioen ontlenen aan het per 1 januari
1974 in werking getreden en nadien op 1 juli 1979, 1 januari 1980, 1 januari 1982, 1 januari 1983
en 1 januari 1994 gewijzigde pensioenreglement.
De aanspraak op partner- en/of wezenpensioen over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 wordt vastgesteld volgens de desbetreffende bepalingen van het per 1 januari 1992 in werking getreden en
nadien met ingang van 1 januari 1992, 1 januari 1994, 8 juli 1994 en 1 mei 1995 gewijzigde pensioenreglement. Alsdan wordt het partner- en/of wezenpensioen afgeleid van een fictief ouderdomspensioen c.q. van het pensioensalaris berekend volgens de bepalingen van dat reglement.
Kiest de ongehuwde vrouwelijke deelnemer tijdens het dienstverband voor voortzetting van de arbeidsovereenkomst tot uiterlijk het einde van de maand waarin zij de 65-jarige leeftijd bereikt, dan
zal zij over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 haar aanspraak op ouderdomspensioen ontlenen aan
het per 1 januari 1992 in werking getreden en nadien met ingang van 1 januari 1992, 1 januari
1994, 8 juli 1994 en 1 mei 1995 gewijzigde pensioenreglement, waarbij dan verondersteld wordt
dat deze keuze per 31 december 1991 gemaakt is;

b.

de gehuwde vrouwelijke deelnemer, wier arbeidsovereenkomst met de werkgever uiterlijk zal eindigen aan het einde van de maand waarin zij de 60-jarige leeftijd bereikt, zal over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 haar aanspraak op ouderdomspensioen ontlenen aan het per 1 januari 1974 in
werking getreden en nadien op 1 juli 1979, 1 januari 1980, 1 januari 1982, 1 januari 1983 en
1 januari 1994 gewijzigde pensioenreglement.
De aanspraak op weduwnaars- en/of wezenpensioen over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 wordt
vastgesteld volgens de desbetreffende bepalingen van het per 1 januari 1992 in werking getreden
en nadien met ingang van 1 januari 1992, 1 januari 1994, 8 juli 1994 en 1 mei 1995 gewijzigde
pensioenreglement. Alsdan wordt het weduwnaars- en/of wezenpensioen afgeleid van een fictief
ouderdomspensioen c.q. van het pensioensalaris berekend volgens de bepalingen van dat reglement.

Kiest de gehuwde vrouwelijke deelnemer tijdens het dienstverband voor voortzetting van de arbeidsovereenkomst tot uiterlijk het einde van de maand waarin zij de 65-jarige leeftijd bereikt, dan
zal zij over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 haar aanspraak op ouderdomspensioen ontlenen aan
het per 1 januari 1992 in werking getreden en nadien met ingang van 1 januari 1992, 1 januari
1994, 8 juli 1994 en 1 mei 1995 gewijzigde pensioenreglement, waarbij dan verondersteld wordt
dat deze keuze per 31 december 1991 gemaakt is;
c.

de gehuwde vrouwelijke deelnemer, wier arbeidsovereenkomst met de werkgever uiterlijk zal eindigen aan het einde van de maand waarin zij de 65-jarige leeftijd bereikt, zal over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 haar aanspraak op ouderdomspensioen ontlenen aan het per 1 januari 1974 in
werking getreden en nadien op 1 juli 1979, 1 januari 1980, 1 januari 1982, 1 januari 1983 en
1 januari 1994 gewijzigde pensioenreglement.
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De aanspraak op weduwnaars- en/of wezenpensioen over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 wordt
vastgesteld op de wijze als vermeld in de tweede en derde volzin van sub b van dit lid.
d.

de keuzes als bedoeld in sub a en b van dit lid moeten worden gemaakt vóór 1 juli 1996.

3.*¹ Voor de vrouwelijke deelnemer, op wie op 30 juni 1995 het bepaalde in lid A2 van dit artikel van toepassing is, worden bij het voortduren van het deelnemerschap per 1 juli 1995 de aanspraken op ouderdoms-, weduwnaars-, partner- en wezenpensioen vanaf 1 juli 1995 vastgesteld volgens de desbetreffende bepalingen van het per 1 januari 1992 in werking getreden en nadien met ingang van 1 januari
1992, 1 januari 1994, 8 juli 1994, 1 mei 1995, 1 juli 1995, 6 december 1996, 1 januari 1998, 1 januari
1999 en 16 december 1999 gewijzigde pensioenreglement.
Voor de vrouwelijke deelnemer, die kiest voor handhaving van de expiratiedatum van haar arbeidsovereenkomst met de werkgever op uiterlijk het einde van de maand waarin zij de 60-jarige leeftijd bereikt,
wordt de met inachtneming van de leden A1 en A2 van dit artikel op 30 juni 1995 opgebouwde aanspraak op (aanvullend) ouderdomspensioen, verhoogd met 2% voor elk deelnemersjaar gelegen vóór
1 juli 1995, per 1 juli 1995 samengevoegd op de wijze zoals voorzien in artikel 2 lid 4 van dit pensioenreglement met de pensioenaanspraken uit hoofde van het deelnemerschap vanaf 1 juli 1995. De verhoging zal nooit meer zijn dan het verschil tussen enerzijds het reglementaire pensioen, dat naar de situatie
op 1 juli 1995 te bereiken zou zijn, indien de op 30 juni 1995 van toepassing zijnde pensioenregels van
kracht zouden zijn gebleven, anderzijds de som van de op 30 juni 1995 bereikte aanspraak op (aanvullend) ouderdomspensioen en het op 1 juli 1995 onder toepassing van artikel 20 van dit pensioenreglement vanaf 1 juli 1995 te bereiken reglementaire pensioen op 60-jarige leeftijd.
In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 4, vijfde volzin, van dit pensioenreglement zullen extra
pensioenaanspraken met hetzelfde percentage en op hetzelfde tijdstip worden verhoogd als de pensioengrondslagen.
4.*¹ De manlijke en vrouwelijke deelnemer, van wie het deelnemerschap in de Stichting Pensioenfonds Amsterdam-Rotterdam Bank op 31 december 1983 reeds bestaat of daarna aanvangt terwijl de indiensttreding bij de werkgever vóór 1 januari 1982 plaatsvond én die op 30 juni 1995 geen pensioenaanspraken
ontleent aan het bepaalde van artikel 23 lid A2 van het op 30 juni 1995 van kracht zijnde pensioenreglement, maakt over de deelnemersjaren nà 17 mei 1990 aanspraak op dezelfde regeling die geldt voor
de vrouwelijke deelnemer, op wie het bepaalde in de leden A2, sub a en b, en A3 van toepassing is.
Voorwaarden hiervoor zijn dat hij/zij kiest voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever op uiterlijk het einde van de maand waarin hij/zij de 60-jarige leeftijd bereikt en deze keuze vóór
1 juli 1996 uitspreekt.
B1. Voor werknemers, die op 31 december 1991 reeds deelnemer zijn in de Stichting Pensioenfonds
Algemene Bank Nederland N.V. gelden de volgende aanvullende bepalingen:
a.

als de datum van aanvang van het deelnemerschap geldt de datum van toetreding als deelnemer in
de Stichting Pensioenfonds van de Algemene Bank Nederland N.V., volgens het per 31 december
1991 geldende reglement;

b.

voor de toepassing van artikel 6, lid 3 zal de eventueel vóór 1 januari 1992 bij echtscheiding of
ontbinding van het huwelijk in totaal toegekende premievrije aanspraak op weduwen- en weduwnaarspensioen aan (een) vroegere echtgenote(s) c.q. echtgeno(o)t(en) buiten beschouwing worden
gelaten;

c.

voor een deelnemer, die 35 of meer maar minder dan 40 deelnemersjaren kan behalen wordt het
ouderdomspensioen per deelnemersjaar zodanig verhoogd dat het jaarlijks ouderdomspensioen gelijk is aan het jaarlijks ouderdomspensioen op basis van 40 deelnemersjaren, met dien verstande,
dat het ouderdomspensioen per deelnemersjaar niet meer kan bedragen dan 2% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag;
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d.

voor een deelnemer, die minder dan 35 deelnemersjaren kan behalen, wordt het ouderdomspensioen per deelnemersjaar vermenigvuldigd met 40/35; met dien verstande, dat het ouderdomspensioen per deelnemersjaar niet meer kan bedragen dan 2% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag;

e. *³ per 31 december 1991 worden de bedragen vastgesteld van de te bereiken ouderdomspensioenaanspraken (inclusief vakantietoeslag) waarop de deelnemer als gehuwde en als ongehuwde
recht zou hebben volgens het per die datum geldende pensioenreglement zonder rekening te houden met een reductie op grond van onvolledige werktijd. Deze pensioenaanspraken worden verhoogd op hetzelfde tijdstip en met hetzelfde percentage als de salarissen in de ABN AMRO CAO.
Het weduwen-, weduwnaars-, partner- en wezenpensioen wordt steeds afgeleid van het ouderdomspensioen conform het bepaalde in dit reglement. Tot het tijdstip dat de pensioenaanspraken
als gehuwde c.q. ongehuwde deelnemer volgens dit pensioenreglement hoger worden dan de pensioenaanspraken per 31 december 1991 bij dezelfde burgerlijke staat, behoudt de deelnemer aanspraak op deze hogere bedragen. Bij de uiteindelijke vaststelling van de aanspraken wordt de eventuele reductie bepaald op grond van de totale onvolledige werktijd;
f.

indien op de dag van beëindiging van het deelnemerschap de eventueel geïndexeerde pensioenaanspraken op grond van de bepaling sub e hoger zijn dan de aanspraken op grond van dit reglement, zal het premievrije ouderdomspensioen als omschreven in artikel 18 in afwijking daarvan
als volgt worden vastgesteld: Het bedrag van het premievrije ouderdomspensioen is gelijk aan de
som van:
1 - de premievrije aanspraak op ouderdomspensioen per 31 december 1991 op grond van het bepaalde in artikel 18 van het per 31 december 1991 geldende reglement;
2 - het verschil van de toegekende aanspraak op ouderdomspensioen op grond van de bepaling sub
e en de hiervoor onder 1 bedoelde aanspraak, vermenigvuldigd met een factor, waarvan de teller gelijk is aan de periode van deelnemerschap vanaf 31 december 1991 en de noemer gelijk is
aan de periode tussen 31 december 1991 en de pensioendatum.

2.*² In afwijking van lid B1 van dit artikel zijn op de vrouwelijke deelnemers die vóór 1 januari 1984 de
wens te kennen gaven in afwijking van artikel 1 lid 2 van dit reglement het ouderdomspensioen te laten
ingaan op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de 60-jarige leeftijd wordt bereikt,
over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 de volgende bepalingen a. tot en met d. van toepassing, mits het
deelnemerschap op 31 december 1981 reeds bestond en voorts artikel 15 niet van toepassing is en de
deelneming niet is geëindigd op grond van artikel 18:
a.

het jaarlijks ouderdomspensioen over de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 zal worden berekend conform artikel 5 en met inachtneming van het in lid B1 onder c, d en e bepaalde, waarbij het tijdvak
na beëindiging van de deelneming tot de pensioendatum bedoeld in artikel 1 lid 2 van dit reglement naar de verhouding van de deelnemersjaren tot 1 juli 1995 en de deelnemersjaren tussen de
datum van aanvang van het deelnemerschap en de 60-jarige leeftijd mede als periode van deelneming in aanmerking wordt genomen;

b.

tot de eerste van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, zal een aanvullend ouderdomspensioen worden gegeven, hetwelk voor elk jaar van de onder sub a bedoelde deelnemerstijd
2 1/2% van de uitkering krachtens de AOW voor ongehuwden exclusief vakantietoeslag, zoals deze gold op de datum van de laatste pensioengrondslagvaststelling, zal bedragen;

c.

het voor de vrouwelijke deelnemer overeenkomstig sub a en b bepaalde ouderdomspensioen zal
worden verhoogd met een extra tijdelijk aanvullend ouderdomspensioen tot de maand waarin zij
65 jaar wordt. De extra tijdelijke aanvulling is gelijk aan de premie ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) welke het Fonds vóór het evengenoemde tijdstip moet inhouden op de som
van de overeenkomstig sub a en b bepaalde uitkeringen.
De extra tijdelijke aanvulling, verhoogd met de premie AOW welke wordt ingehouden op een
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eventueel bestaande uitkering op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, zal nooit meer
zijn dan het bedrag dat in enig jaar aan premie AOW maximaal is verschuldigd;
d.

de keuze voor de afwijkende ingangsdatum van het ouderdomspensioen als bedoeld in de aanhef
van dit lid kan uiterlijk tot 1 juli 1996 worden herzien.

3.*² Voor de vrouwelijke deelnemer, op wie op 30 juni 1995 het bepaalde in lid B2 van dit artikel van toepassing is, wordt bij het voortduren van het deelnemerschap per 1 juli 1995 het jaarlijks ouderdomspensioen over de deelnemersjaren vanaf 1 juli 1995 berekend conform artikel 5 en met inachtneming van
het in lid B1 onder c, d en e bepaalde.
Voor de vrouwelijke deelnemer, die de expiratiedatum van haar arbeidsovereenkomst met de werkgever
handhaaft op uiterlijk het einde van de maand waarin zij de 60-jarige leeftijd bereikt, wordt de met inachtneming van de leden B1 en B2 van dit artikel reeds opgebouwde aanspraak
op (aanvullend) ouderdomspensioen, verhoogd met 2% voor elk deelnemersjaar gelegen vóór 1 juli
1995, per 1 juli 1995 samengevoegd op de wijze zoals voorzien in artikel 2 lid 4 van dit pensioenreglement met de pensioenaanspraken uit hoofde van het deelnemerschap vanaf 1 juli 1995. De verhoging zal nooit meer zijn dan het verschil tussen enerzijds het reglementaire pen-sioen, dat naar de situatie op 1 juli 1995 te bereiken zou zijn, indien de op 30 juni 1995 van toepassing zijnde pensioenregels
van kracht zouden zijn gebleven, anderzijds de som van de op 30 juni 1995 bereikte aanspraak op (aanvullend) ouderdomspensioen en het op 1 juli 1995 onder toepassing van artikel 20 van dit pensioenreglement vanaf 1 juli 1995 te bereiken reglementaire pensioen op 60-jarige leeftijd.
In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 4, vijfde volzin, van dit pensioenreglement zullen extra
pensioenaanspraken met hetzelfde percentage en op hetzelfde tijdstip worden verhoogd als de pensioengrondslagen.
4.*² De manlijke en vrouwelijke deelnemer, die op 31 december 1981 reeds deelnemer is in de Stichting
Pensioenfonds Algemene Bank Nederland N.V. en op 30 juni 1995 geen pensioenaanspraken ontleent
aan het bepaalde van artikel 23 lid B2 van het op 30 juni 1995 van kracht zijnde pen-sioenreglement,
maakt over de deelnemersjaren nà 17 mei 1990 aanspraak op dezelfde regeling die geldt voor de vrouwelijke deelnemer, op wie het bepaalde in de leden B2 én B3 van toepassing is. Voorwaarden hiervoor
zijn dat hij/zij kiest voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever op uiterlijk het
einde van de maand waarin hij/zij de 60-jarige leeftijd bereikt en deze keuze vóór 1 juli 1996 uitspreekt.
5.*² Voor deelnemers, die buiten Nederland werkzaam zijn geweest, blijven de verworven rechten op vervroeging van de pensioendatum en de compensatie voor korting op de AOW - naar rato van de in het
buitenland voor de Bank doorgebrachte diensttijd - onverkort gehandhaafd.
____________________________________________________________________________________
*¹ Bij besluit van 21 december 1995 is met ingang van 1 januari 1994 lid A2 (oud) gewijzigd. Vervolgens
zijn met ingang van 1 juli 1995 de oude leden A2, A3 en A4 vervangen door lid A2 en de leden A3 en
A4 nieuw toegevoegd.
Bij besluit van 16 december 1999 zijn de leden A2 sub a en b en A3 gewijzigd, respectievelijk met ingang van 1 juli 1995 en 16 december 1999.
*² Bij besluit van 21 december 1995 zijn met ingang van 1 juli 1995 de oude leden B2 en B4 vervangen
door lid B2 en de leden B3 en B4 nieuw toegevoegd. Lid B3 (oud) is vernummerd tot B5.
*³ Lid A1 sub f en lid B1 sub e zijn bij besluit van 14 februari 2003 met ingang van 1 januari 2002 gewijzigd.
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Artikel 24

INWERKINGTREDING
Dit pensioenreglement treedt in werking per 1 januari 1992 en is gewijzigd met ingang van 1 januari 1992, 1
januari 1994, 8 juli 1994, 1 mei 1995, 1 juli 1995, 6 december 1996, 1 januari 1998, 1 januari 1999,
16 december 1999, 1 januari 2000, 1 juli 2000, 1 januari 2002, 31 december 2004 en 12 juni 2014.
Het vervangt - voor de deelnemers per 1 januari 1992 - de reglementen zoals deze per 31 december 1991 van
kracht waren bij:
-

"Stichting Pensioenfonds van de Algemene Bank Nederland N.V."

en
-

"Stichting Pensioenfonds Amsterdam-Rotterdam Bank"

en
-

"Stichting Pensioenfonds voor leden van de Raad van Bestuur van de Amsterdam-Rotterdam Bank
N.V."

Voor gezien en akkoord:
Drs. F.M.R. van der Horst
Voorzitter

Mr. M. Pijl-van Hees
Secretaris
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