STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS (SPOA),
gevestigd te 's-Gravenhage

Toelichting op de wijzigingen:
• De teksten zijn aangepast/aangevuld in verband met de per 1 januari 2007 gewijzigde
Wet verplichte beroepspensioenregeling;
• N.a.v. het daartoe strekkend besluit tijdens de bestuursvergadering van 19 september
2007 is aan artikel 2 (‘Deelnemer’) de mogelijkheid toegevoegd dat het
deelnemerschap na beëindiging van de deelneming nog gedurende bepaalde perioden
op vrijwillige basis kan worden voortgezet.
• Aan artikel 12 is een nieuw lid 4 toegevoegd inhoudende dat het bestuur beslist of en
zo ja onder welke voorwaarden voortzetting van de pensioenopbouw tijdens
arbeidsongeschiktheid mogelijk is.
• De beleggingsvrijheid met betrekking tot de vrijwillig betaalde premies is komen te
vervallen (tot 1-1-2008 was deze keuzemogelijkheid opgenomen in artikel 14 lid 3).
• N.a.v. het daartoe strekkend besluit tijdens de bestuursvergadering van 19 september
2007 is aan artikel 17 (‘Uitbetaling van de pensioenen’) een cessiebeding toegevoegd.
• Artikel 18 oud (‘Geschillen’) is komen te vervallen aangezien de mogelijkheid een
klacht in te dienen bij het fonds c.q. een geschil aanhangig te maken zijn opgenomen
in een apart klachten- en geschillenreglement.
• In een nieuw artikel 18 is het cessiebeding opgenomen zoals geformuleerd op blz. 8
van de ‘Notitie inzake regresrecht van beroepspensioenfondsen’.

Pensioenreglement 1
Pensioenreglement voor deelnemers geboren voor 1 januari 1950.
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Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:
het fonds:
het bestuur:
de deelnemer:
de partner:

de kinderen:

scheiding:

de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers;
het bestuur van het fonds;
de deelnemer zoals omschreven in artikel 2 lid 1;
1. de man of vrouw met wie de (gewezen) deelnemer is
gehuwd;
2. de man of vrouw die als partner van de (gewezen)
deelnemer is geregistreerd in de registers van de
burgerlijke stand op grond van artikel 1:80a BW;
3. de ongehuwde man of vrouw, niet zijnde de
geregistreerde partner en niet zijnde een bloed- of
aanverwant in rechte lijn, met wie de ongehuwde
(gewezen) deelnemer ten minste zes maanden een
gezamenlijke huishouding voert en die in een aan de
voorwaarden van artikel 6 lid 3 voldoend notarieel
verleden samenlevingscontract door de (gewezen)
deelnemer - onder herroeping van een eerder
begunstiging van partnerpensioen - is aangewezen
als begunstigde van het partnerpensioen en die bij
het bestuur op de in artikel 6 lid 2 voorgeschreven
wijze is aangemeld;
kinderen van de (gewezen) deelnemer die tot deze in
familierechtelijke betrekking staan of van wie ten
genoegen van het bestuur wordt aangetoond, dat ze
door de (gewezen) deelnemer ten tijde van diens
overlijden als een eigen kind werden opgevoed en
onderhouden. Van kinderen van de gewezen
deelnemer die niet tot deze in familierechtelijke
betrekking staan dient te worden aangetoond dat zij
op het tijdstip van beëindiging van het
deelnemerschap door de gewezen deelnemer als een
eigen kind werden opgevoed en onderhouden.
Van kinderen die tot de gewezen deelnemer
en zijn partner in familierechtelijke betrekking zijn
komen te staan na het tijdstip van beëindiging van
het deelnemerschap, dient voorts te worden
aangetoond dat de partner op het tijdstip van
beëindiging van het deelnemerschap al de partner in
de zin van het reglement van het fonds was en voor
die partner op dat tijdstip een partnerpensioen
verzekerd was.
echtscheiding of scheiding van tafel en bed;
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beëindiging van het
geregistreerd partnerschap:
de normale pensioendatum:
de pensioenrichtdatum:

de pensioeningangsdatum:
het inkomen:

arbeidsongeschiktheid:

beëindiging van het geregistreerd partnerschap
anders dan door de dood of vermissing;
de eerste van de maand waarin de (gewezen)
deelnemer de 62-jarige leeftijd bereikt;
de op grond van artikel 4 lid 2 door de (gewezen)
deelnemer gekozen ingangsdatum voor het
ouderdomspensioen;
de datum waarop het ouderdomspensioen van de
(gewezen) deelnemer ingaat;
a. voor deelnemers in loondienst:
het brutoloon voor de loonheffing vóór toepassing
van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964,
onder bijtelling van de op het loon ingehouden
pensioenpremie
b. voor deelnemers niet vallende onder a:
het belastbaar inkomen in de zin van de Wet
inkomstenbelasting 2001 na aanpassing;
De aanpassing betreft:
1. het buiten aanmerking laten van alle bij de
bepaling van het belastbaar inkomen meetellende
positieve en negatieve posten, die niet direct
betrekking hebben op het uitoefenen van de
functie van gevestigd of tweede apotheker,
alsmede het inkomen dat de deelnemer verwerft
uit de geneesmiddelenvoorziening van
ziekeninrichtingen of het toezicht daarop;
2. het niet in aftrek brengen van de door de
deelnemer aan het fonds verschuldigde premie;
arbeidsongeschikt in de zin van de Wet Werk en
Inkomen naar arbeidsvermogen. Voor deelnemers die
niet verzekerd zijn volgens deze wet wordt door het
fonds zoveel mogelijk op basis van deze wet gehandeld.

Artikel 2. Deelnemer

1.

Krachtens de verplichtstelling op grond van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling is deelnemer de apotheker, geboren voor 1 januari 1950, op
wie de drie volgende omschrijvingen alle van toepassing zijn:
a. de apotheker is:
1. ingeschrevene krachtens artikel 14 van de Wet op de
geneesmiddelenvoorziening in het register der gevestigde apothekers of in het
register der tweede apothekers, of
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2.

b.
c.

ingeschreven krachtens artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg in het register der apothekers en werkzaam in een openbare
apotheek;
de apotheker heeft de eerste van de maand volgend op het bereiken van de 65jarige leeftijd nog niet bereikt;
een verzoek als bedoeld in lid 2 is door de apotheker in het desbetreffende
kalenderjaar niet ingediend dan wel door het bestuur afgewezen.

Onder openbare apotheek wordt verstaan een apotheek die farmaceutische zorg levert
voor extramurale toepassing.
2.

Indien een tweede apotheker die voldoet aan het bepaalde in lid 1 verwacht in enig
kalenderjaar na 2007 minder dan een door het bestuur vast te stellen bedrag aan
inkomen als bedoeld in artikel 1, zonder bijtelling van de door de deelnemer aan het
fonds verschuldigde premie, te zullen verdienen, kan deze apotheker aan het bestuur
per aangetekend schrijven verzoeken om in het desbetreffende kalenderjaar niet als
deelnemer te worden aangemerkt.
Een dergelijk schrijven moet worden ingezonden vóór 15 december van het
voorafgaande kalenderjaar of, zo de apotheker dan niet voldoet aan het bepaalde in
lid 1, binnen één maand na het tijdstip waarop aan het bepaalde in lid 1 is voldaan.
Het bestuur zal het verzoek honoreren nadat, indien het bestuur dat wenst, de
apotheker naar genoegen van het bestuur aannemelijk heeft gemaakt, dat het inkomen
in het desbetreffende kalenderjaar beneden het in de eerste volzin bedoelde bedrag
zal liggen. Dit bedrag is voor het jaar 2007 vastgesteld op € 9.000,-.
Dit bedrag wordt telken jare vóór 1 december door het bestuur vastgesteld en geldt
met ingang van 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. Het bestuur kan
daarbij het bedrag verhogen of verlagen, waarbij het bestuur de te verwachten
ontwikkeling van de inkomens van de tweede apothekers, werkzaam in openbare
apotheken, in aanmerking neemt. Indien een wijziging in de omstandigheden ertoe
zal leiden dat het bedoelde bedrag in het desbetreffende jaar wordt overschreden, stelt
de tweede apotheker het bestuur daarvan onverwijld in kennis. Het deelnemerschap
vangt dan voor deze apotheker aan op het tijdstip van de wijziging van de
omstandigheden.

3.

Het deelnemerschap begint zodra voldaan is aan het bepaalde in lid 1, maar niet
eerder dan op de dag van inwerkingtreding van dit reglement.

4.

Indien een deelnemer voorafgaand aan zijn deelnemerschap in het fonds
pensioenaanspraken heeft opgebouwd op grond van deelname aan een andere
pensioenregeling in de zin van de Wet verplichte beroepspensioenregeling of een
andere pensioenvoorziening in de zin van de Pensioenwet, is het fonds verplicht op
verzoek van de deelnemer de afkoopsom van deze aanspraken aan te wenden ter
verwerving van pensioenaanspraken voor die deelnemer. Hierbij zal het fonds de
regelgeving terzake toepassen.
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5.

Het deelnemerschap eindigt bij overlijden en voorts zodra niet meer is voldaan aan
het bepaalde in lid 1.
Indien het deelnemerschap eindigt op grond van een besluit met betrekking tot een
verzoek als bedoeld in lid 2 of indien een deelnemerschap op die grond niet aanvangt,
geschiedt dat met ingang van de door het bestuur in overeenstemming met het
pensioenreglement vastgestelde datum.

6. De deelnemer heeft vanaf het tijdstip dat hij gewezen deelnemer wordt de
mogelijkheid het deelnemerschap vrijwillig voort te zetten gedurende een periode van
drie jaar.
7. In afwijking van het in lid 6 bepaalde geldt een termijn van tien jaar voor zover de
gewezen beroepsgenoot, aansluitend aan de beëindiging van het beroep en met
inachtneming van de fiscale grenzen, gedurende die periode winst uit onderneming
geniet, als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
8. De gewezen deelnemer die vrijwillig wil voortzetten dient binnen drie maanden vanaf
de beëindiging van de deelneming het verzoek daartoe in bij het fonds.

Artikel 3. Premie

1.

Iedere deelnemer is jaarlijks per 1 januari aan het fonds een premie verschuldigd als
basis voor de opbouw van pensioen, het aanpassen van de opgebouwde aanspraken
en de dekking van risico’s en kosten . Deze premie is gelijk aan de basispremie
bedoeld in lid 2 dan wel wordt in voorkomende gevallen afgeleid van de basispremie
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. Deze premie is opeisbaar per 1 juni
daaropvolgend.

2.

Voor het jaar 2008 is de basispremie vastgesteld op € 11.400,-.

3.

Indien een deelnemer in loondienst voor 2008 een inkomen (op jaarbasis) verwacht
van minder dan € 75.000,- geldt voor de deelnemer voor het jaar 2008 een lagere
premie; de overige deelnemers met een inkomen van minder dan € 75.000,- in 2007,
kunnen het bestuur verzoeken om in 2008 een lagere premie dan € 11.400,- te mogen
betalen.
De te betalen premie is gelijk aan de basispremie verminderd met een korting. Deze
korting hangt af van het inkomen van de apotheker of tweede apotheker.
voor een gevestigd apotheker
bij een inkomen in 2007 c.q.
een verwacht inkomen in 2008
van minder dan:

korting
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premie

€ 75.000,€ 62.500,€ 50.000,-

20%
40%
60%

€ 9.120,€ 6.840,€ 4.560,-

voor een tweede apotheker
bij een inkomen in 2007 c.q.
een verwacht inkomen in 2008
van minder dan:

korting

premie

€ 75.000,€ 62.500,€ 45.000,€ 36.000,€ 27.000,€ 18.000,-

20%
40%
60%
70%
80%
90%

€ 9.120,€ 6.840,€ 4.560,€ 3.420,€ 2.280,€ 1.140,-

Voor een deelnemer die jonger is dan 35 jaar geldt echter een maximale premie van
€ 9.690,- gedurende de deelnemerstijd tot 1 januari van het jaar waarin betrokkene de
30-jarige leeftijd bereikt dan wel € 10.260,- gedurende de deelnemerstijd tot 1 januari
van het jaar waarin de betrokkene de leeftijd van 35 jaar bereikt.
4.

Van de premie is, tot de eerste van de maand waarin de deelnemer 62-jarige leeftijd
bereikt, 1% bestemd voor opbouw van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid,
bedoeld in artikel 12.

5.

De premies en de inkomensgrenzen worden jaarlijks vóór eind januari van het
betreffende jaar vastgesteld door het bestuur. Het bestuur neemt daarbij de te
verwachten ontwikkeling van de apothekersinkomens mede in aanmerking.
Jaarlijks vóór eind januari wordt de premie voor het betreffende jaar aan de
deelnemers medegedeeld.

6.

Een deelnemer kan in de jaren na 2008 het bestuur verzoeken een lagere premie dan
in lid 5 bedoeld te mogen betalen, analoog aan het bepaalde in lid 3.
Een dergelijk verzoek moet vóór 16 februari van het desbetreffende kalenderjaar
worden ingediend. Op een verzoek beslist het bestuur, nadat, indien het bestuur dat
wenst, de deelnemer naar genoegen van het bestuur heeft aangetoond, dat het
inkomen in het voorafgaande kalenderjaar tussen de genoemde grenzen heeft
gelegen.

7.

Indien het deelnemerschap in de loop van een jaar aanvangt of eindigt wordt de in dat
jaar verschuldigde premie naar evenredigheid in maanden bepaald. Hierbij wordt een
gedeelte van een maand verwaarloosd.
Bij aanvang van het deelnemerschap is de premie verschuldigd bij aanvang en
opeisbaar één maand na aanvang, doch niet voor 1 juni van het desbetreffende jaar.
Een verzoek als bedoeld in lid 3 of lid 6 moet in geval van aanvang van het
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deelnemerschap in de loop van een jaar worden ingediend binnen een maand na
aanvang, doch zulks behoeft niet vóór 16 februari van het desbetreffende jaar te
geschieden.
8.

Wordt de verschuldigde premie later voldaan dan op de in lid 1 of lid 7 bedoelde
vervaldag dan wordt rente berekend over de verschuldigde bedragen over de periode
van vervaldag tot voldoening op basis van het op bedoelde vervaldag geldende
herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 2%, met een
minimum van 8% per jaar.

Artikel 4. Aanspraken

1.

Met inachtneming van elders in dit reglement opgenomen terzake dienende
bepalingen geeft het deelnemerschap recht op:
a. ouderdomspensioen ten behoeve van de (gewezen) deelnemer;
b. partnerpensioen ten behoeve van de partner van de deelnemer;
c. wezenpensioen ten behoeve van de kinderen van de (gewezen) deelnemer.
Er kunnen geen medische waarborgen worden verlangd voor het omzetten
van aanspraken als voorzien in dit pensioenreglement in andere aanspraken
als voorzien in dit pensioenreglement, anders dan in de gevallen voorzien in
de Wet op de medische keuringen.
Het bestuur stelt periodiek op collectief actuarieel gelijkwaardige basis de
factoren vast die worden gehanteerd bij de bedoelde omzetting van
aanspraken. Deze factoren worden in een tabellenboek beschikbaar gesteld
aan de belanghebbenden. In dat tabellenboek worden ook de afkoopfactoren
vermeld. Deze zijn voor mannen en vrouwen gelijk.
Bij de omzetting van de premie in aanspraken wordt uitgegaan van de marktrente
termijnstructuur per 31 augustus van betreffend jaar, gepubliceerd door De
Nederlandsche Bank.

2.

Op verzoek van een deelnemer zal het bestuur in afwijking van de normale
pensioendatum een pensioenrichtdatum voor een deelnemer vaststellen op de eerste
dag van de maand waarin de deelnemer de 60-, 61-, 63-, 64- of 65-jarige leeftijd
bereikt. Zonder een dergelijk verzoek wordt de pensioenrichtdatum gelijkgesteld aan
de normale pensioenleeftijd van 62 jaar. Het ouderdomspensioen zal ingaan op de
pensioenrichtdatum.
De door de deelnemer te betalen premie wordt afgeleid van de in artikel 3 bepaalde
premie overeenkomstig onderstaande tabel.
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Bij een pensioenrichtdatum van
60 jaar
61 jaar
62 jaar
63 jaar
64 jaar
65 jaar
3.

wordt de premie
verhoogd met
verlaagd met
15,0%
7,5%
7,5%
15,0%
22,5%

Op verzoek van een deelnemer zal, vanaf het jaar waarin de deelnemer 30 jaar is of
ouder, naast een ouderdomspensioen een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd
worden zodat bij beëindiging van het deelnemerschap een partnerpensioen ten
behoeve van de partner van de gewezen deelnemer verzekerd kan worden. In dat
geval zal de door de deelnemer te betalen premie worden verhoogd met 25%.
De keuze van een deelnemer voor een van de normale pensioendatum afwijkende
pensioenrichtdatum dan wel voor opbouw van aanvullend pensioenkapitaal ten
behoeve van partnerpensioen na beëindiging van het deelnemerschap, kan ingaan per
de datum van toetreding dan wel enige daarna liggende 1 januari.
Bij toetreding dient de keuze per aangetekend schrijven binnen een maand na
toetreding kenbaar gemaakt te zijn; bij een keuze per enige 1 januari dient de keuze
per aangetekend schrijven voor de desbetreffende 1 januari kenbaar gemaakt te zijn.

4.

Alle aanspraken op grond van dit pensioenreglement worden gemaximeerd met
inachtneming van de fiscale grenzen op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001.

5.

Het fonds zal aan iedere deelnemer bij de aanvang van zijn deelnemerschap
een schriftelijk bewijs van deelnemerschap verstrekken alsmede een exemplaar van
het reglement en de statuten van het fonds.

6.

Het fonds zal de deelnemers jaarlijks op de hoogte stellen van wijzigingen in de
statuten van het fonds. Van wijzigingen in het pensioenreglement worden de
deelnemers binnen drie maanden op de hoogte gesteld. Tevens stelt het fonds alle
belanghebbenden in staat desgewenst kennis te nemen van de geldende reglementen
en statuten.

7.

Het fonds zal de deelnemers jaarlijks schriftelijk mededeling doen
a) de hoogte van de verworven aanspraken;
b) de hoogte van de te bereiken reglementaire aanspraken;
c) informatie over toeslagverlening;
d) de aan het desbetreffende of voorgaande kalenderjaar toe te rekenen
waardeaangroei van de pensioenaanspraken overeenkomstig artikel 3.127 van de
Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen.

8.

Het fonds verstrekt op verzoek van de deelnemer een opgave van de over de jaren
1998 tot en met 2000 toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken
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overeenkomstig artikel 3.127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop
berustende bepalingen.
9. Het fonds verstrekt de gewezen deelnemer en de gewezen partner eens in de vijf jaar
een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken en informatie over de
toeslagverlening.
10. Het fonds verstrekt op verzoek van een (gewezen) deelnemer binnen drie maanden na
dit verzoek een opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken. De
kosten van deze opgave komen voor rekening van de (gewezen) deelnemer.
11. Het fonds verstrekt op verzoek van een (gewezen) deelnemer en hun gewezen
partners:
a) Het voor hem geldende pensioenreglement;
b) Het jaarverslag en de jaarrekening van het fonds;
c) De uitvoeringsovereenkomst; en,
d) De voor hem relevante informatie over beleggingen.
Het fonds kan kosten in rekening brengen in verband met het verstrekken van de
hiervoor genoemde informatie.
12. Het fonds zal aan de deelnemer voor wie sprake is van waardeoverdracht de extra
premievrije aanspraken meedelen.
13. Het fonds verstrekt de deelnemer bij beëindiging van het deelnemerschap
a) een schriftelijk bewijs waarin de hoogte van zijn premievrije pensioenaanspraken
is aangegeven;
b) informatie over de toeslagverlening;
c) informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging
relevant is;
d) de omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het fonds.
14. Het fonds verstrekt de gewezen partner een bewijsstuk van de aanspraak op bijzonder
partnerpensioen en van de tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap
opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen waarop pensioenverevening zal
worden gebaseerd alsmede van de ingangsdatum van de uitbetaling van het
ouderdomspensioen. De (gewezen) deelnemer ontvangt daarvan een afschrift.
15. Het fonds verstrekt na overlijden van de (gewezen) deelnemer of
pensioengerechtigde aan de partner en de kinderen een bewijsstuk ter zake van de
bestaande aanspraken.
16. Iedere (gewezen) deelnemer en pensioengerechtigde is verplicht het fonds in kennis
te stellen van wijzigingen in zijn burgerlijke staat, relatie met zijn
pensioengerechtigde partner, gezinssamenstelling, adres of mate van
arbeidsongeschiktheid.
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17. Indien de deelnemer een partner als begunstigde van het partnerpensioen of aanmeldt,
verstrekt het fonds aan de deelnemer een bevestiging van de aanmelding.
Artikel 5. Ouderdomspensioen

1.

Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioeningangsdatum en wordt in
maandelijkse termijnen uitgekeerd, telkens aan het einde van de maand tot en met de
maand, waarin de gewezen deelnemer overlijdt.

2.

Het ouderdomspensioen dat in enig kalenderjaar, vóór het bereiken van de
pensioeningangsdatum, wordt opgebouwd is afhankelijk van de premie in dat
kalenderjaar, de in het kalenderjaar te bereiken leeftijd en de in dat kalenderjaar af te
trekken bedragen voor risicodekking en kosten, een en ander overeenkomstig de door
het bestuur vastgestelde tabellen. Voor andere premiebedragen dan in de tabel
aangegeven wordt het bedrag van het ouderdomspensioen naar evenredigheid
bepaald.

3.

Indien de pensioeningangsdatum afwijkt van de ingangsdatum van de uitkering
ingevolge de Algemene Ouderdomswet, zal op schriftelijk verzoek van de (gewezen)
deelnemer aan het bestuur op de pensioeningangsdatum een deel van diens
levenslang ouderdomspensioen worden omgezet in tijdelijk ouderdomspensioen dat
wordt uitbetaald vanaf de pensioeningangsdatum tot de ingangsdatum van de
uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet.
Het jaarlijkse tijdelijke ouderdomspensioen bedraagt in 2008 € ….,- doch bij minder
dan 10 deelnemersjaren € ,- per deelnemersjaar dan wel zoveel minder indien de
contante waarde van het levenslange ouderdomspensioen minder tijdelijk
ouderdomspensioen toelaat. De bedragen ad € …..- en € …..,- worden jaarlijks vóór
16 december van het nieuwe jaar vastgesteld door het bestuur aangepast aan de
ontwikkeling van de basispremie. Jaarlijks vóór 16 december wordt bedragen voor
het nieuwe jaar aan de deelnemers medegedeeld.
Bij de omzetting wordt het levenslange ouderdomspensioen verlaagd, zodanig dat de
contante waarde van het tijdelijke en levenslange ouderdomspensioen na omzetting
gelijk is aan de contante waarde van het levenslange ouderdomspensioen voor
omzetting. Hierbij zal het fonds ervoor zorgen dat het tijdelijk ouderdomspensioen
collectief actuarieel gelijkwaardig is aan het omgezette deel van het levenslange
ouderdomspensioen.
De deelnemer wordt geacht om omzetting te hebben verzocht tenzij hij uiterlijk
10 jaar voor de pensioenrichtdatum, dan wel uiterlijk op de latere aanvangsdatum van
de deelneming, schriftelijk laat weten af te zien van de omzetting.
Met de belangen van de pensioenbelangen van de (gewezen) partner wordt bij de
omzetting op redelijke wijze rekening gehouden. Indien de in dit artikel bedoelde
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wijziging een verlaging van de aanspraak op partnerpensioen met zich meebrengt, is
de toestemming van de partner vereist.
4.

Op verzoek van de (gewezen) deelnemer zal de pensioeningangsdatum in afwijking
van de pensioenrichtdatum worden gesteld op de eerste dag van een maand gelegen
tussen de eerste dag van de maand waarin de betrokkene de leeftijd van 55 jaar
bereikt en de eerste dag van de maand waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar
bereikt.
Bij de wijziging van de pensioeningangsdatum wordt het ouderdomspensioen
verlaagd onderscheidenlijk verhoogd, zodanig dat de contante waarde van het
ouderdomspensioen na de wijziging gelijk is aan de contante waarde van het
ouderdomspensioen voor wijziging. Hierbij zal het fonds ervoor zorgen dat het
ouderdomspensioen na de wijziging collectief actuarieel gelijkwaardig is aan het
levenslange ouderdomspensioen voor de wijziging.
Met de belangen van de pensioenbelangen van de (gewezen) partner wordt bij de
omzetting op redelijke wijze rekening gehouden.
De deelnemer dient bij eerdere pensionering dan op de pensioenrichtdatum de
pensioeningangsdatum ten minste drie maanden en ten hoogste twaalf maanden voor
de feitelijke ingangsdatum op te geven aan het fonds. Bij latere pensionering dan op
de pensioenrichtdatum dient de deelnemer de pensioen-ingangsdatum ten minste drie
maanden en ten hoogste twaalf maanden voor de pensioenrichtdatum op te geven aan
het fonds.

5.

Indien het in loondienst opgebouwde ouderdomspensioen per de datum van
beëindiging van de loondienstverhouding na toepassing van artikel 7 en voor
toepassing van artikel 14 uitgaat boven de 100% van het hoogste jaarlijkse inkomen
in loondienst gedurende de laatste tien jaar voor beëindiging van de
loondienstverhouding, zal de contante waarde van het meerdere ouderdomspensioen
op de pensioeningangsdatum als een bedrag ineens aan de deelnemer worden
uitgekeerd.

Artikel 6. Partnerpensioen bij overlijden tijdens deelnemerschap

1.

Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van
de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen telkens aan het einde van
de maand tot en met de maand waarin de partner overlijdt.

2.

Aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van de ongehuwde partner, niet zijnde de
geregistreerde partner, ontstaat als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. het partnerschap dient door de deelnemer schriftelijk bij het bestuur te worden
aangemeld;
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b. bij de aanmelding dient een bewijs te worden overgelegd, waaruit ten genoegen
van het bestuur blijkt dat de er door betrokkenen een notarieel verleden
samenlevingscontract is aangegaan, inhoudende de in lid 3 genoemde
vermeldingen;
c. bij de aanmelding dient een uittreksel uit het bevolkingsregister te worden
overgelegd, waaruit blijkt, dat de deelnemer en de partner op hetzelfde adres
woonachtig zijn;
d. de deelnemer dient ten genoegen van het bestuur aan te tonen, dat de gezamenlijke
huishouding op de datum van aanmelding tenminste een half jaar onafgebroken
heeft geduurd.
3.

In het in het vorige lid onder b. bedoelde samenlevingscontract dient te zijn vermeld:
a. de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding;
b. de kinderen van de partner, die deel zullen gaan uitmaken van de gezamenlijke
huishouding van de deelnemer en de partner.

4.

Per (gewezen) deelnemer kan slechts sprake zijn van één partner.

5.

Voor een deelnemer die de basispremie van € 11.400,- betaalt en die gedurende de
laatste drie volle kalenderjaren de voor die jaren vastgestelde basispremie heeft
betaald, is het partnerpensioen gelijk aan € 28.500,- per jaar.
Indien de feitelijke premie op jaarbasis afwijkt van € 11.400,- en/of de gemiddelde
premie over de laatste drie volle kalenderjaren afwijkt van de gemiddeld voor die
jaren vastgestelde basispremie, wordt de gemiddelde premie gedurende de laatste drie
kalenderjaren berekend en wordt het partnerpensioen naar evenredigheid met deze
gemiddelde premie aangepast.
De verhogingen of verlagingen als bedoeld in artikel 4 lid 2 en artikel 4 lid 3 zijn niet
begrepen in de in de vorige volzin genoemde feitelijke en gemiddelde premies.
Het bedrag ad € 28.500,- wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de
basispremie (€ 11.400,- voor 2008).

6.

De aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van de partner van een deelnemer kan
zonder de toestemming van de partner niet bij overeenkomst tussen de deelnemer en
het fonds worden verminderd anders dan bij afkoop, zoals voorzien bij of krachtens
de wet.
Elk beding, strijdig met het bepaalde in de vorige zin, is nietig.

7.

Indien de partner 10 jaar of meer jonger was dan de deelnemer, vindt een reductie op
het partnerpensioen plaats, groot 3% voor elk vol jaar dat de partner meer dan 9 jaar
jonger was dan de deelnemer.
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Artikel 7. Partnerpensioen bij overlijden na beëindiging deelnemerschap

1.

Op schriftelijk verzoek van de deelnemer aan het bestuur bij beëindiging van het
deelnemerschap wegens pensionering zal op de pensioeningangsdatum een deel van
diens levenslang ouderdomspensioen, waarin begrepen is het aanvullende
pensioenkapitaal zoals bedoeld in artikel 4 lid 3, worden omgezet in partnerpensioen.
Bij de omzetting wordt het levenslange ouderdomspensioen verlaagd, zodanig dat de
contante waarde van het partnerpensioen gelijk is aan de contante waarde van het
omgezette deel van het levenslange ouderdomspensioen. Hierbij zal het fonds ervoor
zorgen dat het partnerpensioen collectief actuarieel gelijkwaardig is aan het
omgezette deel van het levenslange ouderdomspensioen.
Met de pensioenbelangen van de (gewezen) partner wordt bij de omzetting op
redelijke wijze rekening gehouden.

2.

Op schriftelijk verzoek van de gewezen deelnemer aan het bestuur zal twaalf
maanden na bij beëindiging van het deelnemerschap anders dan wegens pensionering
of overlijden, doch uiterlijk op de pensioeningangsdatum, een deel van diens
levenslang ouderdomspensioen, waarin begrepen is het aanvullende pensioenkapitaal
zoals bedoeld in artikel 4 lid 3, worden omgezet in partnerpensioen.
Bij de omzetting wordt het levenslange ouderdomspensioen verlaagd, zodanig dat de
contante waarde van het partnerpensioen gelijk is aan de contante waarde van het
omgezette deel van het levenslange ouderdomspensioen. Hierbij zal het fonds ervoor
zorgen dat het partnerpensioen collectief actuarieel gelijkwaardig is aan het
omgezette deel van het levenslange ouderdomspensioen.
Met de pensioenbelangen van de (gewezen) partner wordt bij de omzetting op
redelijke wijze rekening gehouden.

3.

Het in lid 1 en lid 2 bedoelde partnerpensioen bedraagt 70% van het verlaagde
ouderdomspensioen.

4.

Bij beëindiging van het deelnemerschap anders dan wegens overlijden of
pensionering zal tot twaalf maanden na de datum van beëindiging van het
deelnemerschap maar uiterlijk tot de pensioeningangsdatum of de datum van
hernieuwd deelnemerschap een aanspraak op partnerpensioen bestaan. De hoogte van
deze aanspraak op partnerpensioen wordt conform het bepaalde in lid 3 vastgesteld.

5.

Het partnerpensioen bedoeld in dit artikel gaat in op de eerste van de maand volgend
op het overlijden van de gewezen deelnemer en wordt uitbetaald zolang de partner
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leeft in maandelijkse termijnen telkens aan het einde van de maand tot en met de
maand waarin de partner overlijdt.
6.

De aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van de partner van een gewezen
deelnemer kan zonder de toestemming van de partner niet bij overeenkomst tussen de
gewezen deelnemer en het fonds worden verminderd anders dan bij afkoop, zoals
voorzien bij of krachtens de wet. Elk beding strijdig met het bepaalde in de vorige zin
is nietig.

7.

Indien de partner 10 jaar of meer jonger was dan de gewezen deelnemer, vindt een
reductie op het partnerpensioen plaats, groot 3% voor elk vol jaar dat de partner meer
dan 9 jaar jonger was dan de gewezen deelnemer.

8.

Indien het huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap of niet geregistreerd partnerschap
na toekenning van een partnerpensioen op grond van de leden 1 of 2 eindigt anders
dan door overlijden, vermissing of omzetting van huwelijk in partnerschap of
omgekeerd heeft de gewezen partner aanspraak op een bijzonder partnerpensioen. De
aanspraak op bijzonder partnerpensioen is gelijk aan de toegekende aanspraak op
partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand
volgend op het overlijden van de gewezen deelnemer en wordt uitbetaald zolang de
gewezen partner leeft in maandelijkse termijnen telkens aan het einde van de maand
tot en met de maand waarin de gewezen partner overlijdt. Het bepaalde in dit lid is
niet van toepassing indien de partners bij huwelijke voorwaarden respectievelijk
voorwaarden van geregistreerd partnerschap of bij een schriftelijke overeenkomst
met het oog op beëindiging van het huwelijk of partnerschap anders overeenkomen.
De overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het
fonds is gehecht dat het bereid is een uit de afwijking voortvloeiend pensioenrisico te
dekken.

Artikel 8. Wezenpensioen

1.

Het wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand van
overlijden van de (gewezen) deelnemer en wordt uitgekeerd in maandelijkse
termijnen, telkens aan het einde van de maand.
Het recht op wezenpensioen vervalt per het einde van de maand waarin de 21ste
verjaardag van het kind valt. Ingeval van overlijden van het op wezenpensioen recht
hebbende kind vervalt dit pensioen per het einde van de maand van overlijden.

2.

Voor een deelnemer die de basispremie van € 11.400,- betaalt en die gedurende de
laatste drie volle kalenderjaren de voor die jaren vastgestelde basispremie heeft
betaald, is het wezenpensioen per kind gelijk aan € 5.700,- per jaar.
Indien de feitelijke premie op jaarbasis afwijkt van € 11.400,- en/of de gemiddelde
premie over de laatste drie volle kalenderjaren afwijkt van de gemiddeld voor die
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jaren vastgestelde basispremie, wordt de gemiddelde premie gedurende de laatste drie
kalenderjaren berekend en wordt het wezenpensioen naar evenredigheid met deze
gemiddelde premie aangepast.
De verhogingen of verlagingen als bedoeld in artikel 4 lid 2 en artikel 4 lid 3 zijn niet
begrepen in de in de vorige volzin genoemde feitelijke en gemiddelde premies.
Het bedrag ad € 5.700,- wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de
basispremie (€ 11.400,- voor 2008).
3.

Eindigt het deelnemerschap door pensionering en heeft toepassing van het bepaalde
in artikel 7 lid 1 plaatsgevonden dan wordt een wezenpensioen toegekend dat 14%
van het levenslange ouderdomspensioen bedraagt.

4.

Eindigt het deelnemerschap anders dan wegens overlijden of pensionering en heeft
toepassing van het bepaalde in artikel 7 lid 2 plaatsgevonden dan wordt twaalf
maanden na beëindiging van het deelnemerschap doch uiterlijk op de
pensioeningangsdatum een wezenpensioen toegekend dat 14% van het levenslange
ouderdomspensioen bedraagt.

5.

Bij beëindiging van het deelnemerschap anders dan wegens overlijden of
pensionering zal tot twaalf maanden na de datum van beëindiging van het
deelnemerschap maar uiterlijk tot de pensioeningangsdatum een aanspraak op
wezenpensioen bestaan. De hoogte van deze aanspraak op wezenpensioen wordt
conform lid 3 vastgesteld alsof toepassing van het bepaalde in artikel 7 lid 2 heeft
plaatsgevonden.

6.

Het wezenpensioen wordt verdubbeld met ingang van de eerste van de maand
volgend op die, waarin het kind ouderloos wordt.

7.

Als er pas na beëindiging van het deelnemerschap kinderen zijn, dan hebben deze
alleen recht op wezenpensioen na het overlijden van de gewezen deelnemer als hun
ouders al elkaars partner waren op de datum van beëindiging van het
deelnemerschap, hetgeen moet blijken uit de verzekering van een partnerpensioen bij
overlijden na beëindiging van het deelnemerschap.

Artikel 9. Verevening van ouderdomspensioen bij scheiding en bij beëindiging
geregistreerd partnerschap

1.

Ingeval van scheiding dan wel van beëindiging van het geregistreerd partnerschap
van de deelnemer heeft de gewezen partner een recht op uitbetaling jegens het fonds
van een deel van het aan de deelnemer toekomende ouderdomspensioen. Dit deel is
gelijk aan de helft van het ouderdomspensioen dat zou moeten worden uitbetaald
indien:
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a. de tot verevening verplichte deelnemer uitsluitend zou hebben deelgenomen
gedurende de deelnemersjaren gelegen tussen de huwelijkssluiting respectievelijk
aanvang van het geregistreerd partnerschap en het tijdstip van scheiding
respectievelijk beëindiging van het geregistreerd partnerschap; en
b. op het tijdstip van scheiding respectievelijk beëindiging van het geregistreerd
partnerschap het deelnemerschap zou zijn beëindigd anders dan door pensionering
of overlijden.
Indien het tijdstip van de beëindiging van het deelnemerschap ligt vóór het tijdstip
van de scheiding respectievelijk beëindiging van het geregistreerd partnerschap heeft
de gewezen partner een rechtstreekse aanspraak jegens het fonds op uitbetaling van
de helft van het ouderdomspensioen dat zou gelden indien de tot verevening
verplichte gewezen deelnemer uitsluitend zou hebben deelgenomen gedurende de
deelnemersjaren gelegen tussen de huwelijkssluiting respectievelijk aanvang van het
geregistreerd partnerschap en het tijdstip van scheiding respectievelijk beëindiging
van het geregistreerd partnerschap. Het in dit lid bedoelde deel van het pensioen dat
aan de gewezen partner zal worden uitbetaald wordt jaarlijks overeenkomstig de
bepalingen in artikel 10 verhoogd.
2.

In afwijking van lid 1, tweede volzin en lid 1 sub a wordt bij de verevening rekening
gehouden met een ander percentage respectievelijk een andere periode indien dit door
de partners conform de voorwaarden in de Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding is overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden respectievelijk
voorwaarden van geregistreerd partnerschap opgesteld op of na 1 mei 1995 of bij een
schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding respectievelijk beëindiging
van het geregistreerd partnerschap. Ten bewijze hiervan dient een gewaarmerkt
afschrift of uittreksel van de overeenkomst aan het fonds te worden overgelegd.
Indien de partners de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding hebben uitgesloten, dienen zij eveneens ten bewijze hiervan een
gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de in dit lid bedoelde overeenkomst aan het
fonds te overleggen.

3.

De contante waarde van het recht op uitbetaling van de gewezen partner en van het
conform artikel 7 c.q. 22 vastgestelde recht op bijzonder partnerpensioen kunnen
worden omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen voor de gewezen
partner, mits dit bij huwelijkse voorwaarden respectievelijk voorwaarden van
geregistreerd partnerschap opgesteld op of na 1 mei 1995 of bij een schriftelijke
overeenkomst met het oog op de echtscheiding respectievelijk beëindiging van het
geregistreerd partnerschap is overeengekomen.
De omgezette aanspraak zal overeenkomstig artikel 10 worden verhoogd.
De overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het
fonds is gehecht dat het instemt met bedoelde omzetting.
Het fonds verstrekt aan de gewezen partner een bewijsstuk van het eigen recht op
ouderdomspensioen. De (gewezen) deelnemer ontvangt daarvan een afschrift
alsmede een opgave van zijn verminderd ouderdomspensioen.
Dit lid is niet van toepassing bij scheiding van tafel en bed.
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4.

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

5.

Dit artikel is alleen van toepassing indien het fonds binnen twee jaar na de
scheidingsdatum respectievelijk datum van beëindiging van het geregistreerd
partnerschap het wettelijk voorgeschreven meldingsformulier heeft ontvangen.

Artikel 10. Verhoging van pensioenen

1.

Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken
worden aangepast.

2.

De jaarlijkse procentuele aanpassing van de pensioenaanspraken bedraagt minimaal
2%, en kan worden vermeerderd met het aantal procenten dat bepaald wordt volgens
lid 4.

3.

De pensioenrechten worden alleen dan verhoogd indien er sprake is van een positief
saldo zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel. Voor deze voorwaardelijke
toeslagverlening wordt derhalve geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen
premie betaald.

4.

Jaarlijks wordt het saldo van de rekening van baten en lasten van het fonds, na
vermindering met een door het bestuur noodzakelijk geachte toevoeging aan de
reserves c.q. na een vermeerdering uit die reserves, aangewend als koopsom voor
pensioenverhoging. Deze verhoging wordt uitgedrukt in een percentage van de tot en
met 31 december, direct voorafgaande aan de datum van verhoging, opgebouwde
aanspraken en ingegane pensioenen.

4.

Indien de totale geaccumuleerde verhoging in enige periode na 1973 meer is dan de
relatieve stijging van de inkomenscomponent in de apotheektarieven in die periode,
kan het bestuur besluiten het percentage bedoeld in lid 1 voor een bepaald jaar lager
vast te stellen dan uit het bepaalde in de leden 2 en 3 voortvloeit.

5.

Het bestuur draagt er zorg voor dat alle gerechtigden op gemakkelijke wijze kennis
kunnen nemen van de ter uitvoering van dit artikel genomen besluiten.

Artikel 11. Tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap

1.

Eindigt het deelnemerschap anders dan wegens pensionering of overlijden dan
behoudt de deelnemer aanspraak op het op de datum van beëindiging van het
deelnemerschap opgebouwde ouderdomspensioen, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5. Deze aanspraak is op het moment van beëindiging van het deelnemerschap
volledig gefinancierd.
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2.

Het fonds is op verzoek van de gewezen deelnemer in het geval van beëindiging van
de deelneming bevoegd mee te werken aan overdracht van de afkoopwaarde van de
in dit artikel bedoelde premievrije aanspraken aan een pensioenuitvoerder van de
nieuwe beroepspensioenregeling of van de nieuwe werkgever met het doel om
tegenover die pensioenuitvoerder onder aanwending van de afkoopsom pensioen of
aanspraken op pensioen te verwerven in het geval geen recht op een dergelijke
overdracht bestaat op grond van lid 3. Op een overdracht op als in het onderhavige
lid bedoeld is het bepaalde in artikel 86 van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling van toepassing.

3.

De gewezen deelnemer heeft in het geval van individuele beëindiging van de
deelneming als bedoeld in artikel 82 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling
het recht de afkoopwaarde van de in dit artikel bedoelde premievrije aanspraken te
doen overdragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe beroepspensioenregeling
of van de nieuwe werkgever met het doel om tegenover die pensioenuitvoerder onder
aanwending van de afkoopsom pensioen of aanspraken op pensioen te verwerven.
Bedoeld recht bestaat uitsluitend onder de voorwaarden vermeld in genoemd artikel.
De aanvraag om overdracht zal worden behandeld met inachtneming van het terzake
bepaalde in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte
beroepspensioenregeling.

Artikel 12. Voortzetting pensioenopbouw bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en
onbetaald verlof

1.

Indien de deelnemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is worden de
pensioenaanspraken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, berekend alsof
de betrokkene tot aan de normale pensioendatum jaarlijks premie zou betalen.
De mate waarin de voortzetting van de pensioenopbouw ten laste van het fonds
plaatsvindt wordt vastgesteld volgens de onderstaande tabel:
Bij een arbeidsongeschiktheid van:

80
65
55
45
35

Mate van premieovername door het
fonds

tot 100%
tot 80%
tot 65%
tot 55%
tot 45%
tot 35%

100%
72,5%
60%
50%
40%
0%

Het bestuur zal bij de vaststelling van de door het fonds over te nemen premie
rekening houden met de hoogte van de betaalde premies.
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2.

Indien de mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt, wijzigt vanaf het moment van
wijziging ook de mate van premieovername door het fonds en de daarmee
samenhangende voortzetting van de pensioenopbouw.

3.

In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel kan indien gedurende enige periode het
arbeidsongeschiktheidspercentage van een deelnemer lager is dan in enige
voorliggende periode de premieovername door het fonds op een hoger deel worden
vastgesteld, indien de deelnemer daar om verzoekt en indien wordt voldaan aan de
voorwaarden van dit artikel.
Indien het inkomen uit arbeid van de deelnemer minder bedraagt dan het inkomen
behorende bij de daling van de premieovername overeenkomstig artikel 3 lid 3,
waarbij voor het inkomen de desbetreffende ondergrens in de tabel in artikel 3 lid 3
wordt genomen, kan het bestuur besluiten de premieovername zodanig te verhogen
dat het inkomen behorende bij de daling van de premieovername door het fonds
overeenkomt met het inkomen uit arbeid.

4.

Na een daartoe ingediend verzoek bij het bestuur van het fonds beslist het bestuur of
en zo ja onder welke voorwaarden de deelnemer voor voortzetting van de
pensioenopbouw als bedoeld in lid 1 in aanmerking komt. Het verzoek dient in ieder
geval vergezeld te gaan van een verklaring van een officiële keuringsinstantie inzake
de graad van arbeidsongeschiktheid van de deelnemer. Bij ontbreken van een
dergelijke verklaring zal het bestuur een keuring aanvragen op kosten van de
deelnemer.

5

Onder verlof wordt verstaan een periode van onbetaald verlof met een maximum
van 18 maanden.

6.

Tijdens de periode van onbetaald verlof vindt risicodekking terzake van overlijden
plaats, gebaseerd op de basispremie die gold direct voorafgaande aan het
onbetaald verlof en die zou gelden indien geen gebruik van het onbetaald verlof
zou zijn gemaakt.

7.

Tijdens de periode van onbetaald verlof kan de deelnemer, na daartoe een
schriftelijk verzoek aan het bestuur te hebben gericht, de pensioenopbouw
onverminderd voortzetten.

Artikel 13. Afkoop van pensioen

1. Aanspraken op pensioen kunnen behoudens de gevallen genoemd in dit
pensioenreglement niet worden afgekocht, anders dan in de gevallen voorzien bij of
krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
Aanspraken op pensioen kunnen evenmin worden vervreemd of prijsgegeven, dan
wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen
voorzien bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
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2. Behoudens de situatie dat de gewezen deelnemer binnen twee jaar na beëindiging van
zijn deelneming een procedure tot waardeoverdracht is gestart, behoudt het fonds zich
het recht voor om, met inachtneming van hetgeen hierover is bepaald in artikel 78 van
de Wet verplichte beroepspensioenregeling, na afloop van deze twee jaar zonder
instemming van deze gewezen deelnemer zijn aanspraken op ouderdomspensioen af
te kopen.
3. Naast de situatie zoals genoemd in lid 2 van dit artikel behoudt het fonds zich tevens
het recht voor om, met inachtneming van hetgeen hierover bepaald is in artikel 78 van
de Wet verplichte beroepspensioenregeling, pensioenaanspraken van de gewezen
deelnemer op de reguliere ingangsdatum van het pensioen af te kopen, indien deze
datum ligt voor het verstrijken van de hiervoor genoemde periode van twee jaar.
Indien in deze situatie de betrokken gewezen deelnemer vervolgens besluit de
reguliere ingangsdatum conform artikel 5 van dit reglement te vervroegen, heeft het
bestuur van het fonds tevens de bevoegdheid het pensioen af te kopen op de
vervroegde pensioeningangsdatum.
4. Instemming van de gewezen deelnemer is vereist indien de in lid 2 van dit artikel
genoemde termijn langer dan twee jaar en zes maanden heeft geduurd.
5. Hetgeen in lid 2 en lid 3 van dit artikel is bepaald is tevens van toepassing op
deelnemingen die zijn beëindigd vóór 1 januari 2007, met dien verstande dat:
a. het toetsmoment om de omvang van de pensioenaanspraken te bepalen
wordt vastgelegd op 1 januari van het jaar van de reguliere ingangsdatum
van het pensioen; én,
b. het bestuur van het fonds alleen over mag gaan tot afkoop indien de
betrokken gewezen deelnemer daar geen bezwaar tegen maakt.
6. Het fonds heeft jegens de nabestaande het recht om een recht op partnerpensioen of
wezenpensioen af te kopen indien de uitkering van het partnerpensioen of het
wezenpensioen op jaarbasis op de ingangsdatum minder bedraagt dan het op basis van
artikel 78 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling bepaalde bedrag.
7. Afkoop van kleine aanspraken zes maanden ná ingang van het nabestaandenpensioen
kan alleen geschieden met instemming van de nabestaande.
8. Met betrekking tot nabestaandenpensioen dat reeds vóór 1 januari 2007 is ingegaan
heeft het bestuur van het fonds jegens de nabestaande het recht om ná instemming van
de nabestaande een recht op nabestaandenpensioen en eventuele andere
pensioenrechten ten behoeve van de nabestaanden van dezelfde (gewezen) deelnemer
af te kopen, indien de uitkering van het nabestaandenpensioen op jaarbasis op de
ingangsdatum minder bedroeg dan het op basis van artikel 78 van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling bepaalde bedrag.
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9. Met betrekking tot scheidingen op of ná 1 januari 2007 heeft het bestuur van het fonds
jegens de gewezen partner het recht om zonder instemming van de gewezen partner
binnen zes maanden na de scheiding een aanspraak op bijzonder partnerpensioen af te
kopen, indien de uitkering van het partnerpensioen op jaarbasis op de ingangsdatum
minder bedraagt dan het op basis van artikel 78 van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling bepaalde bedrag.
10. Afkoop van de in lid 9 bedoelde kleine aanspraak op bijzonder partnerpensioen zes
maanden ná de scheiding kan alleen geschieden met instemming van de gewezen
partner.
11. Met betrekking tot scheidingen vóór 1 januari 2007 heeft het bestuur van het fonds
jegens de gewezen partner het recht om ná instemming van de gewezen partner een
aanspraak op bijzonder partnerpensioen af te kopen, indien de uitkering van het
partnerpensioen op jaarbasis, getoetst op het moment van de scheiding, minder
bedraagt dan het op basis van artikel 78 van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling bepaalde bedrag.

Artikel 14. Flexibel pensioen

1. De pensioengerechtigde kan het fonds voor de pensioeningangsdatum dan wel binnen
3 maanden na ingang van het partnerpensioen verzoeken om variabele uitkering van
het pensioen.
Hierbij gelden de volgende regels:
- de keuze kan eenmalig worden gemaakt en gaat in op het tijdstip van ingang van
het pensioen en is onherroepelijk;
- de laagste uitkering zal niet minder zijn dan driekwart van de hoogste uitkering;
- deze mogelijkheid van variabele uitkering is van toepassing op het levenslange
ouderdomspensioen en het levenslange partnerpensioen.
2. De pensioengerechtigde kan het fonds voor de pensioeningangsdatum verzoeken om
de verhouding tussen het ouderdomspensioen en partnerpensioen vastgesteld volgens
artikel 7 lid 3 te wijzigingen. Het te kiezen percentage van het ouderdomspensioen is
gelegen binnen de bandbreedte van 10% tot en met 100% en is een veelvoud van 10%.
3. Een deelnemer kan het fonds voor de pensioeningangsdatum verzoeken om
vaststelling van een deeltijdpensioen uit te keren tijdens gedeeltelijke voortzetting van
de beroepsuitoefening en in omvang aansluitend bij de mate waarin de
beroepsuitoefening is gestaakt.
Ingeval van een deeltijdpensioen heeft de deelnemer eenmalig en onherroepelijk de
keuze wat betreft de ingangsdatum, wat betreft de mate van pensioen voor de eerste
periode en wat betreft een hogere mate van pensioen voor een of meer latere periodes
van gedeeltelijke voortzetting van de beroepsuitoefening. De keuze moet collectief
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actuarieel neutraal zijn voor het fonds, rekening houdend met de pensioenopbouw
tijdens de deeltijdperiode. Indien de mate waarin de beroepsuitoefening
achtereenvolgens wordt gestaakt niet meer aansluit bij de keuze voor de mate waarin
het pensioen achtereenvolgens wordt verhoogd wordt de mate waarin het pensioen
achtereenvolgens wordt verhoogd aangepast.
4. Het bestuur is bevoegd om nadere regels uit te vaardigen.
Artikel 15. Verzekeringen

Voorzover door het fonds mede ter dekking van pensioenaanspraken resp. voor
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekeringen zijn gesloten, zal het fonds
niet gehouden zijn ten aanzien van het gedeelte der pensioenaanspraken, dat door
verzekeringspolissen is gedekt, meer aan pensioenaanspraken uit te keren dan hetgeen
overeenkomt met de uit hoofde van de verzekeringspolissen ontvangen uitkeringen.
De polisvoorwaarden van de in dit artikel bedoelde verzekeringen zijn op verzoek van de
belanghebbenden ter inzage beschikbaar.
Artikel 16. Verplichte informatie

1. Een gevestigd apotheker of een tweede apotheker is verplicht, binnen een maand
nadat door hem wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2 lid 1 en binnen een
maand nadat door hem niet meer wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2 lid 1,
daarvan schriftelijk mededeling te doen aan het fonds, in beide gevallen onder
vermelding van zijn burgerlijke staat en onder opgave van de geboortedatum van de
deelnemer en van de eventuele partner.
2.

Iedere deelnemer is verplicht het fonds schriftelijk in kennis te stellen van:
a. een wijziging in zijn burgerlijke staat of geregistreerd partnerschap, binnen een
maand nadat zich zo'n wijziging voordoet, onder opgave van de geboortedatum
van de deelnemer en van de partner;
b. een beëindiging van een bij het fonds gemelde gezamenlijke huishouding, binnen
een maand nadat deze beëindiging zich heeft voorgedaan, onder opgave van de
geboortedatum van de deelnemer en van de partner.

3.

De deelnemer die op grond van het bepaalde in artikel 12 premievrijstelling wegens
arbeidsongeschiktheid geniet, is verplicht het fonds onmiddellijk in kennis te stellen
van elke wijziging in de graad van arbeidsongeschiktheid. De deelnemer geeft het
fonds op voorhand toestemming om bij de bevoegde keurende instantie informatie in
te winnen over elke wijziging in de graad van arbeidsongeschiktheid.
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Artikel 17. Uitbetaling van de pensioenrechten

1.

De uitbetaling van de pensioenrechten geschiedt, tegen overlegging van een
behoorlijk bewijs van in leven zijn van de rechthebbende ten genoegen van het
bestuur, door middel van overschrijving op het door de rechthebbende c.q. diens
wettelijke vertegenwoordiger opgegeven (post)bankrekeningnummer.
Tevens zullen andere stukken, welke door het bestuur of een
verzekeringsmaatschappij worden verlangd, moeten worden overgelegd.

2.

Indien door overlijden van een (gewezen) deelnemer een partner- en/of
wezenpensioen moet worden uitgekeerd, zal bovendien moeten worden overgelegd
een uittreksel uit het bevolkingsregister, aangevende de datum van het overlijden van
de betrokken (gewezen) deelnemer.

3.

Alle uitkeringen binnen Nederland geschieden zonder kosten voor de
rechthebbende(n) met uitzondering van de kosten voor het verstrekken van
bovenbedoelde bewijzen en verklaringen.

4.

Alle uitkeringen zullen geschieden in de in Nederland geldende wettelijke valuta.

5.

Het ouderdomspensioen zal worden uitgekeerd aan de gewezen deelnemer en de
eventuele gewezen partner conform artikel 9, het partnerpensioen aan de partner van
de (gewezen) deelnemer en het wezenpensioen aan de wettelijke vertegenwoordiger
van het kind of aan het/de hiervoor in aanmerking komende meerderjarige kind(eren).

6.

De door het fonds te verrichten uitkeringen zullen worden verminderd met die
belastingen en heffingen, welke het fonds ingevolge de ten tijde van de uitkering van
kracht zijnde wetten en/of besluiten verplicht is in te houden en/of af te dragen.

7.

In het geval van waardeoverdracht door het bestuur zullen de vereiste bescheiden
worden opgevraagd ter beoordeling van eventuele heffingen.

Artikel 18. Cessie

1.

De deelnemer respectievelijk de nabestaande heeft slechts recht op de aanspraken en
uitkeringen als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 8 en 12 leden 1 tot en met 3 van
dit reglement indien en voor zover niet een derde aansprakelijk is jegens de
deelnemer of de nabestaande tot vergoeding van bedragen overeenkomend met die
aanspraken en uitkeringen.

2. De deelnemer respectievelijk nabestaande zijn verplicht de (eventuele) vordering die
zij ter zake jegens een derde (kunnen) hebben te cederen aan het fonds. De kosten
van de cessie komen ten laste van het fonds.
3. Het fonds zal de deelnemer respectievelijk de nabestaande bij wijze van voorschot
een voorwaardelijke uitkering of aanspraak overeenkomend met de aanspraak of
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uitkering als bedoeld in artikelen 6 tot en met 8 en 12 leden 1 tot en met 3 van dit
reglement toekennen, direct nadat de in het vorige lid bedoelde cessie is voltooid. Dit
voorschot is niet terugvorderbaar en wordt door het fonds verrekend met de bedragen
die het fonds van een aansprakelijke derde vergoed krijgt.
Artikel 19. Intrekking verplichtstelling

Indien te eniger tijd de verplichtstelling tot het deelnemen in het fonds door de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mocht worden ingetrokken, eindigt het
deelnemerschap van alle deelnemers. Artikel 11 lid 1 is ten deze van overeenkomstige
toepassing. Het bestuur leeft alsdan de voorschriften na die de minister bij de intrekking
van de verplichtstelling heeft gegeven.
Artikel 20. Gemoedsbezwaarden

1.

De deelnemer ten aanzien van wie het bestuur van het fonds de overtuiging heeft
gekregen, dat hij gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering en dat
hij noch zichzelf, noch iemand anders, noch zijn eigendommen heeft verzekerd,
wordt op een schriftelijke met redenen omklede ondertekende aanvraag door het
bestuur ontheven van de verplichting tot deelname in de in de statuten en dit
pensioenreglement neergelegde pensioenregeling. Aan de ontheffing kunnen
voorschriften worden verbonden die noodzakelijk zijn in verband met de
administratie van het fonds. Van de verleende ontheffing wordt door het fonds een
bewijs uitgereikt.

2.

De deelnemer, die op grond van lid 1 vrijstelling heeft gekregen, is verplicht aan het
fonds het bedrag te betalen, dat hij als premie verschuldigd zou zijn, indien hij geen
vrijstelling had verkregen.

3.

Deze door het fonds van de deelnemer ontvangen bedragen worden ten name van de
deelnemer gestort op een spaarrekening bij een bankinstelling te zijner keuze of,
indien de deelnemer niet binnen drie maanden nadat hij door het bestuur van de
verleende vrijstelling in kennis is gesteld, schriftelijk aan het bestuur heeft
medegedeeld bij welke bankinstelling de bedragen dienen te worden gestort, op een
spaarrekening bij de Postbank.
Het saldo van de spaarrekening is geblokkeerd tot de eerste van de maand na
beëindiging van de beroepsuitoefening na de 60-jarige leeftijd of de normale
pensioendatum c.q. de eerdere datum van overlijden.

4.

Het bestuur is verplicht een ontheffing in te trekken, indien:
a. de betrokkene dit verzoekt;
b. de gemoedsbezwaren, op grond waarvan vrijstelling is verleend, niet meer
aanwezig zijn.
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5.

Het bestuur is bevoegd een ontheffing in te trekken, indien de betrokkene de daarbij
gestelde voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

6.

Indien het bestuur op grond van het bepaalde in de leden 4 en 5 de ontheffing intrekt,
worden de bepalingen van de statuten en dit pensioenreglement op de betrokkene van
kracht vanaf het tijdstip, waarop de verleende vrijstelling wordt ingetrokken.

Artikel 21. Hardheidsbepaling

Het bestuur is bevoegd, gehoord de actuaris, op verzoek van een belanghebbende, af te
wijken van het in dit pensioenreglement bepaalde, in de gevallen waarin het bestuur van
oordeel is dat de toepassing van het pensioenreglement tot, gezien de omstandigheden,
onredelijke of ongewenste consequenties voert.
Artikel 22. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

1.

Dit pensioenreglement treedt in werking op 1 januari 2006 en vervangt voor de
deelnemers het voordien geldende reglement. Het is voor het laatst gewijzigd met
ingang van 1 januari 2008.

2.

Voor de deelnemers op wie het pensioenreglement 2000 met ingang van
1 januari 2000 van toepassing was, gelden de volgende overgangsbepalingen
(overgangsbepalingen 2000):
a. Het per 31 december 1999 opgebouwde ouderdomspensioen en
huwelijkspartnerpensioen dan wel partnerpensioen op grond van artikel 7 van het
per 31 december 1999 geldende reglement wordt per 1 januari 2000 aangemerkt
als premievrij ouderdomspensioen en partnerpensioen, waarbij op het
ouderdomspensioen sub f van toepassing is en op het partnerpensioen sub b, sub c
en sub d van toepassing is.
b. De contante waarde van het per 31 december 1999 opgebouwde
huwelijkspartnerpensioen dan wel partnerpensioen wordt omgezet in een
gegarandeerd partnerpensioen berekend met een ingebouwde stijging van 2%
gedurende de periode tot de normale pensioendatum of tot het eerdere overlijden
in plaats van een ingebouwde stijging met 2% gedurende de gehele
verzekeringsduur.
Indien het in 1999 verzekerde partnerpensioen hoger is dan het in 2000
verzekerde partnerpensioen conform artikel 6, wordt een aanvullend
partnerpensioen verzekerd. Dit aanvullend partnerpensioen is een partnerpensioen
met direct ingaand risico en is gelijk aan het in 1999 verzekerde partnerpensioen
verminderd met het in 2000 verzekerde partnerpensioen conform artikel 6,
evenwel gemaximeerd op het gegarandeerde partnerpensioen.
Het resterende gedeelte van het gegarandeerde partnerpensioen wordt omgezet in
een partnerpensioen met een tot de 62-jarige leeftijd van de deelnemer uitgesteld
risico.
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c. Indien het deelnemerschap anders dan door overlijden eindigt voor de
62-jarige leeftijd, dan wordt het partnerpensioen met het tot 62-jarige leeftijd
uitgestelde risico op de datum van beëindiging van het deelnemerschap omgezet
in een partnerpensioen met direct ingaand risico. Het aanvullend partnerpensioen
blijft gehandhaafd.
d. Indien het deelnemerschap eindigt na de 62-jarige leeftijd, dan wordt op
62-jarige leeftijd het partnerpensioen met het tot de 62-jarige leeftijd uitgestelde
risico omgezet in een partnerpensioen met een tot de pensioeningangsdatum
uitgesteld risico. Bij beëindiging van het deelnemerschap tussen de 62-jarige
leeftijd en de pensioeningangsdatum anders dan door overlijden wordt het
partnerpensioen met het tot de pensioeningangsdatum uitgestelde risico op de
datum van beëindiging van het deelnemerschap omgezet in een partnerpensioen
met een direct ingaand risico.
e. Voor de sub b, sub c en sub d genoemde omzettingen geldt steeds dat de contante
waarden van de pensioenaanspraken voor en na omzetting gelijk zijn.
f. In verband met de wijziging van de normale pensioenleeftijd van 65 jaar naar
62 jaar en ingebouwde stijging van 2% gedurende de gehele verzekeringsduur
naar 2% gedurende de periode tot de normale pensioendatum, zullen de per
31 december 1999 opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen worden
omgezet, zodanig dat de voorziening pensioenverplichtingen voor de deelnemer
voor en na omzetting gelijk is.
g. Indien een deelnemer in het jaar 2000 of 2001 verzoekt om toepassing van artikel
14 lid 2, kan op verzoek van de deelnemer een evenredig gedeelte van de per
31 december 1999 dan wel per 31 december 2000 aanwezige voorziening voor
het opgebouwde ouderdomspensioen op dezelfde wijze worden belegd.
3. Op degene die op of na 1 januari 2006 recht heeft op een uitkering op grond van de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft artikel 12 zoals dat luidde op
31 december 2005 van toepassing gedurende de periode waarover hij recht heeft of
weer krijgt op die uitkering.
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