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van AEGON Levensverzekering N.V. 

voor de werknemers op wie van toepassing was de 
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de stichting “Algemeen mijnwerkersfonds van de 

steenkolenmijnen in Limburg”. 
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Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In dit pensioenreglement wordt verstaan onder: 

 
a. aanspraakgerechtigde: de persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; 
 
b. AOW gerechtigde 
 leeftijd:   de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a van de Algemene 

Ouderdomswet; 

 

c. deelnemer:   de werknemer of gewezen werknemer waarvoor de verzekeraar 
premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid verleent en die op grond 
van deze pensioenregeling pensioenaanspraken verwerft; 

 
d. dienstbetrekking:  de rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer; 
 
e. gepensioneerde:  de pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan;  

 
f. gewezen deelnemer: de gewezen werknemer die op grond van deze pensioenregeling bij 

beëindiging van de deelneming aan het pensioenfonds een 
pensioenaanspraak heeft behouden tegenover de verzekeraar; 

 
g. kind:    een kind tot wie de gewezen deelnemer voor de pensioendatum als ouder 

in familierechterlijke betrekking stond of het stief- of pleegkind van de 

gewezen deelnemer dat door deze als eigen kind wordt onderhouden en 
opgevoed, mits dit onderhoud en deze opvoeding zijn aangevangen voor 
de pensioendatum; 

 
h. overeenkomst:  de overeenkomst tussen het pensioenfonds en de verzekeraar over de 

uitvoering van deze pensioenregeling; 

 
i. partner:   de persoon die: 

- voor het einde van het deelnemerschap gehuwd is met de gewezen 
deelnemer of gepensioneerde en hiervan niet is gescheiden,  
alsmede  

- de persoon die voor het einde van het deelnemerschap een 
geregistreerd partnerschap is aangegaan met de gewezen deelnemer 

of gepensioneerde en dit geregistreerd partnerschap niet heeft 

beëindigd; 
 
j. pensioenaanspraak: het recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd een 

overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening; 
 

k. pensioenfonds:  de stichting “Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in 
Limburg”; 

 
l. pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van deze pensioenregeling het pensioen is 

ingegaan; 
 
m. pensioendatum:  de dag waarop de gewezen deelnemer 65 jaar wordt of de eerder 

bepaalde ingangsdatum op grond van het op 31 juli 2014 geldende 
pensioenreglement van het pensioenfonds; 

 
n. pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de werkgever en een werknemer is overeengekomen 

betreffende pensioen; 
 
o. pensioenrecht:  het recht op een ingegaan pensioen, uitgezonderd voorwaardelijke 

toeslagen; 
 
p. pensioenregeling:  de pensioenregeling op grond van de pensioenovereenkomst; 
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q.  pensioenverplichting: de verplichtingen van de verzekeraar uit hoofde van pensioenaanspraken 
en pensioenrechten; 

 
r. scheiding:   - echtscheiding; 
     - ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed; 
     - beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door 

overlijden, vermissing of omzetting van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk; 

 
s. scheidingsdatum:  de datum waarop de scheiding of ontbindingsbeschikking is ingeschreven 

in de registers van de burgerlijke stand. Voor de beëindiging van het 
geregistreerde partnerschap zonder tussenkomst van de rechter is dit de 

datum waarop de gewezen deelnemer en de gewezen partner een 

schriftelijke verklaring ondertekenen; 
   
t. toeslag:   een verhoging van: 

- een pensioenrecht; 
- een pensioenaanspraak van een gewezen deelnemer; 
- een pensioenaanspraak van een deelnemer die geen verband houdt 

met een verhoging van de pensioengrondslag, de toename van het 
in aanmerking te nemen aantal jaren of een wijziging van deze 
pensioenregeling; 

- een pensioenaanspraak van een gepensioneerde ten behoeve van 
de partner; 

 
u. verzekeraar:  AEGON Levensverzekering N.V., gevestigd te Den Haag; 

 
v. werknemer:   degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid 

verricht voor de werkgever. 
 
 
Artikel 2. Strekking van dit pensioenreglement 

1. Dit pensioenreglement is tot stand gekomen door overdracht van de bij het pensioenfonds 

ondergebrachte pensioenaanspraken en pensioenrechten aan de verzekeraar per 1 augustus 2014. 
Met ingang van 1 augustus 2014 is het pensioenreglement van het pensioenfonds vervallen. Vanaf 
deze datum worden de tot datum overdracht opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten 
beheerst door dit pensioenreglement. 

 
2. Dit pensioenreglement betreft uitsluitend premievrije pensioenaanspraken en pensioenrechten per 

1 augustus 2014. Deze zijn opgenomen in de opgave  die door of namens de verzekeraar aan de 

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden verstrekt is. In deze pensioenregeling worden geen 
nieuwe deelnemers opgenomen en worden geen pensioenaanspraken meer verworven. 

 
3. Dit pensioenreglement vervalt voor de pensioenrechten en de al opgebouwde pensioenaanspraken, 

zodra de waarde daarvan wordt overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder. 
 

 
Artikel 3. Karakter van de pensioenregeling 

Deze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst en voorziet in een vastgestelde pensioenuitkering. 
Deze pensioenregeling maakt deel uit van de tussen de werkgever en werknemer afgesloten 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 
 
 

Artikel 4. Aanspraak- en pensioengerechtigden 

In deze pensioenregeling is opgenomen degene die op 31 juli 2014 aanspraak- of pensioengerechtigde 
was op grond van de pensioenregeling van het pensioenfonds, volgens het op 1 augustus 1919 in 
werking getreden pensioenreglement van het pensioenfonds en voor wie op 1 augustus 2014 de 
pensioenaanspraken of pensioenrechten zijn overgedragen aan de verzekeraar. 
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Artikel 5. Pensioenen 

1. De volgende pensioenen zijn van toepassing: 
- levenslang ouderdomspensioen; 
- tijdelijk ouderdomspensioen; 
- levenslang partnerpensioen; 
- tijdelijk partnerpensioen; 

- wezenpensioen. 
 

De pensioenen die van toepassing zijn op de gewezen deelnemer of gepensioneerde blijken uit het 
overzicht dat door of namens de verzekeraar verstrekt is per 1 augustus 2014. 

 

2. De gewezen deelnemer of gepensioneerde met een partner heeft op elk moment slechts aanspraak 
op partnerpensioen voor één partner. 

 
3. De pensioenen zijn verzekerd door middel van een overeenkomst met de verzekeraar.  
 
4. De pensioenen worden ook beheerst door: 

- de overeenkomst en 
- de daarbij behorende verzekeringsvoorwaarden en 

- wettelijke voorschriften. 
Dit betekent dat de pensioenen een vermindering kunnen ondergaan in die gevallen zoals bepaald 
in dit pensioenreglement en de overeenkomst met bijbehorende verzekeringsvoorwaarden.  

 
 
Artikel 6. Levenslang ouderdomspensioen 

Het levenslange ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd per maand 

achteraf, tot het einde van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt. 
 
 
Artikel 7. Tijdelijk ouderdomspensioen 

Het tijdelijk ouderdomspensioen gaat in op de dag waarop de gewezen deelnemer aan de in het op 31 juli 
2014 geldende pensioenreglement van het pensioenfonds genoemde voorwaarden voldoet. Het tijdelijk 
ouderdomspensioen wordt uitgekeerd tot de dag waarop de gepensioneerde 65 jaar wordt, maar uiterlijk 

tot het einde van de maand waarin de gepensioneerde voordien overlijdt. 
 
 
Artikel 8. Levenslang partnerpensioen 

1. Het levenslange partnerpensioen gaat in: 
 a. na overlijden van de gepensioneerde op de eerste dag van de maand volgend op de maand 

waarin de gepensioneerde overlijdt 
 b. in andere gevallen op de dag nadat de gewezen deelnemer is overleden 
 en het wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de partner overlijdt of hertrouwt. 
 
2. De volgens de pensioenregeling van het pensioenfonds geldende kortingsregeling blijft van kracht. 

Bij hertrouwen van de gerechtigde op de uitkering van levenslang partnerpensioen (hierna in dit 
lid: “de gerechtigde” ) vervalt het recht op uitkering van het levenslang partnerpensioen op de 

laatste dag van de maand waarin de gerechtigde hertrouwt. Na eventuele beëindiging van dat 
huwelijk door overlijden van de nieuwe huwelijkspartner van de gerechtigde, herleeft het recht op 
uitkering van het levenslange partnerpensioen, vanaf dat moment voor de toekomst. Op die 
uitkering wordt in mindering gebracht het pensioen dat de gerechtigde toekomt ingevolge een 

verzekering in verband met een dienstbetrekking van de overleden nieuwe huwelijkspartner.  
 
 

Artikel 9. Tijdelijk partnerpensioen 

1. Het tijdelijk partnerpensioen gaat in: 
 a. na overlijden van de gepensioneerde op de eerste dag van de maand volgend op de maand 

waarin de gepensioneerde overlijdt 
 b. in andere gevallen op de dag nadat de gewezen deelnemer is overleden 
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 en het wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de partner overlijdt, doch uiterlijk tot 
de eerste van de maand waarin de partner 65 jaar wordt of hertrouwt. 

 
2. De volgens de pensioenregeling van het pensioenfonds geldende kortingsregeling blijft van kracht. 

Bij hertrouwen van de gerechtigde op de uitkering van tijdelijk partnerpensioen (hierna in dit lid: 
“de gerechtigde”) vervalt het recht op uitkering van het tijdelijke partnerpensioen op de laatste 

dag van de maand waarin de gerechtigde hertrouwt. Na eventuele beëindiging van dat huwelijk 
door overlijden van de nieuwe huwelijkspartner van de gerechtigde, herleeft het recht op uitkering 
van het tijdelijke partnerpensioen, vanaf dat moment voor de toekomst. Op die uitkering wordt in 
mindering gebracht het pensioen dat de gerechtigde toekomt ingevolge een verzekering in verband 
met een dienstbetrekking van de overleden nieuwe huwelijkspartner.  
 

 

Artikel 10. Wezenpensioen 

1. Na overlijden van de gewezen deelnemer of de gepensioneerde gaat voor ieder van de 
aanspraakgerechtigde kinderen een wezenpensioen in.  
Aanspraakgerechtigd zijn de kinderen die 
a. jonger zijn dan 16 jaar; 
b. 16 jaar of ouder, maar nog geen 21 jaar zijn, zolang: 

- of hun voor werkzaamheden beschikbare tijd voor 5 dagdelen of meer in beslag wordt 
genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een 
beroep, 

- of zij ten gevolge van ziekte of gebreken niet in staat zijn om 55% te verdienen van 
hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke 
omstandigheden verkeren, kunnen verdienen en daartoe ook, hetzij in het afgelopen 

jaar niet in staat zijn geweest, hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar niet in 

staat zullen zijn. 
 

2. Het wezenpensioen gaat in: 
 a. na overlijden van de gepensioneerde op de eerste dag van de maand volgend op de maand 

waarin de gepensioneerde overlijdt 
 b. in andere gevallen op de dag nadat de gewezen deelnemer is overleden. 
 

 Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin het kind niet meer 
voldoet aan de in het voorgaande lid vermelde voorwaarden of overlijdt. 

 
3. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien er geen partner (meer) is die aanspraak heeft op 

partnerpensioen. 
 

 

Artikel 11. Geen toeslagen op pensioenen 

Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geen toeslagen verleend. 
 
In afwijking van het bepaalde in dit artikel, wordt per 1 januari 2015 een eenmalige toeslag verleend die 
gefinancierd wordt uit het liquidatiesaldo van het pensioenfonds.  
Na 1 januari 2015 zal nooit meer een toeslag worden verleend. 
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Scheiding 
 
Artikel 12. Gevolgen van scheiding 

1. In geval van scheiding heeft de (gewezen) partner recht op verevening van het 

ouderdomspensioen volgens het bepaalde in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. 
Deze wet bepaalt dat de (gewezen) partner recht krijgt op uitbetaling van een deel van het 
ouderdomspensioen.  
 
In afwijking van de omschrijving in het artikel 'Begripsomschrijvingen' wordt, uitgezonderd lid 4, in 
dit artikel onder 'scheiding' verstaan 'einde van het huwelijk door echtscheiding of scheiding van 

tafel en bed'. 

 
2. Het recht op verevening kan rechtstreeks tegenover de verzekeraar geldend worden gemaakt 

indien de scheiding binnen twee jaar na de scheidingsdatum aan de verzekeraar wordt gemeld. 
 
De verzekeraar betaalt dan het aan de (gewezen) partner toekomende deel van het ingegane 
ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan de (gewezen) partner. De uitbetaling aan de (gewezen) 
partner eindigt bij overlijden van de gepensioneerde, maar uiterlijk bij het eerder overlijden van de 

(gewezen) partner. 
 
Indien de scheiding niet tijdig aan de verzekeraar is gemeld, kan de (gewezen) partner het recht 
op verevening uitsluitend nog tegenover de gepensioneerde uitoefenen. 

 
3. Het ouderdomspensioen van de gewezen deelnemer of gepensioneerde wordt verminderd met het 

aan de (gewezen) partner toekomende deel ervan. Deze vermindering vervalt bij overlijden van de 

(gewezen) partner. 
 
4. De gewezen partner verkrijgt bij scheiding aanspraak op bijzonder partnerpensioen volgens het 

bepaalde in de Pensioenwet.  
 
5. Het bepaalde in dit artikel vindt geen toepassing, indien de gewezen deelnemer of gepensioneerde 

en diens (gewezen) partner bij huwelijkse voorwaarden of een schriftelijk gesloten overeenkomst 
met het oog op de echtscheiding anders zijn overeengekomen en de verzekeraar hieraan 
schriftelijk instemming heeft verleend. 
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Waardeoverdracht 
 
Artikel 13. Waardeoverdracht 

1. Op verzoek van de gewezen deelnemer wordt de waarde van de verworven pensioenaanspraken bij 

beëindiging van de dienstbetrekking overgedragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe 
werkgever. 
De overgedragen waarde wordt omgezet in aanspraken volgens de pensioenregeling van de nieuwe 
werkgever. 

 
2. Een gewezen deelnemer die de mogelijkheid tot waardeoverdracht overweegt, moet binnen zes 

maanden na aanvang van de verwerving van pensioenaanspraken in de door de ontvangende 

pensioenuitvoerder uitgevoerde pensioenregeling een opgave hebben gevraagd van de 
pensioenaanspraken aan de ontvangende pensioenuitvoerder. Daarna moet de gewezen deelnemer 
het verzoek tot waardeoverdracht doen aan de ontvangende pensioenuitvoerder. 

 
3. Overdracht van de waarde van het partnerpensioen is slechts mogelijk na schriftelijke instemming 

van de eventuele partner van de gewezen deelnemer. 
Het eventuele bijzonder partnerpensioen kan niet worden overgedragen. 

 
4. De wijze waarop de overdracht plaatsvindt alsmede de vaststelling van de overdrachtswaarde 

geschiedt overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke voorschriften. 
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Pensioenbetalingen 
 
Artikel 14. Uitbetaling van de pensioenen 

De pensioenen worden uitbetaald in euro’s door de verzekeraar in maandelijkse termijnen achteraf. 

In geval van uitbetaling op een buitenlandse bankrekening komen de eventuele kosten die de 
buitenlandse bank in rekening brengt voor rekening van de pensioengerechtigde. Een uitbetaling op een 
buitenlandse bankrekening kan ook per kwartaal of jaarlijks plaatsvinden. 
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Slotbepalingen 
 
 
Artikel 15. Fiscale maxima 

Het pensioen gaat niet uit boven het fiscale maximum als bedoeld in de Wet op de Loonbelasting 1964. 
 
 
Artikel 16. Afkoop, vervreemden, prijsgeven en zekerstellen van pensioenaanspraken 

1. De in de pensioenregeling toegekende aanspraken kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of 

prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de 
gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. 

 
2. Indien op het moment van ingang van het levenslang ouderdomspensioen de uitkering op jaarbasis 

lager is dan het krachtens artikel 66 van de Pensioenwet bedoelde bedrag, heeft de verzekeraar na 
toestemming van de gewezen deelnemer of de gepensioneerde het recht om op dat moment een 
uitkering ineens te verstrekken ter grootte van de afkoopwaarde van het opgebouwde 
ouderdomspensioen onder aftrek van de wettelijk verschuldigde inhoudingen. Als gevolg van deze 
uitkering ineens komt de aanspraak op het ouderdomspensioen te vervallen. 

 
3. Indien op het moment van ingang van het levenslang partnerpensioen of wezenpensioen de 

uitkering op jaarbasis lager is dan het in lid 2 genoemde bedrag, heeft de verzekeraar het recht om 
de gewezen partner of wezen binnen zes maanden na dat moment een uitkering ineens te 
verstrekken ter grootte van de afkoopwaarde van het opgebouwde partner- of wezenpensioen 

onder aftrek van de wettelijk verschuldigde inhoudingen. Als gevolg van deze uitkering ineens 

komt de aanspraak op het partner- of wezenpensioen te vervallen. 
 
4. Indien als gevolg van scheiding een bijzonder partnerpensioen aan de gewezen partner wordt 

toegekend, en de uitkering op jaarbasis lager is dan het in lid 2 genoemde bedrag, heeft de 
verzekeraar het recht om de gewezen partner op het moment van scheiding een uitkering ineens 
ter grootte van de afkoopwaarde van het opgebouwde partnerpensioen onder aftrek van de 
wettelijk verschuldigde inhoudingen te verstrekken. Als gevolg van deze uitkering ineens komt de 

aanspraak op het bijzonder partnerpensioen te vervallen. 
 
 
Artikel 17. Verplichting tot medewerking 

1. Ieder die pensioenen verwerft is verplicht aan de goede uitvoering van deze pensioenregeling mee 
te werken. Dit houdt in dat ieder alle gegevens (bijvoorbeeld een adreswijziging) en bewijsstukken 

verstrekt, die de verzekeraar nodig heeft. 

 
2. Voor zover door het geven van onjuiste inlichtingen of ten gevolge van nalatigheid in het geven 

van inlichtingen de uit deze pensioenregeling voortvloeiende pensioenverplichtingen niet door 
verzekeringen zijn gedekt, kan aan deze pensioenregeling terzake geen recht op pensioen 
tegenover de werkgever en de verzekeraar worden ontleend. 

 

 
Artikel 18. Aanpassing van de pensioenaanspraken 

1. Indien sociale wetten, fiscale wetten of verplicht gestelde pensioenvoorzieningen worden ingevoerd 
of gewijzigd, zal de verzekeraar, indien hij daartoe termen aanwezig acht, deze 
pensioenregeling - met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften - aan de gewijzigde 
omstandigheden aanpassen. 

 

2. Indien de verzekeraar tot het in het voorgaande lid vermelde wenst over te gaan, stelt hij de 
aanspraakgerechtigden hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis. 
De op grond van al gedane betalingen verworven pensioenen zullen echter niet worden aangetast. 

 
3. De verzekeraar is niet aansprakelijk voor een als gevolg van toepassing van wettelijke 

voorschriften ontstane vermindering van de pensioenen. 
 

 



Pensioenreglement 
 
 

 

 

 

 9 van 9 

Artikel 19. Klachtenregeling van de verzekeraar 

Aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden kunnen klachten en geschillen die betrekking hebben op 
de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze pensioenregeling voorleggen aan AEGON, 
Postbus 23020, 8900 MZ Leeuwarden. 
 
 

Artikel 20. Datum inwerkingtreding 

Deze pensioenregeling treedt in werking op 1 augustus 2014. 
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Bijlage 1: Afkoopvoeten 
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 AMF FACTOREN T.B.V. AFKOOP GERINGE PENSIOENEN (SEKSENEUTRAAL) 
Geldend vanaf 1-1-2014  

                     PT65                      PV65                    LPT65               LPV65           PV60T65      PV60 
lft op tot 65 op vanaf 65 mvz wp tot 65 mvz wp vanaf 

65 
op vanaf 60 tot 
65 

op vanaf 60 

17 26,153 2,762 0,258 0,474 1,081 3,844 
18 25,937 2,875 0,267 0,495 1,125 4,000 
19 25,713 2,992 0,275 0,516 1,171 4,163 
20 25,482 3,114 0,282 0,539 1,219 4,333 
21 25,241 3,241 0,288 0,562 1,268 4,508 
22 24,991 3,372 0,295 0,587 1,319 4,691 
23 24,731 3,508 0,302 0,612 1,372 4,880 
24 24,459 3,649 0,310 0,639 1,427 5,075 
25 24,176 3,795 0,319 0,667 1,483 5,278 
26 23,881 3,946 0,329 0,697 1,541 5,487 
27 23,574 4,102 0,340 0,727 1,602 5,704 
28 23,254 4,264 0,351 0,759 1,664 5,928 
29 22,922 4,432 0,362 0,793 1,728 6,159 
30 22,578 4,605 0,373 0,828 1,794 6,399 
31 22,220 4,784 0,385 0,865 1,862 6,645 
32 21,849 4,968 0,395 0,903 1,931 6,899 
33 21,464 5,159 0,407 0,943 2,001 7,160 
34 21,064 5,355 0,418 0,985 2,073 7,429 
35 20,649 5,558 0,430 1,029 2,146 7,703 
36 20,219 5,766 0,441 1,074 2,220 7,986 
37 19,774 5,980 0,452 1,122 2,295 8,275 
38 19,314 6,200 0,463 1,171 2,371 8,570 
39 18,839 6,425 0,473 1,222 2,447 8,872 
40 18,350 6,656 0,481 1,274 2,525 9,181 
41 17,844 6,892 0,489 1,329 2,603 9,495 
42 17,322 7,133 0,498 1,385 2,682 9,816 
43 16,784 7,379 0,506 1,443 2,764 10,143 
44 16,230 7,628 0,514 1,502 2,849 10,478 



Pensioenreglement 
 

 

 
 
 

 

 2 van 3 

45 15,660 7,882 0,521 1,563 2,938 10,820 
46 15,076 8,141 0,525 1,626 3,032 11,173 
47 14,475 8,405 0,527 1,690 3,133 11,538 
48 13,858 8,676 0,525 1,754 3,241 11,917 
49 13,225 8,953 0,521 1,820 3,357 12,310 
50 12,574 9,238 0,514 1,885 3,480 12,718 
51 11,903 9,531 0,503 1,951 3,610 13,141 
52 11,210 9,835 0,491 2,017 3,745 13,580 
53 10,495 10,151 0,475 2,082 3,884 14,034 
54 9,756 10,480 0,456 2,147 4,024 14,504 
55 8,993 10,823 0,433 2,210 4,166 14,989 
56 8,204 11,183 0,405 2,273 4,305 15,488 
57 7,390 11,559 0,373 2,333 4,441 16,000 
58 6,550 11,952 0,337 2,390 4,569 16,521 
59 5,683 12,359 0,298 2,444 4,686 17,045 
60 4,790 12,781 0,259 2,495 4,788 17,569 
61 3,872 13,216 0,218 2,541 3,870 17,086 
62 2,931 13,664 0,178 2,580 2,929 16,593 
63 1,970 14,124 0,136 2,615 1,969 16,093 
64 0,992 14,595 0,096 2,645 0,992 15,587 
65 0,000 15,076 0,059 2,668 0,000 15,076 
66 0,000 14,560 0,029 2,685 0,000 14,560 
67 0,000 14,039 0,008 2,693 0,000 14,039 
68 0,000 13,507 0,000 2,694 0,000 13,507 
69 0,000 12,967 0,000 2,690 0,000 12,967 
70 0,000 12,420 0,000 2,685 0,000 12,420 
71 0,000 11,866 0,000 2,679 0,000 11,866 
72 0,000 11,312 0,000 2,668 0,000 11,312 
73 0,000 10,760 0,000 2,651 0,000 10,760 
74 0,000 10,211 0,000 2,628 0,000 10,211 
75 0,000 9,672 0,000 2,597 0,000 9,672 
76 0,000 9,147 0,000 2,558 0,000 9,147 
77 0,000 8,634 0,000 2,513 0,000 8,634 
78 0,000 8,137 0,000 2,462 0,000 8,137 
79 0,000 7,658 0,000 2,404 0,000 7,658 
80 0,000 7,193 0,000 2,339 0,000 7,193 



Pensioenreglement 
 

 

 
 
 

 

 3 van 3 

81 0,000 6,744 0,000 2,268 0,000 6,744 
82 0,000 6,308 0,000 2,191 0,000 6,308 
83 0,000 5,891 0,000 2,109 0,000 5,891 
84 0,000 5,490 0,000 2,026 0,000 5,490 
85 0,000 5,105 0,000 1,945 0,000 5,105 
86 0,000 4,745 0,000 1,867 0,000 4,745 
87 0,000 4,409 0,000 1,791 0,000 4,409 
88 0,000 4,105 0,000 1,717 0,000 4,105 
89 0,000 3,841 0,000 1,615 0,000 3,841 
90 0,000 3,614 0,000 1,513 0,000 3,614 
91 0,000 3,442 0,000 1,403 0,000 3,442 
92 0,000 3,190 0,000 1,320 0,000 3,190 
93 0,000 2,968 0,000 1,241 0,000 2,968 
94 0,000 2,762 0,000 1,165 0,000 2,762 
95 0,000 2,570 0,000 1,099 0,000 2,570 
96 0,000 2,409 0,000 1,032 0,000 2,409 
97 0,000 2,264 0,000 0,970 0,000 2,264 
98 0,000 2,132 0,000 0,911 0,000 2,132 
99 0,000 2,013 0,000 0,858 0,000 2,013 
100 0,000 1,907 0,000 0,805 0,000 1,907 
101 0,000 1,811 0,000 0,756 0,000 1,811 
102 0,000 1,726 0,000 0,714 0,000 1,726 
103 0,000 1,650 0,000 0,678 0,000 1,650 
104 0,000 1,582 0,000 0,645 0,000 1,582 
105 0,000 1,522 0,000 0,616 0,000 1,522 
106 0,000 1,468 0,000 0,589 0,000 1,468 
107 0,000 1,421 0,000 0,566 0,000 1,421 
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Bijlage 2: Verzekerd kapitaal bij overlijden  
(begrafenisgeld) 
 
 
Verzekerd kapitaal bij overlijden 
 
1. Het verzekerd kapitaal komt tot uitkering op de dag van overlijden van: 

a.  een gepensioneerde, wiens pensioen is ingegaan vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd, 
 of een van zijn gezinsleden; 

b.  een partner, die recht heeft op een partnerpensioen en wier echtgenoot is overleden 
 tijdens deelnemerschap of daarna, indien dit lidmaatschap is geëindigd met recht op een 

 onmiddellijk ingaand pensioen, of een van haar gezinsleden; 
 c. een kind, ten behoeve van hetwelk recht op wezenpensioen bestaat. 

 

2. De hoogte van het verzekerd kapitaal bij overlijden blijkt uit het overzicht dat door de verzekeraar 
verstrekt wordt per 1 augustus 2014. 

 
3. Begunstigd voor de uitkering van het kapitaal bij overlijden zijn in onderstaande volgorde: 
 a. in geval van overlijden van de gepensioneerde: de partner; 

in geval van overlijden van de partner: de gepensioneerde; 
 b. de kinderen van de pensioengerechtigde; 

 c. de erfgenamen van de pensioengerechtigde. 
 
4. Het kapitaal bij overlijden wordt in één keer uitgekeerd. 


