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PENSIOENREGLEMENT AANVULLEND MIDDELLOON ZOALS IS BEPAALD IN HET
ARTIKEL “AANVULLENDE REGELING VOOR OUDERDOMS-, PARTNER- EN
WEZENPENSIOEN” VAN HET PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON
Artikel 1.

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit pensioenreglement gelden de begripsomschrijvingen uit de statuten en het
pensioenreglement middelloon van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en
Voedselvoorzieningshandel verder te noemen; de stichting. Ook de overige bepalingen van deze
pensioenreglementen, voor zover hierna niet uitdrukkelijk uitgesloten, zijn op deze aanvullende
pensioenregeling van toepassing.

Artikel 2.

Uitvoeringsovereenkomst

De aangesloten onderneming kan voor haar werknemers een pensioenregeling treffen die
overeenkomstig de bepalingen van dit pensioenreglement door de stichting wordt uitgevoerd. Daartoe
wordt een uitvoeringsovereenkomst tussen de aangesloten onderneming en de stichting gesloten,
waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd en waarvan dit pensioenreglement
onderdeel uitmaakt.
Artikel 3.

Aanvang en einde van het deelnemerschap

1.

Deelnemers aan deze aanvullende pensioenregeling kunnen slechts zijn de werknemers van
een aangesloten onderneming, die aan de volgende criteria voldoen:
a. zij zijn deelnemer in de collectieve basispensioenregeling van de stichting zoals
omschreven in het pensioenreglement middelloon;
b. voor hen is door de aangesloten onderneming een uitvoeringsovereenkomst aangegaan
met de stichting conform artikel 2;
c. zij genieten een pensioengevend salaris dat uitgaat boven het bedrag van de franchise als
bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b.

2.

De opname als deelnemer aan deze regeling geschiedt per de datum waarop aan de in lid 1
bedoelde voorwaarden is voldaan.

3.

Het deelnemerschap aan deze regeling eindigt zodra niet meer voldaan wordt aan de criteria
omschreven in lid 1.

Artikel 4.

Pensioenaanspraken

1.

De (gewezen) deelnemer heeft een aanvullende aanspraak op:
- ouderdomspensioen;
- partnerpensioen;
- wezenpensioen.

2.

Het bestuur kan het toekennen van aanspraken ingevolge dit pensioenreglement afhankelijk
stellen van de uitslag van een geneeskundig onderzoek naar de gezondheidstoestand van de
desbetreffende werknemer, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen. De kosten
van dit geneeskundig onderzoek komen voor rekening van de stichting.

3.

De vaststelling van de grootte van de in lid 1 genoemde pensioenen geschiedt aan de hand van
de in de volgende artikelen opgenomen bepalingen.
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4.

Het opnemen van onbetaald verlof door de deelnemer zal gedurende maximaal 18 maanden
niet van invloed zijn op de dekking uit hoofde van het partnerpensioen.

5.

De kosten van het in stand houden van de dekking uit hoofde van het partnerpensioen komen
tijdens de periode van onbetaald verlof voor rekening van de werkgever.

Artikel 5.

Pensioengevend salaris en pensioengrondslag

1.

Voor de vaststelling van de grootte van de pensioenen uit deze aanvullende pensioenregeling
wordt gebruik gemaakt van de hierna genoemde gegevens.
a. Het voor de vaststelling in aanmerking te nemen pensioengevend salaris is gelijk aan het
pensioengevend salaris zoals bepaald in artikel 4 lid 2 van het pensioenreglement
middelloon. Het maximale pensioengevend salaris dat bij deze aanvullende
pensioenregeling in aanmerking wordt genomen, wordt jaarlijks op 1 januari gewijzigd op
basis van de loonindex. De hoogte van het maximale pensioengevend salaris in enig jaar is
opgenomen in de bijlage bij dit pensioenreglement;
b. De franchise die bij deze aanvullende pensioenregeling in aanmerking wordt genomen is
gelijk aan het maximum pensioengevend salaris in het pensioenreglement middelloon. De
hoogte van de franchise in enig jaar is opgenomen in de bijlage bij dit pensioenreglement;
c. De pensioengrondslag van de deelnemer is gelijk aan het verschil tussen het in sub a.
omschreven pensioengevend salaris en de franchise omschreven in sub b. Op de dag van
aanvang van het deelnemerschap en vervolgens jaarlijks op 1 januari wordt voor iedere
deelnemer een pensioengrondslag vastgesteld. Aan de deelnemer zal jaarlijks opgave
worden gedaan van de voor hem vastgestelde pensioengrondslag. Een negatieve
pensioengrondslag wordt op nihil gesteld;
d. De voor de pensioenvaststelling in aanmerking te nemen dienstjaren, waaronder wordt
verstaan de jaren en maanden die liggen tussen de dag van aanvang van het
deelnemerschap aan deze aanvullende pensioenregeling en de pensioeningangsdatum.
Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend;
e. Het artikel ‘Deeltijd dienstbetrekking’ uit het pensioenreglement middelloon is van
overeenkomstige toepassing.

2.

In geval van verlaging van de pensioengrondslag van een deelnemer worden de tot het tijdstip
van verlaging opgebouwde pensioenaanspraken niet gewijzigd en blijven de opgebouwde
pensioenaanspraken behouden. Deze pensioenaanspraken worden vastgesteld
overeenkomstig artikel 9. Voor het partner- en wezenpensioen heeft voornoemde verlaging
daarnaast tot gevolg dat het jaarlijkse pensioen opnieuw wordt vastgesteld overeenkomstig
artikel 6 lid 4.

Artikel 6.

Ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

1.

Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioenrichtdatum, tenzij de pensioeningangsdatum
wordt vervroegd, en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de gepensioneerde
overlijdt. Indien pensioenverevening plaatsvindt op grond van de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding, wordt een deel van het ouderdomspensioen aan de (gewezen)
partner uitgekeerd.

2.

Het jaarlijks uit te keren ouderdomspensioen is gelijk aan de som van het in de dienstjaren
opgebouwde ouderdomspensioen vermeerderd met eventueel toegekende toeslagen zoals
omschreven in artikel 11.

3.

Het jaarlijks te verwerven ouderdomspensioen is gelijk aan 1,65% of 1,75% van de voor dat jaar
vastgestelde pensioengrondslag vermenigvuldigd met de deeltijdfactor.
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4.

Het ouderdomspensioen dat door een (gewezen) deelnemer tot aan 1 januari 2014 is
opgebouwd en dat een pensioenrichtdatum kent van de eerste dag van de maand waarin de
(gewezen) deelnemer 65 jaar wordt, wordt actuarieel herrekend naar een ouderdomspensioen
met een pensioenrichtdatum van de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer
67 jaar wordt. Wanneer een (gewezen) deelnemer na 1 januari 2014 kiest voor vervroeging van
de ingangsdatum van dit ouderdomspensioen conform de bepalingen van artikel 19 van dit
reglement, dan zal dit ouderdomspensioen actuarieel worden herrekend naar een
ouderdomspensioen ingaande op de door de (gewezen) deelnemer gekozen ingangsdatum.

5.

Het partnerpensioen gaat in op
- de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt; of
- de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de gepensioneerde overlijdt;
en het wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de partner overlijdt.

6.

Het jaarlijks uit te keren partnerpensioen is gelijk aan de som van het in de dienstjaren
opgebouwde partnerpensioen vermeerderd met eventueel toegekende toeslagen zoals
omschreven in artikel 11.

7.

Het jaarlijks te verwerven partnerpensioen is gelijk aan 1,155% (70% van 1,65%) of 1,225%
(70% van 1,75%) van de voor dat jaar vastgestelde pensioengrondslag vermenigvuldigd met de
deeltijdfactor.

8.

Indien een deelnemer overlijdt voor de pensioenrichtdatum, is het jaarlijkse partnerpensioen
gelijk aan het opgebouwde partnerpensioen conform lid 6 van dit artikel, vermeerderd met het
partnerpensioen dat de deelnemer in de periode gelegen tussen de datum van overlijden en de
pensioenrichtdatum had kunnen opbouwen, als de deelnemer tot de pensioenrichtdatum in
leven en deelnemer zou zijn gebleven, op basis van de ten tijde van het overlijden van de
deelnemer geldende pensioengrondslag.

9.

Het wezenpensioen gaat in op
- de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt; of
- de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de gepensioneerde overlijdt.
Voor kinderen van een gehuwde deelnemer of van een deelnemer met een (geregistreerd)
partnerschap die uit het huwelijk of het (geregistreerde) partnerschap na het overlijden van die
deelnemer zijn geboren, gaat het wezenpensioen in op de eerste dag van de maand, volgend
op de maand waarin het kind werd geboren.
Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin het kind ophoudt
pensioengerechtigd te zijn of overlijdt.

10.

Het jaarlijkse wezenpensioen bedraagt:
a. voor het pensioengerechtigde kind van een deelnemer 20% van het partnerpensioen dat de
deelnemer op de pensioenrichtdatum had kunnen bereiken, als deze tot de
pensioenrichtdatum in leven en deelnemer zou zijn gebleven op basis van de ten tijde van
het overlijden van de deelnemer geldende pensioengrondslag;
b. voor het pensioengerechtigde kind van een gewezen deelnemer 20% van de aanspraak op
premievrij partnerpensioen als bedoeld in artikel 9, vermeerderd met de in artikel 11
omschreven toeslagen;
c. voor het pensioengerechtigde kind van een gepensioneerde 20% van het partnerpensioen,
inclusief de in artikel 11 omschreven toeslagen die de gepensioneerde genoot.

Artikel 7.

Premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid

Bij gehele arbeidsongeschiktheid van degene die op de eerste ziektedag in de zin van de WIA als
deelnemer kan worden aangemerkt in de aanvullende pensioenregeling, zal premievrije voortzetting
worden verleend conform de bepalingen van het artikel “Premievrije voortzetting wegens
arbeidsongeschiktheid“ van het pensioenreglement middelloon.
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Bij een verleende premievrije voortzetting zal de laatst vastgestelde pensioengrondslag voor de
desbetreffende deelnemer jaarlijks worden aangepast aan de stijging van de loonindex.
Artikel 8.

Financiering van de pensioenregeling

1.

De aanvullende pensioenregeling wordt gefinancierd tegen een kostendekkende actuariële
premie. Per 1 januari van elk jaar wordt deze door het bestuur vastgesteld. De hoogte van de
kostendekkende actuariële premie wordt aan de desbetreffende werkgever medegedeeld.

2.

De premieberekening geschiedt bij voorschotnota jaarlijks per 1 januari, op basis van de per
deze datum geldende gegevens van de betrokken deelnemer. Wijzigingen in het
personeelsbestand in de loop van een kalenderjaar worden, voor zover deze betrekking hebben
op de aanvullende pensioenregeling, verrekend na afloop van het desbetreffende jaar.

3.

Bij wijziging van de deeltijdfactor in de loop van een kalenderjaar wordt de premie voor de
resterende maanden van dat jaar voor de betrokken deelnemer opnieuw vastgesteld. De
aanspraken van de deelnemer worden in dat geval gewijzigd conform het artikel “Deeltijd
dienstbetrekking” van het pensioenreglement middelloon.

4.

De premieverdeling tussen werkgever en deelnemer wordt door iedere werkgever afzonderlijk
vastgesteld en schriftelijk aan de deelnemer meegedeeld.

Artikel 9.

Beëindiging van de deelneming

1.

Bij beëindiging van de deelneming anders dan door overlijden of het bereiken van de
pensioeningangsdatum behoudt de gewezen deelnemer recht op de tot dat moment op grond
van het pensioenreglement opgebouwde premievrije pensioenaanspraken.

2.

De grootte van de in lid 1 bedoelde premievrije pensioenaanspraken wordt op dezelfde wijze
vastgesteld als omschreven in het artikel “Beëindiging van de deelneming” van het
pensioenreglement middelloon.

Artikel 10.

Waardeoverdracht

Op verzoek van de deelnemer zal de waarde van de pensioenaanspraken, die bij de
pensioenuitvoerder van de vorige werkgever zijn verkregen, worden overgedragen en omgezet in
pensioenaanspraken volgens de collectieve basispensioenregeling waaraan de deelnemer deelneemt.
De voorwaarden waaronder waardeoverdracht kan plaatsvinden zijn vastgelegd in het
pensioenreglement middelloon.

Artikel 11.

Voorwaardelijke toeslagverlening

Op de verworven pensioenrechten en pensioenaanspraken is het artikel “Voorwaardelijke
toeslagverlening” van toepassing als omschreven in het pensioenreglement middelloon.

Artikel 12.

Vrijstelling van de verplichting tot deelneming

Het bepaalde in het artikel “Vrijstelling van de verplichting tot deelneming” als omschreven in het
pensioenreglement middelloon is niet van toepassing op dit pensioenreglement.
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Artikel 13.

Kortingsbepaling

Op de verworven pensioenrechten en pensioenaanspraken is het artikel “Kortingsbepaling” van
toepassing als omschreven in het pensioenreglement middelloon.

Artikel 14.

Overgangsregeling voor 55-minners in de kaassector

Het bepaalde in het artikel “Overgangsregeling voor 55-minners in de kaassector” als omschreven in
het pensioenreglement middelloon is niet van toepassing op dit pensioenreglement.
Artikel 15.

Glijclausule

Indien deze pensioenregeling voor het moment van invoering ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
belastingdienst en blijkt dat deze niet in overeenstemming is met de opvattingen van de
belastingdienst en/of de belastingrechter (en dientengevolge de pensioenregeling niet of niet volledig
als zodanig wordt aanvaard), zal de regeling worden vervangen door een regeling die wel in
overeenstemming is met de daaraan te stellen eisen.
Het bestuur is bevoegd zich neer te leggen bij de uitspraak van de belastingdienst en/of de
belastingrechter. De aanpassing vindt automatisch met terugwerkende kracht plaats tot de datum van
invoering of wijziging van deze pensioenregeling in het geval de aanpassing het gevolg is van een
beschikking van de belastinginspecteur op de voorgelegde regeling. Bij de aanpassing wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij de voorgelegde regeling.

Artikel 16.

Datum inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2006 en laatstelijk gewijzigd op 19 januari 2017.

D.H.M. Muusers,
Werknemersvoorzitter
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Bijlage 1 behorende bij het pensioenreglement aanvullend middelloon van Stichting
Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel.

Aanvulling op pensioenreglement middelloon
Jaar

Maximum pensioengevend
salaris

Franchise

Doorsneepremie

2006

€ 78.352,--

€ 30.000,--

2007

€ 79.935,--

€ 30.606,--

2008

€ 81.726,--

€ 31.292,--

2009

€ 84.832,--

€ 32.481,--

2010

€ 86.902,--

€ 33.274,--

2011

€ 87.728,--

€ 33.590,--

2012

€ 88.834,--

€ 34.014,--

2013

€ 90.353,--

€ 34.596,--

2014
2015
2016
2017
2018

€ 91.181,-€ 92.011,-€ 101.519,€ 103.317,€ 105.075,-

€ 34.913,-€ 35.231,-€ 35.802,€ 36.508,€ 37.046,-

22% (bij 1,75% opbouw
ouderdomspensioen)
27% (bij 2,25% opbouw
ouderdomspensioen)
22% (bij 1,75% opbouw
ouderdomspensioen)
27% (bij 2,25% opbouw
ouderdomspensioen)
22% (bij 1,75% opbouw
ouderdomspensioen)
27% (bij 2,25% opbouw
ouderdomspensioen)
22% (bij 1,75% opbouw
ouderdomspensioen)
27% (bij 2,25% opbouw
ouderdomspensioen)
22% (bij 1,75% opbouw
ouderdomspensioen)
27% (bij 2,25% opbouw
ouderdomspensioen)
22% (bij 1,75% opbouw
ouderdomspensioen)
27% (bij 2,25% opbouw
ouderdomspensioen)
22% (bij 1,75% opbouw
ouderdomspensioen)
27% (bij 2,25% opbouw
ouderdomspensioen)
25% (bij 1,50% opbouw
ouderdomspensioen)
26,5% (bij 1,60% opbouw
ouderdomspensioen)
29% (bij 1,75% opbouw
ouderdomspensioen)
Actuariële premie
Actuariële premie
Actuariële premie
Actuariële premie
Actuariële premie
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