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Artikel 1

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de werkgever:
DSM Fine Chemicals Netherlands B.V., gevestigd te Venlo.
b. de werknemer:
degene die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienstbetrekking staat tot de
werkgever.
c. de deelnemer:
de werknemer die krachtens het bepaalde onder artikel 2 van dit reglement deelneemt
aan de FPR-regeling.
d. PVM:
N.V. Pensioenverzekeringsmaatschappij DSM (PVM), gevestigd te Heerlen.
e. de FPR-regeling:
de flexibele pensioneringsregeling als neergelegd in dit reglement.
f.

de FPR-datum:
de datum gelegen tussen de 60-jarige en de 65-jarige leeftijd van de deelnemer,
waarop de deelnemer van de FPR-regeling gebruik maakt.

g. het FPR-saldo:
het ten behoeve van de deelnemer door PVM bijgehouden bedrag, bestaande uit:
- de door de deelnemer krachtens dit reglement betaalde bijdragen,
- vermeerderd met de daarover door PVM bijgeschreven rente en toegekende
technische winstdeling, en
- de overgedragen gelden na toepassing van waardeoverdracht,
dat op de FPR-datum zal worden aangewend voor een pre-pensioneringsuitkering.
h. de FPR-combinatie:
de door de deelnemer vast te stellen combinatie van FPR-datum en uitkeringshoogte
van de FPR-uitkering.
i.

het pensioenreglement:
het reglement waarin de (basis)pensioenregeling voor de werknemers van de
werkgever is opgenomen.
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Artikel 2

Deelnemers aan de FPR-regeling

Deelnemers
2.1

Alle werknemers zijn deelnemers aan de FPR-regeling, behoudens het bepaalde in de
artikelen 2.2 en 2.3.

2.2

Geen deelnemers zijn de werknemers die door een regeling bij de werkgever worden
uitgesloten van deelname aan de FPR-regeling.

Afstandsverklaring
2.3

Geen deelnemers zijn de werknemers die door middel van de door hen ondertekende
afstandsverklaring te kennen hebben gegeven niet te willen deelnemen aan de
FPR-regeling.
Van werknemers die op 1 juli 1994 reeds in dienst waren van de werkgever, dient de
afstandsverklaring uiterlijk op 1 juli 1995 door de werkgever te zijn ontvangen.
Van werknemers die na de inwerkingtreding van de FPR-regeling in dienst komen van de
werkgever dient de afstandsverklaring binnen twee maanden na de aanvang van de
arbeidsovereenkomst door de werkgever te zijn ontvangen.
De afstandsverklaring kan slechts worden gedaan op een hiertoe door de werkgever
vastgesteld en uitgereikt formulier.

Aanvang en einde deelnemerschap
2.4

Het deelnemerschap vangt aan op de eerste dag van de maand waarin het dienstverband
met de werkgever is aangevangen, maar niet eerder dan 1 januari 1995.

2.5

Het deelnemerschap eindigt:
a. op de met de werkgever overeengekomen FPR-datum;
b. bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever;
c. indien en voor zover de deelnemer in het genot wordt gesteld van een uitkering op
grond van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), op de datum
waarop die WAO -uitkering ingaat, tenzij er sprake is van cessie van genoemde
WAO-uitkering aan de werkgever en betaling van inkomen inclusief deze uitkering aan
de deelnemer via het intermediair van de werkgever;
d. op de datum van overlijden van de deelnemer.
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Artikel 3

Inhoud van de FPR-regeling

Deze FPR-regeling voorziet in de opbouw ten behoeve van de deelnemer van een
FPR-saldo waarmee de deelnemer een FPR-uitkering kan financieren die kan ingaan op
iedere dag liggend tussen de dag waarop de deelnemer de 60-jarige leeftijd bereikt en de
dag waarop de deelnemer de 65-jarige leeftijd bereikt.
Hiertoe wordt door PVM voor iedere deelnemer een individueel FPR-saldo aangehouden,
dat wordt gevoed door:
- de bijdragen van de deelnemer;
- de daarover behaalde rente;
- de technische winstdeling;
- de overgedragen gelden na toepassing van waardeoverdracht.
Een en ander zoals beschreven in de overige bepalingen van dit FPR-reglement.
Artikel 4

Uitvoering van de FPR-regeling

De FPR-regeling is ondergebracht bij PVM, die zorgdraagt voor de verzekeringstechnische uitvoering, de administratie en het beheer van de beleggingen.
Artikel 5

De FPR-inkomensgrondslag

5.1

De FPR-inkomensgrondslag vormt de basis voor de berekening van de FPR-premie van
de deelnemer en voor de vaststelling van het garantieniveau van de FPR-uitkering.

5.2

De FPR-inkomensgrondslag omvat de navolgende inkomenselementen:
- het salaris;
- de 13e maanduitkering, alsmede de vakantietoeslag;
- de toeslag voor Bezwarende Omstandigheden;
- de industriële toeslag;
- de toeslag voor ploegendienst;
- de persoonlijke toeslag.
De FPR-inkomensgrondslag wordt maandelijks bepaald.

5.3

De werkgever kan met betrekking tot het in artikel 5.2 bepaalde in positieve zin afwijkende
regelen stellen.
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Artikel 6

De FPR-premie

De bijdragen
6.1

Bij de aanvang van het deelnemerschap aan de FPR-regeling stelt de deelnemer de
hoogte van het FPR-premiepercentage vast. Hij doet dit op basis van door de werkgever
aan hem ter beschikking gestelde informatie betreffende de FPR-combinaties en de
bijbehorende FPR-premies. Het aldus vastgestelde FPR-premiepercentage wordt, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3, door de deelnem er aan de werkgever
meegedeeld.
Het vastgestelde FPR-premiepercentage wordt maandelijks met inachtneming van het
bepaalde in artikel 5 door de werkgever op het inkomen van de deelnemer ingehouden.

Minimale en maximale FPR-premie
6.2

De deelnemer is maandelijks een minimale FPR-premie verschuldigd ter grootte van
0,5% van de FPR-inkomensgrondslag.
De FPR-premie kan niet hoger zijn dan nodig is teneinde een FPR-uitkering te verwerven
welke op 60-jarige leeftijd gelijk is aan 75% van de laatst vastgestelde FPR-inkomensgrondslag.
De maximale FPR-premie op jaarbasis bedraagt 15% van de FPR-inkomensgrondslag.

Aanpassing van de FPR-premie
6.3

De deelnemer heeft de mogelijkheid om in de maand december van ieder kalenderjaar
een wijziging van het percentage van de door hem in het komende kalenderjaar te betalen
FPR-premie vast te stellen en aan de werkgever mee te delen.
De werkgever zal de werknemer hiertoe een formulier ter beschikking stellen.

6.4

De deelnemer heeft de mogelijkheid om (naast bovengenoemde reguliere FPR-premie per
maand) maximaal 3 keer per jaar een extra bedrag aan FPR-premie te laten inhouden.
De deelnemer heeft bovendien de mogelijkheid om ADV-dagen, tot een maximum van
5 ADV-dagen, aan te wenden als FPR-premie. Een ADV-dag geldt in dezen als
0,4% FPR-premie.
De in enige maand door de werknemer te betalen FPR-premie kan maximaal 75% van het
in de betreffende maand betaalbaar gestelde bruto inkomen bedragen.

Beëindiging van de bijdragebetaling
6.5

Zodra het FPR-saldo van de deelnemer voldoende is om een jaarlijkse FPR-uitkering te
financieren welke op een FPR-datum van 60 jaar gelijk is aan 75% van de laatst vastgestelde FPR-inkomensgrondslag van de deelnemer, kan de deelnemer geen bijdragen
meer betalen.
De werkgever zal hiertoe zodra deze daarvan door PVM op de hoogte is gesteld,
onmiddellijk ophouden de FPR-premie in te houden op het inkomen van de deelnemer.
Dit laatste is evenzo van toepassing indien en zodra op enig tijdstip na de 60-ste verjaardag het FPR-saldo voldoende is voor een als dan ingaande FPR-uitkering van 75% van de
FPR-inkomensgrondslag.
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Werkgeversgarantie: 75% laatstvastgestelde FPR-inkomensgrondslag
6.6

De werkgever garandeert het FPR-saldo, zoals dat conform het bepaalde in de voorgaande leden is berekend, in die mate te zullen aanvullen dat dat voldoende zal zijn om
een beoogde FPR-combinatie van 75% van de laatstvastgestelde FPR-inkomensgrondslag en een FPR-datum van 62 jaar te kunnen financieren.
Deze garantie geldt ook voor een FPR-combinatie met een vroegere FPR-datum. Alsdan
wordt op basis van actuariële gelijkwaardigheid een lager FPR-uitkeringspercentage
gegarandeerd.
De garantie geldt slechts in de mate waarin de deelnemer gedurende het gehele
deelnemerschap tot aan de FPR-datum maandelijks de, volgens de daarvoor opgestelde
FPR-premietabel voor de FPR-combinatie van 75% van de FPR-inkomensgrondslag en
een FPR-datum van 62 jaar, verschuldigde FPR-premie volledig heeft afgedragen.

6.7

Indien de deelnemer gedurende enig kalenderjaar een lagere FPR-premie heeft
afgedragen dan de FPR-premie die volgens de daarvoor opgestelde FPR-premietabel bij
een bepaalde FPR-combinatie behoort, heeft hij de mogelijkheid om het hierdoor ontstane
tekort aan FPR-saldo in latere kalenderjaren in te lopen door betaling van extra
FPR-premies, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 6.2, 6.3 en 6.4 van dit
reglement.
Indien en voor zover de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt en zijn
FPR-saldo heeft aangevuld, geldt de in het voorgaande lid beschreven garantie eveneens.

Afdracht van de FPR-premies
6.8

De FPR-premies van de deelnemers worden maandelijks door de werkgever aan PVM
afgedragen. De overmaking van FPR-premies aan PVM zal uiterlijk op de eerste van
de volgende maand dienen te geschieden, met valuta per einde van de maand waarover
de FPR-premies verschuldigd waren.

Artikel 7

Overgangsbepaling: premiegarantie

7.1

Voor de deelnemers die op 1 januari 1995 in dienst zijn van de werkgever en die
gedurende het gehele deelnemerschap maandelijks een FPR-premie ter hoogte van 4%
van de FPR-inkomensgrondslag hebben betaald, geldt het volgende.
De werkgever garandeert dat de deelnemer op een FPR-datum van 62 jaar een jaarlijkse
FPR-uitkering van 75% van de laatstvastgestelde FPR-inkomensgrondslag zal kunnen
ontvangen. De werkgever zal hiertoe het FPR-saldo van de deelnemer aanvullen voor
zover dit nodig is ter financiering van de vorengenoemde gegarandeerde uitkering.
Het bepaalde in artikel 6.7 is hierbij van overeenkomstige toepassing.

7.2

Indien een deelnemer als bedoeld in dit artikel op een eerdere FPR-datum dan 62 jaar
wenst uit te treden, wordt de contante waarde die overeenkomt met de aanvulling tot het
garantieniveau op een FPR-datum van 62 jaar, alsdan toegevoegd aan het FPR-saldo van
de deelnemer. Het aldus aangevulde FPR-saldo wordt op dat moment aangewend voor
een direct ingaande FPR-uitkering, waarvan op grond van actuariële gelijkwaardigheid het
percentage lager zal zijn dan 75.
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7.3

Indien een deelnemer als bedoeld in dit artikel op een latere FPR-datum dan 62 jaar wenst
uit te treden, zal de werkgever hiertoe het FPR-saldo van de deelnemer aanvullen tot het
niveau dat nodig is ter financiering van een FPR-uitkering van 75% van de laatstvastgestelde FPR-inkomensgrondslag, vanaf die FPR-datum.

Artikel 8
8.1

Rentevergoeding over het FPR-saldo

Per 1 januari van ieder kalenderjaar (voor het eerst per 1 januari 1996) zal door PVM
worden vastgesteld wat de over het voorgaande kalenderjaar door PVM gemaakte
rentewinst is, behaald over de som van de beleggingen welke zijn gerelateerd aan het
gezamenlijke bedrag van de FPR-saldo’s van alle deelnemers en gewezen deelnemers.
De rentewinst wordt uitgedrukt in een percentage dat wordt vastgesteld door PVM. PVM
zal zich daarbij baseren op de totale beleggingsopbrengst van PVM. Indien de totale
beleggingsopbrengst in enig jaar negatief is, zal PVM het percentage rentewinst op nihil
stellen, waarbij in toekomstige jaren waarin de totale beleggingsopbrengst positief is, door
PVM hiermee rekening zal worden gehouden, bij de vaststelling van het percentage
rentewinst.

8.2

Het FPR-saldo van iedere deelnemer en gewezen deelnemer wordt (voor het eerst per
1 januari 1996) verhoogd met het volgens artikel 8.1 berekende percentage van de
rentewinst. Hierbij wordt rekening gehouden met de valutering zoals bedoeld in
artikel 6.8, met dien verstande dat de verhoging over het eerste halfjaar geschiedt met
het percentage rentewinst behaald over het voorlaatste kalenderjaar en de verhoging
over het laatste halfjaar geschiedt met het percentage rentewinst behaald over het
laatste kalenderjaar.

8.3

De aanpassing van de ingegane uitkeringen naar aanleiding van de rentewinst geschiedt
op grond van het bepaalde in artikel 15.

Artikel 9

Technische winstdeling

9.1

Jaarlijks per 1 januari (voor het eerst op 1 januari 1996) zal door PVM worden vastgesteld
in hoeverre de door PVM bij de bepaling van de tarieven voor de FPR-uitkeringen
gehanteerde aannamen betreffende levensverwachtingen overeenstemmen met de over
het afgelopen kalenderjaar gerealiseerde resultaten betreffende levensverwachting.
Indien door PVM een winst op levensverwachting wordt vastgesteld, zal deze technische
winst worden uitgedrukt in een percentage van de som van de FPR-saldo's van alle
deelnemers en gewezen deelnemers.
Een eventuele negatieve uitkomst wordt op nul gesteld.

9.2

Het FPR-saldo van iedere deelnemer en gewezen deelnemer wordt (voor het eerst per
1 januari 1996) verhoogd met het volgens artikel 9.1 berekende percentage van de
technische winst. Hierbij wordt rekening gehouden met de valutering zoals bedoeld in
artikel 6.8, met dien verstande dat de verhoging over het eerste halfjaar geschiedt met het
percentage technische winst behaald over het voorlaatste kalenderjaar en de verhoging
over het laatste halfjaar geschiedt met het percentage technische winst behaald over het
laatste kalenderjaar.
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9.3

De aanpassing van de ingegane uitkeringen naar aanleiding van de technische winst
geschiedt op grond van het bepaalde in artikel 15.

Artikel 10

Jaarlijks overzicht FPR-saldo

Overzicht ontwikkeling FPR-saldo
10.1 Jaarlijks (voor het eerst in 1996) verstrekt PVM aan iedere deelnemer een overzicht van
het FPR-saldo per 1 januari van het betreffende kalenderjaar.
Het FPR-saldo wordt gevormd door:
- de som van het FPR-saldo per 31 december van het voorafgaande kalenderjaar,
- de over het voorgaande kalenderjaar berekende rentevergoeding als berekend
conform artikel 8 en de conform artikel 9 berekende technische winstdeling
- de in het voorgaande kalenderjaar overgedragen gelden na toepassing van
waardeoverdracht.
Fictief FPR-saldo voor de toepassing van 6.7
10.2 PVM stelt voor iedere deelnemer en voor iedere werknemer die op grond van artikel 2.3
niet deelneemt met het oog op de mogelijke toepassing van artikel 6.7 een fictief
FPR-saldo vast, dat is gebaseerd op de veronderstelling dat de deelnemer gedurende zijn
gehele deelnemerschap maandelijks de FPR-premie behorende bij de FPR-combinatie
75%/62 jaar heeft betaald.
Voor zover van toepassing wordt bij de vaststelling van dit fictief saldo rekening gehouden
met het bepaalde in artikel 7, met het oog op de mogelijke toepassing van artikel 7.1,
laatste volzin.
Artikel 11

Ingang en einde van de FPR-uitkering

11.1 Op de FPR-datum wordt het FPR-saldo van de deelnemer aangewend voor een direct
ingaande FPR-uitkering.
11.2 De FPR-uitkering gaat in op de FPR-datum van de rechthebbende en eindigt op de dag
waarop de rechthebbende de 65-jarige leeftijd bereikt, dan wel op de datum waarop de
rechthebbende eerder overlijdt.
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Artikel 12

Arbeidsongeschiktheid

12.1 Indien het dienstverband tussen een deelnemer en de werkgever wordt beëindigd
omdat de deelnemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet op
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, kan de deelnemer kiezen één van de volgende
drie bepalingen van toepassing te laten zijn:
1.

De arbeidsongeschikte gewezen deelnemer behoudt aanspraak op het FPR-saldo
dat op de datum van aanvang van de WAO-uitkering reeds door hem/haar was
gespaard.
De artikelen 8, 9, 11 en 13 blijven op dat FPR-saldo van toepassing.

2.

Het FPR-saldo dat de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer op de datum van
aanvang van de WAO-uitkering reeds heeft gespaard, wordt aangewend voor een
direct ingaand arbeidsongeschiktheidspens ioen, respectievelijk verhoging van het
arbeidsongeschiktheidspensioen waarop de deelnemer uit hoofde van het pensioenreglement aanspraak kan maken/maakt.
Dit arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt op de eerste dag van de maand waarin
de gewezen deelnem er de leeftijd van 65 jaar bereikt dan wel op de datum waarop
de gewezen deelnemer eerder overlijdt.

3.

Het FPR-saldo dat de arbeidsongeschikte gewezen deelnemer op de datum van
aanvang van de WAO-uitkering reeds heeft gespaard, kan, met inachtneming van
artikel 12.3, worden aangewend voor verhoging van het op grond van het
pensioenreglement te verkrijgen ouderdomspensioen en - indien van toepassing meeverzekerd nabestaandenpensioen voor de partner.

12.2 Indien ingevolge van het bepaalde in artikel 2.5, sub c het deelnemerschap gedeeltelijk
eindigt als gevolg van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, is ter zake het hiervoor
onder artikel 12.1, punt 1 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
12.3 Het totale ouderdomspensioen dat de deelnemer ontvangt van PVM kan nooit meer
bedragen dan 100% van het laatst verdiende loon voor ouderdomspensioen als bedoeld
in artikel 4 lid 4 van het pensioenreglement en, indien alsdan ploegendienst van
toepassing is, aangevuld met de laatstverdiende meerverdienste uit ploegendienst als
bedoeld in artikel 4 lid 8 van het pensioenreglement, dan wel het laatste hogere feitelijke
jaarinkomen van de deelnemer voor zover dat krachtens fiscaal recht als pensioengevend mag worden aangemerkt, verminderd met een bedrag ter grootte van de
AOW-uitkering voor een gehuwde gerechtigde met een partner van 65 jaar of ouder. Bij
(dreigende) overschrijding van de bovenbeschreven 100%-grens wordt het deel van de
(contante) waarde van het ouderdomspensioen dat de overschrijding veroorzaakt - met
inachtneming van het in artikel 12.4 bepaalde - aangewend voor verhoging van het
krachtens het pensioenreglement te verkrijgen nabestaandenpensioen voor de partner.
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12.4 Het nabestaandenpensioen voor de partner kan maximaal worden aangevuld tot een
bedrag dat maximaal gelijk is aan 70% van het laatstverdiende loon voor ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 4 lid 4 van het pensioenreglement en, indien alsdan
ploegendienst van toepassing is, aangevuld met de laatstverdiende meerverdienste uit
ploegendienst als bedoeld in artikel 4 lid 8 van het pensioenreglement, dan wel het
laatste hogere feitelijke jaarinkomen van de deelnemer voor zover dat krachtens fiscaal
recht als pensioengevend mag worden aangemerkt.
Vanaf de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt,
wordt het aldus berekende levenslange nabestaandenpensioen voor de partner, per
deelnemersjaar waarop het nabestaandenpensioen voor de partner is gebaseerd,
verminderd met de AOW-uitkering voor een alleenstaande zonder kinderen jonger dan
18 jaar.
12.5 Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de in
artikel 12.3 genoemde 100%-grens wordt bereikt.
Artikel 13

Overlijden vóór de FPR-datum

13.1 Bij overlijden van een deelnemer vóór de FPR-datum, wordt het FPR-saldo aangewend
ten behoeve van een verhoging van het nabestaandenpensioen voor de partner ingevolge
het pensioenreglement, indien en voor zover dit naar fiscale maatstaven, dit ter uitsluitende
beoordeling van PVM, is toegestaan.
13.2 Het gedeelte van het FPR-saldo dat niet conform artikel 13.1 kan worden aangewend ten
behoeve van een verhoging van het nabestaandenpensioen voor de partner, valt vrij in de
middelen van PVM en wordt conform het bepaalde in artikel 9 betrokken in de technische
winst van het betreffende jaar.
Artikel 14

Beëindiging van het dienstverband voor de FPR-datum

Restitutie FPR-premies
14.1 Indien het dienstverband tussen de deelnemer en de werkgever wordt beëindigd, anders
dan wegens arbeidsongeschiktheid of overlijden, op een tijdstip gelegen binnen één jaar
na de aanvang daarvan, heeft de gewezen deelnemer geen aanspraak op een FPR-saldo,
doch worden de door hem betaalde FPR-premies aan hem gerestitueerd.
Het in de vorige volzin bepaalde is niet van toepassing indien gebruik is gemaakt van het
wettelijk recht op waardeoverdracht of indien elders opgebouwde pensioenaanspraken
aan het FPR-saldo van de gewezen deelnemer zijn toegevoegd.
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Behoud FPR-saldo
14.2 Indien het dienstverband tussen de deelnemer en de werkgever wordt beëindigd na
één jaar of langer na de aanvang daarvan, op een tijdstip gelegen vóór de FPR-datum,
anders dan wegens arbeidsongeschiktheid of overlijden, of in het geval in het kader van
het wettelijk recht op waardeoverdracht elders opgebouwde pensioenaanspraken zijn
toegevoegd aan het FPR-saldo van de gewezen deelnemer, behoudt de gewezen
deelnemer aanspraak op het FPR-saldo dat op die datum door de deelnemer reeds was
gespaard.
Indien de deelnemer op of voor de datum van beëindiging van het dienstverband de
leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, is het bepaalde in de artikelen 6.6, 6.7 en 7 van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de eventuele aanvulling van de
werkgever tijdsevenredig wordt toegekend.
Onder tijdsevenredig moet daarbij worden verstaan: in een verhouding overeenkomend
met de lengte van het sedert het bereiken van de 50-jarige leeftijd verstreken tijdvak, in
verhouding tot de lengte van het tijdvak gelegen tussen het bereiken van de 50-jarige en
de 62-jarige leeftijd.
14.3 In plaats van op de wijze als omschreven in artikel 14.1 of artikel 14.2 kan het FPR-saldo
worden aangewend voor een verhoging van het ouderdomspensioen en/of verhoging/verwerving van het/een nabestaandenpensioen voor de partner, te verkrijgen op grond van
het pensioenreglement.
Het bepaald in de artikelen 12.3, 12.4 en 12.5 is hierbij van overeenkomstige toepassing.
Rentevergoeding en technische winstdeling
14.4 De artikelen 8, 9, 11 en 13 blijven op het in artikel 14.2 bedoelde FPR-saldo van
toepassing.
Artikel 15

Aanpassing van de ingegane FPR-uitkering

De ingegane FPR-uitkering wordt per 1 januari van ieder jaar verhoogd met een
percentage gelijk aan de som van het conform artikel 8.1 vastgestelde percentage
rentewinst en het conform artikel 9.1 vastgestelde percentage technische winst, met dien
verstande dat hierbij van het percentage rentewinst 4% niet in aanmerking wordt
genomen.
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Artikel 16

Waardeoverdracht

16.1 PVM zal:
a. op verzoek van een deelnemer een in het kader van het wettelijk recht op waardeoverdracht aangeboden afkoopsom aanwenden ter verwerving van aanspraken op
pensioen voor die deelnemer;
b. na beëindiging van het deelnemerschap als bedoeld in artikel 14 op verzoek van de
gewezen deelnemer aanspraken op pensioen (het FPR-saldo) afkopen, indien die
afkoop ertoe strekt het de rechthebbende mogelijk te maken om onder aanwending
van die afkoopsom bij een andere instelling aanspraken op pensioen te verwerven.
Een en ander geschiedt indien wordt voldaan aan de gestelde vereisten van artikel 16a
van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet.
De vaststelling van de met een aangeboden afkoopsom in te kopen aanspraken op
pensioen, het af te kopen FPR-saldo en de procedure aangaande de waardeoverdracht,
geschiedt conform het Besluit reken- en procedureregels recht op waardeoverdracht.
16.2 PVM is bevoegd om mee te werken aan waardeoverdracht buiten het kader van het
wettelijk recht op waardeoverdracht als bedoeld in artikel 16.1, indien en voor zover
wordt voldaan aan de gestelde vereisten van artikel 16 leden 1 en 2 van de Regelen
verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet. PVM zal niet meewerken
aan een waardeoverdracht als bedoeld in artikel 16 lid 3 van de in de vorige volzin
bedoelde regelen.
Artikel 17

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

17.1 In geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed of ingeval van beëindiging van
een geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden, vindt conform de Wet
verevening pensioenrechten bij scheiding verevening plaats van het tijdens het huwelijk
dan wel geregistreerd partnerschap opgebouwde FPR-saldo of (indien het FPR-saldo al
in pensioenaanspraken is omgezet) van de FPR-uitkering.
In dit kader wordt per de datum van echtscheiding, scheiding van tafel en bed, dan wel
beëindiging van het geregistreerd partnerschap door PVM berekend welk deel van het
FPR-saldo, dan wel FPR-uitkering tijdens het huwelijk dan wel het geregistreerd
partnerschap is opgebouwd. Vijftig procent (of het andere door partijen
overeengekomen percentage) van het aldus berekende deel van het FPR-saldo, dan
wel de FPR-uitkering wordt aan de gewezen partner toegerekend. Dit deel wordt,
verhoogd op basis van de rentevergoeding als bedoeld in artikel 8.
17.2 Het bepaalde in artikel 17.1 is niet van toepassing indien partijen pensioenverevening
hebben uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van geregistreerd
partnerschap of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de echtscheiding,
scheiding van tafel en bed, dan wel de beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
17.3 De kosten van pensioenverevening zal PVM in gelijke delen aan beide partijen in rekening
brengen.
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Artikel 18

Toekenning en uitbetaling van FPR-uitkering

18.1 Toekenning van de FPR-uitkering geschiedt op schriftelijke aanvraag door de deelnemer
bij PVM. Voor het indienen van deze aanvraag zal een redelijke termijn vóór de beoogde
FPR-leeftijd inachtgenomen moeten worden.
Degene aan wie een FPR-uitkering wordt toegekend, ontvangt hiervan een opgave.
18.2 Degene die een uitkering ontvangt, dient jaarlijks, voor een door PVM vast te stellen
datum, een "verklaring van in-leven-zijn" in te zenden. Bij nalatigheid wordt de uitkering
opgeschort.
In die gevallen waarin PVM zich op andere wijze heeft overtuigd van het feit dat
betrokkene nog in leven is, kan inzending achterwege blijven.
18.3 De uitbetaling van de FPR-uitkering geschiedt uitsluitend ten kantore van PVM en vindt
plaats in Nederlandse munt.
De aan de betaling verbonden overmakingkosten kunnen op de uitkering in mindering
worden gebracht.
De betaling van de FPR-uitkeringen geschiedt in gelijke maandelijkse termijnen met
betaalbaarstelling per ultimo maand.
Niet geïnde uitkeringen vervallen twee jaar na de dag waarop zij opeisbaar zijn
geworden, tenzij de belanghebbende binnen drie jaar na afloop van die termijn ten
genoegen van PVM aantoont, dat de inning buiten zijn schuld achterwege is gebleven.
Ten onrechte genoten uitkeringen moeten direct worden terugbetaald.
Artikel 19

Diversen

19.1 Iedere deelnemer ontvangt van de werkgever een exemplaar van dit reglement, alsmede
- ten minste eenmaal per jaar - van alle wijzigingen daarin.
Voor overige belanghebbenden liggen deze ter inzage bij PVM.
De werkgever stelt belanghebbenden in staat desgewenst van het geldende reglement
kennis te nemen.
19.2 Alle geschillen welke bij de uitvoering van dit FPR-reglement mochten ontstaan tussen
PVM en degene die ingevolge dit reglement aanspraak meent te hebben, kunnen
schriftelijk ter beslissing worden voorgelegd aan de werkgever.
19.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of de uitleg ervan ter discussie staat,
beslist de werkgever na overleg met PVM met inachtneming van de eisen van redelijkheid
en billijkheid.
19.4 In bijzondere gevallen kan de werkgever op verzoek van de deelnemer in positieve zin
afwijken van dit FPR-reglement. De werkgever zal hierover eerst in overleg treden met
PVM.
19.5 De pensioenen, de aanspraken op pensioen en het pensioenkapitaal ingevolge het
FPR-reglement kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel
formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien
in dit reglement en bij of krachtens de Pensioen- en spaarfondsenwet.
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Artikel 20

Inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 1995, is gewijzigd op 1 juli 1997 en is
laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 juli 2001.
Het bij de wijziging van 1 juli 2001 aangepaste artikel 7 (Rentevergoeding over het FPRsaldo) werkt terug tot 1 juli 1996.
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