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Artikel 1 - Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
AOW-leeftijd

de leeftijd als bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet.

Beleidsdekkingsgraad

de beleidsdekkingsgraad zoals bedoeld in artikel 133a Pensioenwet.

Bestuur

het Bestuur van het Fonds.

Deelnemer

de Werknemer die krachtens het bepaalde in artikel 2 van dit
reglement deelneemt aan de PPS-regeling.

Fonds

de te Heerlen gevestigde "Stichting Pensioenfonds DSM Nederland".

Gewezen Deelnemer

degene van wie het deelnemerschap met inachtneming van artikel 2
lid 4, anders dan door overlijden of pensionering, is beëindigd en die
aanspraken aan het pensioenreglement kan ontlenen, maar door wie
geen prepensioen meer wordt verworven.

Pensioengerechtigde

degene aan wie een PPS-uitkering wordt uitgekeerd.

Pensioenreglement

“Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland”.

PPS-combinatie

de door de Deelnemer vast te stellen combinatie van PPS-datum en
uitkeringshoogte van de PPS-uitkering.

PPS-datum

de datum gelegen drie jaar voor de datum waarop de (Gewezen)
Deelnemer de AOW-leeftijd bereikt.

PPS-regeling

de Prepensioenspaarregeling als neergelegd in dit reglement.

PPS-rendement

Het totaalrendement behaald over de som van de beleggingen welke
zijn gerelateerd aan het gezamenlijke bedrag van de PPS-saldi van
alle (Gewezen) Deelnemers, na aftrek van de vermogensbeheer- en
de transactiekosten zoals deze gelden voor de PPS-regeling. Het
PPS-rendement wordt vastgesteld door het bestuur als percentage
en op één decimaal nauwkeurig

PPS-saldo

het ten behoeve van de Deelnemer door het Fonds bijgehouden
bedrag, bestaande uit de door de Deelnemer krachtens dit reglement
betaalde bijdragen, vermeerderd met het daarover door het Fonds
bijschreven rendement.

Vakorganisaties

de vakorganisaties zoals bedoeld in artikel 20 lid 1 van de statuten
van het Fonds.

Werkgever

DSM Nederland B.V., gevestigd te Heerlen en de daaraan gelieerde
ondernemingen zoals genoemd in bijlage 1 bij dit reglement.

Werknemer

degene die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienstbetrekking
staat tot de Werkgever.
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Artikel 2 - Deelnemers PPS-regeling
Deelnemers
1. Alle werknemers zijn Deelnemer aan de PPS-regeling, behoudens het bepaalde in lid 2.
Voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 geldt dat zij vanaf 1 januari 2006 uitgesloten zijn van
deelname aan de PPS-regeling
Afstandsverklaring
2. Geen deelnemers zijn de werknemers die door middel van een door hen ondertekende
afstandsverklaring te kennen hebben gegeven niet te willen deelnemen aan de PPS-regeling.
Van werknemers die op 31 december 1993 reeds in dienst waren bij de Werkgever, dient de
afstandsverklaring uiterlijk op 1 juli 1994 door het Fonds te zijn ontvangen.
Van werknemers die na de inwerkingtreding van de PPS-regeling in dienst komen van de Werkgever
dient de afstandsverklaring binnen 2 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst door het Fonds
te zijn ontvangen.
De afstandsverklaring kan slechts worden gedaan op een hiertoe door het Fonds vastgesteld en
uitgereikt formulier.
Aanvang en einde deelnemerschap
3. 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 1994.
4. Het deelnemerschap eindigt:
a. op PPS-datum;
b. bij beëindiging van het dienstverband met de Werkgever, tenzij het Bestuur in verband met
bijzondere omstandigheden op voorstel van de Werkgever voortzetting van het deelnemerschap
toestaat;
c. indien en voor zover de Deelnemer in het genot wordt gesteld van een uitkering op grond van de
Wet werk en inkomen (WIA), op de datum waarop die WIA-uitkering ingaat;
d. op de datum van overlijden van de Deelnemer;
e. voor de Deelnemer die is geboren op of na 1 januari 1950, op 31 december 2005.
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Artikel 3 - Inhoud PPS-regeling
De PPS-regeling voorziet in de opbouw ten behoeve van de Deelnemer van een PPS-saldo waarmee de
Deelnemer een PPS-uitkering kan financieren die met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 ingaat
op de PPS-datum.
Hiertoe wordt door het Fonds voor iedere Deelnemer een individueel PPS-saldo aangehouden, dat wordt
gevoed door bijdragen van de Deelnemer en door het daarover behaalde rendement. Een en ander zoals
beschreven in de overige artikelen van de PPS-regeling.
Hierbij is sprake van een premieovereenkomst als bedoeld in artikel 10 Pensioenwet.
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Artikel 4 - Uitvoering PPS-regeling
De PPS-regeling is ondergebracht bij het Fonds.

Artikel 5 - PPS-inkomensgrondslag
[Vervallen per 1 september 2015]

Artikel 6 - PPS-premie
[Vervallen per 1 september 2015]

Artikel 7 - Overgangsbepaling: premiegarantie
[Vervallen per 1 september 2015]

Artikel 8 - Rendement PPS-saldo
1. Het PPS-saldo van iedere (Gewezen) Deelnemer, wordt maandelijks aangepast met het PPSrendement.

Artikel 9 - Technische winstdeling
[Vervallen per 1 september 2015]

Artikel 10 - Jaarlijks overzicht PPS-saldo
[Vervallen per 1 september 2015]
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Artikel 11 - Hoogte PPS-uitkering
Berekening
1. Op de PPS-datum wordt het PPS-saldo van de (Gewezen) Deelnemer aangewend voor een direct
ingaande PPS-uitkering op basis van de factoren in bijlage 2, zoals door het Fonds jaarlijks worden
vastgesteld.
2. De PPS-uitkering gaat in op de PPS-datum met inachtneming van de keuze als bedoeld in lid 3 of lid 5
van dit artikel en eindigt uiterlijk op:
a. de dag waarop de (Gewezen) Deelnemer de AOW-leeftijd bereikt; of
b. de laatste dag van de maand waarin de Gewezen Deelnemer eerder dan de AOW-leeftijd
overlijdt.
Vervroeging
3. Voor de (Gewezen) Deelnemer die kiest om het PPS-saldo eerder dan de PPS-datum -maar niet
eerder dan 60-jarige leeftijd- aan te wenden voor een PPS-uitkering geldt dat de PPS-uitkering bij
vervroeging wordt vastgesteld op basis van de factoren in bijlage 2, zoals door het Fonds jaarlijks worden
vastgesteld.
4. Voor zover de PPS-uitkering (gedeeltelijk) in gaat vóór het bereiken van de leeftijd die vijf jaar lager is
dan de voor de betreffende (Gewezen) Deelnemer geldende AOW-leeftijd, is vervroeging zoals bedoeld
in lid 3 uitsluitend mogelijk als de (Gewezen) Deelnemer aan het Fonds een schriftelijke verklaring
overlegt waaruit blijkt dat de (Gewezen) Deelnemer met ingang van de dag waarop de PPS-uitkering
ingaat geen (of evenredig minder) betaalde werkzaamheden meer verricht.
5. Een verzoek om vervroeging wordt uitsluitend in behandeling genomen indien het verzoek is ingediend
bij het Bestuur ten minste drie maanden, maar niet eerder dan zes maanden vóór de gewenste datum
waarop de vervroegde PPS-uitkering dient in te gaan.
Uitstel
6. Op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer kan de PPS-uitkering (gedeeltelijk) ingaan op een dag
gelegen na de PPS-datum, maar niet later dan:
a. de ingangsdatum van het ouderdomspensioen zoals neergelegd in het Pensioenreglement indien
het ouderdomspensioen eerder ingaat dan de AOW-leeftijd; of
b. de datum waarop de (Gewezen) Deelnemer de AOW-leeftijd bereikt;
waarbij geldt dat de PPS-uitkering bij uitstel wordt vastgesteld op basis van de factoren in bijlage 2, zoals
door het Fonds jaarlijks worden vastgesteld.
7. De (Gewezen) Deelnemer moet, indien hij gebruik maakt van de mogelijkheid tot uitstel zoals bedoeld
in het vorige lid, aan het Fonds een schriftelijke verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij na de dag
waarop hij de PPS-datum bereikt nog steeds inkomen uit tegenwoordige arbeid geniet.
8. Op het moment dat gedurende de uitstelperiode de (Gewezen) Deelnemer geen of minder inkomen uit
tegenwoordige arbeid geniet, moet het PPS-saldo naar rato van de vermindering van het inkomen uit
tegenwoordige arbeid aangewend worden voor een PPS-uitkering. De (Gewezen) Deelnemer moet het
pensioenfonds onverwijld informeren indien hij geen of minder inkomen uit tegenwoordige arbeid geniet.
9. Indien een (Gewezen) Deelnemer kiest voor uitstel als bedoeld in lid 6 en de aanwending van het PPSsaldo wordt uitgesteld tot de ingangsdatum van het ouderdomspensioen als bedoeld in het
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Pensioenreglement of tot de AOW-leeftijd, dan wordt het PPS-saldo bij het bereiken van de AOW-leeftijd
of zoveel eerder als het ouderdomspensioen als bedoeld in het Pensioenreglement ingaat, aangewend
voor een verhoging van de pensioenaanspraken conform het Pensioenreglement op basis van de
factoren in bijlage 5, zoals door het Fonds jaarlijks worden vastgesteld.
10. In afwijking van het bepaalde in lid 9 is uitstel tot de AOW-leeftijd niet mogelijk, voor zover de
(Gewezen) Deelnemer geen pensioenaanspraken meer heeft overeenkomstig het Pensioenreglement als
gevolg van waardeoverdracht of afkoop. In dat geval wordt de aanwending van het PPS-saldo uitgesteld
tot het moment waarop de uitgestelde PPS-uitkering 100% van het pensioengevend loon bedraagt als
bedoeld in artikel 38a lid 3 Wet op de Loonbelasting 1964 (tekst 2004).
11. Een verzoek om uitstel wordt uitsluitend in behandeling genomen indien het verzoek is ingediend bij
het Bestuur ten minste drie maanden, maar niet eerder dan zes maanden vóór de PPS-datum.
Deeltijdpensioen
12. De (Gewezen) Deelnemer heeft het recht om met deeltijdpensioen te gaan, indien de normale
werktijd gelijktijdig evenredig wordt verminderd. Hiervoor wordt een evenredig deel van het PPS-saldo
aangewend.
De keuze van de (Gewezen) Deelnemer om met deeltijdpensioen te gaan is eenmalig en kan niet door de
Deelnemer of de Werkgever worden herroepen. Het deeltijdpensioen kan niet eerder ingaan dan op de
60-jarige leeftijd van de Deelnemer. Een verzoek om deeltijdpensioen wordt uitsluitend in behandeling
genomen indien het verzoek ten minste drie maanden, maar niet eerder dan zes maanden voorafgaand
aan de gewenste ingang van het deeltijdpensioen is ingediend bij het Fonds.
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Artikel 12 - Arbeidsongeschiktheid
Indien het dienstverband tussen een (Gewezen) Deelnemer en de Werkgever wordt beëindigd omdat de
(Gewezen) Deelnemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen (WIA) kan de (Gewezen) Deelnemer kiezen één van de volgende twee bepalingen
van toepassing te laten zijn:
a. De arbeidsongeschikte Gewezen Deelnemer behoudt aanspraak op het PPS-saldo dat op de datum
van aanvang van de WIA-uitkering reeds door de Deelnemer was gespaard.
De artikelen 8, 11 en 13 blijven op dat PPS-saldo van toepassing.
b. Het PPS-saldo dat de arbeidsongeschikte Gewezen Deelnemer op de datum van aanvang van de
WIA-uitkering reeds heeft gespaard, wordt aangewend voor een direct ingaand
arbeidsongeschiktheidspensioen. De aanwending van het PPS-saldo vindt plaats op basis van de
factoren in bijlage 3, zoals door het Fonds jaarlijks worden vastgesteld. Dit
arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt op de dag waarop de Gewezen Deelnemer de AOW-leeftijd
bereikt of zoveel eerder als de Gewezen Deelnemer geen recht meer heeft op een WIA-uitkering dan
wel op de laatste dag van de maand waarin de Gewezen Deelnemer eerder overlijdt.
Indien ingevolge het bepaalde in artikel 2, lid 4, sub c het deelnemerschap gedeeltelijk eindigt als gevolg
van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, is terzake het hiervoor onder punt a bepaalde van
overeenkomstige toepassing.
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Artikel 13 - Overlijden vóór de PPS-datum
1. Bij overlijden van een (Gewezen) Deelnemer vóórdat de PPS-uitkering zoals bedoeld in artikel 11 is
ingegaan, wordt het PPS-saldo aangewend ten behoeve van een toeslag op het partnerpensioen
ingevolge het Pensioenreglement van het Fonds, indien en voor zover dit naar fiscale maatstaven, dit ter
uitsluitende beoordeling van het Fonds, is toegestaan. De aanwending van het PPS-saldo vindt plaats
tegen de tarieven zoals neergelegd in bijlage 4, zoals door het Fonds jaarlijks worden vastgesteld.
2. Het gedeelte van het PPS-saldo dat niet conform het eerste lid kan worden aangewend ten behoeve
van een toeslag op partnerpensioen, valt vrij in de middelen van het Fonds.
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Artikel 14 - Beëindiging dienstverband vóór de PPS-datum
Behoud PPS-saldo
1. Indien het dienstverband tussen de Deelnemer en de Werkgever wordt beëindigd op een tijdstip
gelegen vóór de PPS-datum, anders dan wegens arbeidsongeschiktheid of overlijden en er geen
waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, behoudt de Gewezen Deelnemer aanspraak op het PPS-saldo.
Rendement
2. De artikelen 8, 11 en 13 blijven op het in lid 1 bedoelde PPS-saldo van toepassing.
Informatieverstrekking bij beëindiging dienstverband
3. De Gewezen Deelnemer ontvangt een bewijs van het bij beëindiging van het dienstverband
opgebouwde PPS-saldo. Het bepaalde in artikel 39 van de Pensioenwet zal bij verzoeken om een
opgave van het opgebouwde PPS-saldo van de Gewezen Deelnemer in acht worden genomen.
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Artikel 15 - Voorwaardelijke toeslagverlening PPS-uitkering
Toeslagambitie
1. Op de ingegane PPS-uitkering kan jaarlijks een toeslag worden verleend van maximaal de stijging van
de consumentenprijsindex (CPI-Alle Huishoudens-afgeleid), zoals vastgesteld door het CBS. Bij de
vaststelling van deze toeslag gaat het bestuur uit van het percentage waarmee de consumentenprijsindex
in de laatst verstreken maand oktober is gestegen ten opzichte van het percentage in de maand oktober
in het voorafgaande jaar. Het Bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre ingegane PPS-uitkering
worden aangepast.
Financiering
2. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald.
De toeslagverlening wordt uit het beleggingsrendement gefinancierd.
Toekennen toeslagverlening
3. Het Bestuur besluit alleen dan tot het verlenen van een toeslag indien en voor zover de financiële
middelen dat naar het oordeel van het Bestuur toelaten. Toeslagverlening vindt jaarlijks op en met ingang
van 1 januari plaats op basis van het volgende beleid:
In de situatie dat:
a. de Beleidsdekkingsgraad van het Fonds lager is dan 110%, verleent het Bestuur geen toeslag;
b. de Beleidsdekkingsgraad van het Fonds hoger is dan 110% kan het Fonds een toeslag zoals
bedoeld in lid 1 verlenen in de mate dat dit is toegestaan met inachtneming van het bepaalde in
artikel 15 van het Besluit Financieel toetsingskader pensioenfondsen.
Bepalend is de Beleidsdekkingsgraad per 31 december direct voorafgaande aan de eerste januari
waarop de toeslagverlening plaatsvindt.
Wijzigen toeslagbeleid
4. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om het toeslagbeleid of onderdelen van het toeslagbeleid als
vastgelegd in de bepalingen van dit artikel aan te passen, in overeenstemming met de in de statuten
omschreven formele vereisten terzake van reglementswijzigingen. Toekomstige wijzigingen in dit artikel
zijn bindend voor alle Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden van het Fonds.
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Artikel 15a - Verminderen van PPS-uitkeringen
1. Het Fonds kan besluiten de PPS-uitkeringen te verminderen indien:
 het Fonds vijf achtereenvolgende jaren niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 131
Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen dan wel
binnen zeven jaar niet in staat is te voldoen aan de bij of krachtens artikel 132 Pensioenwet
gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigenvermogen zonder dat de belangen van de
(Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de
werkgever onevenredig worden geschaad; en
 alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn
ingezet in het Herstelplan
2. De in het vorige lid bedoelde vermindering van PPS-uitkeringen zal plaatsvinden in de vorm van een
gelijke procentuele korting voor iedere Pensioengerechtigde.
3. Indien de Beleidsdekkingsgraad van het Fonds vijf achtereenvolgende jaren ligt onder het niveau zoals
bedoeld in artikel 131 Pensioenwet, zal het Fonds de PPS-uitkeringen verminderen om te voldoen aan
het minimaal vereist eigen vermogen zoals bedoeld in artikel 131 Pensioenwet. De hierbij benodigde
vermindering zal uitgespreid worden over een periode van maximaal vijf jaar waarbij een vermindering
ten minste 1% per jaar bedraagt en het fonds streeft naar een vermindering van minimaal 1% en
maximaal 3% per jaar.
4. Indien de Beleidsdekkingsgraad van het Fonds onder het niveau zoals bedoeld in artikel 132
Pensioenwet ligt en het Fonds kan op basis van het Herstelplan niet binnen zeven jaar aan artikel 132
Pensioenwet voldoen, zal het Fonds de PPS-uitkeringen tijdsevenredig verminderen met de conform het
Herstelplan benodigde vermindering.
5. Ingeval het Fonds besluit tot een vermindering zoals bedoeld in de leden 3 en 4 van de PPSuitkeringen informeert het Fonds Pensioengerechtigden, Vakorganisaties en de Werkgever schriftelijk
over het besluit tot de vermindering van de PPS-uitkeringen.
6. De vermindering zoals bedoeld in dit artikel kan op zijn vroegst worden gerealiseerd één maand nadat
de Pensioengerechtigden, Vakorganisaties, de Werkgever en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn.

Uitgave 1 januari 2017 - pagina 13
2016-000304

Prepensioenspaarreglement Pensioenfonds DSM Nederland
Artikel 15b - Inhaaltoeslagverlening
1. Het bestuur kan inhaaltoeslagen verlenen om in het verleden niet toegekende toeslagen zoals bedoeld
in artikel 15 of een in het verleden doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en
pensioenrechten zoals bedoeld in artikel 15a te compenseren, indien:
 dit geen gevolgen heeft voor de toeslagverlening in de toekomst zoals bedoeld in artikel 15; en
 de Beleidsdekkingsgraad ten minste het niveau van het vereist eigen vermogen zoals bedoeld in
artikel 132 Pensioenwet behoudt.
Voor inhaaltoeslagverlening wordt ten hoogste een vijfde van het vermogen dat voor
inhaaltoeslagverlening beschikbaar is gebruikt.
2. Inhaaltoeslag zoals bedoeld in lid 1 wordt alleen verleend aan een Pensioengerechtigde voor zover
aan de Pensioengerechtigde in het verleden geen of minder toeslag zoals bedoeld in artikel 15 is
verleend dan wel dat zijn PPS-uitkering daadwerkleijk is verminderd zoals bedoeld in artikel 15a
3. De aan een Pensioengerechtigde te verlenen inhaaltoeslag zoals bedoeld in lid 1 wordt uitgedrukt in
een percentage van de in het verleden niet toegekende toeslagen en de doorgevoerde verminderingen.
Het percentage zoals bedoeld in de vorige volzin wordt vastgesteld door op de datum van toekenning van
de inhaaltoeslag het voor inhaaltoeslagverlening beschikbare vermogen zoals bedoeld in lid 1 te delen
door de waarde van de in het verleden niet-verleende toeslagen en de waarde van de doorgevoerde
verminderingen. Het percentage als bedoeld in de vorige volzin bedraagt nooit meer dan 100%.
4. Inhaaltoeslagen hebben effect op pensioenrechten per de datum waarop inhaaltoeslag verleend wordt.
Inhaaltoeslagen worden niet met terugwerkende kracht nabetaald.
5. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om het inhaaltoeslagbeleid of onderdelen van het
inhaaltoeslagbeleid als vastgelegd in dit artikel aan te passen, in overeenstemming met de in de statuten
omschreven formele vereisten terzake van reglementswijzigingen. Toekomstige wijzigingen in dit artikel
zijn bindend voor alle Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden van het Fonds.
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Artikel 16 - Uitruil en waardeoverdracht
Uitruil
1. Het Bestuur is bevoegd, op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer, (een deel van) het PPS-saldo van
de (Gewezen) Deelnemer op de PPS-datum of de datum waarop een uitgestelde PPS-uitkering ingaat
overeenkomstig artikel 11 lid 6 aan te wenden voor een verhoging van de pensioenaanspraken krachtens
het Pensioenreglement van het Fonds. Uitruil van het PPS-saldo als bedoeld in dit artikel is alleen
mogelijk voor zover de Gewezen Deelnemer, (gewezen) deelnemer is aan de pensioenregeling van het
fonds zoals neergelegd in het Pensioenreglement. De (gedeeltelijke) uitruil van het PPS-saldo vindt
plaats tegen de factoren in bijlage 5 zoals door het Fonds jaarlijks worden vastgesteld. Uitruil is slechts
mogelijk voor zover wordt voldaan aan de bij of krachtens de Pensioenwet gestelde eisen.
Waardeoverdracht
2. Het bij beëindiging van het dienstverband behouden PPS-saldo kan op verzoek van de Gewezen
Deelnemer in het kader van een waardeoverdracht worden overgedragen naar een andere
pensioenuitvoerder, indien wordt voldaan aan de hiertoe bij of krachtens de Pensioenwet gestelde eisen.
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Artikel 17 - Toekenning en uitbetaling PPS-uitkering
1. Toekenning van de PPS-uitkering geschiedt op schriftelijke aanvraag bij het Fonds. Degene aan wie
een PPS-uitkering wordt toegekend, ontvangt hiervan een opgave.
2. Degene die een uitkering ontvangt, dient jaarlijks, vóór een door het Bestuur vast te stellen datum, een
'verklaring van in-leven-zijn' in te zenden. Bij nalatigheid wordt de uitkering opgeschort. In de gevallen
waarin het Bestuur zich op andere wijze heeft overtuigd van het feit dat betrokkene nog in leven is, kan
inzending achterwege blijven.
3. De uitbetaling van de PPS-uitkering geschiedt giraal in euro’s. De aan de betaling verbonden
overmakingskosten kunnen op de uitkering in mindering worden gebracht. De betaling van de PPSuitkeringen geschiedt in gelijke maandelijkse termijnen met betaalbaarstelling per ultimo maand.
Ten onrechte genoten uitkeringen moeten direct worden terugbetaald.
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Artikel 18 - Diversen
1. Iedere Deelnemer ontvangt een exemplaar van de statuten van het Fonds en van dit reglement,
alsmede van alle wijzigingen daarin. Voor overige belanghebbenden liggen de statuten en het PPSreglement ter inzage bij het secretariaat van het Fonds.
2. Alle geschillen welke bij de uitvoering van dit PPS-reglement mochten ontstaan tussen het Fonds en
degene die ingevolge dit reglement aanspraak heeft op een PPS-uitkering of daarop aanspraak meent te
hebben, kunnen schriftelijk ter beslissing worden voorgelegd aan het Bestuur.
3. De uit deze regeling voortvloeiende aanspraken van een Deelnemer of Gewezen Deelnemer kunnen
zonder toestemming van diens echtgenoot niet bij overeenkomst tussen die Deelnemer of Gewezen
Deelnemer en het Fonds of de Werkgever worden verminderd anders dan bij afkoop zoals voorzien bij of
krachtens de Pensioenwet, tenzij de echtgenoten het recht op pensioenverevening ingevolge de wet
verevening pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten. Elk beding strijdig met het bepaalde in dit
lid is nietig.
4. De pensioenaanspraken ingevolge dit reglement 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.
5. In deze pensioenregeling kunnen niet méér pensioenaanspraken worden opgebouwd dan binnen het
wettelijk kader van de Wet op de loonbelasting 1964 mogelijk is.
6. Indien komt vast te staan dat de pensioenregeling niet voldoet aan het bepaalde in de Wet op de
loonbelasting 1964 zal de regeling onverwijld en met terugwerkende kracht conform artikel 19c Wet op de
loonbelasting 1964 worden aangepast naar een krachtens deze wet aanvaardbaar niveau.
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Artikel 19 - Inwerkingtreding
Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 1994.
De bij besluit d.d. 12 september 1994 en 30 augustus 1995 aangebrachte wijzigingen, hebben een
terugwerkende kracht tot 1 januari 1994.
De in het reglement bij besluit d.d. 15 januari 1997 aangebrachte wijziging werkt terug tot 1 juli 1996.
De bij besluit d.d. 13 december 2005 en 27 september 2006 aangebrachte wijzigingen treden in werking
op 1 januari 2006.
De bij besluit d.d. 15 december 2015 aangebrachte wijzigingen treden in werking op 1 januari 2016.
De bij besluit d.d. 21 juni 2016 aangebrachte wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2016, met
uitzondering van artikel 11 lid 4 dat reeds op 1 juli 2016 in werking treedt.
Dit reglement is laatstelijk gewijzigd per 13 december 2016 en per 1 januari 2017 in werking getreden.
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OVERGANGSBEPALINGEN 2005
Artikel 20 - Overgangsbepalingen DSM Limburg B.V.
1. [Vervallen per 1 september 2015]
2. Voor de deelnemer geboren op of na 1 januari 1950 van wie ingevolge het bepaalde in artikel 2, lid 4,
onder e op 31 december 2005 het deelnemerschap eindigt, wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel
14, lid 2, eerste volzin, op 31 december 2005, ook indien de deelnemer op die datum de leeftijd van 50
jaar niet heeft bereikt, het premievrije PPS-saldo bepaald door aan het door de deelnemer op 31
december 2005 opgebouwd PPS-saldo een eventuele aanvulling toe te voegen. Deze aanvulling houdt
verband met de werkgeversgarantie als bedoeld in artikel 6, lid 6 [oud] resp. artikel 7, lid 1. Deze
aanvulling wordt vastgesteld door de contante waarde van deze werkgeversgarantie – op basis van de
per 31 december 2005 geldende gegevens – te verminderen met de contante waarde van de
verschuldigde PPS-premie. Dit betreft de PPS-premie die over het tijdvak van 1 januari 2006 tot het
bereiken van de 62-jarige leeftijd door betrokkene betaald zou zijn op basis van de daarvoor opgestelde
PPS-premietabel voor de PPS-combinatie van 75% van de PPS-inkomensgrondslag en een PPS-datum
van 62 jaar. Voor degene op wie het bepaalde in artikel 7 [oud] van toepassing is, geldt hierbij een
maximum van 4%.
De eventuele aanvulling van de werkgever – welke is vastgesteld op basis van het voorgaande – wordt
toegekend indien en voorzover de deelnemer gedurende het gehele deelnemerschap tot 31 december
2005 maandelijks de, volgens de daarvoor opgestelde PPS-premietabel voor de PPS-combinatie van
75% van de PPS-inkomensgrondslag en een PPS-datum van 62 jaar, verschuldigde PPS-premie volledig
heeft afgedragen. Indien en voorzover de deelnemer van de in artikel 6, lid 7 [oud] geboden mogelijkheid
gebruik heeft gemaakt is het vorenstaande van overeenkomstige toepassing indien en in de mate dat hij
zijn PPS-saldo op 31 december 2005 heeft aangevuld.

Artikel 21 - Overgangsbepalingen DSM Gist Services B.V.
Het aan de deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 die op 31 december 2005 deelnemer waren van
Stichting Pensioenfonds Gist-Brocades op 1 januari 2007 op grond van het bepaalde in artikel 37 lid 5
onder b van het Pensioenreglement van het fonds toegekende PPS-saldo wordt geacht te zijn
vastgesteld naar analogie van artikel 20 lid 2.

Artikel 22 - Overgangsbepalingen DSM Resins B.V.
1. Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 treedt dit reglement op 31 december 2005 in de
plaats van het reglement vervroegde individuele pensioenregeling DSM Resins B.V. zoals dat laatstelijk
voor die datum voor hen gold. Daarbij is artikel 20, lid 2 analoog van toepassing, met dien verstande dat
bij de vaststelling van de aanvulling als daar bedoeld zal worden gehandeld alsof het reglement
vervroegde individuele pensioenregeling DSM Resins B.V. zou hebben voorzien in een uitkering van 75%
en alsof de daarbij behorende premiegarantie 4% zou hebben bedragen en
voor het bepaalde in de beide laatste volzinnen van artikel 20, lid 2 moet worden uitgegaan van de mate
waarin de Deelnemer de in het kader van het reglement vervroegde individuele pensioenregeling DSM
Resins B.V. verschuldigde premie op 31 december 2005 heeft voldaan.

Uitgave 1 januari 2017 - pagina 19
2016-000304

Prepensioenspaarreglement Pensioenfonds DSM Nederland
Artikel 23 - Overgangsbepalingen DSM Engineering Plastics Emmen B.V.
1. Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 treedt dit reglement op 31 december 2005 in de
plaats van het reglement prepensioenspaarregeling DSM Engineering Plastics Emmen B.V. zoals dat
laatstelijk voor die datum voor hen gold. Daarbij is artikel 20, lid 2 analoog van toepassing.

Artikel 24 - Overgangsbepalingen DSM Pharma Chemicals Venlo B.V.
1. Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 treedt dit reglement op 31 december 2005 in de
plaats van het reglement flexibele pensioneringsregeling DSM Pharma Chemicals Venlo B.V. zoals dat
laatstelijk voor die datum voor hen gold. Daarbij is artikel 20, lid 2 analoog van toepassing

Artikel 25 - Overgangsbepalingen DSM Special Products Rotterdam B.V.
1. Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 treedt dit reglement op 31 december 2005 in de
plaats van het reglement Pre-pensioenspaarregeling DSM Special Products Rotterdam B.V. zoals dat
laatstelijk voor die datum voor hen gold. Daarbij is artikel 20, lid 2 analoog van toepassing.

Artikel 26 - Overgangsbepalingen DSM Coating Resins B.V.
Het aan de deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 die op 31 december 2006 Deelnemer waren van
Stichting Pensioenfonds Avecia Nederland op 1 januari 2007 op grond van het bepaalde in artikel 43 lid 4
van het Pensioenreglement van het Fonds toegekende PPS-saldo wordt geacht te zijn vastgesteld naar
analogie van artikel 20 lid 2.

Artikel 27 - Bevoegdheid Bestuur
Het Bestuur is bevoegd met betrekking tot het bepaalde in de artikelen 20 tot en met 26 nadere regelen
te stellen.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: Lijst van aan DSM Nederland B.V. gelieerde ondernemingen
De aan DSM Nederland B.V. gelieerde ondernemingen zoals bedoeld in artikel 1 sub c van dit reglement
zijn:
-

Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen
DSM Executives Services B.V., gevestigd te Heerlen
DSM NL Services B.V., gevestigd te Geleen*
DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V., gevestigd te Delft
Sitech Services B.V., gevestigd te Geleen
Bioprocess Pilot Facility B.V., gevestigd te Delft
Chemelot Campus B.V., gevestigd te Geleen
Chemelot Ventures Management B.V., gevestigd te Geleen
Patheon Biologics B.V., gevestigd te Groningen
Fibrant B.V., gevestigd te Sittard
Aliancys Nederland B.V., gevestigd te Sittard
AnQore B.V., gevestigd te Zandpol
Euroresins Benelux B.V., gevestigd te Budel
Synres B.V., gevestigd te Hoek van Holland
Vynova Beek B.V., gevestigd te Geleen

* Met ingang van 1 april 2014 zijn de werknemers van de onderstaande ondernemingen formeel in dienst
getreden bij DSM NL Services B.V.:
o DSM Gist Services B.V., gevestigd te Delft
o DSM Resins B.V., gevestigd te Zwolle
o DSM Engineering Plastics Emmen B.V., gevestigd te Sittard
o DSM Coating Resins B.V., gevestigd te Waalwijk
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BIJLAGE 2: Aanwendingsfactoren PPS-uitkering
Benodigd PPS-saldo per € 100 PPS-uitkering
Ingangsleeftijd

Uitkeringsduur

60
60
60
60
60
60
60

1
2
3
4
5
6
7

Benodigd kapitaal
€ 102,11
€ 203,95
€ 305,45
€ 406,48
€ 506,89
€ 606,42
€ 704,80

61
61
61
61
61
61

1
2
3
4
5
6

€ 102,09
€ 203,84
€ 305,19
€ 406,03
€ 506,15
€ 605,33

62
62
62
62
62

1
2
3
4
5

€ 102,06
€ 203,71
€ 304,91
€ 405,51
€ 505,32

63
63
63
63

1
2
3
4

€ 102,03
€ 203,58
€ 304,59
€ 404,93

64
64
64

1
2
3

€ 101,99
€ 203,43
€ 304,24

65
65

1
2

€ 101,95
€ 203,26

66

1

€ 101,90
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BIJLAGE 3: Aanwendingsfactoren voor tijdelijk arbeidsongeschiktheidspensioen
Benodigd PPS-saldo per € 100 tijdelijk arbeidsongeschiktheidspensioen tot AOW-leeftijd:
Ingangsleeftijd
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Benodigd kapitaal
AOW-leeftijd 65
€ 3.934,95
€ 3.888,65
€ 3.841,17
€ 3.792,40
€ 3.742,39
€ 3.691,08
€ 3.638,41
€ 3.584,35
€ 3.528,80
€ 3.471,84
€ 3.413,36
€ 3.353,35
€ 3.291,81
€ 3.228,66
€ 3.163,94
€ 3.097,66
€ 3.029,74
€ 2.960,23
€ 2.889,10
€ 2.816,36
€ 2.742,06
€ 2.666,18
€ 2.588,76
€ 2.509,87
€ 2.429,53
€ 2.347,83
€ 2.264,81
€ 2.180,60
€ 2.095,25
€ 2.008,93
€ 1.921,75
€ 1.833,78
€ 1.745,03
€ 1.655,53
€ 1.565,20
€ 1.474,08
€ 1.382,02
€ 1.288,89
€ 1.194,66
€ 1.099,33
€ 1.002,82
€ 905,28
€ 806,78
€ 707,44
€ 607,45
€ 506,90
€ 406,03
€ 304,91
€ 203,58
€ 101,98
-

AOW-leeftijd 66
€ 3.977,66
€ 3.932,53
€ 3.886,25
€ 3.838,72
€ 3.789,95
€ 3.739,93
€ 3.688,55
€ 3.635,84
€ 3.581,66
€ 3.526,07
€ 3.469,00
€ 3.410,43
€ 3.350,33
€ 3.288,65
€ 3.225,41
€ 3.160,63
€ 3.094,23
€ 3.026,25
€ 2.956,63
€ 2.885,41
€ 2.812,61
€ 2.738,22
€ 2.662,27
€ 2.584,81
€ 2.505,86
€ 2.425,51
€ 2.343,80
€ 2.260,81
€ 2.176,61
€ 2.091,33
€ 2.005,05
€ 1.917,94
€ 1.830,06
€ 1.741,47
€ 1.652,08
€ 1.561,92
€ 1.470,95
€ 1.379,08
€ 1.286,17
€ 1.192,16
€ 1.097,02
€ 1.000,79
€ 903,49
€ 805,26
€ 706,22
€ 606,42
€ 506,16
€ 405,50
€ 304,59
€ 203,42
€ 101,95
-

AOW-leeftijd 67
€ 4.019,11
€ 3.975,10
€ 3.929,98
€ 3.883,63
€ 3.836,10
€ 3.787,32
€ 3.737,22
€ 3.685,80
€ 3.632,94
€ 3.578,71
€ 3.523,02
€ 3.465,85
€ 3.407,17
€ 3.346,93
€ 3.285,15
€ 3.221,84
€ 3.156,92
€ 3.090,43
€ 3.022,32
€ 2.952,60
€ 2.881,31
€ 2.808,41
€ 2.733,94
€ 2.657,94
€ 2.580,41
€ 2.501,44
€ 2.421,06
€ 2.339,36
€ 2.256,37
€ 2.172,20
€ 2.086,97
€ 2.000,76
€ 1.913,73
€ 1.826,02
€ 1.737,54
€ 1.648,29
€ 1.558,27
€ 1.467,51
€ 1.375,87
€ 1.283,16
€ 1.189,37
€ 1.094,52
€ 998,52
€ 901,53
€ 803,62
€ 704,80
€ 605,33
€ 505,32
€ 404,92
€ 304,24
€ 203,25
€ 101,89
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BIJLAGE 4: Aanwendingsfactoren voor verhoging (tijdelijk) partnerpensioen
Benodigd PPS-saldo per € 100 tijdelijk partnerpensioen tot AOW-leeftijd (TPP) of levenslang
partnerpensioen (PP):
Ingangsleeftijd
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Benodigd kapitaal
TPP bij AOW-leeftijd 65
€ 3.933,64
€ 3.887,35
€ 3.839,85
€ 3.791,06
€ 3.740,94
€ 3.689,50
€ 3.636,66
€ 3.582,39
€ 3.526,66
€ 3.469,44
€ 3.410,67
€ 3.350,43
€ 3.288,63
€ 3.225,30
€ 3.160,39
€ 3.093,94
€ 3.025,86
€ 2.956,18
€ 2.884,87
€ 2.812,04
€ 2.737,69
€ 2.661,78
€ 2.584,38
€ 2.505,53
€ 2.425,25
€ 2.343,62
€ 2.260,75
€ 2.176,74
€ 2.091,61
€ 2.005,48
€ 1.918,60
€ 1.830,91
€ 1.742,58
€ 1.653,50
€ 1.563,56
€ 1.472,80
€ 1.381,07
€ 1.288,30
€ 1.194,42
€ 1.099,32
€ 1.003,05
€ 905,67
€ 807,26
€ 707,94
€ 607,93
€ 507,33
€ 406,39
€ 305,19
€ 203,73
€ 102,03
-

TPP bij AOW-leeftijd 66
€ 3.976,33
€ 3.931,20
€ 3.884,90
€ 3.837,33
€ 3.788,46
€ 3.738,32
€ 3.686,76
€ 3.633,84
€ 3.579,47
€ 3.523,62
€ 3.466,27
€ 3.407,45
€ 3.347,10
€ 3.285,24
€ 3.221,80
€ 3.156,84
€ 3.090,27
€ 3.022,12
€ 2.952,32
€ 2.881,01
€ 2.808,16
€ 2.733,74
€ 2.657,80
€ 2.580,39
€ 2.501,53
€ 2.421,24
€ 2.339,69
€ 2.256,90
€ 2.172,93
€ 2.087,84
€ 2.001,88
€ 1.915,07
€ 1.827,65
€ 1.739,50
€ 1.650,51
€ 1.560,72
€ 1.470,13
€ 1.378,65
€ 1.286,10
€ 1.192,37
€ 1.097,50
€ 1.001,44
€ 904,25
€ 806,04
€ 706,99
€ 607,14
€ 506,80
€ 406,06
€ 304,97
€ 203,62
€ 102,01
-

TPP bij AOW-leeftijd 67
€ 4.017,75
€ 3.973,76
€ 3.928,62
€ 3.882,25
€ 3.834,60
€ 3.785,69
€ 3.735,41
€ 3.683,78
€ 3.630,73
€ 3.576,24
€ 3.520,25
€ 3.462,84
€ 3.403,90
€ 3.343,48
€ 3.281,50
€ 3.218,02
€ 3.152,93
€ 3.086,27
€ 3.017,98
€ 2.948,17
€ 2.876,83
€ 2.803,89
€ 2.729,45
€ 2.653,49
€ 2.576,05
€ 2.497,16
€ 2.416,95
€ 2.335,46
€ 2.252,71
€ 2.168,76
€ 2.083,86
€ 1.997,98
€ 1.911,43
€ 1.824,17
€ 1.736,12
€ 1.647,28
€ 1.557,66
€ 1.467,33
€ 1.376,07
€ 1.283,68
€ 1.190,18
€ 1.095,53
€ 999,68
€ 902,70
€ 804,80
€ 705,92
€ 606,37
€ 506,25
€ 405,64
€ 304,71
€ 203,50
€ 101,97

Levenslang PP
€ 4.768,93
€ 4.744,29
€ 4.718,97
€ 4.692,86
€ 4.665,92
€ 4.638,20
€ 4.609,55
€ 4.580,01
€ 4.549,51
€ 4.518,02
€ 4.485,49
€ 4.452,00
€ 4.417,44
€ 4.381,83
€ 4.345,11
€ 4.307,31
€ 4.268,30
€ 4.228,11
€ 4.186,66
€ 4.144,09
€ 4.100,32
€ 4.055,23
€ 4.008,92
€ 3.961,31
€ 3.912,39
€ 3.862,14
€ 3.810,64
€ 3.757,89
€ 3.703,80
€ 3.648,31
€ 3.591,66
€ 3.533,65
€ 3.474,56
€ 3.414,26
€ 3.352,57
€ 3.289,54
€ 3.225,25
€ 3.159,87
€ 3.093,28
€ 3.025,37
€ 2.956,28
€ 2.886,03
€ 2.814,58
€ 2.741,98
€ 2.668,54
€ 2.593,89
€ 2.518,59
€ 2.442,51
€ 2.365,29
€ 2.287,25
€ 2.208,54
€ 2.129,26
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BIJLAGE 5: Uitruilfactoren
Benodigd PPS-saldo per € 100 ouderdomspensioen vanaf 67, € 70 latent levenslang partnerpensioen en
€ 14 latent tijdelijk partnerpensioen:
Leeftijd
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Benodigd kapitaal
€ 843,28
€ 866,14
€ 889,62
€ 913,67
€ 938,30
€ 963,50
€ 989,26
€ 1.015,57
€ 1.042,43
€ 1.069,83
€ 1.097,80
€ 1.126,31
€ 1.155,39
€ 1.185,04
€ 1.215,22
€ 1.245,93
€ 1.277,18
€ 1.308,90
€ 1.341,10
€ 1.373,74
€ 1.406,78
€ 1.440,20
€ 1.473,96
€ 1.507,99
€ 1.542,27
€ 1.576,68
€ 1.611,16
€ 1.645,61
€ 1.679,95
€ 1.714,07
€ 1.747,80
€ 1.781,05
€ 1.813,64
€ 1.845,47
€ 1.876,53
€ 1.906,84
€ 1.936,37
€ 1.965,14
€ 1.993,28
€ 2.020,94
€ 2.048,12
€ 2.074,90
€ 2.101,29
€ 2.127,22
€ 2.152,64
€ 2.177,49
€ 2.201,70
€ 2.225,11
€ 2.247,63
€ 2.269,27
€ 2.290,12
€ 2.310,33
€ 2.330,26
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