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Bijlage C bij het Reglement van de IPP 
De Werkgever heeft met Werknemers een pensioenovereenkomst gesloten voor vrijwillige 
bijdragen van de Werknemers aan de in deze Bijlage beschreven netto pensioenregeling. Het 
Reglement van de IPP is van toepassing op de in deze Bijlage genoemde Deelnemers, 
behoudens andere bepalingen of regels in deze Bijlage. Deelnemers die aan de regels van 
deze Bijlage voldoen, hebben slechts aanspraak op uitkeringen in de gevallen die uitdrukkelijk 
in deze Bijlage zijn genoemd. 
 
C1 Begrippen en definities die alleen voor deze Bijlage gelden 
 
Unilever 
Unilever Nederland Holdings BV en Unilever Nederland BV, beide gevestigd te Rotterdam. 
 
Unilever-onderneming 
Unilever alsmede iedere met haar gelieerde onderneming binnen de Unilever-groep 
wereldwijd. 
 
Werkgever 
De Unilever-onderneming waarbij de Werknemer in dienst is dan wel, indien de Werknemer 
daarmee geen Dienstverband meer heeft, het laatst in dienst is geweest. 
 
Werknemer 
De persoon in dienst van een Unilever-onderneming. 
 
Dienstverband 
Het dienstverband van een Werknemer met de Werkgever. 
 
IPP 
De International Compartment of the Unilever Pension Plan (UPP), gevestigd te Niederanven 
in het Groothertogdom Luxemburg, een pensioenspaarvereniging zoals bedoeld in de 
Luxemburgse wet van 13 juli 2005 betreffende instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
in de vorm van pensioenspaarvennootschappen met variabel kapitaal (SEPCAV’s) en 
pensioenspaarverenigingen (ASSEP’s). De IPP delegeert het grootste deel van de 
ledenadministratie aan een gespecialiseerde derde ledenadministrateur. 
 
Pensioenverzekeraar 
Een instelling die voldoet aan de vereisten van de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting 
1964. 
 
Pensioenwet 
Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen. 
 
Wet op de inkomstenbelasting 2001 
Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). 
 
Wet op de loonbelasting 1964 
Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). 
 
 
Algemene Ouderdomswet 
Algemene Ouderdomswet (AOW) 
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Deeltijdpercentage 
Het percentage dat de arbeidsduur van een Deeltijdwerknemer uitmaakt van de in het kader 
van de toepasselijke Unilever arbeidsvoorwaardenregeling afgesproken normale arbeidsduur. 
 
Deeltijdwerknemer  
De Werknemer met een kortere arbeidsduur dan de normale arbeidsduur die geldt voor de 
desbetreffende categorie Werknemers waartoe de Werknemer behoort. 
 
Fondsen 
Door de IPP aangeboden beleggingsfondsen of spaarfondsen waarin het Kapitaal op de 
Rekening wordt belegd. 
 
Rekening 
Een bij of via de IPP te openen persoonlijke beleggingsrekening waarop de maandelijkse 
betalingen worden gestort.  
 
Deelnemer 
De (voormalige) Werknemer met wie de Werkgever een pensioenovereenkomst heeft 
gesloten en die aan deze pensioenregeling deelneemt in de zin van artikel C2 van deze 
Bijlage. 
 
Gewezen deelnemer 
De (voormalige) Werknemer die op basis van de pensioenovereenkomst geen Kapitaal meer 
opbouwt en bij beëindiging van het deelnemerschap aanspraak houdt op het reeds dan 
opgebouwde Kapitaal.  
 
Gepensioneerde 
De persoon die krachtens de bepalingen van deze Bijlage een pensioen heeft ingekocht met 
gebruikmaking van het opgebouwde Kapitaal. 
 
Partner 

 de echtgeno(o)t(e) van de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde; 

 de Partner met wie de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde een 

geregistreerd partnerschap in de zin van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is 

aangegaan; 

 de ongehuwde vrouw of man met wie de ongehuwde Deelnemer, ongehuwde 

Gewezen Deelnemer of ongehuwde Gepensioneerde een gemeenschappelijke 

huishouding voert, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 de Partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van deze Deelnemer, 

Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde; 

 de gemeenschappelijke huishouding is notarieel vastgelegd in een samenlevings-

overeenkomst waarin enige bepalingen van vermogensrechtelijke aard zijn 

geregeld, met dien verstande dat voor de toepassing van dit reglement als datum 

waarop de gemeenschappelijke huishouding is begonnen de dag geldt gelegen 

zes maanden na het bij notariële akte verlijden van de samenlevings-

overeenkomst; 

 een gewaarmerkt afschrift van de notariële akte wordt aan de IPP overgelegd; 

 degene met wie de gemeenschappelijke huishouding bestaat, is door de 

Deelnemer met het oog op het Pensioen als Partner aangewezen en diens 

aanwijzing is niet herroepen; 
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 uit BRP dient te blijken dat de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of 

Gepensioneerde en de Partner op hetzelfde adres wonen. Indien dat niet uit BRP 

blijkt, dient dat te worden aangetoond. De IPP is bevoegd in bijzondere gevallen 

van deze voorwaarden af te zien. 

 
Voor de toepassing van deze Bijlage wordt op enig tijdstip slechts één persoon als Partner 
van de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde aangemerkt.  
 
BRP  
Basisregistratie personen  
 
Partnerrelatie 
Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding met 
de Partner. 
 
Gewezen Partner 
De Partner met wie de Partnerrelatie is geëindigd. 
 
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) 
 
Netto Partnerpensioen 
Een levenslang netto partnerpensioen conform artikel 5.17b van de Wet op de 
inkomstenbelasting 2001 en overeenkomstig dit reglement ten gunste van de overlevende 
Partner van de overleden Deelnemer of Gewezen Deelnemer.  
 
Netto wezenpensioen 
Een netto wezenpensioen conform artikel 5.17c van de Wet op de inkomstenbelasting 
2001 en overeenkomstig deze Bijlage dat aan het overlevende kind wordt uitgekeerd.  
 
Kind  

- het kind tot wie de (Gewezen) Deelnemer als ouder in familierechtelijke betrekking 

staat; 

- het aangehuwd kind van de (Gewezen) Deelnemer dat naar het oordeel van de IPP 

grotendeels door de (Gewezen) Deelnemer wordt onderhouden; 

- het andere dan hiervoor bedoelde kind dat naar het oordeel van de IPP door de 

(Gewezen) Deelnemer vanaf enig moment vóór de (Vervroegde) 

Pensioeningangsdatum tot het moment van overlijden als eigen kind wordt 

onderhouden en opgevoed. 

Netto ouderdomspensioen 
Een levenslang netto ouderdomspensioen conform artikel 5.17a van de Wet op de 
inkomstenbelasting 2001. 
 
Pensioendatum 
De eerste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer de 68-jarige leeftijd bereikt 
dan wel - indien deze dag hiervoor ligt - de eerste dag van de maand waarin de (Gewezen) 
Deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 
 
(Vervroegde) Pensioeningangsdatum 
De datum waarop het pensioen ingaat. Dit is de eerste dag van de maand die door de 
(Gewezen) Deelnemer tussen 55 jaar en de Pensioendatumis gekozen. 
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AOW-gerechtigde leeftijd:  

De exacte leeftijd waarop men recht krijgt op een ouderdomspensioen op grond van de 

Algemene Ouderdomswet. 

 
Franchise 
Het salaris zoals bedoeld in artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964 (1 januari 
2015: € 100.000 op voltijdsbasis). De Franchise wordt elk jaar aangepast op basis van de 
systematiek zoals beschreven  in artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964 
 
Salarisgrondslag 
Het bij de Werkgever geldende jaarlijkse basisloon vermeerderd met de vakantietoeslag 
en eventuele verdere als vast te beschouwen uitkeringen uit hoofde van het Dienstverband 
(o.a. ploegentoeslag), uitgaande van de normale arbeidsduur die bij die Werkgever geldt 
voor de categorie deelnemers waartoe de Deelnemer behoort. De onderdelen waaruit de 
bij de desbetreffende Werkgever geldende Salarisgrondslag is opgebouwd, zijn voor alle 
bij die Werkgever werkzame deelnemers en categorieën deelnemers gelijk en worden 
door de desbetreffende Werkgever aan de Deelnemer meegedeeld. De Salarisgrondslag 
kan bij besluit van het Bestuur worden aangepast, mits deze aanpassing in 
overeenstemming is met de hierover tussen Unilever en de vakverenigingen gemaakte 
afspraken. Op aanvraag en op eerste verzoek zal de Werkgever aan zowel de ASSEP als 
de Deelnemers de berekeningsmethode en een raming van de door de Werkgever 
(namens de Deelnemer) voor het lopende jaar betaalde premies verstrekken. 
 
Pensioengrondslag 
De Salarisgrondslag verminderd met de Franchise. 
 
Kapitaal 
De totale waarde van de gestorte premies, rente en op de Rekening behaalde 
beleggingsopbrengsten die in fondsen belegd is. 
 
Standaard beleggingsoptie 
Een door de IPP voorgeschreven vaste mix van fondsen (lifecycle) waarin vanaf de 
Rekening wordt belegd. 
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C2  Deelnemer   
2.1  De Deelnemer aan deze regeling is de Werknemer die vrijwillige deelneming aanvraagt 

en wiens Salarisgrondslag de Franchise op of na 1 januari 2015 overschrijdt en die 
een schriftelijke verklaring daartoe heeft ondertekend en deze verklaring aan de 
Werkgever heeft overgelegd of die een digitaal verzoek daartoe heeft ingediend. In het 
geval dat de Salarisgrondslag de Franchise in de loop van het jaar overschrijdt, kan de 
deelneming ingaan op de eerste dag van de maand waarin de Franchise is 
overschreden.  

 
2.2 Een Deelnemer kan zijn deelname aan de regeling op elk moment vrijwillig beëindigen 

met ingang van de eerste dag van de daaropvolgende maand. Na beëindiging wordt 
de Deelnemer aangemerkt als Gewezen Deelnemer. Indien de Gewezen Deelnemer 
niet meer in dienst is van Unilever  zijn de bepalingen van artikel C17 van deze Bijlage 
van toepassing.  

 
2.3 De beëindiging van de deelneming geschiedt door ondertekening van een schriftelijke 

verklaring daartoe door de Werknemer en overlegging daarvan aan de Werkgever of 
door indiening van een digitaal verzoek daartoe.  

 
2.4 Een Gewezen Deelnemer die in andere opzichten nog aan de vereisten van lid 1 

voldoet, kan de deelneming hervatten met ingang van 1 januari van het 
daaropvolgende jaar door overlegging van een schriftelijke verklaring daartoe aan de 
Werkgever of door indiening van een digitaal verzoek daartoe.  

 
2.5 Een Werknemer kan eenmaal per jaar gebruik maken van zijn recht om deel te nemen 

of de deelneming te hervatten.  
 
2.6 Indien de Deelnemer de deelneming hervat, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, leidt 

de deelneming pas weer tot opbouw met ingang van de datum van hernieuwde 
deelneming, bovenop het opgebouwde Kapitaal op basis van de eerste periode van 
deelneming voorafgaand aan de beëindiging. 

 
2.7 Onverminderd de leden van dit artikel wordt de deelneming beëindigd in geval van 

beëindiging van het dienstverband of zodra de Salarisgrondslag lager is dan de 
Franchise. 
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C3 Aanspraken 
3.1 Deze Bijlage betreft de implementatie van een netto pensioenregeling (“netto 

pensioen”) conform afdeling 5.3B van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. 
 
3.2 Onder voorbehoud van de bepalingen van deze Bijlage heeft een Deelnemer 

het recht deel te nemen aan deze netto pensioenregeling, waarmee Kapitaal 
wordt opgebouwd en die op de (Vervroegde) Pensioeningangsdatum moet 
worden gebruikt voor de inkoop van: 

 a. Netto ouderdomspensioen voor de (Gewezen) Deelnemer; 
 b. Netto partnerpensioen voor de Partner van de (Gewezen) Deelnemer; 
 c. Netto wezenpensioen voor de kinderen van de (Gewezen) Deelnemer; 
  binnen de in artikel C5 van deze Bijlage genoemde fiscale grenzen. 
 
3.3 In geval van overlijden van de (Gewezen) Deelnemer vóór de Pensioendatum 

hebben zijn Partner en Kind(eren) recht op het Kapitaal op de Rekening 
bestemd voor een: 

 a. Netto partnerpensioen voor de Partner van de (Gewezen) Deelnemer; 
 b. Netto wezenpensioen voor de Kind(eren) van de (Gewezen) Deelnemer; 
 binnen de in artikel C4, artikel C10 en artikel C11 van deze Bijlage genoemde 

fiscale grenzen. 
 
3.4 Het Kapitaal is beschikbaar op de Pensioendatum, mits de (Gewezen) 

Deelnemer op die datum in leven is. De IPP stelt de (Gewezen) Deelnemer en 
in voorkomend geval zijn (Gewezen) Partner daarvan ten minste vier maanden 
van tevoren in kennis. 

 
3.5 Op de Pensioendatum van de (Gewezen) Deelnemer wordt het Kapitaal 

overgemaakt naar de door de (Gewezen) Deelnemer aangewezen bank van 
de Pensioenverzekeraar. Het totale beschikbare bedrag wordt gebruikt voor 
een direct ingaand Netto ouderdomspensioen, Netto Partnerpensioen van 70% 
en een Netto wezenpensioen van 14%, tenzij de (Gewezen) Deelnemer voor 
een andere ratio heeft gekozen. De overboeking naar de bank van de 
Pensioenverzekeraar moet binnen zes maanden na de Pensioendatum 
plaatsvinden. De IPP heeft het recht om het Kapitaal over te dragen aan een 
Pensioenverzekeraar van zijn keuze indien de (Gewezen) Deelnemer geen 
Pensioenverzekeraar aanwijst.  

 
3.6 Indien de (Gewezen) Deelnemer het Kapitaal wenst te gebruiken bij het 

bereiken van zijn/haar (Vervroegde) Pensioeningangsdatum, moet hij/zij dit ten 
minste twee maanden van tevoren aan de IPP meedelen onder vermelding van 
de (Vervroegde) Pensioeningangsdatum en een bankrekeningnummer van de 
door de (Gewezen) Deelnemer gekozen Pensioenverzekeraar. Het 
opgebouwde Kapitaal wordt op de (Vervroegde) Pensioeningangsdatum door 
de IPP overgedragen.  
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C4 Belastinggrenzen 
4.1 Het op basis van deze Bijlage te verwerven Netto ouderdomspensioen kan in 

bepaalde gevallen (bijvoorbeeld in de gevallen van lid 4 van dit artikel) niet 
hoger zijn dan het niveau van een pensioenregeling op basis van eindloon en/of 
gemiddeld loon overeenkomstig artikel 18a van de Wet op de loonbelasting 
1964, rekening houdend met de dienstjaren per 1 januari 2015 en de 
Pensioengrondslag x factor 1 – 52%. 

 
4.2 Het op basis van deze Bijlage te verwerven Netto partnerpensioen kan in 

bepaalde gevallen (bijvoorbeeld in de gevallen van lid 4 van dit artikel) niet 
hoger zijn dan het niveau van een pensioenregeling op basis van eindloon en/of 
gemiddeld loon overeenkomstig artikel 18b van de Wet op de loonbelasting 
1964, rekening houdend met de dienstjaren per 1 januari 2015 en de 
Pensioengrondslag x factor 1 – 52%. In het geval dat een Netto 
partnerpensioen voor overlijden vóór de (Vervroegde) Pensioeningangsdatum 
bij een Pensioenverzekeraar is verzekerd, wordt met deze aanspraak rekening 
gehouden bij het vaststellen van de in dit lid genoemde fiscale grens. 

 
4.3 Het op basis van deze Bijlage te verwerven Wezenpensioen kan in bepaalde 

gevallen (bijvoorbeeld in de gevallen van lid 4 van dit artikel) niet hoger zijn dan 
het niveau van een Wezenpensioen op basis van eindloon en/of gemiddeld 
loon overeenkomstig artikel 18c van de Wet op de loonbelasting 1964, rekening 
houdend met de dienstjaren per 1 januari 2015 en de Pensioengrondslag x 
factor 1 – 52%. In het geval dat een Wezenpensioen voor overlijden vóór de 
(Vervroegde) Pensioeningangsdatum bij een Pensioenverzekeraar is 
verzekerd, wordt met deze aanspraak rekening gehouden bij het vaststellen 
van de in dit lid genoemde fiscale grens. 

 
 4.4 De vaststelling van de fiscale grenzen geschiedt:  
 - op de (Vervroegde) Pensioeningangsdatum; 
 - bij overlijden; 
 - bij uitgaande waardeoverdracht; 
 - bij emigratie; 
 - bij echtscheiding. 
 Ingeval en voor zover de belastinggrenzen worden overschreden, zal het 

Kapitaaloverschot worden toegekend aan de IPP. Het Kapitaaloverschot zal 
over het Kapitaal van de Deelnemers worden verdeeld naar verhouding van 
hun Kapitaal.  

 
4.5 De in de leden 4.1 – 4.3 vermelde belastinggrenzen kunnen worden 

overschreden in geval van indexering, inkomende waardeoverdracht van netto 
pensioenen en pensioenvariatie. 
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C5 Premies 
5.1 Iedere Deelnemer kan een bepaald percentage, zoals aangegeven in artikel 

C5.2, van de Pensioengrondslag bijdragen. 
 
5.2 De netto premie is afhankelijk van de leeftijd van de Deelnemer op de eerste 

dag van de maand en het bedrag van de maandelijkse pensioengrondslag van 
de Deelnemer in die kalendermaand en wordt per 1 januari 2018 
gemaximaliseerd volgens onderstaande tabel: 

 

Leeftijdsklasse Percentage van 
Pensioengrondslag 

15 – 19 3,3 
20 – 24 3,7 
25 – 29 4,3 
30 – 34 5,0 
35 – 39 5,8 
40 – 44 6,7 
45 – 49 7,8 
50 – 54 9,1 
55 – 59 10,7 
60 – 64 12,7 
65 – 66 14,7 

 
5.3 De Deelnemer heeft de keuze om de in te leggen premie te baseren op  50%, 

75% of 100% van de in artikel C5.2 vermelde percentages.  
 
5.4 De tabel in artikel C5.2 kan jaarlijks worden aangepast en is in beginsel 

afhankelijk van de wijzigingen in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en/of 
de Wet op de loonbelasting 1964. 

 
5.5 De totale jaarpremie voor een netto pensioenregeling kan niet hoger zijn dan 

de maximumpremie zoals bepaald in de Wet op de loonbelasting 1964 en de 
fiscale bepalingen zoals gepubliceerd door de Belastingdienst.  

 
C6 Deeltijdwerknemers 
6.1 Voor een Deeltijdwerknemer wordt de Salarisgrondslag vastgesteld alsof de 

normale arbeidsduur die bij de Werkgever geldt voor de categorie deelnemers 
waartoe de Deeltijdwerknemer behoort, op hem van toepassing zou zijn. 

 
6.2 De premie van de Deeltijdwerknemer wordt berekend door de premie bij een 

normale arbeidsduur te vermenigvuldigen met het Deeltijdpercentage. 
 
C7 Stortingen 
7.1 Elke maand stort de Werkgever de premie van de Deelnemer, op basis van de 

Pensioengrondslag van die maand, op de persoonlijke Rekening van de 
Deelnemer. De premie wordt ingehouden op het netto salaris van de 
Deelnemer. Onder bijzondere omstandigheden kan de premie rechtstreeks 
door de Werknemer worden betaald. 

 
7.2 De betalingen worden stopgezet bij beëindiging van de deelname aan deze 

regeling.  
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7.3 De premiebetaling van de Werknemer vindt plaats op vrijwillige basis. De 
Werkgever betaalt geen premie. 

 
C8 Fondsen 
8.1 De door de Deelnemer betaalde premie zal in overeenstemming met de 

Standaard beleggingsoptie vanaf de Rekening in de Fondsen worden belegd. 
De belegging vindt plaats voor rekening en risico van de (Gewezen) 
Deelnemer. 

 
8.2 De aangeboden Fondsen bieden diversificatie door de aard van de 

onderliggende beleggingen, te weten aandelen, obligaties en liquiditeiten. 
 
C9 Zelf beleggen 
9.1 Het is de Deelnemer toegestaan van de Standaard beleggingsoptie af te wijken. 

Afwijken kan na het aanvragen van deelname en het doen van een eerste 
storting op basis van de artikelen C7 en C8. Voorafgaand aan de keuze om af 
te wijken moet de Deelnemer een vragenformulier invullen waarin het 
risicoprofiel van de Deelnemer wordt vastgesteld. 

 
9.2 De IPP zal iedere Deelnemer een aantal Fondsen aanbieden waarin de 

Rekening wordt belegd. Het beleggingsbeleid en het risicoprofiel van de 
onderliggende Fondsen zijn vermeld in de Verklaring inzake de 
beleggingsbeginselen, die bij dit Reglement van de IPP is gevoegd, en in de 
brochure over de IPP, die aan iedere nieuwe Deelnemer wordt overhandigd. 

 
9.3 De IPP bepaalt het beleggingsprofiel van de (Gewezen) Deelnemer en stelt de 

(Gewezen) Deelnemer vooraf in kennis van de spreiding van de beleggingen 
in relatie tot de duur van de periode tot de (Vervroegde) 
Pensioeningangsdatum, waarbij het beleggingsrisico na verloop van tijd moet 
afnemen. De belegging geschiedt echter op basis van de keuze van de 
Deelnemer en hoeft niet te voldoen aan het door de IPP vastgestelde 
beleggingsprofiel. 

 
9.4 De IPP informeert de Deelnemer eenmaal per jaar over de status van zijn 

Kapitaal in relatie tot het vastgestelde beleggingsprofiel zoals vermeld in lid 3. 
 
C10  Netto partnerpensioen bij overlijden voor de Pensioendatum 
 In geval van overlijden voor de Pensioendatum wordt het Kapitaal gebruikt om 

het Netto partnerpensioen te optimaliseren binnen de fiscale grenzen van 
artikel C4. Bij het vaststellen van de fiscale grenzen wordt rekening gehouden 
met het volledige (variabele) salaris boven de Franchise. 

 
C11 Netto wezenpensioen bij overlijden voor de Pensioendatum 
 In het geval dat het Netto partnerpensioen na toepassing van de bepalingen 

van artikel C10 van deze Bijlage is overschreden, wordt het Kapitaaloverschot 
gebruikt om het Netto wezenpensioen te optimaliseren binnen de fiscale 
grenzen van artikel C4. Bij het vaststellen van de fiscale grenzen wordt 
rekening gehouden met het volledige (variabele) salaris boven de Franchise.  
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C12 Aanspraak op een pensioenkapitaal bij einde Partnerrelatie  
12.1  In het geval dat de Partnerrelatie wordt beëindigd, wordt aan de Gewezen 

Partner van de (Gewezen) Deelnemer een aanspraak op een  pensioenkapitaal 
toegekend. Dit pensioenkapitaal is gelijk aan het deel van het Kapitaal waarop 
de voormalige Partner recht zou hebben indien de deelneming was geëindigd 
op de datum van einde van de Partnerrelatie. 

 Indien de deelneming op de datum van einde van de Partnerrelatie reeds 
beëindigd is, verkrijgt de Gewezen Partner van de Gewezen Deelnemer 
aanspraak op een pensioenkapitaal dat overeenkomt met het op de datum van 
beëindiging van de deelneming vastgestelde deel van het Kapitaal voor de 
Partner. 

  De hiervoor genoemde aanspraak op een pensioenkapitaal wordt bepaald 
door rekening te houden met de aanspraken van een eerdere Gewezen 
Partner(s), tenzij deze vroegere aanspraken zijn beëindigd door overlijden van 
eerdere voormalige Partners.  

 
12.2 Indien in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel een 

pensioenkapitaal ten behoeve van de Gewezen Partner wordt vastgesteld, 
wordt dit pensioenkapitaal op het Kapitaal van de (Gewezen) Deelnemer in 
mindering gebracht. Dit pensioenkapitaal wordt tot de (Vervroegde) 
Pensioeningangsdatum belegd overeenkomstig artikel C8 of C9. Op de 
(Vervroegde) Pensioeningangsdatum moet het pensioenkapitaal door de 
Gewezen Partner worden aangewend voor de verzekering van een Netto 
Partnerpensioen. 

 
12.3 De Gewezen Partner heeft geen aanspraak op een deel van het Kapitaal in het 

geval dat de Partnerrelatie is geëindigd voor de datum waarop de Werknemer 
aan deze pensioenregeling is gaan deelnemen. 

 
12.4 Bij overlijden van de (Gewezen) Deelnemer wendt de Gewezen Partner het 

pensioenkapitaal aan voor de inkoop van een Netto Partnerpensioen bij een 
instelling die voldoet aan de vereisten voor implementatie van in de 
Pensioenwet opgenomen pensioenregelingen. 

. 
 
12.5 In geval van overlijden van de Gewezen Partner voor de (Vervroegde) 

Pensioeningangsdatum zal het pensioenkapitaal aan de (Gewezen) 
Deelnemer worden terugbetaald.  

 
12.6 De bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing 

indien de (Gewezen) Deelnemer en de Gewezen Partner andere voorwaarden 
in verband met de Partnerrelatie zijn overeengekomen of in geval van een 
schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de echtscheiding. Deze 
voorwaarden of overeenkomst zijn slechts geldig indien de IPP daarmee heeft 
ingestemd en bereid is het uit de afwijking voortvloeiende risico te dekken of 
om het niveau aan te passen. 

 
C13  Verevening bij echtscheiding 
13.1 In geval van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap 

heeft de Gewezen Partner van de (Gewezen) Deelnemer op grond van de Wet 
verevening pensioenrechten bij scheiding recht op een aandeel in het Kapitaal 
voor het Netto ouderdomspensioen. Het recht tegenover de IPP ontstaat indien 
een van de Partners binnen twee jaar na de datum van echtscheiding de IPP 
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door middel van het voorgeschreven formulier van de echtscheiding in kennis 
heeft gesteld. 

 
13.2 De bepalingen van lid 1 van dit artikel zijn niet van toepassing indien de 

(Gewezen) Deelnemer en de Gewezen Partner in de huwelijkse voorwaarden 
of in een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de echtscheiding de 
toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben 
uitgesloten. 

 
13.3 De bepalingen van lid 1 van dit artikel zijn evenmin van toepassing indien op 

het moment van echtscheiding het deel van het Kapitaal waarop de Gewezen 
Partner recht heeft, niet hoger is dan het in artikel 66 van de Pensioenwet 
genoemde bedrag in het geval dat met dat deel van het Kapitaal een 
ouderdomspensioen wordt ingekocht.  

 
13.4 De berekening van het vast te stellen deel van het Kapitaal is gebaseerd op de 

standaardratio van het Netto ouderdomspensioen en het Netto 
partnerpensioen, zijnde 100:70, en vindt plaats na toepassing van de 
bepalingen van artikel C12. 

 
13.5 Indien de Gewezen Partner overlijdt voordat het verevende deel van het 

Kapitaal van het Netto ouderdomspensioen van de Gewezen Partner is 
uitgekeerd, zal dit verevende Netto ouderdomspensioen aan de Deelnemer, 
Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde worden terugbetaald.  

 
C14  Onbetaald verlof 
 Gedurende een periode van onbetaald verlof vindt geen premiebetaling plaats. 
 
C15 Einde van de deelneming 
15.1 Bij beëindiging van de deelneming anders dan door overlijden of door het 

bereiken van de (Vervroegde) Pensioeningangsdatum, behoudt de Gewezen 
Deelnemer een premievrije aanspraak op het opgebouwde Kapitaal. Tenzij de 
Gewezen Deelnemer zijn recht op waardeoverdracht uitoefent, wordt het 
opgebouwde Kapitaal tot de (Vervroegde) Pensioeningangsdatum belegd in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel C8 of artikel C9. 

 
15.2 Indien de (Gewezen) Deelnemer voor de (Vervroegde) Pensioeningangsdatum 

overlijdt en er geen Partner en/of kind is, zal het Kapitaal aan de IPP worden 
toegekend. Het Kapitaaloverschot zal over het Kapitaal van de Deelnemers 
worden verdeeld naar verhouding van hun Kapitaal. 

 
15.3 Indien de Gewezen Deelnemer voor de Pensioeningangsdatum overlijdt en het 

in artikel C17 omschreven recht op waardeoverdracht niet heeft uitgeoefend, 
moet het bij zijn overlijden aanwezige Kapitaal worden gebruikt voor de inkoop 
van een Netto partnerpensioen en/of (in voorkomende gevallen) een Netto 
wezenpensioen bij een door de Partner of volle wees gekozen instelling die 
voldoet aan de vereisten voor implementatie van in de Pensioenwet opgenomen 
pensioenregelingen. 

 
C16   Inkomende waardeoverdracht 
16.1 Een Werknemer die voorafgaand aan zijn indiensttreding bij de Werkgever 

elders premievrije netto pensioenaanspraken heeft verworven die gebaseerd 
zijn op de pensioenopbouw per 1 januari 2015 boven de Franchise, heeft het 
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recht deze netto pensioenaanspraken aan de IPP over te dragen, mits zijn 
Salarisgrondslag hoger is dan de Franchise. 

  
16.2 De aan de IPP overgedragen waarde wordt gebruikt voor de aanwending van 

Kapitaal in overeenstemming met de eisen van dit pensioenreglement en de 
toepasselijke wettelijke bepalingen. 

 
C17 Uitgaande waardeoverdracht 
17.1 De Gewezen Deelnemer is gerechtigd de waarde van het Kapitaal over te 

dragen aan het Pensioenfonds of de Pensioenverzekeraar van de nieuwe 
werkgever van de Gewezen Deelnemer, rekening houdend met de 
toepasselijke wettelijke bepalingen. 

 
17.2 Waardeoverdracht is slechts mogelijk na toestemming van de Partner van de 

Deelnemer. 
    
C18  Niet-toegestane handelingen betreffende het pensioenkapitaal 

Het Kapitaal en eventueel pensioenkapitaal overeenkomstig deze bijlage kan 
niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk 
voorwerp van zekerheid worden of van een andere handeling waarbij het 
Kapitaal en/of pensioenkapitaal aan iemand anders wordt toegekend, anders 
dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet, de Wet op de 
inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964. 
 

C19 Informatieverstrekking 
 De IPP zal aan alle informatieverplichtingen voldoen in overeenstemming met 

het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet.  
 
C20 Algemene bepalingen 
20.1 Sectie 18.4 van het Reglement van de IPP is niet van toepassing voor zover 

de betaling van een uitkering van de ASSEP niet voorwaardelijk kan zijn in 
overeenstemming met artikel 5 van de Pensioenwet. 

 
20.2 Sectie 19.1 en sectie 19.2 van het Reglement van de IPP zijn niet van 

toepassing voor zover een uitkering voor onbepaalde tijd betaalbaar wordt 
gehouden in overeenstemming met artikel 59 van de Pensioenwet. 

 
 
C21 Inwerkingtreding 
 Deze Bijlage treedt in werking op 1 januari 2015 en is laatstelijk per 1 januari 

2018 gewijzigd.  
 


