Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)
artikel 1. Algemeen
Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 januari 2015 van Stichting
Pensioenfonds General Electric Nederland, gevestigd te Haarlemmermeer. Alle
bepalingen van de vorengenoemde pensioenregeling zijn van overeenkomstige toepassing
op deze regeling, tenzij hiervan in deze regeling wordt afgeweken.
artikel 2. Aanvullende definities
In aanvulling op of in afwijking van de in artikel 1 genoemde pensioenregeling opgenomen
begrippen wordt in deze regeling verstaan onder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Basispensioenregeling: de pensioenregeling zoals deze is vastgelegd in het in artikel 1
genoemde pensioenreglement.
Module A: het deel van deze regeling dat voorziet in een aanvulling op het
ouderdomspensioen uit hoofde van de basispensioenregeling.
Module B: het deel van deze regeling dat voorziet in de opbouw van een
nabestaandenpensioen ingaand bij overlijden van de gewezen deelnemer na de
pensioendatum.
Module C: het deel van deze regeling dat voorziet in prepensioen.
Deelnemer: iedere werknemer die voldoet aan de voorwaarden om als deelnemer in de
regeling vrijwillig individueel pensioensparen te worden opgenomen.
Peildatum: de eerste dag van januari van elk jaar.
Standaard prepensioendatum: de eerste dag van de maand waarin de (gewezen)
deelnemer de 60-jarige leeftijd bereikt.
Prepensioendatum: de met de werkgever overeengekomen datum indien de deelnemer
ervoor kiest eerder of later met prepensioen te gaan dan op de standaard
prepensioendatum, met inachtneming van het daartoe bepaalde in deze regeling.
Pensioengevend salaris: het pensioengevend salaris in de zin van de
basispensioenregeling, vermeerderd met de ploegentoeslag.

artikel 3. Deelnemerschap
1.

2.

Als deelnemer in deze regeling worden opgenomen de deelnemers aan de
basispensioenregeling die, met inachtneming van de in deze regeling daaraan gestelde
voorwaarden en beperkingen, vrijwillig hebben gekozen om deel te nemen aan één of
meerdere modules van deze pensioenregeling.
Het deelnemerschap eindigt:
a. bij beëindiging van het deelnemerschap aan de basispensioenregeling;
b. op verzoek van de deelnemer.

artikel 4. Pensioenaanspraken
1.
2.

Deelname aan module A geeft aanspraak op levenslang ouderdomspensioen ten
behoeve van de (gewezen) deelnemer.
Deelname aan module B geeft aanspraak op nabestaandenpensioen ten behoeve van de
partner van de (gewezen) deelnemer.
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3.
4.
5.

6.
7.

Deelname aan module C geeft aanspraak op prepensioen ten behoeve van de
(gewezen) deelnemer.
Ter zekerheidstelling van de vorengenoemde aanspraken wordt door de werkgever
voor iedere deelnemer bij het fonds een pensioenspaarrekening geopend.
Ter verwerving van de aanspraken als genoemd in de leden 1 tot en met 3 van dit
artikel kan de deelnemer binnen de door de werkgever beschikbaar gestelde
premieruimte elk deelnemersjaar vrijwillig een premie voldoen die onder de in deze
regeling omschreven voorwaarden wordt aangewend ter opbouw van een
pensioenkapitaal.
De hoogte van de pensioenaanspraken als genoemd in de leden 1 tot en met 3 van dit
artikel wordt uitsluitend bepaald door het pensioenkapitaal.
De pensioenaanspraken in deze pensioenregeling worden verleend onder de
opschortende voorwaarde dat en voor zover als deze pensioenregeling desgevraagd
door de bevoegde belastinginspecteur en/of een beroepsinstantie wordt aangemerkt als
een pensioenregeling in de zin van artikel 18 van de Wet op de loonbelasting 1964 en
onder het voorbehoud van eventuele toekomstige wetswijzigingen die aanpassing van
deze regeling noodzakelijk maken. Wanneer de bevoegde belastinginspecteur en/of
een beroepsinstantie vast stelt dat de pensioenregeling niet een zodanige
pensioenregeling is, wordt de pensioenregeling onverwijld en per de datum van
inwerkingtreding van de pensioenregeling aangepast en worden de aanspraken met
inachtneming van deze aanpassing(en) geacht te zijn verleend met terugwerkende
kracht vanaf dat tijdstip. Het fonds zal de deelnemers van deze aanpassingen op de
hoogte brengen en zal dit reglement zo mogelijk zodanig wijzigen dat de
pensioenregeling alsnog voldoet aan de wettelijke mogelijkheden van individueel
pensioensparen.

artikel 5. Beschikbare premie
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Bij opneming in deze regeling en vervolgens elk deelnemersjaar op de peildatum,
wordt de maximale beschikbare premie op jaarbasis voor het betreffende
deelnemersjaar vastgesteld. De maximale beschikbare premie is gelijk aan de som van
de beschikbare premies uit hoofde van de modules van deze regeling.
De beschikbare premie wordt onder aftrek van kosten aangewend ter opbouw van een
pensioenkapitaal ten behoeve van de deelnemer
De hoogte van de maximale beschikbare premie is leeftijdsafhankelijk en wordt
vastgesteld conform het bepaalde in artikel 6 tot en met 8.
De beschikbare premie komt volledig voor rekening van de deelnemer.
De beschikbare premie wordt na keuze van de deelnemer door de werkgever in gelijke
termijnen waarin het salaris wordt uitbetaald of – ter keuze van de deelnemer eenmalig ingehouden op het loon van de deelnemer.
Een deelnemer die in enig jaar gebruik wenst te maken van de mogelijkheid premies te
voldoen, stelt de werkgever hiervan schriftelijk, door middel van het daartoe bestemde
standaardformulier, in kennis onder vermelding van mate waarin hij gebruik wenst te
maken van de beschikbare premieruimte.
De deelnemer dient schriftelijk, door middel van het daartoe bestemde
standaardformulier, aan de werkgever kenbaar te maken voor welke modules en in
welke verhouding de beschikbare premie dient te worden aangewend.
Indien een deelnemer in enig jaar minder dan een jaar deelneemt aan de
basispensioenregeling door aanvang of beëindiging van het deelnemerschap na de
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9.

peildatum, worden de maximale pensioenpremies van de desbetreffende module(s)
proportioneel vastgesteld.
Een deelnemer heeft de mogelijkheid in enig jaar niet of niet volledig gebruik te
maken van de maximale beschikbare premie. Het niet gebruikte deel van de
beschikbare premie wordt vastgesteld in euro's en mag in een later jaar, onverminderd
de voor dat jaar geldende maximale beschikbare premie, alsnog worden gebruikt. Zo
lang en voor zover de beschikbare premie uit enig jaar niet is gebruikt, wordt deze per
1 januari van ieder jaar verhoogd met een samengestelde interest van 4%. De kosten
voor het vaststellen van deze inhaalruimte komen volledig voor rekening van de
deelnemer.

artikel 6. Module A; aanvulling ouderdomspensioen
1.
2.

Module A voorziet in een beschikbare premie die bestemd is voor de financiering van
een aanvulling op het ouderdomspensioen, waarop de deelnemer recht heeft uit hoofde
van de basispensioenregeling.
De hoogte van de maximale beschikbare premie voor module A wordt uitgedrukt in
een percentage van de pensioengrondslag van de basispensioenregeling en is
afhankelijk van het opbouwpercentage dat voor de deelnemer geldt in de
basispensioenregeling. De beschikbare premie wordt volgens onderstaande tabel
bepaald:
Opbouwpercentage
basispensioenregeling
Leeftijd
22 tot en met 24
25 tot en met 29
30 tot en met 34
35 tot en met 39
40 tot en met 44
45 tot en met 49
50 tot en met 54
55 tot en met 59
60 tot en met 64
65 tot en met 66

1,875%
Percentage
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

In 2015 kan dus geen extra premie beschikbaar worden gesteld voor een aanvulling op
het ouderdomspensioen.
artikel 7. Module B; opbouw nabestaandenpensioen
1.
2.
3.

Module B voorziet in een beschikbare premie die bestemd is voor de financiering van
een nabestaandenpensioen dat – onder inachtneming van het bepaalde in artikel 7 ingaat bij overlijden van de deelnemer na de pensioendatum.
Deelname aan module B is mogelijk voor alle deelnemers, ongeacht burgerlijke staat.
De hoogte van de maximale beschikbare premie voor module B wordt uitgedrukt in
een percentage van de pensioengrondslag. De maximale beschikbare premie wordt
volgens onderstaande tabel bepaald:
Leeftijd

Percentage
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22 tot en met 24
25 tot en met 29
30 tot en met 34
35 tot en met 39
40 tot en met 44
45 tot en met 49
50 tot en met 54
55 tot en met 59
60 tot en met 64
65 tot en met 66

0,7
0,8
1,0
1,1
1,4
1,6
2,1
2,6
3,1
4,0

artikel 8. Module C; prepensioen
1.
2.
3.
4.

Module C voorziet in een beschikbare premie die bestemd is voor de financiering van
een prepensioen.
Uitsluitend deelnemers die geboren zijn voor 1 januari 1950 kunnen deelnemen aan
deze regeling.
De hoogte van de maximale beschikbare premie voor module C in 2015 is nihil.
Indien de deelnemer gebruik maakt van module C dan is vervroeging van de
pensioendatum van de basispensioenregeling uitsluitend mogelijk indien en voor zover
het prepensioen met inbegrip van het vervroegd ingegaan ouderdomspensioen blijft
binnen de begrenzing zoals deze is opgenomen in artikel 11 lid 9.

artikel 9. Deeltijdbepaling
Indien een deelnemer in enig jaar minder dan de volledige arbeidsduur werkt bij de werkgever
worden de in artikel 6 tot en met 8 genoemde percentages voor een evenredig deel in
aanmerking genomen. Het pensioengevend salaris wordt voor de toepassing van artikel 6 tot
en met 8 vastgesteld op basis van het pensioengevend salaris waar de deelnemer bij een
volledige arbeidsduur recht op heeft.
artikel 10. Pensioenspaarrekening
1.
2.

De beschikbare premie voor modules A tot en met C worden elk bij het fonds gestort
op een pensioenspaarrekening ten behoeve van de deelnemer ter verwerving van een
pensioenkapitaal.
Het pensioenkapitaal bestaat uit de gestorte premies vermeerderd met het daarmee
behaalde rendement en verminderd met administratiekosten.

artikel 11. Beleggen van de deelnemersbijdrage
De regels die in acht moeten worden genomen bij het beleggen van de deelnemersbijdragen
zijn opgenomen in “Reglement inzake het beleggen van de individuele deelnemersbijdrage
ten behoeve van GESAVE”
artikel 12. Aanwending van het pensioenkapitaal bij leven
1.

Op de standaard pensioendatum wordt het pensioenkapitaal dat is opgebouwd in
module A aangewend ter verwerving van een ouderdomspensioen bij het fonds. Op dit
ouderdomspensioen zijn alle bepalingen van de basispensioenregeling van toepassing
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

die gelden voor het ouderdomspensioen. De omzettingsfactoren zijn opgenomen in
bijlage 1 van dit reglement.
Op de standaard pensioendatum wordt het pensioenkapitaal dat is opgebouwd in
module B aangewend ter verwerving van een nabestaandenpensioen bij het fonds. Op
dit nabestaandenpensioen zijn alle bepalingen van de basisregeling van toepassing die
gelden voor het nabestaandenpensioen. De omzettingsfactoren zijn opgenomen in
bijlage 1 van dit reglement.
Afhankelijk van de keuze voor omzetting van ouderdomspensioen in
nabestaandenpensioen die de (gewezen) deelnemer met een partner ingevolge artikel
10 van de basispensioenregeling heeft gemaakt, wordt het nabestaandenpensioen als
bedoeld in lid 2 zodanig omgezet in ouderdomspensioen, dat het totale
nabestaandenpensioen in dezelfde verhouding blijft staan tot het totale
ouderdomspensioen als voortvloeit uit artikel 11 van de basispensioenregeling.
Voor de (gewezen) deelnemer zonder partner wordt het nabestaandenpensioen als
bedoeld in lid 2 omgezet in een verhoging van zijn ouderdomspensioen.
Op de standaard prepensioendatum wordt het pensioenkapitaal dat is opgebouwd in
module C aangewend voor een direct ingaand prepensioen dat wordt uitgekeerd tot de
standaard pensioendatum of tot de eerste dag van de maand waarin de deelnemer
voordien overlijdt. Op dit prepensioen zijn alle bepalingen van de
basispensioenregeling met betrekking tot soortgelijke pensioenuitkeringen van
overeenkomstige toepassing. De omzettingsfactoren zijn opgenomen in bijlage 1 van
dit reglement.
Indien op de prepensioendatum respectievelijk de pensioendatum, blijkt dat het
pensioenkapitaal van de betreffende module(s) voorziet in pensioenen die, tezamen
met de pensioenen uit de basispensioenregeling en de overige pensioenen die de
(gewezen) deelnemer uit hoofde van het dienstverband met de werkgever ontvangt,
uitgaan boven de hierna in lid 7 tot en met 9 opgenomen fiscale maxima, wordt het
deel van het pensioenkapitaal dat niet benodigd is om deze maximale pensioenen te
verwerven in een bedrag ineens aan de (gewezen) deelnemer uitgekeerd, onder
inhouding van de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen.
Het maximale ouderdomspensioen bedraagt niet meer dan 100% van het laatstgenoten
pensioengevend salaris. Het maximale ouderdomspensioen wordt opgevat met
inbegrip van de voor dat jaar geldende uitkering voor gehuwde personen zonder
toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, en zesde lid van de
Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de vakantietoeslag.
Het maximale nabestaandenpensioen bedraagt niet meer dan 70% van het
pensioengevend salaris of het bereikbaar pensioengevend salaris op het tijdstip van
ingang.
Het maximale prepensioen bedraagt op de standaard prepensioendatum niet meer dan
85% van het laatstgenoten pensioengevend salaris.
Bij de vaststelling van de maxima als omschreven in het achtste tot en met het tiende
lid zullen overschrijdingen van die maxima die het gevolg zijn van het verlenen van
toeslagen, variabilisering dan wel indexatie van pensioenuitkeringen, uitruil van
nabestaandenpensioen voor ouderdomspensioen of van inkomende
waardeoverdrachten buiten beschouwing blijven.

artikel 13. Aanwending pensioenkapitaal bij overlijden
1.

Bij overlijden van de deelnemer vóór de ingangsdatum van het pensioen wordt het
pensioenkapitaal aangewend voor een aanvulling op het nabestaandenpensioen en het
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2.

3.
4.

wezenpensioen dat de deelnemer ontvangt uit hoofde van de basispensioenregeling tot
maximaal het in lid 2 en lid 3 genoemde fiscaal maximale nabestaandenpensioen en
wezenpensioen. Op dit aanvullende nabestaandenpensioen en wezenpensioen zijn alle
bepalingen van de basispensioenregeling van toepassing die gelden voor het
nabestaandenpensioen en wezenpensioen.
Het maximale nabestaandenpensioen is voor ieder doorgebracht deelnemersjaar gelijk
aan 1,16% van de in het betreffende deelnemersjaar geldende pensioengrondslag en
ploegentoeslag. Als het overlijden plaatsvindt tijdens het deelnemerschap, dan worden
alle jaren vanaf het moment van overlijden tot de standaard pensioendatum tevens als
doorgebrachte deelnemersjaren beschouwd. Daarbij wordt aangenomen dat de ten
tijde van het overlijden van de deelnemer geldende pensioengrondslag, ploegentoeslag
en arbeidsduur ongewijzigd zouden zijn gebleven.
Het maximale wezenpensioen is gelijk aan 20% van het conform lid 2 vastgestelde
maximale nabestaandenpensioen. Voor volle wezen wordt dit percentage verdubbeld.
Indien op het moment van overlijden blijkt dat het pensioenkapitaal voorziet in
pensioenen die, tezamen met de pensioenen uit de basispensioenregeling en de overige
pensioenen die de (gewezen) deelnemer uit hoofde van het dienstverband met de
werkgever ontvangt, uitgaan boven de in lid 2 en lid 3 opgenomen maxima, wordt t
het deel van het pensioenkapitaal dat niet benodigd is om een aanvulling tot deze
maximale pensioenen te verwerven toebedeeld aan de overige werknemers in de
spaarregeling indien en voor zover zij niet reeds de in dit reglement aangegeven
fiscale maxima hebben bereikt. .

artikel 14. Uitruil ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen in prepensioen
1.

2.
3.

Als premies zijn voldaan ingevolge module C, heeft de deelnemer de mogelijkheid om
op de prepensioendatum een deel van het ouderdomspensioen of een deel van het
nabestaandenpensioen dat is opgebouwd in module B, uit te ruilen voor een hoger
prepensioen.
Uitruil van nabestaandenpensioen voor een hoger prepensioen is uitsluitend mogelijk
na schriftelijke toestemming van de partner.
Het prepensioen mag door uitruil als bedoeld in het eerste lid op de prepensioendatum,
niet uitgaan boven 100% van het laatstgenoten pensioengevend salaris op jaarbasis.

artikel 15. Uitstel en vervroeging prepensioendatum en pensioendatum
1.

2.

3.

Uitstel en vervroeging van de ingangsdatum van het prepensioen en het
ouderdomspensioen is mogelijk conform het bepaalde in artikel 8 van de
basispensioenregeling. De omzettingsfactoren die hiervoor gelden zijn opgenomen als
bijlage in de basispensioenregeling.
In afwijking van 12, lid 9 mag het prepensioen door uitstel van de ingangsdatum van
prepensioen, in voorkomend geval met inbegrip van een vervroegd ingegaan
ouderdomspensioen, niet uitgaan boven 100% van het pensioengevend salaris. Het
bepaalde in artikel 12 lid 6 is van overeenkomstige toepassing.
In afwijking van het bepaalde in lid 2 heeft de (gewezen) deelnemer het recht het daar
omschreven overschot aan te wenden voor de verhoging van zijn aanspraken op
ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor zover deze pensioenen daardoor niet
uitgaan boven de in 12 in lid 7 en 8 genoemde fiscale maxima.
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artikel 16. Beëindiging van het deelnemerschap
1.

2.

Indien het deelnemerschap anders dan door pensionering of overlijden eindigt, wordt
het pensioenkapitaal dat is opgebouwd in:
(a) Module A aangewend voor een levenslang ouderdomspensioen dat ingaat op de
standaard pensioendatum;
(b) Module B aangewend voor een levenslang nabestaandenpensioen dat ingaat bij
overlijden van de gewezen deelnemer na de standaard pensioendatum, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 4;
(c) Module C aangewend voor een prepensioen dat ingaat op de standaard
prepensioendatum en wordt uitgekeerd tot uiterlijk de standaard pensioendatum of
de eerste dag van de maand waarin de gewezen deelnemer voordien overlijdt.
Op de bovengenoemde pensioenen zijn alle bepalingen van de basispensioenregeling
met betrekking tot deze of soortgelijke pensioenen van overeenkomstige toepassing.
De waarde van het pensioenkapitaal ten behoeve van de gewezen deelnemer kan op
diens verzoek worden overgedragen aan het pensioenfonds dan wel de
verzekeringsmaatschappij waar de nieuwe werkgever van de gewezen deelnemer de
pensioenaanspraken heeft verzekerd in alle gevallen waarin de Pensioenwet dat
toestaat. De koopsom wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van
het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

artikel 17. Bijzonder nabestaandenpensioen
1.

2.

Indien het huwelijk van de deelnemer eindigt door echtscheiding of ontbinding van het
huwelijk na scheiding van tafel en bed, dan wel ingeval van beëindiging van het
geregistreerd partnerschap c.q. de gezamenlijke huishouding verkrijgt de partner van
de (gewezen) deelnemer aanspraak op het premievrije nabestaandenpensioen dat door
middel van module B is verzekerd.
Bij overlijden van de gewezen partner van de deelnemer voor de ingangsdatum van
het nabestaandenpensioen, herkrijgt de (gewezen) deelnemer aanspraak op het
premievrije nabestaandenpensioen dat door middel van module B is verzekerd, ten
behoeve van een volgende partner.

artikel 18. Verevening
Indien het huwelijk van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde eindigt door
scheiding of in geval van beëindiging van het geregistreerd partnerschap van een
(gewezen) deelnemer of gepensioneerde is het bepaalde in artikel 16 van de
basispensioenregeling van overeenkomstige toepassing op de pensioenen die zijn verzekerd
door middel van module A en C.
artikel 19. Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van het fonds naar beste
weten in de geest van dit reglement.
artikel 20. Herziening of beëindiging van de regeling
Het bestuur behoudt zich het recht voor deze pensioenregeling te wijzigen indien er sprake is
van één of meer van de omstandigheden als omschreven in artikel 20 van de
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basispensioenregeling.
artikel 21. Overgangsbepaling
De standaard pensioendatum die van toepassing is op de tot 1 januari 2014 ingelegde premies
is vanaf 1 januari 2014 gelijk aan de standaard pensioendatum zoals deze is opgenomen in
“Pensioenreglement 67” .
artikel 22. Inwerkingtreding
Dit pensioenreglement treedt in werking per 1 januari 2015.
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