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Aanvullende pensioenovereenkomst

De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……….
  bij dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer ………..

  hierna te noemen: 'werkgever'

  en

2. De heer…………, geboren op ………..
  

hierna te noemen: 'werknemer'

in aanmerking nemende dat: 

werkgever met werknemer d.d. …………. een pensioenovereenkomst heeft gesloten;

door gewijzigde fiscale wetgeving deze pensioenovereenkomst met ingang van 1 januari 2015
moet zijn aangepast;

de basis voor de onderhavige overeenkomst is een besluit van de algemene vergadering, welk 
besluit is vastgelegd in notulen d.d. ………..;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Pensioenrichtleeftijd

1) De ingangsdatum van het ouderdomspensioen ten behoeve van de werknemer is met ingang 
van 1 januari 2014 gesteld op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 67-jarige 
leeftijd bereikt.

2) Indien de pensioenrichtleeftijd, zoals gedefinieerd in artikel 18a, zesde lid, van de Wet op de 
loonbelasting wijzigt door toepassing van 18a, elfde lid, van de Wet op de loonbelasting, wordt de 
inhoud van de pensioenregeling per de datum waarop de wijziging van de pensioenrichtleeftijd 
van kracht wordt, automatisch aangepast aan de nieuw vastgestelde pensioenrichtleeftijd. De 
alsdan doorgevoerde wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd in een addendum dat aan deze 
pensioenovereenkomst wordt gehecht.

Artikel 2 Hoogte van de aanspraken

1) Het jaarlijks opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen bedraagt met ingang van 1 januari 
2015 @ 1,657% (eindloon)/ @ 1,875% (middelloon).

2) Het jaarlijks opbouwpercentage voor het partnerpensioen bedraagt met ingang van 1 januari 
2015 @ 1,16% (eindloon)/ @ 1,31% (middelloon).

3) Het jaarlijks opbouwpercentage voor het wezenpensioen bedraagt met ingang van 1 januari 2015
@ 0,23% (eindloon)/ @ 0,26% (middelloon).

4) Deze percentages zullen, indien wijzigende (fiscale) wetgeving, dit vereist worden aangepast aan 
de nieuwe percentages. Deze wijziging wordt door de algemene vergadering bekrachtigd. 

Artikel 3: Pensioengrondslag

1) Met ingang van 1 januari 2015 wordt het pensioengevend loon van de werknemer gemaximeerd 
op het in artikel 18ga Wet op de loonbelasting genoemde bedrag.

2) Mocht het in lid 1 genoemde bedrag door wijzigende (fiscale) wetgeving, moeten worden 
aangepast, dan zal deze wijziging door de algemene vergadering worden bekrachtigd. 


