
 
 
 
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 

 

Pagina 1 van 1 

www.atradius.nl 

Pensioenreglement per 1 januari 2018 
 
Achtergrond 
 
Als gevolg van het stijgen van de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking is per 1 
januari 2018 de pensioenrichtleeftijd door de overheid verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. De 
pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop het fiscaal maximale pensioenopbouwpercentage (1,875% per 
jaar) is afgestemd.  
 
Naar aanleiding van deze wijziging in de fiscale wetgeving per 1 januari 2018, heeft de werkgever na 
overleg met de ondernemingsraad en de vakbond besloten de pensioenrichtleeftijd voor alle 
medewerkers van Atradius NL per 1 januari 2018 te verhogen van 67 jaar naar 68 jaar. Voorts heeft 
Atradius NL het bestuur van SPAN gevraagd de reeds opgebouwde pensioenaanspraken, met een 
ingangsdatum van 67 jaar, actuarieel te herrekenen (dat wil zeggen 1 jaar uit te stellen en daarmee de 
pensioenuitkering iets te verhogen) naar een ingangsdatum van 68 jaar. Op deze manier wordt 
voorkomen dat er te veel verschillende pensioenpotjes ontstaan. Het actuarieel gelijkwaardig herrekenen 
van de pensioenaanspraken opgebouwd vanaf 1 januari 2014 (met ingangsdatum 67 jaar) is op basis 
artikel 5 lid 8 van het pensioenreglement met terugwerkende kracht uitgevoerd op basis van de 
flexfactoren per 1 januari 2018. 
 
NB. De pensioenaanspraken met een ingangsdatum van 62 jaar en 65 jaar zijn niet herrekend naar de 
nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.  
 
Samenvatting van de voornaamste aanpassingen 
 
1. In de definitie van de term “pensioenrichtdatum” is de leeftijd van 67 jaar aangepast in 68 jaar. Deze 

aanpassing vloeit voort uit de wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2018. Deze 
aanpassing komt ook terug in de definitie van de term “flexperiode” en de bepalingen die zien op de 
flexperiode.  

2. Vervroeging van de pensioendatum naar een leeftijd van meer dan 5 jaar voor de AOW-gerechtigde 
leeftijd is gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt in kleine stappen 
langzaam richting 68 jaar. De AOW-gerechtigde leeftijd verschilt daardoor per deelnemer. In artikel 1 
lid 3 wordt daarom verwezen naar de AOW-gerechtigde leeftijd in plaats van een specifieke leeftijd. 

3. Het uitstellen van ouderdomspensioen na de pensioendatum was in het verleden alleen toegestaan 
als de werknemer nog werkzaam was. Dit doorwerkvereiste is komen te vervallen. Dit is aangepast in 
artikel 1 lid 3, artikel 13a en artikel 13b. Het doorwerkvereiste geldt nog wel voor het 
overbruggingspensioen. Dit is expliciet gemaakt in artikel 13b lid 3. 

4. In de eerste alinea van artikel 5 lid 2 is het maximum pensioengevend bruto jaarsalaris van  
€ 105.075 (niveau 2018) vermeld. Dit maximum is relevant voor de opbouw van ouderdomspensioen, 
partnerpensioen en wezenpensioen en voor de vrijstelling van premiebetaling bij 
arbeidsongeschiktheid. 

5. In de tweede alinea van artikel 5 lid 2 is het maximum bruto jaarsalaris van € 401.500 (niveau 2018) 
vermeld. Dit maximum is relevant voor de opbouw van arbeidsongeschiktheidspensioen. 

6. Het wettelijke vereiste dat het ouderdomspensioen niet hoger mag zijn dan 100% van het 
laatstverdiende loon is komen te vervallen. Dit heeft geleid tot aanpassingen in artikel 8 lid 4, artikel 
13b lid 3 en artikel 32 lid 1. 

7. Voor de berekening van het jaarlijkse partnerpensioen voor de dienstjaren ná 1 januari 2001 geldt dat 
dit 70% bedraagt van het opgebouwde ouderdomspensioen voor de betreffende dienstjaren 
vastgesteld aan de hand van de (toen) geldende pensioenregeling(en). De verhoging van de 
pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar heeft geen invloed op het opgebouwde partnerpensioen. 
Het opgebouwde partnerpensioen is dan ook niet geconverteerd naar 68 jaar. Hierdoor zal de 
verhouding tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen zoals gepresenteerd in het 
uniform pensioenoverzicht (de UPO 2018) afwijken van 70%. Voor het wezenpensioen geldt 
hetzelfde principe: de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het wezenpensioen zoals 
gepresenteerd in de UPO 2018 zal hierdoor afwijken van 14%. Dit heeft tot aanpassingen geleid in 
artikel 10 lid 2 en artikel 13 lid 3 van het pensioenreglement. 
NB. De opbouw van partnerpensioen en wezenpensioen ná 1 januari 2018 blijft 70%, respectievelijk 
14%, van het ouderdomspensioen (met pensioenrichtleeftijd 68 jaar). 

8. De flexfactoren in bijlage 4 zijn herzien per 1 januari 2018. 


