
INLEIDING

In dit blad vindt u de belangrijkste wijzigingen in 

de pensioenregeling. Het pensioenfonds voldoet 

hiermee aan de verplichting van de Pensioenwet 

om deelnemers en gepensioneerden schriftelijk op 

de hoogte te brengen van relevante wijzigingen. 

Wij raden u aan deze informatie bij uw pensioen-

papieren te bewaren. 

UItzoNDErINGEN op ‘GEEN  
prEmIE, wEL pENsIoEN’

Deelnemers aan de pensioenregeling bouwen 

pensioen op dankzij de premies die werkgevers 

inhouden en afdragen. Sinds de invoering  

van de Pensioenwet krijgt de deelnemer ook 

pensioen als blijkt dat de werkgever geen premie 

heeft betaald. De werknemer wordt er niet de 

dupe van dat de werkgever in gebreke is gebleven. 

Het pensioenfonds heeft uitzonderingen in het 

pensioenreglement opgenomen om misbruik van 

deze zekerheid te voorkomen. Er wordt bijvoor-

beeld geen pensioen opgebouwd als er sprake is 

van boze opzet van werkgever én werknemer. 

Dat is het geval als blijkt dat de werknemer ermee 

heeft ingestemd dat geen premie is afgedragen.

VrIjwILLIGE VoortzEttING 
VaNaf 62 jaar

Deelnemers die de collectieve pensioenregeling 

verlaten, bijvoorbeeld vanwege beëindiging van 

het dienstverband, hebben de mogelijkheid 

deze maximaal drie jaar op vrijwillige basis voort 

te zetten. De Belastingdienst staat niet toe dat 

dat gebeurt in de laatste drie jaar voorafgaand 

aan de reguliere pensioendatum (vanaf 62 jaar). 

In deze periode is vrijwillige voortzetting wel 

toegestaan als het dienstverband om medische 

redenen is beëindigd. De voortzetting mag  

fiscaal ook zolang er sprake is van een loon- 

gerelateerde uitkering bij onvrijwillig ontslag. 

Dit is in het reglement opgenomen.

INDIVIDUEEL aaNVULLEND 
pENsIoEN afGEschaft

De afgelopen jaren is het aantal deelnemers  

dat Individueel Aanvullend Pensioen opbouwde 

teruggelopen. De kosten van het in stand houden 

van deze regeling waren hierdoor niet meer te 

verantwoorden. Het pensioenfonds heeft deze 

regeling per 2011 stopgezet en betrokkenen 

schriftelijk geïnformeerd. Inmiddels zijn ook de 

reglementen aangepast. Pensioenreglement B 

komt te vervallen.  

wijzigingenblad
pensioenfonds architectenbureaus
Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn

www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl

NoVEmbEr 2011

coNtact mEt hEt foNDs?

Hebt u vragen over de pensioenregeling?  

Neemt u dan contact op met de Service Desk. 

Deze is vanaf 1 december a.s. telefonisch te  

bereiken via 088 - 0084056. 

U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen: 

info@pensioenfondsarchitectenbureaus.nl. 

Het postadres is:

Pensioenfonds Architectenbureaus

p/a Syntrus Achmea

Postbus 40040

7300 AX Apeldoorn

Op www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl 

vindt u veel informatie. Hier kunt u zich ook  

opgeven voor onze elektronische nieuwsbrief. 


