
Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8, van 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars 
 
 
Artikel 1 Inwerkingtreding en toepassing 
1. Dit addendum treedt in werking op 1 januari 2000 en is voor het laatst gewijzigd met 

ingang van 1 januari 2009. 
2. Dit addendum is van toepassing op degenen die op 31 december 1999 van de stichting 

een ouderdomspensioen, een weduwen-, weduwnaars- of partnerpensioen of een 
wezenpensioen ontvangen en op degenen die per de genoemde datum een premievrije 
aanspraak op bijzonder weduwen-, weduwnaars- of partnerpensioen jegens de 
stichting hebben. 

 
Artikel 2  Toeslagverlening 
 

1. In afwijking van het in artikel 17 van het pensioenreglement bepaalde, gelden vanaf de 
datum van inwerkingtreding van dit addendum ten aanzien van toeslagverlening de hierna 
volgende bepalingen. 

2. Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van 
maximaal de stijging van het prijsindexcijfer. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in 
hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze 
voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. 
De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 

3. Onder het prijsindexcijfer als bedoeld in lid 2 wordt verstaan het afgeleide indexcijfer van 
de consumentenprijsindex voor alle huishoudens vanaf het basisjaar 2000, berekend door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.) op de meest recente tijdsbasis. Voor de 
toepassing van het pensioenreglement wordt jaarlijks per 1 januari van het betreffende 
kalenderjaar uitgegaan van het indexcijfer, zoals dit door het C.B.S. voor de periode 
oktober tot oktober voorafgaande aan 1 januari in enig jaar wordt gepubliceerd. 

4. Onder de pensioenrechten en pensioenaanspraken als bedoeld in lid 2 wordt verstaan: 

a.   het ingegane ouderdomspensioen en het bijbehorende weduwen-, weduwnaars- of 
partnerpensioen; 

b.  het ingegane weduwen-, weduwnaars- of partnerpensioen en het ingegane 
wezenpensioen; 

c.  de premievrije aanspraken op bijzonder weduwen-, weduwnaars- of partnerpensioen; 

d.  het ouderdomspensioen dat krachtens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 
aan de (voormalige) echtgenoot, geregistreerde partner of partner moet worden 
uitbetaald.
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