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Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 
Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit 
reglement de begripsbepalingen van het basispensioenreglement en de 
statuten van Stichting Pensioenfonds HAL. 
 
Voorts wordt verstaan onder: 
 
WAO:    de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
 
 
WIA:    Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
 
pensioendatum:  de eerste van de maand volgend op de 68ste 

verjaardag van de deelnemer; 
 
jaarsalaris:  het per de laatste 1 januari geldende vaste jaarsalaris; 
 
herverzekeraar:  de verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de 

Pensioenwet, waarmee het Fonds een overeenkomst 
heeft afgesloten ter (gedeeltelijke) dekking van de uit 
dit reglement voortvloeiende aanspraken; 

  
 
Artikel 2 Deelnemerschap 
 
1. Met inachtneming van de bepalingen in dit reglement wordt het 

deelnemerschap aan deze regeling, conform het bepaalde in het 
basispensioenreglement, toegekend aan alle werknemers van HAL, met 
uitzondering van de werknemers die verzekerd zijn ingevolge de WIA én 
een jaarsalaris genieten dat niet uitgaat boven het bedrag ter grootte van 
de geldende maximale uitkeringsgrondslag ingevolge de WIA. 

  
 Eveneens uitgezonderd zijn de werknemers voor wie het 

arbeidsongeschiktheidsrisico door de herverzekeraar niet is aanvaard. 
 
2. Het deelnemerschap begint op de dag waarop de werknemer voor het 

eerst voldoet aan het bepaalde in artikel 2 lid 1. 
 
3. Het deelnemerschap eindigt: 
 

a. op de pensioendatum; 
b. door overlijden; 
c. door beëindiging van het dienstverband met HAL vóór de 

pensioendatum; 
d. indien niet langer wordt voldaan aan de in artikel 2 lid 1 bedoelde 

voorwaarde; 
e. zodra de vennootschap waarbij de deelnemer in dienst is niet langer 

wordt aangemerkt als toegetreden vennootschap. 
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Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden WIA-Excedentpensioen 
 
1. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer zo spoedig mogelijk na 

de aanvang van het deelnemerschap in het bezit wordt gesteld van een 
bewijs van deelnemerschap, waarin de verzekerde pensioenen kort zijn 
omschreven en voorts van dit reglement en van alle daarin aangebrachte 
wijzigingen. Bovendien verstrekt het bestuur binnen drie maanden na de 
verwerving van pensioenaanspraken, de informatie zoals opgenomen in 
artikel 21 van de Pensioenwet, uitsluitend voorzover deze informatie van 
belang is voor de in dit reglement opgenomen aanspraken. 

  
2. Jaarlijks ontvangt de deelnemer op grond van het bepaalde in artikel 38 

Pensioenwet en de daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur  
een opgave van de hoogte van de voor hem uit dit reglement 
voortvloeiende te bereiken aanspraken.  
Het bestuur zorgt er tevens voor dat overige belanghebbenden op 
eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van de inhoud van dit reglement.  
 

3. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige leden zorgt het bestuur 
voor overige informatie aan de belanghebbenden bij het Fonds conform de 
eisen van de Pensioenwet. 

 
 
Artikel 4 Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen  
 
1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement vloeien uit het 

deelnemerschap aanspraken op excedent-arbeidsongeschiktheidspensi-
oen voort voor alle deelnemers met een jaarsalaris dat uitgaat boven het 
bedrag ter grootte van de geldende maximale uitkeringsgrondslag 
ingevolge de WIA en alle deelnemers die niet zijn verzekerd krachtens de 
WIA. 

 
2. Het jaarlijks excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen voor een pensioen-

gerechtigde is gelijk aan het bedrag dat berekend wordt door het verschil 
tussen het per de 1ste januari voorafgaande aan de ingangsdatum van de 
WIA uitkering geldende jaarsalaris en - voorzover de deelnemer verzekerd 
is krachtens de WIA -  de op dat moment van toepassing zijnde maximale 
uitkeringsgrondslag ingevolge de  WIA, te vermenigvuldigen met een 
percentage dat afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid. 

 
 Bij een mate van arbeidsongeschiktheid 
 volgens de WIA van:            gelijk aan 
 van nihil tot 35%      nihil 
 van 35% tot 45%      28 % 
 van 45% tot 55%      35 % 
 van 55% tot 65%      42 % 
 van 65% tot 80%      50,75 % 
 van 80% tot 100%      70 % 
 
3. Het excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op het tijdstip dat de 

uitkering ingevolge de WIA ingaat dan wel, indien het een deelnemer 
betreft die niet verzekerd is krachtens de WIA, op de datum waarop de 
uitkering van de herverzekeraar ingaat.  
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4. Het excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen wordt verminderd met een 

eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering die de pensioengerechtigde  
ontvangt uit hoofde van buitenlandse sociale verzekeringswetgeving.  

 
5. De aanspraken op excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen uit hoofde 

van dit reglement zijn door het Fonds herverzekerd bij een herverzekeraar. 
Bij wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid van een 
pensioengerechtigde, zal de uitkering van het excedent-
arbeidsongeschiktheidspensioen, overeenkomstig de verzekerings-
voorwaarden van de herverzekeraar, aan de gewijzigde mate van 
arbeidsongeschiktheid worden aangepast. De verzekeringsvoorwaarden 
liggen bij het Fonds ter inzage. 

 
6. Het excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt:  

a. op de pensioendatum; 
b. door overlijden, op de laatste dag van de maand van overlijden; 
c. indien door de pensioengerechtigde geen uitkering meer wordt 

ontvangen krachtens de WIA dan wel, ingeval het een niet krachtens 
de WIA verzekerde deelnemer betreft, indien er naar het oordeel van 
de herverzekeraar geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid. 

 
7. Indien een arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door opzet of grove 

schuld van de deelnemer, is het bestuur bevoegd het in dit artikel be-
paalde buiten toepassing te laten. 

 
8. Indien de deelnemer bij aanvang van het deelnemerschap (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt is, kan hij geen recht aan dit artikel ontlenen voor het 
gedeelte dat de deelnemer bij aanvang van het deelnemerschap 
arbeidsongeschikt is.  

 
De deelnemer kan aan dit artikel wel aanspraak op excedent-
arbeidsongeschiktheidspensioen ontlenen in geval het arbeidsongeschikt-
heidspercentage tijdens het deelnemerschap toeneemt als gevolg van een 
andere ziekte of ander gebrek dan de ziekte die of het gebrek dat op het 
tijdstip van aanvang van het deelnemerschap de basis vormt van de op 
genoemd tijdstip aanwezige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De 
vaststelling van de hoogte van het excedent-
arbeidsongeschiktheidspensioen vindt in dat geval plaats op basis van het 
verschil tussen het excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen behorend 
bij het hogere arbeidsongeschiktheidspercentage en het excedent-
arbeidsongeschiktheidspensioen behorend bij het 
arbeidsongeschiktheidspercentage op het tijdstip van aanvang van het 
deelnemerschap. Het Fonds is bevoegd de uitkering van het excedent-
arbeidsongeschiktheidspensioen afhankelijk te stellen van door de 
werknemer te leveren bewijs dat de toename van het 
arbeidsongeschiktheidspercentage het gevolg is van een andere ziekte of 
ander gebrek dan de ziekte die of het gebrek dat op het tijdstip van 
aanvang van het deelnemerschap aanwezig was. 
 

9. Als mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van dit artikel geldt de mate 
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van arbeidsongeschiktheid die door het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekering op grond van de WIA wordt vastgesteld. De mate 
van arbeidsongeschiktheid op grond van de WIA zal, indien en voor 
zolang door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering geen 
arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld, volgens de 
volgende formule worden vastgesteld: 

 
(Maatmanloon -/- restverdiencapaciteit)/Maatmanloon 
 
Zowel het maatmanloon als de restverdiencapaciteit (dat is het salaris dat 
volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering nog verdiend kan 
worden) worden door genoemd instituut opgegeven. 

 
 
Artikel 5 Financiering van de aanspraken 
 

     De herverzekering van de bij de aanvang van het deelnemerschap 
vastgestelde pensioenen en latere verhogingen daarvan worden gefinancierd 
door jaarlijkse betaling door het Fonds aan de herverzekeraar van jaarlijks 
vast te stellen premies, welke door het Fonds worden voldaan tot en met de 
betalingstermijn waarin het overlijden valt. 
 
 
Artikel 6 Bijdragen deelnemers en werkgever 
 
1. De deelnemers dragen niet bij in de kosten van de in dit reglement 

omschreven regeling. 
 
2. Alle kosten verbonden aan de in dit reglement omschreven regeling komen 

voor rekening van de werkgever, met inachtneming van het daaromtrent 
bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst. 

 
 
Artikel 7 Pensioenaanpassingen 
 
Ingegane excedent-arbeidsongeschiktheidspensioenen worden jaarlijks per 1 
januari met 3% cumulatief verhoogd.  
 
 
Artikel 8 Tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap 
 
Bij beëindiging van het deelnemerschap anders dan wegens de ingang van 
enige uitkering krachtens de WIA vervallen de aanspraken op excedent-
arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 
Artikel 9 Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten 
 
1. Het Fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten, met 

inachtneming van het daartoe bepaalde in de statuten van het Fonds,  
uitsluitend verminderen indien: 
a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen 

zoals gedefinieerd in respectievelijk artikel 126 en artikel 131 van de 
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Pensioenwet, niet meer volledig door waarden zijn gedekt; en 
b. het Fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische 

voorzieningen en het minimaal vereist vermogen door waarden te 
dekken zonder dat de belangen van (gewezen) deelnemers, 
pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of HAL 
onevenredig worden geschaad; en 

c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het 
beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in het 
kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 van de Pensioenwet.  

 
2. Het Fonds informeert de (gewezen) deelnemers, andere aanspraak-

gerechtigden, de pensioengerechtigden en HAL schriftelijk over het besluit 
tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. De 
vermindering wordt niet eerder gerealiseerd dan een maand nadat de 
hiervoor genoemde belanghebbenden en De Nederlandsche Bank NV zijn 
geïnformeerd. 

 
 
Artikel 10 Toepasselijke bepalingen uit het Basispensioenreglement 
 
De artikelen 19 tot en met 27 van het Basispensioenreglement van het Fonds 
zijn van overeenkomstige toepassing op de aanspraken op excedent-
arbeidsongeschiktheidspensioen uit hoofde van dit reglement. 
 
 
Artikel 11 Bijzondere aanspraken, onvoorziene gevallen 
 
1. Het bestuur is  bevoegd ten gunste van een deelnemer af te wijken van de 

bepalingen van dit reglement, mits daardoor de belangen van de overige 
deelnemers niet worden geschaad. 

 
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Artikel 12 Inwerkingtreding 
 
Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2007 en voor het laatst bij 
bestuursbesluit gewijzigd op 7 december 2017. 
 
OVERGANGSBEPALING 
 
1.   Voor de deelnemer die vóór 1 januari 2004 ziek is geworden en 

aansluitend een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op basis van 
volledige arbeidsongeschiktheid, krachtens de WAO, blijven de 
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het tot 1 januari 2007 geldende 
pensioenreglement WAO-excedentpensioen en WAO hiaatpensioen, 
onverkort van kracht. 
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2.   Voor de deelnemer die vóór 1 januari 2004 ziek is geworden en 
aansluitend gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden in de zin van de 
WAO, is voor het gedeelte dat de deelnemer arbeidsongeschikt is, het 
bepaalde in lid 1 van toepassing. Voor het gedeelte dat de deelnemer 
arbeidsgeschikt is, gelden de bepalingen van dit reglement.  

 
 
 
 
A.S. Vink    R.L. de Visser  
voorzitter    secretaris 


