Addendum
Behorende bij het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Equens
Overwegingen
In aanmerking nemende dat:


het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens (hierna te noemen: SPE) een besluit tot
liquidatie heeft genomen en ten gevolge daarvan de pensioenverplichtingen conform artikel
84 Pensioenwet moet overdragen;



de collectieve overdracht van pensioen voor de hierna omschreven betrokkenen zal
plaatsvinden naar Collectiviteitskring equensWorldline van de Stichting Achmea Algemeen
Pensioenfonds te Zeist ( hierna te noemen: CB APF);



de collectieve overdracht van pensioen wordt uitgevoerd per 1 januari 2020;



het pensioenreglement van SPE uiterlijk op 31 december 2019 gewijzigd vastgesteld dient te
zijn,

besluit het bestuur van SPE tot de hierna omschreven wijzigingen die voor alle regelingen van SPE
van toepassing zijn.
Omschrijving
Dit addendum op Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Equens PR 2014,
tekst 1-1-2019, versie 20190619 (hierna: Pensioenreglement), heeft betrekking op alle deelnemers,
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die (voorwaardelijke) pensioenaanspraken en
pensioenrechten kunnen ontlenen aan dit pensioenreglement.
Wijziging reglementen
1. De voorwaardelijke pensioenaanspraken die uit hoofde van de overgangsregeling ex. artikel 28.3
t/m artikel 28.10 van het Pensioenreglement in 2020 zouden worden ingekocht, worden uiterlijk
op 31 december 2019 geheel gefinancierd.
2. Vanaf 1 januari 2020 vindt er geen pensioenopbouw meer plaats bij SPE.
3. De tot en met 31 december 2019 opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten,
inclusief de pensioenaanspraken als bedoeld in artikel 1 van dit addendum, worden op grond van
artikel 84 van de Pensioenwet op 1 januari 2020 collectief overgedragen aan CB APF.
4. Alle pensioenaanspraken en pensioenrechten maken vanaf de datum van overdracht naar
CB APF integraal onderdeel uit van de pensioenregeling Kring equensWorldline van CB APF.
Hiermee komen vanaf de datum van overdracht alle pensioenaanspraken en pensioenrechten uit
het Pensioenreglement jegens SPE te vervallen.
5. Dit addendum is door het bestuur van SPE vastgesteld op 16 december 2019 en treedt in werking
op 31 december 2019.
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