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Inleiding 

 
Het Nestlé Europees Pensioenfonds OFP (NEPF) is een instelling voor 

bedrijfspensioenvoorziening in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 06/09/1993 en 

toegelaten door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder het nr. 50.111. 

 

Het NEPF is een multi-werkgeverpensioenfonds van de Nestlé Groep. Enerzijds betekent dit dat 

het NEPF verantwoordelijk is voor de Pensioenplannen voor België en andere landen. Gezien 

Nestlé Groep België uit verschillende entiteiten bestaat, beheert het NEPF anderzijds een 

gemeenschappelijk Pensioenplan van het type “Cash Balance” voor volgende Bijdragende 

ondernemingen. 

 

▪ Nestlé Belgilux NV 

▪ Nespresso Belgium NV 

▪ Nestlé Waters Marketing & Distribution NV 

 

Daarom bestaat er een uittredingsovereenkomst die de rechten en plichten van de 

overdrachten tussen de verschillende Bijdragende ondernemingen regelt. Het doel van deze 

overeenkomst is om de overstap toe te laten van één Bijdragende onderneming naar een 

andere zonder verlies van rechten en met waarborging van de continuïteit van de 

pensioentoezegging van de Aangeslotene. 

 

Het NEPF beheert Pensioenplannen in België, waaronder het Te Bereiken Doel Plan en het Cash 

Balance plan. Elk van deze plannen biedt voordelen m.b.t. het pensioen, de 

arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de Aangeslotene. 

 

Het Pensioenfonds, opgericht ten voordele van de werknemers van de Bijdragende 

ondernemingen van de Groep Nestlé België, is onderworpen aan een middelenverbintenis in 

het kader van het geldende Reglement en beheert dus naar best vermogen de activa die 

haar zijn toevertrouwd voor de uitvoering van dit Pensioenplan. 
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Titel I: Aansluitingsvoorwaarden 

 
Artikel 1 – De aansluiting 

 
Dit Reglement treedt in voege op 1 april 2021, met dien verstande dat de wijzigingen die 

voortvloeien uit de wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU in werking 

zijn getreden op 1 januari 2019. 

 

Iedere werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten na 31 december 2013 bij 

één van de Bijdragende Ondernemingen van dit Pensioenplan wordt verplicht en automatisch 

aangesloten. 

 

Ook iedere aangeslotene die op 31 december 2013 aangesloten was aan het pensioenstelsel 

van de Werkgever van het type “te bereiken doel” en die niet heeft geweigerd om zich aan 

te sluiten aan het huidige Pensioenplan, is eveneens aangesloten. 

 

Worden uitgesloten van de aansluiting aan het Pensioenplan, de werknemers van een 

Bijdragende Onderneming: 

▪ waarvan de arbeidsovereenkomst ten vroegste op 1 januari 2014 werd ondertekend; 

▪ die tewerkgesteld zijn als stagiair of student; 

▪ die hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen en die nog steeds in dienst 

zijn (blijven) bij een Werkgever. 

 

 

Artikel 2 –  Einde van de aansluiting  
 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, uitgezonderd bij overlijden of pensionering van 

de Aangeslotene, wordt de Actieve Aangeslotene een Passieve Aangeslotene. De actieve 

aansluiting eindigt op de laatste dag van de maand waarin het contract wordt beëindigd. 

Vanaf dat ogenblik worden er geen persoonlijke- en werkgeversbijdragen meer betaald. 

 

De aansluiting wordt beëindigd op: 

▪ de dag waarop de Aangeslotene zijn/haar pensioen- of overlijdensuitkering ontvangt 

in de vorm van een kapitaal; 

▪ de dag van het overlijden van de Aangeslotene; 

▪ de dag waarop de verworven reserves van een Passieve Aangeslotene worden 

overgedragen naar zijn/haar nieuwe werkgever, een andere pensioeninstelling of naar 

de Onthaalstructuur van het Pensioenfonds. 

 

Artikel 3 – Bijzondere gevallen 
 

§1. Als de Bijdragende onderneming op een later tijdstip is toegetreden aan het Pensioenfonds 

dan de datum waarop de arbeidsovereenkomst met de Aangeslotene werd afgesloten, zal 

de aansluiting pas van start gaan op de datum waarop de Bijdragende onderneming is 

toegetreden of op de datum die eerder door de Bijdragende onderneming werd vastgesteld 

met goedkeuring van de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds. 

 

§2. In het kader van een overdracht tussen entiteiten van de Nestlé Groep die hetzelfde 

Pensioenplan bieden, blijft de aangeslotene die transfereert onafgebroken aangesloten aan 

het Pensioenplan waaraan hij op dit ogenblik is aangesloten, zonder verlies van zijn rechten. 

De Aangeslotene ontvangt een schriftelijke bevestiging van het Pensioenfonds m.b.t. deze 
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overdracht overeenkomstig de “uittredingsovereenkomst” bijgevoegd aan het huidige 

Reglement. 

 

§3. Alle gevallen van volledige of gedeeltelijke schorsing van het arbeidscontract of in geval 

van vermindering van de arbeidstijd waarbij de voorwaarden voor de gelijkstelling van 

periode van schorsing / vermindering van de arbeidstijd aan een periode van tewerkstelling 

die recht geeft op een wettelijk pensioen vervuld zijn, zijn opgenomen in het huidige 

Reglement.  Met andere woorden, alle andere loopbaanonderbrekingen brengen een 

totale of gedeeltelijke opschorting van de aansluiting met zich mee tijdens deze periode. 

 

§4. Moeten eveneens aangesloten worden aan het huidige Pensioenplan:  

▪ De Home Based Expatriates die vanuit België naar een land worden gedetacheerd. 

▪ De Home Based Expatriates die vanuit een ander land naar België worden 

gedetacheerd en die in hun land van herkomst niet zijn aangesloten aan een 

pensioenplan. 

▪ De Home Based Expatriates die vanuit België naar een ander land worden 

gedetacheerd in het kader van een missie. 

▪ De Home Based Expatriates onder een Belgische arbeidsovereenkomst. 

▪ De Centre Based Expatriates gedetacheerd naar België. 

 

Artikel 4 – Overdracht van de verworven rechten opgebouwd bij uw vorige 

werkgever 

 
De overdracht van de verworven rechten van de pensioeninstelling van de vorige werkgever 

van de Aangeslotene naar het Pensioenfonds is toegestaan. Het totaal van deze verworven 

rechten zal gestort worden in de Onthaalstructuur. Het contract met betrekking tot de 

Onthaalstructuur is opgenomen in bijlage 4. 
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Titel II: Financiering van het Pensioenplan 

 
Artikel 5 – Financiering van het Pensioenplan 
 

De voordelen bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid worden gefinancierd door de 

inkomsten van de activa in het Pensioenfonds en door de werkgevers- en 

werknemersbijdragen overeenkomstig het financieringsplan van het Pensioenfonds. 

 

Als een werkgever verzuimt de bijdragen in het kader van het huidige Reglement te betalen, 

zal het NEPF iedere Aangeslotene binnen de 3 maanden volgend op de vervaldag van de 

bijdragen hierover informeren. 

 

De procedures die moeten worden toegepast bij onderfinanciering worden beschreven in 

artikel 27 van het huidige Reglement en in de beheerovereenkomst die is afgesloten tussen het 

Pensioenfonds en de Bijdragende ondernemingen. 

 

De procedures die gevolgd moeten worden bij verzuim van een Bijdragende onderneming, 

met inbegrip van eventuele uitsluiting, worden omschreven in de statuten van het 

Pensioenfonds en in de beheerovereenkomst afgesloten tussen het Pensioenfonds en de 

Bijdragende ondernemingen. 

 

De verticale methode is van toepassing op de kapitalisatie van de Bijdragen en de toepassing 

van het Gewaarborgd rendement. 

 

Artikel 6 – Persoonlijke Bijdragen 
 

Persoonlijke bijdragen zijn bijdragen die de Actieve Aangeslotene heeft gestort in het 

Pensioenfonds. Het bedrag van deze bijdragen wordt uitgedrukt als een percentage van de 

Bruto jaarlijkse bezoldiging. 

 

De persoonlijke bijdragen worden voor elke Actieve Aangeslotene berekend op jaarbasis aan 

de hand van volgende formule:  

 

Waarbij:  

R1 = deel van de Bruto jaarlijkse bezoldiging tot het Conventioneel Pensioenplafond 

R2 = deel van de Bruto jaarlijkse bezoldiging dat het Conventioneel Pensioenplafond 

overschrijdt 

 

De persoonlijke bijdragen worden maandelijks afgehouden van de netto bezoldiging van de 

Actieve Aangeslotenen, gezien deze berekend worden op basis van het gedeelte van de 

Bruto jaarlijkse bezoldiging, effectief betaald door de Werkgever aan de Actieve 

Aangeslotene. Deze worden aan het einde van iedere maand door de Werkgever aan het 

Pensioenfonds betaald. 

 

De maandelijkse bijdragen zijn ondeelbaar. De verplichting tot het betalen van deze bijdragen 

eindigt aan het einde van de maand waarin de contractuele arbeidsrelatie tussen de Actieve 

Aangeslotene en de Werkgever stopt, wat overeenkomt met de datum van Vertrek. 

 

Persoonlijke bijdragen = 1% x R1 + 4% x R2 
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Bijzondere gevallen:  

 

▪ Deeltijds: in een periode van deeltijdse tewerkstelling voor de Werkgever, worden de 

bijdragen die maandelijks berekend werden op basis van de Bruto Jaarlijkse Bezoldiging 

automatisch aangepast in verhouding tot het deeltijdse tewerkstellingspercentage. 

 

▪ De Home Based Expatriates en de Centre Based Expatriates aangesloten aan het 

Pensioenfonds overeenkomstig artikel 3.§4. moeten eveneens persoonlijke bijdragen 

betalen. 

 

▪ Loopbaanonderbrekingen: enkel voor de loopbaanonderbrekingen opgenomen 

overeenkomstig artikel 3 van dit Reglement dienen persoonlijke bijdragen betaald te 

worden, op voorwaarde dat deze perioden van afwezigheid worden gelijkgesteld aan 

perioden van activiteit in het sociale zekerheidsstelsel. Deze bijdragen worden berekend 

op basis van de Bruto jaarlijkse bezoldiging die normaal gebruikt wordt voor de 

berekening van de persoonlijke bijdragen vóór het opnemen van 

loopbaanonderbreking en zoals voor een voltijdse betrekking. Voor iedere niet-

gelijkgestelde loopbaanonderbreking worden de persoonlijke bijdragen pro rata 

opgeschort tijdens deze periode. 

 

▪ Werkloosheid met bedrijfstoeslag: wanneer een Aangeslotene is toegetreden tot een 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en wanneer, in deze context, de Werkgever 

een ontslagvergoeding betaalt aan de Aangeslotene, zal de periode gedekt door deze 

ontslagvergoeding leiden tot een éénmalige aanvullende persoonlijke bijdrage, tenzij 

dit uitdrukkelijk en schriftelijk geweigerd wordt door de Aangeslotene. Deze persoonlijke 

bijdrage zal dan in één keer van de netto ontslagvergoeding afgehouden worden. Om 

het bedrag van de éénmalige persoonlijke bijdrage te bepalen, wordt er rekening 

gehouden met het tewerkstellingspercentage van de Aangeslotene op het ogenblik 

dat deze toetreedt tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vermenigvuldigd 

met het aantal maanden gedekt door de ontslagvergoeding. 

 

Artikel 7 – Werkgeversbijdragen 
 

Werkgeversbijdragen zijn bijdragen die de Werkgever stort in het Pensioenfonds. Het bedrag 

van deze bijdragen wordt uitgedrukt als een percentage van de Bruto jaarlijkse bezoldiging. 

 

De werkgeversbijdragen worden voor elke Actieve Aangeslotene berekend op jaarbasis aan 

de hand van volgende formule: 

Waarbij:  

R1 = deel van de Bruto jaarlijkse bezoldiging tot het Conventioneel Pensioenplafond 

R2 = deel van de Bruto jaarlijkse bezoldiging dat het Conventioneel Pensioenplafond 

overschrijdt 

 

De werkgeversbijdragen worden maandelijks betaald door de Werkgever, en worden 

berekend op basis van het gedeelte van de Bruto jaarlijkse bezoldiging die effectief door de 

Werkgever aan de Actieve Aangeslotene betaald werd. 

 

Deze werkgeversbijdragen moeten voldoende zijn om het Pensioenfonds in staat te stellen alle 

pensioenuitkeringen beloofd in het kader van het huidige Pensioenplante kunnen uitbetalen. 

Tegelijkertijd financieren de Bijdragende ondernemingen de arbeidsongeschiktheids- en 

overlijdensuitkeringen alsook de operationele kosten van het Pensioenfonds en de wettelijke 

minimum rendementsgarantie indien van toepassing. 

Werkgeversbijdragen = 5% x R1 + 15% x R2 
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De maandelijkse bijdragen zijn ondeelbaar. De verplichting tot het uitbetalen van deze 

bijdragen eindigt aan het einde van de maand waarin de contractuele arbeidsrelatie tussen 

de Aangeslotene en de werkgever stopt, wat overeenkomt met de datum van Vertrek. 

 

Bijzondere gevallen:  

 

▪ Deeltijds: in een periode van deeltijdse tewerkstelling voor de werkgever, worden de 

bijdragen die maandelijks berekend werden op basis van de Bruto jaarlijkse bezoldiging 

automatisch aangepast in verhouding tot het deeltijdse tewerkstellingspercentage. 

 

▪ Er worden eveneens werkgeversbijdragen gestort voor de Home Based Expatriates en 

de Centre Based Expatriates aangesloten aan het Pensioenfonds overeenkomstig artikel 

3.§4. 

 

▪ Loopbaanonderbrekingen: enkel voor de loopbaanonderbrekingen opgenomen 

overeenkomstig artikel 3 van dit Reglement dienen werkgeversbijdragen betaald te 

worden, op voorwaarde dat deze perioden van afwezigheid worden gelijkgesteld aan 

perioden van activiteit in het sociale zekerheidsstelsel. Deze bijdragen worden berekend 

op basis van de Bruto jaarlijkse bezoldiging gebruikt voor de berekening van de 

werkgeversbijdragen vóór het opnemen van loopbaanonderbreking en zoals voor een 

voltijdse betrekking. Voor iedere niet-gelijkgestelde loopbaanonderbreking worden de 

werkgeversbijdragen pro rata opgeschort tijdens deze periode. 

 

▪ Werkloosheid met bedrijfstoeslag: wanneer een Aangeslotene is toegetreden tot een 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en wanneer, in deze context, de Werkgever 

een ontslagvergoeding betaalt aan de Aangeslotene, zal de periode gedekt door deze 

ontslagvergoeding leiden tot een éénmalige aanvullende werkgeversbijdrage ten 

behoeve van de Individuele spaarrekening van de Aangeslotene, tenzij dit uitdrukkelijk 

en schriftelijk geweigerd wordt door de Aangeslotene. Om het bedrag van de 

éénmalige werkgeversbijdrage te bepalen, wordt er rekening gehouden met het 

tewerkstellingspercentage van de Aangeslotene op het ogenblik dat deze toetreedt 

tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Bij expliciete weigering, zullen de 

werkgeversbijdragen niet in het Pensioenfonds gestort worden, maar opgenomen 

worden in de berekeningsbasis van de ontslagvergoeding die de Aangeslotene 

ontvangt. 

 

 



 

Versie oktober 2017  9 

Titel III: Voordelen van het Pensioenplan 

 
Het huidige Pensioenplan biedt voordelen in het kader van pensioen, overlijden en 

arbeidsongeschiktheid. 

 

I. Voordelen bij pensionering 
 
In het algemeen, wordt het aanvullend pensioen opgenomen bij wettelijke pensionering (op 

de Normale, Vervroegde of Uitgestelde pensioendatum). 

 

Artikel 8 – Pensionering op de normale Pensioendatum 

 

De pensioenuitkering wordt betaald in de vorm van een éénmalig kapitaal en uitgekeerd op 

het ogenblik dat de Aangeslotene met pensioen gaat. Het éénmalig kapitaal kan op vraag 

van de Actieve of Passieve Aangeslotene omgezet worden in een rente.  

 

De Aangeslotene die met rustpensioen gaat op de normale Pensioenleeftijd ontvangt een 

pensioenkapitaal dat overeenkomt met de waarde van zijn Individuele Spaarrekening op het 

ogenblik van zijn Pensionering op de Normale pensioendatum. 

 

De waarde van de Individuele Spaarrekening van een Aangeslotene zal tenminste gelijk zijn 

aan de bedragen van de persoonlijke en werkgeversbijdragen, gekapitaliseerd in functie van 

het Toegekende rendement, en verhoogd met het Gewaarborgd rendement indien van 

toepassing. 

 

Artikel 9 – Pensionering vóór de normale Pensioendatum 
 

“Vervroegde pensionering” 

 

Wanneer de Wet een vervroegd pensioen toestaat, ontvangt de Actieve of Passieve 

Aangeslotene zijn pensioenkapitaal op het ogenblik dat hij effectief met Pensioen gaat op de 

Vervroegde pensioendatum, maar deze mag in geen geval voorafgaan aan het wettelijk 

Pensioen. De Actieve of Passieve Aangeslotene moet effectief met pensioen gaan en zijn 

Werkgever verlaten om zijn pensioenkapitaal te kunnen ontvangen. 

 

Bij vervroegd pensioen, ontvangt de Actieve of Passieve Aangeslotene de waarde van zijn 

Individuele Spaarrekening op het ogenblik dat hij effectief met pensioen gaat op de 

Vervroegde Pensioendatum. De waarde van de Individuele Spaarrekening zal op het ogenblik 

van zijn Pensionering tenminste gelijk zijn aan de toegekende bedragen, gekapitaliseerd in 

functie van het Toegekende rendement, en verhoogd met het Gewaarborgd rendement 

indien van toepassing.  

 

Artikel 10 – Pensionering na de Normale Pensioendatum 
 

Als de Actieve Aangeslotenen in dienst blijven, met goedkeuring van de werkgever, na de 

Normale pensioendatum, blijven zij aangesloten aan het Pensioenplan tot op het ogenblik dat 

ze effectief met Pensioen gaan. 

 

De pensioenuitkeringen worden betaald op het ogenblik dat men effectief met Pensioen gaat 

op de uitgestelde Pensioendatum. Tijdens de periode tussen de Normale pensioenleeftijd van 

de Aangeslotene en Pensionering op de Uitgestelde pensioendatum, blijven de bijdragen van 
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de werkgever evenals de bijdragen van de Actieve Aangeslotene, verder betaald in de 

Individuele Spaarrekening van de Actieve Aangeslotene en dit in overeenstemming met de 

artikelen 6 en 7 van dit Pensioenplan. De waarde van de Individuele Spaarrekening van een 

Aangeslotene op het moment van Pensionering zal tenminste gelijk zijn aan de Toegekende 

Bedragen, geactiveerd op basis van de Toegekende rendement, plus het Gewaarborgd 

rendement, indien van toepassing.  

 

In geval van overlijden van de Actieve Aangeslotene tijdens de verlenging van de 

arbeidsperiode, wordt het overlijdenskapitaal betaald overeenstemming met artikel 11 en in 

de volgorde van prioriteit tussen de Begunstigden. 

 

Indien een werknemer zijn wettelijk pensioen neemt, maar in dienst blijft bij een Aangesloten 

onderneming, eindigt zijn aansluiting bij het Pensioenplan. 

 

II. Overlijden 
 

Artikel 11 – De uitkeringen bij overlijden 
 

§1. Het huidige Pensioenplan voorziet een uitkering bij overlijden van de Aangeslotene. 

 

Het overlijdensrisico is wereldwijd gedekt. De risico’s die niet worden gedekt, zijn hernomen in 

bijlage 2 van het huidige Reglement. 

 

 

§2. Het overlijdenskapitaal is afhankelijk van de gezinssituatie van de Aangeslotene, maar 

eveneens van zijn statuut. 

 

Het overlijden van de Actieve Aangeslotene 

 

Voor de Actieve Aangeslotenen die deeltijds tewerkgesteld zijn, zal het kapitaal, dat berekend 

werd op basis van de fictieve Bruto jaarlijkse bezoldiging met een volledige tewerkstelling aan 

100%, automatisch aangepast worden in verhouding tot het deeltijdse 

tewerkstellingspercentage.  

 

▪ Bij overlijden van de Actieve Aangeslotene met Partner en met/zonder Kinderen ten 

laste, wordt er een overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de Partner van de Actieve 

Aangeslotene. Dit overlijdenskapitaal is gelijk aan 3 maal de Bruto jaarlijkse bezoldiging 

en mag in geen geval minder zijn dan de waarde van de Individuele Spaarrekening 

van de Actieve Aangeslotene op het ogenblik van zijn overlijden. 

 

▪ Bij overlijden van de alleenstaande Actieve Aangeslotene met Kind(eren) ten laste 

wordt er een overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de Begunstigde(n) van de Actieve 

Aangeslotene. Dit overlijdenskapitaal is gelijk aan 3 maal de Bruto Jaarlijkse Bezoldiging 

en mag in geen geval minder zijn dan de waarde van de Individuele Spaarrekening 

van de Actieve Aangeslotene op het ogenblik van zijn overlijden. 

 

▪ Bij overlijden van de alleenstaande Actieve Aangeslotene zonder Kind(eren) ten laste, 

wordt er een overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de Begunstigde(n). Dit 

overlijdenskapitaal is gelijk aan 0,5 maal de Bruto jaarlijkse Bezoldiging en mag in geen 

geval minder zijn dan de waarde van de Individuele Spaarrekening van de Actieve 

Aangeslotene op het ogenblik van zijn overlijden. Het kapitaal zal worden uitgekeerd 
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volgens de orde van prioriteit van de Begunstigde(n) zoals bepaald in artikel 12 van dit 

Reglement. 

 

Het overlijden van de Passieve Aangeslotene 

Bij overlijden van de Passieve Aangeslotene wordt er een overlijdenskapitaal uitgekeerd aan 

de Begunstigde(n), overeenkomstig de waarde van de Individuele Spaarrekening van de 

Passieve Aangeslotene op de eerste dag van de maand volgend op zijn overlijden en dit 

volgens de orde van prioriteit zoals bepaald in artikel 12 van het huidige Reglement. 

 

Het overlijden van de Gepensioneerde Aangeslotene 

 

Alle Gepensioneerde Aangeslotenen met Partner (met/zonder Kinderen ten laste) die gekozen 

hebben voor een pensioenrente, hebben recht op een overlijdensdekking. Bij overlijden van 

de Gepensioneerde Aangeslotene, wordt een Overlevingsrente uitgekeerd aan de Partner 

van de Aangeslotene, gelijk aan 60% van de pensioenrente waarop de gepensioneerde 

Aangeslotene recht zou hebben gehad op het ogenblik van zijn overlijden. 

 

Bij overlijden van de Alleenstaande Gepensioneerde Aangeslotene met/zonder Kinderen ten 

laste, wordt er geen uitkering voorzien in dit Reglement. 

 

Artikel 12 – Volgorde van prioriteit van Begunstigden 

 
Bij overlijden van de Aangeslotene vóór pensionering, wordt er een overlijdensrente of –

kapitaal uitgekeerd aan de Begunstigde(n) van de Aangeslotene overeenkomstig de 

bepalingen in artikel 11 van het Pensioenplan. De orde van prioriteit van de Begunstigden is 

de volgende: 

 

1. De Partner (echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner) van de 

Aangeslotene; bij ontstentenis, 

2. De Kinderen ten laste in gelijk delen en bij vervanging, hun kinderen; bij ontstentenis, 

 

Als de Aangeslotene geen Partner heeft (niet gehuwd is, noch wettelijk samenwoont) en geen 

Kinderen ten laste heeft, kan deze specifieke Begunstigden aanwijzen. 

 

3. De Begunstigden aangewezen door de Aangeslotene; bij ontstentenis,  

 

Indien er geen Begunstigde(n) werd(en) aangewezen, is de volgende orde van prioriteit van 

toepassing:  

 

4. De bloedverwanten van de Aangeslotene in stijgende lijn, in gelijke delen; bij 

ontstentenis, 

5. De bloedverwanten van de Aangeslotene in zijlijn, in gelijke delen; bij ontstentenis, 

6. Het Pensioenfonds 

 

Opgelet, de feitelijk samenwonende partner wordt niet voorzien in de standaardorde van de 

Begunstigden. De Aangeslotene kan de feitelijk samenwonende partner of eender welke 

andere persoon aanwijzen als begunstigde door volgend formulier in te vullen: “Bijlage voor 

de aanwijzing van een begunstigde (begunstigden) voor het overlijdenskapitaal – In geval van 

Alleenstaande Aangeslotene zonder Kinderen ten laste”. In geval van een geschil, zal de 

Partner steeds voorrang hebben op de feitelijk samenwonende partner. 

 

Wanneer de Aangeslotene meerdere Begunstigden heeft aangewezen, zal het 

overlijdenskapitaal in gelijke delen onder hen verdeeld worden, tenzij de Aangeslotene op het 

formulier voor iedere Begunstigde heeft aangegeven hoeveel deze dienen te ontvangen. 
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Het Pensioenfonds kan noch aansprakelijk worden geacht voor gevolgen die inherent zijn aan 

de burgerlijke, erfenis-, fiscale of huwelijkswetgeving noch enig ander gevolg verbonden aan 

de aanwijzing van de Begunstigde(n) door de Aangeslotene. In al deze gevallen kan het 

Fonds het overlijdenskapitaal slechts eenmaal uitkeren. 

 

 

III. Uitkeringen 

 
Artikel 13 – Omzetting van de betaalmethoden 
 

In het kader van dit Pensioenplan, zijn de pensioen- en overlijdensuitkering ontworpen om te 

worden uitgekeerd in de vorm van een kapitaal. 

 

Iedere Aangeslotene of Begunstigde die recht heeft op een pensioen- of overlijdensuitkering 

in het huidige Pensioenplan kan echter vragen om de éénmalige uitkering om te zetten naar 

een maandelijkse rente. Deze keuze is onomkeerbaar. 

 

Deze rente zal worden uitgekeerd door afstand te doen van het netto pensioen- of 

overlijdenskapitaal (na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en directe belastingen) ten 

gunste van het Pensioenfonds. Deze rente is berekend op basis van de actuariële principes 

bepaald in artikel 24 §5 1° b) van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de 

levensverzekeringsactiviteit, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 25 januari 2007, maar deze 

kan geenszins minder zijn dan de rente berekend op basis van de actuariële principes bepaald 

in artikel 19 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 tot uitvoering van de Wet, gewijzigd 

door het Koninklijk Besluit van 12 januari 2017. Door de uitkering van deze rente, wordt de 

Aangeslotene een Rentenier van het Pensioenplan. 

 

De Werkgever informeert de Aangeslotene over de mogelijkheid om het kapitaal om te zetten 

naar een Rente 2 maanden vóór de Aangeslotene met Pensioen gaat of binnen de 2 weken 

volgend op de kennisgeving van het vervroegd Pensioen. In geval van overlijden van de 

Aangeslotene, zal de Werkgever nadat hij geïnformeerd werd over het overlijden van de 

Aangeslotene, de Begunstigde(n) informeren over dit recht.  

 

Artikel 14 – Betalingsmodaliteiten 
 

De uitkeringen worden altijd in EUR betaald. 

Het Pensioenfonds zal de nodige bedragen inhouden op het brutobedrag voor de 

belastingen, de sociale zekerheidsbijdragen of andere heffingen in overeenstemming met de 

op dat ogenblik geldende wetgeving en daarna overgaan tot de uitbetaling van de netto 

uitkering (in de vorm van een kapitaal of rente). 

De rentes zijn maandelijks achteraf betaalbaar: 

▪ aan de Gepensioneerde Aangeslotene in geval van leven, 

▪ aan de Begunstigde(n) in geval van overlijden van de Aangeslotene. 

 

De kapitalen worden éénmaal uitbetaald en deze uitbetaling beëindigt de aansluiting: 

▪ aan de Aangeslotene in geval van leven,  

▪ aan de Begunstigde(n) in geval van overlijden van de Aangeslotene. 

 

Voor de uitbetaling van de pensioenuitkering, moet de Aangeslotene een gedateerde en 

ondertekende aanvraag indienen bij het Pensioenfonds. Hiervoor dient hij gebruik te maken 
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van het formulier dat werd opgesteld door het Pensioenfonds. De Aangeslotene moet ook alle 

nodige informatie en documenten verstrekken aan het Pensioenfonds. Zonder dit alles, kan 

het Pensioenfonds niet overgaan tot de uitbetaling van de pensioenuitkering. 

 

De toestemming om over te gaan tot de uitbetaling van pensioenkapitalen wordt gegeven 

door de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds of door de personen die daartoe 

gemachtigd zijn door de Raad van Bestuur. 

 

Na de uitbetaling van het netto kapitaal heeft het Pensioenfonds geen enkele verplichting 

meer ten opzichte van de Aangeslotene of zijn Begunstigden. 

 

In geval van laattijdige betaling door het Pensioenfonds (dit wil zeggen meer dan 30 dagen 

nadat de uitkering betaald diende te worden), volledig te wijten aan een foutieve uitvoering 

in hoofde van het Pensioenfonds, of naar aanleiding van een geschil tussen de Werkgever of 

het Pensioenfonds en de Aangeslotene of Begunstigde(n), zal het Pensioenfonds een 

wettelijke verwijlintrest betalen op basis van een juridische beslissing. 

 

 

Artikel 15 – Niet opgevraagde sommen 
 

Alle te betalen bedragen die niet werden opgevraagd binnen vijf jaar nadat de uitkering kon 

worden aangevraagd, verjaren en komen definitief aan het Pensioenfonds toe. 

 

 

IV. Arbeidsongeschiktheid 
 

Het huidige Pensioenplan heeft tot doel het verlies van professionele inkomsten te 

compenseren. Het betreft bijgevolg een collectieve verbintenis overeenkomstig artikel 52, 3°, 

b, punt 4  van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat een aanvulling geeft op de 

wettelijke vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte, ongeval 

privéleven of arbeidsongeval. 

 
 

Artikel 16 – Uitkering bij arbeidsongeschiktheid  
 

§1. De arbeidsongeschiktheid is de vermindering van de arbeidsgeschiktheid van een Actieve 

Aangeslotene, vastgesteld door een medisch onderzoek, rekening houdend met het beroep 

dat hij uitoefent en de mogelijkheden die hij heeft om zich aan te passen aan een 

beroepsbezigheid die verenigbaar is met zijn kennis en bekwaamheid, bij de Werkgever zelf of 

enige andere in België werkzame onderneming. De in aanmerking genomen graad van 

ongeschiktheid mag niet meer bedragen dan deze welke door de voorwaarden van de 

algemene arbeidsmarkt in België zou bepaald zijn. 

 

De vermindering van de arbeidsgeschiktheid van een Actieve Aangeslotene moet minstens 

25% bedragen voor er sprake is van arbeidsongeschiktheid. 

 

Wanneer de vermindering van arbeidsgeschiktheid ten minste 25% en maximum 66% 

bedraagt, is er sprake van partiële arbeidsongeschiktheid. 

 

Wanneer de vermindering van de arbeidsgeschiktheid ten minste 67% bedraagt, is er sprake 

van volledige arbeidsongeschiktheid. 
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De arbeidsongeschiktheid kan het gevolg zijn van een ziekte in het privéleven, een 

beroepsziekte, een ongeval privéleven of een arbeidsongeval. 

 

Onder ongeval dient verstaan te worden elke abnormale gebeurtenis die een objectief 

waarneembaar lichamelijk letsel veroorzaakt bij de Actieve Aangeslotene door de plotse 

werking van een uitwendige kracht en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van 

de Actieve Aangeslotene en buiten zijn wil gebeurt. 

 

▪ Arbeidsongeval 

 

Elk ongeval dat zich voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst of op weg van en naar het werk. 

 

▪ Ongeval privéleven 

 

Elk ongeval dat geen arbeidsongeval is. 

 

 

§2. Als de arbeidsongeschiktheid erkend wordt terwijl de Actieve Aangeslotene een activiteit 

uitoefent bij een Werkgever en dit vóór of na de Normale Pensioenleeftijd (of op het ogenblik 

van zijn Pensioen als deze plaats heeft vóór de Normale Pensioenleeftijd), kan hij recht hebben 

op een uitkering na een wachttijd van 12 maanden. Deze wachttijd gaat van start op de dag 

dat de arbeidsongeschiktheid werd aangegeven door de behandelende arts van de actieve 

Aangeslotene. Deze uitkering compenseert het loonverlies waaraan de actieve Aangeslotene 

het hoofd dient te bieden door zijn arbeidsongeschiktheid. 

 

Aangezien deze verschillende arbeidsongeschiktheden op een verschillende manier vergoed 

worden door de Staat, heeft het Pensioenfonds twee methoden bepaald voor het vaststellen 

van de uitkering. 

 

▪ In geval van Ziekte of Ongeval privéleven 

 

20% van de Bruto jaarlijkse bezoldiging, beperkt tot het ZIV plafond en verhoogd met 70% van 

het gedeelte van de Bruto jaarlijkse bezoldiging dat het ZIV plafond overschrijdt. 

 

In formule geeft dit: 

 
Waarbij: 

 

R1 = de Bruto jaarlijkse bezoldiging beperkt tot het ZIV plafond 

 

R2 = het gedeelte van de Bruto jaarlijkse bezoldiging dat het ZIV plafond overschrijdt  

 

Het ZIV plafond is het plafond dat van toepassing is voor de wettelijke ziekte- en 

invaliditeitsverzekering voor de loontrekkenden, van kracht sinds 1 januari van elk jaar. 

 

 

▪ In geval van arbeidsongeval of beroepsziekte 

 

70% van de Bruto jaarlijkse bezoldiging dat het plafond “Arbeidsongevallen” overschrijdt. 

 

20% x R1 + 70% x R2  
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In formule geeft dit: 

 

 

Waarin: 

 

R3 = het gedeelte van de Bruto jaarlijkse bezoldiging dat het plafond “Arbeidsongevallen” 

overschrijdt 

 

Het Plafond “Arbeidsongevallen” is het plafond dat van toepassing is voor het wettelijk 

Arbeidsongevallenstelsel, van kracht op 1 januari van ieder jaar. 

 

De Bruto jaarlijkse bezoldiging is deze van het jaar waarin de arbeidsongeschiktheid begon. 

Het ZIV plafond en/of Plafond voor “Arbeidsongevallen” zijn deze van toepassing op 1 januari 

van elk jaar. 

 

 

§3. De uitkering bij arbeidsongeschiktheid is een vergoeding die uitgekeerd wordt na het 

verstrijken van de wachttijd verbonden aan de arbeidsongeschiktheid. Deze vergoeding 

wordt enkel voorzien voor Actieve Aangeslotenen, is berekend op basis van de Bruto jaarlijkse 

bezoldiging en zal steeds maandelijks uitgekeerd worden. Zij kan enkel worden omgezet naar 

een éénmalig kapitaal in het kader van een eventuele retroactieve correctie van de graad 

van arbeidsongeschiktheid. Vergoedingen die onrechtmatig werden uitbetaald, kunnen 

teruggevorderd worden van de Actieve Aangeslotene. Voor perioden van minder dan één 

maand, wordt de vergoeding pro rata aan het einde van de maand betaald. 

 

 

§4. Bij overlijden, pensionering (vervroegd of wettelijk pensioen) of vertrek van de Actieve 

Aangeslotene wordt de uitkering van deze vergoeding stopgezet. 

 

 

§5. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, wordt de jaarlijkse vergoeding pro rata verminderd. 

Met andere woorden, de vergoeding uitgekeerd voor een volledige arbeidsongeschiktheid 

wordt vermenigvuldigd met de graad van ongeschiktheid. Als de graad van deeltijdse 

arbeidsongeschiktheid gewijzigd wordt, zal de uitkering pro rata worden aangepast. Deze 

aanpassing zal plaatsvinden op de eerste dag van de maand volgend op de wijziging. 

 

 

§6. Bij deeltijdse tewerkstelling, wordt de uitkering berekend door gebruik te maken van de 

Bruto jaarlijkse bezoldiging en het ZIV plafond en plafond “Arbeidsongevallen” op basis van 

een voltijdse tewerkstelling. Het bekomen resultaat wordt nadien vermenigvuldigd met het 

tewerkstellingspercentage. 

 

 

§7. De maximale maandelijkse uitkering bedraagt 8'333 EUR, wat overeenkomt met een 

bedrag van ongeveer maximum 100’000 EUR op een volledig jaar voor een 

tewerkstellingspercentage van 100%. 

 

 

§8. Als het arbeidsongeschiktheidsrisico (her)verzekerd wordt door middel van een 

pensioenfondsverzekering, een groepsverzekering of een herverzekering dan gelden de 

algemene voorwaarden van de (her)verzekering alsook de medische formaliteiten in het 

70% x R3  
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kader van een (her)verzekeringscontract, voor zover deze conform de geldende wetgeving 

zijn. De risico’s die niet gedekt worden, kunt u terugvinden in bijlage 3 van dit Reglement. 

 

 

Artikel 17 – Procedure vaststelling van de arbeidsongeschiktheid 
 

Iedere arbeidsongeschiktheid waardoor de Actieve Aangeslotene aanspraak maakt op een 

uitkering in het kader van het huidige Reglement moet gemeld worden aan het 

Pensioenfonds. Hiervoor moet de Actieve Aangeslotene zijn medische certificaten (met 

vermelding van de graad van arbeidsongeschiktheid) aan de personeelsdienst van de 

Werkgever bezorgen. Bij het ontbreken van een medisch attest zal de personeelsdienst het 

Pensioenfonds informeren, waardoor de betaling van de uitkering geschorst zal worden.  

 

Iedere latere wijziging aan de graad van economische arbeidsongeschiktheid moet binnen 

de 30 dagen meegedeeld worden aan het Fonds en dit volgens de hierboven beschreven 

procedure.  

 

Het Pensioenfonds is te allen tijde bevoegd om een geneesheer aan te duiden om de graad 

van arbeidsongeschiktheid van de actieve Aangeslotene te controleren. Bovendien moet de 

Actieve Aangeslotene zijn behandelende geneesheer machtigen alle inlichtingen in verband 

met zijn gezondheidstoestand te verschaffen aan de geneesheer aangesteld door het Fonds. 

 

De uitkering van iedere Actieve Aangeslotene die zich onttrekt aan de medische controle 

wordt opgeschort. 

 

Als de geneesheren van beide partijen niet tot een overeenkomst komen aangaande de 

graad van arbeidsongeschiktheid van de Actieve Aangeslotene, dan wordt het geschil 

beslecht door een derde geneesheer in gemeen overleg aangesteld door het Fonds en de 

actieve Aangeslotene. Indien over de aanstelling van een derde geneesheer geen akkoord 

kan worden bereikt tussen beide partijen, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de 

Arbeidsrechtbank van het domicilie van de Actieve Aangeslotene. 

 

Tot op het ogenblik dat het geschil beslecht is, wordt de arbeidsongeschiktheidsrente 

uitgekeerd in verhouding tot de graad van arbeidsongeschiktheid bepaald door de 

geneesheer aangesteld door het Fonds. Iedere eventuele correctie van de graad van 

arbeidsongeschiktheid wordt retroactief toegepast en in de vorm van een éénmalig kapitaal 

uitgekeerd.  

 

 

Artikel 18 – Hervallen na werkhervatting 
 

Indien de Actieve Aangeslotene, die arbeidsongeschikt is, het werk herneemt bij de Werkgever 

en binnen de 14 dagen na de werkhervatting hervalt, zal de arbeidsongeschiktheid 

beschouwd worden als een voortzetting van de eerste arbeidsongeschiktheid, zowel voor de 

berekening van de wachttijd als voor de betaling van de uitkering. 

 

Indien de Actieve Aangeslotene hervalt na de 14de dag, maar vóór de 60ste dag die volgt op 

de werkhervatting, moet hij bewijzen dat er effectief sprake is van herval van zijn initiële 

arbeidsongeschiktheid. De betaling van de uitkeringen en de berekening van de wachttijd 

worden dan hernomen vanaf de datum van de vaststelling van het hervallen door de 

behandelende geneesheer. 
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Bij herval na 60 dagen volgend op de werkhervatting, wordt de arbeidsongeschiktheid die 

eruit voortvloeit als een nieuwe arbeidsongeschiktheid beschouwd. 

  

 

Artikel 19 – Gevallen van arbeidsongeschiktheid die niet erkend worden door 

het Pensioenplan 
 

De uitkeringen worden niet toegekend indien de arbeidsongeschiktheid het rechtstreekse en 

onvermijdelijke gevolg is van een aandoening, een letsel of een handicap die reeds bestond 

op de aansluitingsdatum bij het Pensioenplan. 

 

De arbeidsongeschiktheid zal wel in aanmerking worden genomen in geval van een intrinsieke 

verslechtering van een aandoening, letsel of handicap die bestond op de aansluitingsdatum 

bij het Pensioenplan, indien de Actieve Aangeslotene gedurende het eerste jaar na de 

aansluitingsdatum bij het Pensioenplan niet arbeidsongeschikt is geworden ten gevolge van 

de vooraf bestaande oorzaak. 

 

Bovendien gelden de door de verzekeraar en/of herverzekeraar voorgeschreven 

uitsluitingsvoorwaarden die terug te vinden zijn in de algemene voorwaarden. De niet gedekte 

risico’s zijn hernomen in bijlage 3 van dit Reglement. 

  

 

 

Artikel 20 – Impact van de erkenning van arbeidsongeschiktheid op de 

pensioen- en overlijdensuitkeringen en op de uitbetaling van de bijdragen 
 

De bijdragen worden verder betaald in geval van arbeidsongeschiktheid. Zo wordt de 

arbeidsongeschiktheid beschouwd als diensttijd voor de verschillende uitkeringen. Bovendien 

zijn er zowel persoonlijke- als werkgeversbijdragen verschuldigd aan het Pensioenfonds. 

 

Zolang de wachttijd van 12 maanden niet is afgelopen, blijven de persoonlijke bijdragen ten 

laste van de Aangeslotene. 

 

Na de wachttijd en indien de Actieve Aangeslotene die arbeidsongeschikt is geen loon meer 

ontvangt van zijn Werkgever, worden er geen persoonlijke bijdragen meer betaald door de 

Actieve Aangeslotene, maar worden deze ten laste genomen door zijn Werkgever, zolang de 

arbeidsongeschiktheid duurt. 

  

De Werkgever blijft de werkgeversbijdragen betalen gedurende de volledige periode van 

arbeidsongeschiktheid. 

 

Bij volledige arbeidsongeschiktheid, blijven de Bruto jaarlijkse bezoldiging en het 

Conventioneel Pensioenplafond, van kracht op de datum erkend als startdatum van de 

arbeidsongeschiktheid, ongewijzigd gedurende heel deze periode en zullen gebruikt worden 

voor de bepaling van de persoonlijke bijdragen.  
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Titel IV: Verworven rechten in geval van Vertrek 
 

Artikel 21 – Verworven rechten in geval van vertrek 
 

Indien de Aangeslotene zijn Werkgever verlaat voor een andere Werkgever die ook deel 

uitmaakt van het huidige Pensioenplan, blijft deze aangesloten aan het plan onder dezelfde 

voorwaarden alsof hij niet veranderd is van job overeenkomstig de uittredingsovereenkomst 

die werd afgesloten tussen de verschillende Bijdragende Ondernemingen (Bijlage nr. 1). 

 

In de andere gevallen, wanneer een Aangeslotene zijn Werkgever verlaat voor een andere 

reden dan zijn pensioen of in voorkomend geval overlijden, beschikt hij over verworven rechten 

op de datum van Vertrek. De verworven rechten zijn gelijk aan het saldo van de Individuele 

Spaarrekening op de Uitdiensstredingsdatum ongeacht het bedrag. 

 

Ieder Vertrek wordt door de Werkgever aan het Pensioenfonds gemeld binnen de 30 dagen 

na het Vertrek. In de 30 dagen die volgen, dient het Pensioenfonds het bedrag van de 

verworven reserves, en de verworven prestaties alsook de mogelijke opties mee te delen aan 

de Werkgever. De Werkgever brengt onmiddellijk de Aangeslotene op de hoogte. De 

Aangeslotene heeft 30 dagen de tijd om zijn keuze, per schrijven, aan het Pensioenfonds mee 

te delen. 

 

De Aangeslotene mag naar eigen keuze zijn recht als volgt uitoefenen: 

 

1. de verworven reserves (ongeacht het bedrag) overdragen naar een pensioeninstelling 

die al haar opbrengsten verdeeld onder de aangeslotenen in verhouding tot hun 

reserves en die de kosten beperkt krachtens de wetgeving; 

2. de verworven reserves (ongeacht het bedrag) overdragen naar een pensioeninstelling 

van de nieuwe werkgever; 

3. de verworven reserves (ongeacht het bedrag) overdragen naar de Onthaalstructuur; 

4. de verworven reserves (ongeacht het bedrag) in het Pensioenfonds behouden, met 

uitstel van betaling van het uitgestelde pensioenkapitaal op het ogenblik van 

Pensionering. Jaarlijks evolueren de verworven rechten met het toegekende 

Rendement en dit tot aan de normale Pensioendatum. In dit geval wordt de 

Aangeslotene een Passieve Aangeslotene. Bij overlijden vóór de Normale 

Pensioendatum, betaalt het Fonds de waarde van de individuele spaarrekening aan 

de Begunstigde(n) van de overleden Aangeslotene, zoals vermeld in artikel 11 van dit 

Reglement. 

 

Indien de Aangeslotene zijn keuze niet kenbaar maakt binnen de 30 dagen, zal men ervan 

uitgaan dat de Aangeslotene zijn verworven rechten wenst te behouden in het Pensioenfonds 

(optie 4). Bovendien behoudt hij het recht om te allen tijde de overdracht van zijn verworven 

reserves (ongeacht het bedrag) te vragen naar één van de voornoemde pensioeninstellingen 

binnen de 11 maanden volgend op de inwerkingtreding van de standaardkeuze. 

 

Indien van toepassing, zullen de over te dragen verworven reserves minstens gelijk zijn aan het 

bedrag van de verworven reserves op het ogenblik van Vertrek, eventueel aangevuld met het 

gewaarborgd Rendement bij Vertrek. 

 

Artikel 22 – Aangeslotene met verworven rechten die in de Nestlé Groep blijft 
 

Indien een Aangeslotene een Vennootschap verlaat om in dienst te treden bij een andere 

onderneming of vennootschap van de groep Nestlé, die geen Bijdragende Onderneming is 
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van het huidige Pensioenplan en dus geen lid van het Pensioenfonds, worden de regels in 

geval van Vertrek zoals vermeld in artikel 21 toegepast.  

 

De Aangeslotenen die voltijds of deeltijds in het buitenland werken onder het statuut van HBE 

(= Home Based Expatriate), met België als land van herkomst (home country) en die voldoen 

aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 § 4 van dit Reglement blijven aangesloten aan het 

Pensioenplan. In zo’n geval, worden de pensioenrechten berekend volgens de regels van het 

huidige Reglement. 

 

Bij weder-indiensttreding van een Aangeslotene met verworven rechten bij een Bijdragende 

Onderneming, worden de verworven rechten van de eerste periode van tewerkstelling 

hernomen. Op voorwaarde dat de Aangeslotene heeft besloten, bij zijn Vertrek aan het einde 

van zijn eerste arbeidscontract, om zijn verworven reserves bij het Fonds te behouden. 

 

Indien een overdracht gebeurt van reserves van de andere onderneming of vennootschap 

(niet lid van het Pensioenfonds) zullen deze volledig geïntegreerd worden in de verworven 

reserves van de betrokken Aangeslotene.  
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Titel V: Algemene bepalingen 
 

Artikel 23 – Administratie en Beheer 
 

§1. De Bijdragende Ondernemingen van het huidige Pensioenplan zijn automatisch lid van de 

Algemene Vergadering van het Nestlé Europees Pensioenfonds OFP. 

 

In het kader van het administratieve en financiële beheercontract dat het Pensioenfonds 

verbindt met de Bijdragende Ondernemingen, is het Pensioenfonds verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het huidige Pensioenplan en voor het beheer van de activa in het belang van 

de ontvangende partijen van het Pensioenfonds. Het betreft een middelenverbintenis die de 

Bijdragende Ondernemingen niet ontlast van hun verplichtingen jegens de Aangeslotenen 

aan het huidige Reglement. 

 

§2. De administratie en het dagelijks beheer van het Pensioenplan worden toevertrouwd aan 

het Pensioenfonds en meer in het bijzonder aan haar Raad van Bestuur. Hiertoe mag de Raad 

van Bestuur meer bepaald die uitvoeringsmaatregelen vaststellen, die niet uitdrukkelijk door dit 

Pensioenplan voorzien werden, aangezien de Bijdragende Ondernemingen beslissen over de 

toepassing, interpretatie en wijziging van de Pensioenplannen. 

 

Artikel 24 – Actuariële controle 
 

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen heeft het Pensioenfonds een 

aangewezen actuaris aangeduid, goedgekeurd door de FSMA. De berekeningen met 

betrekking tot het actuariële beheer van het Pensioenfonds worden toevertrouwd aan een 

onafhankelijke actuaris en worden gecontroleerd door de aangewezen actuaris. 

 

De principes toegepast bij deze berekeningen alsook de actuariële methode worden 

onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds en 

moeten voldoen aan de wetgeving die op dat ogenblik van kracht is. 

 

Bovendien heeft het Pensioenfonds steeds een actuaris te zijner beschikking die hij kan 

raadplegen telkens dit door het Pensioenplan is voorzien of wanneer deze tussenkomst nodig 

blijkt te zijn voor de periodieke berekeningen of voor een welbepaald probleem. 

 

Artikel 25 – Erkende commissaris 
 

De Algemene Vergadering van het NEPF duidt een erkende commissaris aan zoals bepaald in 

de Wet. Deze controleert of de jaarrekeningen overeenstemmen met de wettelijke 

bepalingen, maar ook dat de organisatie en het financiële beheer in overeenstemming zijn 

met de prudentiële regels. Hij gaat eveneens na of de controleprocedures aangepast zijn en 

of de actuariële berekeningen werden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke 

voorschriften. 

 

Artikel 26 – Beheer van persoonlijke gegevens 
Om dit Pensioenplan uit te voeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen 

overeenkomstig de Wet op de Aanvullende Pensioenen en de wet van 27 oktober 2006 

Betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, moeten de 

Bijdragende Ondernemingen, het Pensioenfonds en hun externe dienstverleners 

persoonsgegevens van de Aangeslotenen, de Begunstigden, de Partner en de Kinderen ten 
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laste verwerken. Deze gegevensverwerking gebeurt overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of 

GDPR). 

Deze persoonsgegevens zullen uitsluiten verwerkt worden met het oog op de voormelde 

doelstelling van beheer en uitvoering van dit Pensioenplan. 

In dit kader heeft het Pensioenfonds het statuut van gezamenlijke 

verwerkingsverantwoordelijke met de Bijdragende Ondernemingen. 

Het Pensioenfonds verstrekt aan de Aangeslotene de wettelijk vereiste informatie omtrent de 

gegevensverwerking. De Aangeslotene wordt geacht zijn/haar potentiële Begunstigden, 

Partner of Kinderen ten laste, die volgens de begunstigingsvolgorde zoals voorzien in dit 

Reglement mogelijk aanspraak zouden kunnen maken op een overlijdensprestatie, te 

informeren omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is 

voor de uitvoering van dit Pensioenplan. Op het moment dat een Partner, Kind ten laste of 

Begunstigde effectief aanspraak maakt op een overlijdensprestatie krachtens dit 

Pensioenplan, verstrekt het Pensioenfonds aan de Partner, Kind ten laste of Begunstigde de 

wettelijk vereiste informatie omtrent de gegevensverwerking. 

Voor de uitoefening van hun rechten inzake inzage, rectificatie, wissing, beperking en 

overdracht van de persoonsgegevens kunnen de Aangeslotenen en de 

Begunstigden/Partners/Kinderen ten laste contact opnemen met het Pensioenfonds. 

Meer informatie hieromtrent kan gevonden worden op het Intranet, meerbepaald in de Data 

Privacy Policy van het Pensioenfonds of op het Extranet in de Privacyverklaring van de 

Bijdragende Ondernemingen.  

 

Artikel 27 – Verbreking van het evenwicht en sanering van het NEPF 
 

Indien ondanks de persoonlijke en de werkgeversbijdragen, de prestaties van het 

Pensioenfonds onvoldoende blijken te zijn zodat de activa de verplichtingen ten gunste van 

de Aangeslotenen dekken, dan legt de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds de 

Bijdragende Ondernemingen een herstelplan voor, opgesteld door een actuaris en 

voorafgaandelijk goedgekeurd door de FSMA, om het evenwicht op korte termijn te herstellen. 

 

Indien de toestand niet hersteld is op de vervaldag voorzien in het herstelplan, verwittigt het 

Pensioenfonds de Bijdragende Ondernemingen van de mislukking van dit herstelplan. Bij 

gebrek aan voldoende financiering binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de 

voormelde verwittiging, zal het Pensioenfonds de Werkgever(s) op de hoogte brengen van de 

mislukking van het herstelplan, die op hun beurt de Aangeslotenen hierover zullen informeren 

alsook over de gevolgen van deze mislukking. 

 

In dit geval, kan de FSMA de door de Wet toegestane maatregelen nemen. Indien nodig, kan 

er zelfs overgegaan worden tot de volledige stopzetting van het Pensioenplan. Bij stopzetting 

van het Pensioenplan, zijn de bepalingen van artikel 31 van dit Reglement van toepassing. 

 

Artikel 28 – Terugtrekking van een Bijdragende Onderneming 
 

Indien een Bijdragende Onderneming zich om eender welke reden uit het Pensioenfonds 

terugtrekt, bepaalt deze en de betrokken Bijdragende Onderneming in onderling overleg en 

met de hulp van de actuarissen, de pensioenverbintenissen van deze Bijdragende 

Onderneming overeenkomstig het financieringsplan en de administratieve en financiële 
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beheerovereenkomst die het Pensioenfonds met de Bijdragende Onderneming verbindt en de 

activa hiervan isoleert met het oog op een mogelijke overdracht naar een andere 

pensioeninstelling of organisme die dezelfde voorzorgsmaatregelen nastreeft dan het 

Pensioenfonds. 

 

 

Artikel 29 – Procedure voor vereffening en ontbinding van het Pensioenfonds 
 

Bij vereffening en ontbinding van het NEPF, zal het beschikbaar vermogen van het Fonds 

toegewezen worden overeenkomstig de administratieve en financiële beheerovereenkomst 

die het Pensioenfonds en de Bijdragende Ondernemingen met elkaar verbindt. 

Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld voor een overdracht naar een andere instelling voor 

bedrijfspensioenvoorziening of een verzekeringsmaatschappij. 

 

Artikel 30 – Stopzetting van het Plan voor de toekomst 
 

Iedere Werkgever heeft, mits het naleven van alle toepasselijke bepalingen, het recht om een 

einde te maken aan het Pensioenplan voor wat betreft de toekomstige opbouw van 

pensioenrechten, de overlijdensdekking en de dekking arbeidsongeschiktheid. De stopzetting 

van het Pensioenplan mag in geen geval gevolgen hebben voor de verworven rechten die 

betrekking hebben op de reeds gepresteerde diensttijd. 

Indien de Werkgever die het Pensioenplan heeft beëindigd, het beheer en de uitvoering van 

het beëindigde Pensioenplan niet langer toevertrouwd aan het NEPF, zullen de activa 

overgedragen worden naar een andere instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of 

verzekeringsmaatschappij in overeenstemming met de bepalingen van de administratieve en 

financiële beheerovereenkomst die het Pensioenfonds en de Bijdragende Ondernemingen 

met elkaar verbindt. 

 

Artikel 31 – Definitieve opheffing van het Pensioenplan ten gevolge van een 

faillissement of vereffening van een Bijdragende Onderneming 
 

§1. In geval van definitieve opheffing van het Pensioenplan ten gevolge van een faillissement 

of vereffening van één of meerdere Bijdragende Ondernemingen en zonder overname van 

de verplichtingen door een derde, wordt het gedeelte van de activa van het Pensioenfonds, 

dat toekomt aan deze Bijdragende Onderneming op grond van het beheercontract, 

toegekend aan de Aangeslotenen en Begunstigden van deze Werkgever in verhouding tot 

hun verworven reserves (eventueel verhoogd om het gewaarborgd rendement van de Wet te 

respecteren) of het onderliggende kapitaal van de Rente. 

 

Als de activa niet de volledige verworven reserves en onderliggende kapitalen van de Rente 

dekken, worden deze reserves en kapitalen proportioneel verminderd. 

 

Voor iedere Aangeslotene wordt het aldus verkregen bedrag overgedragen naar een 

individuele rekening. Het Pensioenfonds brengt de betrokken Aangeslotenen en Begunstigden 

hiervan op de hoogte. Deze individuele rekeningen kunnen enkel fluctueren naar gelang het 

netto rendement van de activa van het Pensioenfonds. Het onderliggende kapitaal van de 

Rente wordt betaald door de rentegenieters. 
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§2. In tegenstelling tot §1, kan er een andere sociale bestemming gegeven worden aan de 

activa die niet langer nodig zijn voor het beheer van het Pensioenplan in geval van collectieve 

arbeidsovereenkomst en dit overeenkomstig artikelen 14-4 en 14-5 van het KB met het oog op 

de uitvoering van de Wet. 

 

Artikel 32 – Voorstel tot wetswijziging – Opschorting 
 

In onderstaande omstandigheden en situaties en onder voorbehoud van de relevante en door 

de Wet vereiste overleg- en kennisgevingsprocedures, behoudt de Werkgever zich het recht 

het Pensioenplan te verbeteren/wijzigen om zo te voldoen aan de evolutie van de feitelijke of 

wettelijke omstandigheden, of om de bijdragen betaald door de Werkgever in het 

Pensioenfonds te verminderen, onderbreken, op te schorten of te stoppen, of om de 

pensioeninstelling te wijzigen of zelfs het Pensioenplan op te zeggen: 

 

▪ als de economische en financiële omstandigheden waarin de Werkgever zich bevindt 

(of de vennootschap(pen) of instelling(en) die deze opvolgen) het behoud en de 

continuïteit van het Pensioenplan ernstig belemmeren; 

▪ of indien het Belgische sociale zekerheidssysteem en/of fiscaal stelsel en/of de 

reglementering van toepassing op de pensioeninstellingen of aanvullende 

pensioenplannen gewijzigd zijn (met gevolgen voor het Pensioenplan, voor de 

Werkgever en/of voor de Aangeslotenen); 

▪ of als, in het licht van de situatie van de Werkgever (of deze van de vennootschap(pen) 

of instelling(en) die deze opvolgen), het behoud of het voortzetten van het 

Pensioenplan onder haar huidige vorm heel moeilijk wordt en/of niet langer 

gerechtvaardigd is ten gevolge van een reorganisatie, herstructurering, fusie, splitsing, 

overdracht, overname, liquidatie of iedere andere belangrijke structurele wijziging; 

▪ of als een sectoraal pensioenstelsel wordt opgericht waaraan de Werkgever verplicht 

of bereid is deel te nemen.  

 

Deze voorstellen tot wetswijziging mogen de verworven reserves niet in gevaar brengen, noch 

de Werkgever ertoe brengen om de activa van het Pensioenfonds volledig of gedeeltelijk 

terug in zijn bezit te nemen. 

 

In het kader van de toepassing van bovenstaande bepalingen, zal de geldende wetgeving 

gerespecteerd worden en bij tegenstrijdigheid zal er prioriteit gegeven worden aan de 

bepalingen voorzien in dit Reglement. 

 

Dergelijke wijzigingen moeten voor het in werking treden goedgekeurd wordendoor de 

Aangeslotenen of hun vertegenwoordigers. 

 

 

Artikel 33 – Lening of inpandgeving 
 

Het Pensioenfonds kent geen lening toe en staat geen inpandgeving toe.  

 

De Aangeslotenen en de Begunstigden verbinden zich ertoe om de rechten die ze binnen het 

Pensioenfonds hebben verworven, niet af te staan, noch in pand te geven, te verkopen of 

over te dragen. Indien een afstand, inpandgeving, verkoop of overdracht van rechten zich 

zou voordoen, dan zal dergelijke overeenkomst door de Raad van Bestuur van het 

Pensioenfonds beschouwd worden als zijnde niet tegenstelbaar tegenover het Pensioenfonds. 
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Artikel 34 – Betaling van de uitkeringen 
 

Iedere betaling die verricht wordt in hoofde van het huidige Pensioenplan wordt onderworpen 

aan de belastingen en inhoudingen zoals opgelegd door de Wet, die op het ogenblik van de 

betaling van toepassing is. 

 

Artikel 35 – Betaling van bijdragen van een Aangeslotene tewerkgesteld in een 

buitenlandse vennootschap 
 

Indien een Aangeslotene gedetacheerd wordt door de Werkgever naar een andere 

vennootschap die tot de Groep Nestlé behoort, of indien de Aangeslotene getransfereerd 

wordt naar een andere vennootschap van de Groep Nestlé, maar die bepaalde banden 

behoudt met de Werkgever en aangesloten blijft aan dit Pensioenplan, dan zijn de 

werkgeversbijdragen en het innen van de persoonlijke bijdragen bij de Aangeslotene door de 

andere Vennootschap aan het NEPF verschuldigd. In principe zal de Werkgever de 

werkgeversbijdragen van die andere vennootschap en de persoonlijke bijdragen van de 

Aangeslotene aan het NEPF betalen en de totale kosten ervan verrekenen met de betrokken 

vennootschap, die de persoonlijke bijdragen bijdragen van de Aangeslotene op zijn loon 

inhoudt. 

 

Indien het doorstorten van dergelijke kosten niet mogelijk is, omwille van bepaalde 

reglementaire beperkingen, zal de buitenlandse vennootschap die de Aangeslotene 

tewerkstelt een bijdrage storten aan het NEPF vanuit een buitenlandse bankrekening. Indien 

deze grensoverschrijdende betaling bankkosten met zich meebrengt, zal de buitenlandse 

vennootschap deze kosten ten hare lasten nemen, zodat het NEPF het volledige bedrag van 

de bijdrage ontvangt, zowel wat de persoonlijke als werkgeversbijdragen betreft. 

 

Als de buitenlandse vennootschap geen persoonlijke bijdrage kan inhouden, zal de 

Aangeslotene zelf zijn persoonlijke bijdrage aan het NEPF storten, en zal hij alle bankkosten voor 

deze overschrijving te zijne laste nemen, zodat het NEPF altijd de totale persoonlijke bijdrage, 

zoals vastgelegd in dit reglement, netto ontvangt, en dus zelf geen kosten zal dragen. 

 

 

Artikel 36 – Uitkeringen van het Pensioenfonds naar een Aangeslotene of 

Begunstigde in het buitenland 
 

Als het Pensioenfonds een betaling op een buitenlandse bankrekening moet uitvoeren aan 

een Aangeslotene of een Begunstigde van de Aangeslotene, zal de ontvanger van deze 

betaling alle bankkosten dragen die door de bank(en) voor deze internationale storting wordt 

aangerekend. Het Pensioenfonds zal enkel het netto bedrag, dus eventueel na aftrek van de 

wettelijke fiscale en sociale inhoudingen van de bruto uitkering, voor deze betaling te zijne 

laste nemen, en geen enkele transactiekost. 

 

 

Artikel 37 – Aanspraak op de uitkering van een voordeel aan een 

Aangeslotene 
 

De Aangeslotene kan geen aanspraak maken op de voordelen voorzien in het Pensioenplan 

zolang hij in dienst is bij een Werkgever. 
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Artikel 38 – Stopzetting van de betalingen 
 

De voorzieningen in geval van in gebreke blijven van een Bijdragende Onderneming met 

eventueel de uitsluiting tot gevolg, zijn vastgelegd in de statuten van het Pensioenfonds en in 

de overeenkomst die de rechten en verplichtingen tussen het Pensioenfonds en de 

Bijdragende Onderneming vastlegt met betrekking tot het financiële en administratieve 

beheer van het Pensioenplan.    

  

 

Artikel 39 – Verwijlinteresten 
 

De eventuele verwijlinteresten die betaald moeten worden, hetzij door de Bijdragende 

Onderneming, hetzij door het Pensioenfonds, zijn de meest recente wettelijke interesten zoals 

die door de bevoegde autoriteit werden vastgelegd en gepubliceerd werden in het Belgisch 

Staatsblad. 

 

 

Artikel 40 – Aanvaarding van het Pensioenplan 
 

Door zijn aansluiting aan het Pensioenplan, aanvaardt de Aangeslotene automatisch alle 

artikelen en clausules die in dit Pensioenplan zijn opgenomen alsook de eventuele bijlagen. 

 

Een Aangeslotene kan zijn rechten op het stelsel slechts doen gelden in toepassing van het 

huidige Pensioenplan en de eventuele bijlagen. 

 

 

Artikel 41 – Communicatie 
 

Elke communicatie voorzien in het Pensioenplan moet schriftelijk of elektronisch gebeuren. 

 

 

Artikel 42 – Informatie te verstrekken door de Aangeslotene 
 

Elke Actieve Aangeslotene moet zonder dralen elke wijziging in zijn burgerlijke staat, zijn adres 

alsook elke inlichting noodzakelijk voor de toepassing van dit Pensioenplan meedelen aan de 

personeelsdienst van zijn Werkgever. De personeelsdienst dient de relevante informatie mee 

te delen aan het Nestlé Europees Pensioenfonds OFP. 

 

Elke Gepensioneerde Aangeslotene, Passieve Aangeslotene of Begunstigde moet zonder 

dralen elke wijziging in zijn burgerlijke staat, zijn adres alsook elke inlichting noodzakelijk voor 

de toepassing van dit Pensioenplan meedelen aan het Pensioenfonds.  

  

Bij niet-naleving van deze verplichtingen, zal de Aangeslotene of Begunstigde de eventuele 

gevolgen te wijten aan deze tekortkoming(en) dragen. 

 

Wanneer de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds het bewijs heeft dat door onjuiste of 

onvolledige inlichtingen die door de Aangeslotene of Begunstigde werden verstrekt, bepaalde 

uitkeringen: 

 

1° ten onrechte werden uitgekeerd, 

2° aan een persoon werden uitgekeerd die er, overeenkomstig het Reglement, geen 

recht op had, 

 

kan hij iedere wijziging of aanpassing die hij nodig acht aanbrengen aan de uitkeringen, die 

in de toekomst worden uitbetaald. Nochtans kan de persoon, die onder punt 1 hierboven 

normaal recht zou hebben gehad op de uitkeringen indien de gegevens juist waren geweest, 
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geen enkel recht doen gelden bij de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds in verband met 

de betalingen die bij vergissing aan een derde werden verricht. 

 

 

Artikel 43 – Rechten bij echtscheiding 
 

De pensioenrechten die voortvloeien uit dit Pensioenplan zijn een persoonlijk en eigen recht 

van de Aangeslotene. Bijgevolg zal de pensioenuitkering slechts éénmaal betaald worden en 

enkel aan de Aangeslotene. 

 

Het Pensioenfonds kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die inherent zijn 

aan het huwelijksvermogensrecht. De verdeling van de uitkering voorzien in geval van 

echtscheiding zal pas worden toegepast na de betaling van de uitkering aan de 

Aangeslotene en zonder tussenkomst van het Pensioenfonds. 

 

De ex-echtgeno(o)t(e) zal nooit zijn/haar rechten kunnen opeisen vooraleer de Aangeslotene 

recht heeft op de uitbetaling van zijn reserves, hetzij op het ogenblik van zijn pensionering, 

hetzij op het ogenblik dat hij de vennootschap verlaat en vraagt om zijn verworven reserves 

over te dragen naar de Onthaalstructuur van het Pensioenfonds of naar het pensioenstelsel 

van zijn nieuwe Werkgever. 

 

Indien de ex-echtgeno(o)t(e) komt te overlijden vóór de Aangeslotene recht heeft op een 

uitkering (hetzij bij overlijden van de Aangeslotene zelf, hetzij bij pensionering), zullen de 

nabestaanden van de ex-echtgeno(o)t(e) geen rechten kunnen eisen op grond van dit 

Pensioenplan, daar de rechten pas uitvoerbaar zijn op datum van de werkelijke uitkering van 

de pensioenrechten aan de Aangeslotene, en rekening houdend met de burgerlijke staat en 

gezinssituatie van de Aangeslotene op dat ogenblik. 

 

 

Artikel 44 – Toepasselijk recht 
 

Het Pensioenfonds en het Pensioenplan zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. 

 

Het huidige Pensioenplan is een Cash Balance plan en voldoet aan de Wet van 28 april 2003 

over aanvullende pensioenen. 

 

De eventuele nietigheid, hetzij nu of in de toekomst, van iedere bepaling of clausule van het 

huidige Pensioenplan zal de overige bepalingen van dit Pensioenplan niet ongeldig maken. 

 

Iedere betwisting met betrekking tot de toepassing van het huidige Pensioenplan zal 

voorgelegd worden aan de rechtbanken van Brussel. 

 

 

Artikel 45 – Administratieve bepalingen 
 

Dit Pensioenplan is opgesteld in het Frans en Nederlands, maar indien er moeilijkheden zouden 

zijn bij de interpretatie van de tekst in één van de talen, zal de andere tekst deze vervangen, 

op voorwaarde dat ofwel de Nederlandse ofwel de Franse tekst de overhand heeft volgens 

de taalwetgeving die geldt in het kader van de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en 

werknemers. 

 



 

Versie oktober 2017  27 

Iedere Aangeslotene kan een kopie van dit Pensioenplan verkrijgen op eenvoudig verzoek bij 

de personeelsdienst van zijn Werkgever. De personeelsdienst van de Werkgever zal de tekst 

van dit Pensioenplan ter beschikking stellen op het intranet. 

 

Alle andere documenten zoals samenvattingen, brochures, enz. hebben geen enkel juridische 

waarde. 

 

Bovendien ontvangen de Aangeslotenen van het Pensioenfonds jaarlijks een overzicht van 

hun pensioenrechten dat alle bepalingen bevat, vereist door de wetgeving. Op eenvoudig 

verzoek van de Aangeslotene, verstrekt het Pensioenfonds een historiek van de verworven 

reserves, eventueel aangevuld met de wettelijke minimum rendementsgarantie, waarbij deze 

historiek beperkt is tot de periode van aansluiting bij het Pensioenfonds. 

 

 

Artikel 46 – Vereisten voor een belastingverlaging op persoonlijke bijdragen en 

fiscaal aftrekbaar voor werkgeversbijdragen 
 

In overeenstemming met artikel 59 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992 

en de relevante richtlijnen gepubliceerd door de Administratie van de directe belastingen, zijn 

de fiscale aftrek van persoonlijke bijdragen alsook de fiscale aftrek voor werkgeversbijdragen 

enkel toegestaan wanneer het totale bedrag, uitgedrukt in een jaarlijkse pensioenrente niet 

meer bedraagt dan 80% van de normale Bruto jaarlijkse bezoldiging, rekening houdende met 

de normale duur van de beroepsactiviteit. Dit totaalbedrag houdt rekening met: 

 

• de uitkeringen voorzien in dit Pensioenplan;  

• het wettelijk pensioen; 

• andere extralegale voordelen van dezelfde aard waarop de Aangeslotene recht 

heeft, met als enige uitzondering de voordelen verbonden aan de (aanvullende) 

individuele levensverzekeringscontracten, onderschreven door de Aangeslotene 

zelf. 

 

Indien nodig, zullen de persoonlijke en werkgeversbijdragen bepaald in het huidige 

Pensioenplan aangepast worden zodat ze voldoen aan bovenstaande criteria. 

 

 

Artikel 47 – Inwerkingtreding 

 
Dit Reglement treedt in voege op 01.04.2021 met dien verstande dat de wijzigingen die 

voortvloeien uit de wet van 27  juni 2018, in werking zijn getreden op 1 januari 2019 en de vorige 

Pensioenplannen vervangen. 
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Titel VI: Overgangsmaatregelen 

 
Artikel 48 – Overgangsmaatregelen 
 

Voor de Aangeslotenen met verworven rechten en de Gepensioneerde Aangeslotenen die 

niet meer in dienst zijn bij de Bijdragende Onderneming op datum van de inwerkingtreding 

van het huidige Pensioenplan, blijven de bepalingen van het Pensioenplan dat in voege was 

op het ogenblik van respectievelijk hun pensioen of Vertrek bij de Bijdragende Onderneming 

van toepassing, tenzij anders bepaald door de wet. 
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Definities 
 

Aangeslotene 
 

Iedere persoon die aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet en blijft voldoen. 

 

- Actieve Aangeslotene 

Iedere werknemer, ongeacht het geslacht, die door een arbeidsovereenkomst 

verbonden is met een Bijdragende Onderneming en blijft voldoen aan de 

aansluitingsvoorwaarden.  

 

- Passieve Aangeslotene 

Voormalig actieve aangeslotene die niet langer werkt voor een Bijdragende 

Onderneming en die zijn verworven reserves in het Pensioenplan heeft gelaten. 

 

Specifiek geval: Aangeslotene die verworven rechten heeft bij Nestlé 

Iedere Aangeslotene van wie de arbeidsovereenkomst bij een Bijdragende 

Onderneming van het Pensioenfonds is beëindigd om in dienst te treden bij een andere 

vennootschap binnen de Groep Nestlé, niet-lid van het Pensioenfonds, en die zijn 

verworven rechten wenst te behouden in het Pensioenplan. 

 

- Gepensioneerde Aangeslotene:  
Voormalig Actieve of Passieve Aangeslotene die op het moment van pensionering 
ervoor gekozen heeft een Rente te ontvangen in plaats van een kapitaal.  

 

Begunstigde 

 

De Begunstigde van het overlijdenskapitaal, aangeduid overeenkomstig artikelen 11 en 12 van 

dit Reglement.  

 

Bijdragende onderneming 

 

Iedere rechtspersoon, die medeoprichter was van de financiële pensioeninstelling “Nestlé 

Europees Pensioenfonds OFP” of die later as lid van het Pensioenfonds is toegelaten, en die dit 

Pensioenplan heeft ingevoerd ten behoeve van zijn personeel. In dit Pensioenplan, wordt de 

term “Werkgever” als synoniem gebruikt voor “Bijdragende Onderneming”. Ten opzichte van 

de Aangeslotene, is de Werkgever enkel de Bijdragende Onderneming waaraan deze 

verbonden is op basis van een arbeidsovereenkomst.  

 

Bruto jaarlijkse bezoldiging 

 

Voor de berekening van de pensioenrechten, die uit dit Pensioenplan voortvloeien, en van de 

bijdragen, wordt de basis bruto maandbezoldiging gebruikt zoals die normaal is vastgelegd in 

de arbeidsovereenkomst van de Aangeslotene met de Vennootschap, vermenigvuldigd met 

13, m.a.w. inclusief 13de maand, maar uitgezonderd het vakantiegeld, de premies en de 

variabele bezoldiging op basis van de prestaties. 

 

Voor de Aangeslotenen die geheel of gedeeltelijk gedetacheerd zijn naar het buitenland en 

onderhevig blijven aan de Belgische Sociale Zekerheid, en de Aangeslotenen die naar het 

buitenland gedetacheerd onder het statuut HBE (Home Based Expatriate) vanuit België, zoals 
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vermeld in artikel 3 §4 wordt dezelfde regel toegepast. Hetzelfde geldt voor de Centre Based 

Expatriates. 

 

Voor de Aangeslotenen die deeltijds tewerkgesteld zijn, veronderstelt het huidige stelsel een 

fictief salaris gelijk aan de Bruto Jaarlijkse Bezoldiging die op 1 januari van elk jaar betaald zou 

worden aan een Aangeslotene die voltijds tewerkgesteld is. 

 

Bij een eventuele collectieve aanpassing van deze basis maandbezoldiging door indexatie, 

zoals toegepast door de Bijdragende Onderneming of bij gelijkaardige conventionele 

bepalingen, of bij een individuele loonaanpassing ten gevolge van een functieherziening of 

een aanvullende loonovereenkomst, wordt de Bruto Jaarlijkse Bezoldiging op een prorata basis 

toegepast voor het lopende gedeelte van het kalenderjaar.  

 

Centre Based Expatriate 

 

Dit type expatriate wordt bepaald in de “Corporate Expatriation Policy” van de Groep Nestlé.  

 

Home Based Expatriate 

 

Dit type expatriate wordt bepaald in de “Corporate Expatriation Policy” van de Groep Nestlé.  

 

Individuele Spaarrekening 

 
Aan elke Aangeslotene die op de datum van inwerkingtreding door de Werkgever 

tewerkgesteld is, wordt een Individuele Spaarrekening toegekend. De bedragen bedoeld in 

artikelen 6 en 7 van dit Reglement worden maandelijks op de Individuele Spaarrekening 

gestort. De waarde van de Individuele Spaarrekening op de datum van inwerkingtreding is 

gelijk aan het initiële toekenningssaldo, zijnde 0 EUR. De Individuele Spaarrekening wordt 

jaarlijks op de toekenningsdatum verhoogd met het Toegekende Rendement, meer bepaald 

op 1 januari van ieder jaar (de eerste toekenning vond plaats op 1/1/2015). 

 

Kind ten laste 
 

Het kind van een Aangeslotene die recht heeft op kinderbijslag op grond van het sociale 

zekerheidsstelsel en dat aan één van volgende voorwaarden voldoet: 

- het kind is een wettelijk kind; 

- het kind is een geadopteerd kind; 

- het kind is een natuurlijk kind erkend door de Aangeslotene of voor wie een 

onderhoudsplicht bestaat in hoofde van de Aangeslotene; 

- het kind van de Partner, geboren tijdens een vorig huwelijk, met uitzondering van 

de kinderen die tijdens de scheiding aan de ouder zijn toegewezen; 

ieder gehandicapt kind, zelfs indien deze geen recht heeft op kinderbijslag, voor zover deze 

handicap erkend werd door de bevoegde autoriteit en het kind geen beroepsinkomen 

ontvangt. 

 

Normale pensioendatum 

 

De eerste dag van de maand die volgt op de Normale Pensioendatum.  

 

- Vervroegde pensioendatum 
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De eerste dag van de maand waarin de Aangeslotene met pensioen gaat vóór de 

Normale pensioenleeftijd.  

 

- Uitgestelde pensioendatum 

De eerste dag van de maand waarin de Aangeslotene met pensioen gaat na de 

Normale pensioenleeftijd. 

 

Normale pensioenleeftijd 

 

De wettelijke pensioenleeftijd zoals bepaald in artikel 2 § 1 van het Koninklijk Besluit van 

23 december 1996 die betrekking heeft op artikelen 15, 16 en 17 van de Wet van 26 juli 1996 

tot modernisering van de Sociale Zekerheid en waarborging van de uitvoerbaarheid van de 

wettelijke pensioenstelsels, zijnde:  

- 65 jaar op dit ogenblik,  

- 66 jaar vanaf 1 januari 2025 

- 67 jaar vanaf 1 januari 2030 
 

Onthaalstructuur 
 

Een groepsverzekering ondertekend door de Bijdragende Onderneming, opgericht om 

volgende reserves te ontvangen en beheren:  

- De reserves welke verworven werden bij een vorige Werkgever (mogelijke overdracht 

op het ogenblik van de indiensttreding; met uitzondering van de reserves van een 

Aangeslotene die verworven rechten heeft bij Nestlé, zoals voorzien in artikel 22 van 

het Reglement); 

- De reserves welke verworven werden in dit Pensioenplan (mogelijke overdracht bij 

vertrek tijdens de loopbaan); 

- De bedragen die een ex-Aangeslotene aan dit Pensioenplan door zijn nieuwe 

Werkgever laat afhouden van zijn Bezoldiging om te laten overdragen naar het 

pensioenstelsel van de Werkgever in het kader van artikel 33 van de Wet. 

 

Eventueel worden deze reserves beheerd door de Onthaalstructuur volgens de voorwaarden 

van het groepsverzekeringscontract.  

Partner 
 

Wordt erkend als Partner: de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, op 

voorwaarde dat:  

- de wettelijke samenwoning overeenkomstig artikel 1475 en volgens het Burgerlijk 

Wetboek of het huwelijk heeft plaatsgevonden vooraleer de Aangeslotene met 

Pensioen is gegaan. 

- beide partners nog steeds wettelijk samenwonen of gehuwd zijn op het ogenblik van 

Vertrek en bij pensionering of overlijden van de Aangeslotene. 

 

Wordt niet beschouwd als Partner/Echtgeno(o)t(e): 

- de partner gescheiden van tafel en bed (met of zonder rechterlijke beslissing); 

- de echtgeno(o)t(e) die een procedure heeft lopen voor een echtscheiding of 

scheiding van tafel en bed. 

 

Pensionering 

 

De effectieve ingang van het rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die 

aanleiding gaf tot de opbouw van prestaties, op, vóór of na de Normale pensioenleeftijd. 
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Pensioenfonds 

 

Het Nestlé Europees Pensioenfonds OFP (NEPF), de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening 

waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Birminghamstraat 221, 1070 Brussel en geregistreerd bij 

de FSMA onder het nummer 50.111. Het NEPF is gemandateerd door de Bijdragende 

ondernemingen in overeenstemming met de beheerovereenkomst die hen bindt. In dit 

Pensioenplan, worden te termen “NEPF” en “Fonds” gebruikt als synoniemen voor het 

Pensioenfonds. 

 

Pensioenplan 

 

De pensioentoezegging van de Bijdragende Onderneming uit hoofde van het Pensioenplan, 

zoals beschreven in het Reglement en zoals van toepassing mettertijd, met inbegrip van de 

bijlagen.  

 

Pensioenrente 

 

De Rente betaalbaar op de Normale Pensioendatum. 

 

Plafond conventioneel Pensioen 

 

Het plafond dat wordt toegepast om het wettelijk pensioen te berekenen. Dit bedrag wordt 

jaarlijks vastgesteld op 1 januari.  

 

Reglement 

 

Het huidige Reglement waarin de rechten en plichten van de Bijdragende Onderneming, de 

Aangeslotenen en hun rechthebbende worden vastgelegd alsook de aansluitings-

voorwaarden en de regels inzake de uitvoering van het pensioenstelsel. 

 

Rente 

 

Som geld die periodiek betaald wordt aan een Begunstigde of aan een Gepensioneerde 

Aangeslotene. 

 

Rentenier 
 

Alle Aangeslotenen of Begunstigden die voor een maandelijkse Rente gekozen hebben in 

plaats van een kapitaal.  

 

Toegekende rendement en Gewaarborgd rendement 

Het Toegekende Rendement is gelijk aan het gemiddelde van de laatste vijf jaar van 100% van 

het jaarrendement, zoals bepaald op 31 december van elk jaar, van de Belgische OLO 

Staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar, uitgegeven voor de toekenningsdatum. Het 

Toegekende Rendement wordt bepaald op de toekenningsdatum en blijft ongewijzigd tot de 

volgende toekenningsdatum. Het maximale Toegekende Rendement is beperkt tot 5% of het 

inflatiecijfer indien dit hoger is. Het toegepaste inflatiecijfer is gebaseerd op de index van de 

consumptieprijzen (basis 1996). 
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Indien een tewerkstelling tijdens het jaar wordt beëindigd, wordt het Toegekende Rendement 

pro rata berekend op basis van de datum van het beëindigen van de tewerkstelling, hierbij 

rekening houdend met volledige maanden. 

 

Het Gewaarborgd Rendement is gelijk aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 24 van de 

Wet, of in voorkomend geval, voor alle Passieve Aangeslotenen in artikel 3 §3 van het KB van 

14 november 2003 tot uitvoering van de Wet. 

 

Dit gewaarborgd Rendement dient uiterlijk te worden gewaarborgd op de door de Wet 

vereiste momenten, met name bij Pensionering, op de datum waarom de overdracht van de 

verworven reserves werd verricht (na Vertrek) of na opheffing van het Pensioenplan. 

 

De verticale methode richt zich op de toepassing van het Gewaarborgd Rendement.  

 

Vertrek 

 

Het begrip “Vertrek” omvat volgende situaties: 

a. Ofwel de verbreking van de arbeidsovereenkomst van de Actieve Aangeslotene 

anders dan door Pensionering of overlijden, en die niet gevolgd wordt door het 

afsluiten van een arbeidsovereenkomst bij een andere Werkgever die ook een inrichter 

is van dit Pensioenplan, op voorwaarde dat deze Werkgever de 

uittredingsovereenkomst heeft ondertekend die bijgevoegd wordt aan dit Reglement; 

b. Ofwel de overdracht van een Actieve Aangeslotene in het kader van een overdracht 

van een onderneming, vestiging of een gedeelte van de onderneming of vestiging 

aan een andere onderneming of vestiging die geen deel uitmaakt van dit 

Pensioenplan, die voortvloeit uit een conventionele overdracht of een fusie waarbij het 

Plan niet wordt overgedragen aan een andere onderneming of vestiging; 

c. Ofwel het einde van de aansluiting doordat de Aangeslotene niet langer voldoet aan 

de aansluitingsvoorwaarden zoals bepaald in dit Reglement, zonder dat dit samenvalt 

met het verstrijken van de arbeidsovereenkomst (anders dan bij overlijden of 

Pensionering). 

 

Wet  

 

Verwijst naar de Wet van 28 april 2003 met betrekking tot de aanvullende pensioenen (WAP). 
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Bijlage 1: Uittredingsovereenkomst 
 

 



 

Versie oktober 2017  35 

 



 

Versie oktober 2017  36 

 



 

Versie oktober 2017  37 

 



 

Versie oktober 2017  38 

 

 



 

Versie oktober 2017  39 

Bijlage 2: De niet-gedekte overlijdensrisico’s 
 

De risico’s die niet worden gedekt, zijn deze die voortvloeien uit: 

• een doelbewuste daad van de Begunstigden; 

• zelfmoord of de vrijwillige vergroting van het risico door de Aangeslotene, behalve bij 

redding van personen of goederen. De zelfmoord van de Aangeslotene is echter wel 

gedekt als deze zich voordoet na het eerste jaar van inwerkingtreding van het 

contract. Hetzelfde principe geldt bij een verhoging van de verzekerde voordelen en 

bij het terug in werking stellen van de contracten; 

• een staat van dronkenschap of intoxicatie door verdovende middelen, hallucinatie 

verwekkende substanties of andere drugs, genomen door de Aangeslotene; 

• toxicomanie, met inbegrip van alcoholmisbruik en overmatig innemen van 

geneesmiddelen; 

• een juridische veroordeling of vrijwillige deelname aan een misdaad of misdrijf; 

• daden, oefeningen of initiatieven die algemeen bekend staan als gevaarlijk of 

roekeloos, zoals  naar aanleiding van een uitdaging of weddenschap, tenzij deze 

werden gesteld of genomen met het oog op het redden van personen of goederen; 

• het direct of indirect effect van een splijting van de atoomkern, een kunstmatige 

versnelling van atoomdeeltjes, röntgenstralen of radio-isotopen; 

• een natuurramp (aardbeving, vulkaanuitbarsting, vloedgolf, cycloon, …); 

• de aanwezigheid van de Aangeslotene in een luchtvaartuig (vliegtuig, helikopter, 

luchtballon, zweefvliegtuig, ULM, deltaplane, …), behalve aan boord van commerciële 

luchtlijnen; 

• de beoefening van algemeen bekende gevaarlijke sportdisciplines, zijnde: 

o luchtvaartsport of vrijetijdsvliegen (bijvoorbeeld, parachutespringen, 

paragliden, paramotoren, …) bergbeklimmen en klimmen, diepzeeduiken op 

een diepte van meer dan 40 meter, speleologie; 

o de volgende sporten die in competitie worden beoefend: gevechts- of 

verdedigingssporten, wintersporten, watersporten, paardensporten en 

motorsporten; 

o quad, benji en alle andere risico’s waarbij men naar beneden valt aan een 

elastiek. 
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Bijlage 3: De niet-gedekte risico’s bij 

arbeidsongeschiktheid 
 

De risico’s die niet worden gedekt, zijn deze die voortvloeien uit: 

• een doelbewuste daad van de Aangeslotene; 

• een zelfmoordpoging of de vrijwillige vergroting van het risico door de Aangeslotene, 

behalve bij redding van personen of goederen; 

• een staat van dronkenschap of intoxicatie door verdovende middelen, hallucinatie 

verwekkende substanties of andere drugs, genomen door de Aangeslotene; 

• toxicomanie, met inbegrip van alcoholmisbruik en overmatig innemen van 

geneesmiddelen; 

• een juridische veroordeling of vrijwillige deelname aan een misdaad of misdrijf; 

• algemeen bekende gevaarlijke of roekeloze daden, oefeningen of initiatieven naar 

aanleiding van een uitdaging of weddenschap, tenzij deze werden gesteld of 

genomen met het oog op het redden van personen of goederen; 

• een psychosomatische, allergische, zenuw- en geestesaandoening die geen 

objectieve symptomen vertoont en waarvoor de criteria niet werden heropgenomen 

op de lijst DSM IV; 

• een allergische aandoening die geen objectieve symptomen vertoont; 

• een esthetische behandeling, een sterilisatie, een artificiële inseminatie of een in-

vitrobevruchting. De esthetische behandeling is evenwel gedekt indien het gaat om 

een herstellende heelkundige ingreep na een ongeval of kanker of mits uitzonderlijke 

toestemming van een geneesheer-adviseur van de Verzekeraar aan de hand van een 

verantwoordend geneeskundig verslag; 

• het direct of indirect effect van een splijting van de atoomkern, een kunstmatige 

versnelling van atoomdeeltjes, röntgenstralen of radio-isotopen; 

• een natuurramp (aardbeving, vulkaanuitbarsting, vloedgolf, cycloon, …); 

• de aanwezigheid van de Aangeslotene in een luchtvaartuig (vliegtuig, helikopter, 

luchtballon, zweefvliegtuig, ULM, deltaplane, …), behalve de aanwezigheid aan boord 

van commerciële luchtlijnen; 

• de beoefening van een sport als liefhebber of op professionele basis die vergoed 

wordt; 

• de beoefening van algemeen bekende gevaarlijke sportdisciplines, zijnde: 

o luchtvaartsport of vrijetijdsvliegen (bijvoorbeeld, parachutespringen, 

paragliden, paramotoren, …) bergbeklimmen en klimmen, diepzeeduiken op 

een diepte van meer dan 40 meter, speleologie; 

o de volgende sporten die in competitie worden beoefend: gevechts- of 

verdedigingssporten, wintersporten, watersporten, paardensporten en 

motorsporten; 

o quad, benji en alle andere risico’s waarbij men naar beneden valt aan een 

elastiek; 

• de ziekte of slechte gezondheidstoestand die reeds bestond bij de inwerkingtreding 

van de waarborgen. Het verergeren van de ziekte of slechte gezondheidstoestand 

wordt echter in overweging genomen indien de Aangeslotene, tijdens het eerste 

aansluitingsjaar, niet arbeidsongeschikt is geweest door de reeds bestaande oorzaak. 

Voor de toepassing van de huidige alinea zal er eventueel rekening worden gehouden 

met de periode van aansluiting die betrekking heeft op een verzekeringsplan dat het 

huidige Plan vervangt. 


