
Aanhangsel bij de op 1 januari 2014 gesloten pensioenreglementen van 
Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland en Stichting EDS 
Pensioenfonds 

 
Dit aanhangsel is van toepassing op alle op 1 januari 2014 aanwezige gesloten pensioenreglementen 
bij de Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland (hierna: pensioenfonds). Dit aanhangsel 
geldt eveneens voor de door het pensioenfonds op 1 juni 2014 overgenomen en op dat moment 
gesloten pensioenregelingen van de Stichting EDS Pensioenfonds.  
Dit aanhangsel dient te worden toegevoegd aan de pensioenreglementen van de betreffende 
gesloten pensioenregelingen. 

Artikel 1 - Beëindiging deelname tot 1 januari 2014 geldend middelloonreglement  

 
1. Voor alle op 31 december 2013 aanwezige deelnemers, in het op die datum nog geldende 

middelloonreglement van het pensioenfonds, dat oorspronkelijk in werking is getreden op 1 januari 
2006, is het deelnemerschap beëindigd op 31 december 2013. De betreffende deelnemers zijn 
met ingang van 1 januari 2014 deelnemer geworden in de per 1 januari 2014 geldende 
middelloonregeling van het pensioenfonds en de premiepensioenregeling voor zover op dat 
moment sprake was van een excedentpensioengrondslag als bedoeld in het tot 1 januari 2014 
geldende middelloonreglement. 
 

2. In verband met de beëindiging van het deelnemerschap zijn de in lid 1 bedoelde deelnemers op 31 
december 2013 gewezen deelnemer geworden in het tot 1 januari 2014 geldende 
middelloonreglement. Zij hebben premievrije aanspraken verkregen op het tot 1 januari 2014 
opgebouwde ouderdoms-, partner- en wezenpensioen. De op risicobasis verzekerde aanspraken 
uit hoofde van het betreffende reglement zijn bij de beëindiging van het deelnemerschap komen te 
vervallen.  
 

3. De in lid 1 bedoelde deelnemer met een excedentpensioengrondslag op basis van het in lid 1 
bedoelde reglement, heeft tevens aanspraak behouden op het tot 1 januari 2014 opgebouwde 
pensioenkapitaal. Dit kapitaal blijft na 1 januari 2014 apart geadministreerd van het met ingang 
van 1 januari 2014 op te bouwen pensioenkapitaal in de premiepensioenregeling van het 
pensioenfonds. Stortingen op de aparte pensioenrekening zijn na 1 januari 2014 niet meer 
mogelijk. 
 

Artikel 2 – Omzetting pensioenleeftijd 65 naar pensioenleeftijd 67 

 

1. Voor de in artikel 1 bedoelde deelnemers en alle gewezen deelnemers van Stichting 
Pensioenfonds Hewlett-Packard heeft per 1 januari 2014 een omzetting plaatsgevonden van alle 
tot dat moment opgebouwde en verkregen premievrije pensioenaanspraken op (tijdelijk) 
ouderdomspensioen naar een levenslang premievrij ouderdomspensioen. Het na omzetting 
verkregen ouderdomspensioen wordt uitgekeerd met ingang van de eerste dag van de maand 
volgend op de maand dat betrokkene de 67-jarige leeftijd bereikt.  
 

2. De omzetting als bedoeld in lid 1 heeft niet plaatsgevonden in de volgende gevallen: 
a. indien betrokkene bezwaar hiertegen heeft gemaakt. In dat geval zijn de oorspronkelijke 

aanspraken op (tijdelijk) ouderdomspensioen behouden gebleven. 
b. voor arbeidsongeschikten die recht hebben op voortzetting van de pensioenopbouw volgens 

het voor hen op het moment van aanvang van de voortzetting geldende pensioenreglement; 
c. voor de op 1 januari 2014 aanwezige gepensioneerden en degenen voor wie in 2014 het 

ouderdomspensioen is ingegaan; 
d. voor degenen die op 1 januari 2014 een vervroegde uittredingsuitkering of een tijdelijk 

ouderdomspensioen ontvingen. 
 
3. Voor de op 31 december 2013 aanwezige (gewezen) deelnemers, die geen bezwaar hebben 

gemaakt tegen de omzetting als bedoeld in artikel 2 lid 2 en die voor 1 januari 2017 de 
oorspronkelijke ingangsdatum van het omgezette ouderdomspensioen bereiken, geldt de 



mogelijkheid om bij pensionering vóór 1 januari 2017 de ingangsdatum van het verkregen 
ouderdomspensioen bij de in lid 1 bedoelde omzetting, te vervroegen naar de oorspronkelijke 
ingangsdatum op basis van de op 1 januari 2014 geldende vervroegingsfactoren. 

 

Artikel 3 – Overgang Stichting EDS pensioenfonds naar Stichting Pensioenfonds Hewlett-
Packard Nederland 

 
1. Voor alle op 31 december 2013 aanwezige deelnemers in het op die datum nog geldende 

middelloonreglement van de Stichting EDS Pensioenfonds, is het deelnemerschap beëindigd op 
31 december 2013. De betreffende deelnemers zijn met ingang van 1 januari 2014 deelnemer 
geworden in de per 1 januari 2014 geldende middelloonregeling van het pensioenfonds en de 
premiepensioenregeling voor zover op dat moment sprake was van een 
excedentpensioengrondslag als bedoeld in het tot 1 januari 2014 geldende middelloonreglement. 
 

2. In verband met de beëindiging van het deelnemerschap zijn de in lid 1 bedoelde deelnemers op 31 
december 2013 gewezen deelnemer geworden in het tot 1 januari 2014 geldende 
middelloonreglement. Zij hebben premievrije aanspraken verkregen op het tot 1 januari 2014 
opgebouwde ouderdoms-, partner- en wezenpensioen. De op risicobasis verzekerde aanspraken 
uit hoofde van het betreffende reglement zijn bij de beëindiging van het deelnemerschap komen te 
vervallen. 
 

3. Voor de in lid 1 bedoelde deelnemers geldt dat, bij de beëindiging van de deelneming op basis van 
het laatst geldende middelloonreglement van het pensioenfonds, de uitruil van 
ouderdomspensioen in partnerpensioen alsnog standaard plaatsvindt als bedoeld in artikel 25 van 
het op 31 december 2013 gesloten middelloonreglement van de Stichting EDS Pensioenfonds in 
de verhouding 100:70. Op verzoek van de deelnemer kan de uitruil ook plaatsvinden in de 
verhouding 100:35 of 100:0. Bij de uitvoering van deze uitruil worden de procedures en factoren 
van het pensioenfonds in acht genomen die gelden op het moment van uitruil. 
 

4. De in lid 1 bedoelde deelnemer met een excedentpensioengrondslag heeft tevens aanspraak 
behouden op het tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioenkapitaal. Dit kapitaal wordt op een 
afzonderlijke pensioenrekening bij het fonds geadministreerd. Dit kapitaal blijft na 1 januari 2014 
apart geadministreerd van het met ingang van 1 januari 2014 op te bouwen pensioenkapitaal in de 
premiepensioenregeling van het pensioenfonds. Stortingen op de aparte pensioenrekening zijn na 
1 januari 2014 niet meer mogelijk.  
 

5. Op 1 juli 2014 zijn de premievrije pensioenaanspraken, de opgebouwde pensioenkapitalen en de 
ingegane pensioenrechten van de in lid 1 bedoelde deelnemers en van alle gewezen deelnemers 
en pensioengerechtigden en andere belanghebbenden van de voormalige Stichting EDS 
Pensioenfonds overgegaan naar de Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Deze 
overgang heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de fusie van de beide fondsen op 1 juli 2014. 

 

Artikel 4 - Flexibilisering van pensioenaanspraken uit gesloten pensioenregelingen 

 
1. In het kader van flexibilisering van de pensioenaanspraken worden de uit de gesloten 

pensioenregelingen, door de in die regelingen opgenomen gewezen deelnemers, verkregen 
premievrije pensioenaanspraken zoveel mogelijk behandeld conform de flexibiliseringsbepalingen 
als bedoeld in het laatst geldende middelloonreglement van het pensioenfonds.  

 
2. Deze flexibilisering heeft betrekking op de vervroeging van de ingangsdatum van het 

ouderdomspensioen, uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen en uitruil van 
partnerpensioen in ouderdomspensioen, deeltijdpensionering en variabilisering van het 
ouderdomspensioen. Bij de uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen worden, bij de 
beëindiging van deelneming op basis van het laatst geldende middelloonreglement, ook de op 
grond van artikel 1 lid 2 en artikel 3 lid 2 verkregen pensioenaanspraken meegenomen. 

 
3. De in artikel 2 lid 2 sub a bedoelde (gewezen) deelnemers van het pensioenfonds en de 

(gewezen) deelnemers van de voormalige Stichting EDS Pensioenfonds, die bezwaar hebben 



gemaakt tegen de omzetting van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen naar de 67-jarige 
pensioenleeftijd, hebben de mogelijkheid om de ingangsdatum van het ouderdomspensioen uit te 
stellen naar de op het moment van ingang voor betrokkene geldende AOW-leeftijd. Uitstel van de 
ingangsdatum is alleen mogelijk indien en voor zover betrokkene tot de gewenste ingangsdatum 
blijf doorwerken in een dienstbetrekking. Uitstel van het ouderdomspensioen dient minimaal drie 
maanden voor de oorspronkelijke ingangsdatum te worden aangevraagd bij het pensioenfonds. 
Het ouderdomspensioen wordt bij uitstel verhoogd op basis van door het pensioenfonds 
vastgestelde factoren. 

 
4. De als gevolg van flexibilisering benodigde omzetting van pensioen geschiedt op basis van de 

door het bestuur vastgestelde rekenregels. De waarde van de aanspraken zal na de herrekening 
actuarieel gelijk zijn aan de waarde voor de herrekening. Periodiek beoordeelt het bestuur, 
gehoord de actuaris, of de rekenregels aanpassing behoeven en neemt indien noodzakelijk een 
besluit tot aanpassing van de rekenregels. De voor omzetting geldende rekenregels en factoren 
zijn opgenomen in Bijlage II bij het laatst geldende middelloonreglement van het pensioenfonds. 
 

Artikel 5 – Overige bepalingen die van toepassing zijn op gesloten pensioenregelingen 

 
1. Op de uit de gesloten pensioenregelingen te verkrijgen premievrije pensioenaanspraken en 

ingegane pensioenrechten blijft de uit hoofde van het betreffende pensioenreglement geldende 
voorwaardelijke toeslagverlening van kracht voor zover dit wettelijk is toegestaan. 
Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden 
aangepast. Voor de voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen 
premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.  
Met ingang van 1 januari 2015 geldt tevens dat de betreffende toeslagverlening 
toekomstbestendig is, wat inhoudt dat er jaarlijks niet meer toeslag verleend wordt dan naar 
verwachting in de toekomst te realiseren is. Bij een beleidsdekkingsgraad, als bedoeld in artikel 
133a van de Pensioenwet, van minder dan 110% wordt geen toeslag verleend. 
 

2. De bepalingen uit de gesloten pensioenreglementen met betrekking tot de informatieverstrekking 
door het pensioenfonds, de afkoopmogelijkheden op grond van artikel 66 van de Pensioenwet en 
de mogelijke vermindering van pensioenaanspraken op grond van artikel 134 van de Pensioenwet 
blijven van toepassing op de pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten uit de gesloten 
pensioenreglementen. Bij de uitvoering van betreffende bepalingen wordt de laatst geldende wet- 
en regelgeving gevolgd.  
 

3. Voor toepassing van fiscale maximering van pensioenaanspraken uit de fiscale wetgeving worden 
de pensioenaanspraken en –rechten uit hoofde van de (gesloten) pensioenregelingen en de 
overige pensioenregelingen van het fonds zoveel mogelijk in samenhang beoordeeld. Hierbij wordt 
uitgegaan van de laatst geldende fiscale wet- en regelgeving. 

Artikel 6 - Inwerkingtreding 

 
Dit aanhangsel treedt in werking op 1 januari 2014 en is van toepassing op alle door het 
pensioenfonds uitgevoerde, per 1 januari 2014 aanwezige, gesloten pensioenregelingen. Tevens is 
dit voorblad van toepassing op de gesloten pensioenregelingen van de voormalige Stichting EDS 
Pensioenfonds die door fusie door het pensioenfonds zijn overgenomen. 


