Reglement prepensioneringsregeling
Stichting Philips Pensioenfonds
(De prepensioneringsregeling is vervallen op 1 oktober 2019. Zie voor de overgangsbepaling artikel 29.2 van het
Pensioenreglement Flex pensioen cao en Flex pensioen ES.)
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el 1

Hoofdstuk A: Algemeen
Definities
Artikel 1
In het Pensioenreglement Flex pensioen cao gedefinieerde begrippen hebben ook voor de toepassing van dit
reglement de aldaar gedefinieerde betekenis, tenzij anders bepaald.
Verder wordt in dit reglement verstaan onder:
Beleggingsfonds(en)
De Beleggingsfondsen als bedoeld in artikel 3, lid 3.
Beleggingsprofiel
Het Beleggingsprofiel Actief en/of Passief.
Beleggingsprofiel Actief
Het beleggingsprofiel als bedoeld in artikel 3, lid 1 onder a.
Beleggingsprofiel Passief
Het beleggingsprofiel als bedoeld in artikel 3, lid 1 onder b.
Boekjaar
De periode van 1 oktober van enig kalenderjaar tot en met 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar.
Deelnemer
De deelnemer aan de Prepensioneringsregeling als neergelegd in artikel 29, lid 2 van het Pensioenreglement.
Dymix-tabel
De aan dit reglement gehechte tabel als bedoeld in artikel 5, lid 1.
Fondsvermogen
Het vermogen van hetzij het Aandelenfonds, hetzij het Obligatiefonds, hetzij het Geldmarktfonds.
Herverdeling van Participaties
Het verkopen van participaties in (een) Beleggingsfonds/Beleggingsfondsen, en het met de vrijkomende
middelen kopen van participaties in (een) ander Beleggingsfonds/andere Beleggingsfondsen onder de
voorwaarden omschreven in artikel 14, lid 2.
Netto Vermogenswaarde
De netto vermogenswaarde als gedefinieerd in artikel 3 van Hoofdstuk B, C en D.
Pensioenkapitaal
Het saldo van de in het verleden afgedragen eigen bijdragen, de daarover behaalde (positieve en negatieve)
beleggingsresultaten en de krachtens de Prepensioneringsregeling voor rekening van de Deelnemer komende
kosten die ten laste worden gebracht van het Pensioenkapitaal.
Pensioenreglement
Het pensioenreglement Flex pensioen cao.
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Switch
Iedere wijziging van Beleggingsprofiel of sub-profiel ingevolge artikel 3, lid 5, respectievelijk 6, lid 1, alsmede
iedere wijziging van de verdeling van het Pensioenkapitaal over de Beleggingsfondsen binnen het subprofiel
vrije keuze ingevolge artikel 10, lid 2.
Switchkosten
De kosten voor het uitvoeren van een Switch als vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Deelnemers
Artikel 2
Het Reglement Prepensioneringsregeling is van toepassing op de Aangeslotenen op wie artikel 29,
lid 2 van het Pensioenreglement (Overgangsregeling Prepensioneringsregeling) van toepassing is. Deze
Aangeslotenen kunnen geen eigen bijdragen doen.

Belegging van het Pensioenkapitaal
Artikel 3
3.1

Het Pensioenkapitaal van de Deelnemers wordt door de Stichting op solide wijze ten behoeve en voor
rekening en risico van de Deelnemers belegd door middel van de in lid 3 van dit artikel genoemde
Beleggingsfondsen volgens een van de volgende Beleggingsprofielen:
a) Actief
b) Passief

3.2

Binnen het Beleggingsprofiel Actief kunnen de volgende sub-profielen worden onderscheiden:
a) laag risico
b) gemiddeld risico
c) hoog risico
d) vrije keuze
Het Beleggingsprofiel Passief kent geen sub-profielen. Een keuze voor het Beleggingsprofiel Passief is
daarmee een keuze voor beleggen via de Dymix-methode als bedoeld in de artikelen 4 en 5.

3.3

De in lid 1 van dit artikel bedoelde Beleggingsfondsen zijn:
a) Aandelenfonds
b) Obligatiefonds
c) Geldmarktfonds

3.4

De in het vorige lid genoemde Beleggingsfondsen zijn geen beleggingsfondsen in wettelijke zin. Zij zijn
onderdeel van een administratief/organisatorische opzet binnen de Stichting om op de individuele
Deelnemer toegesneden Beleggingsprofielen te kunnen realiseren. De Beleggingsfondsen hebben geen
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rechtspersoonlijkheid en vormen ieder een in administratieve, doch niet in juridische zin, afgescheiden
deel van het vermogen van de Stichting. Aan- en verkopen van participaties en de daarop volgende
‘leveringen’ leiden dan ook niet tot vermogensverschuivingen in juridische zin, maar slechts tot
wijzigingen in het profiel van de door de Stichting ten behoeve van de Deelnemers gehouden
beleggingen. De op de Beleggingsfondsen toepasselijke voorwaarden zijn opgenomen in de
hoofdstukken B tot en met D van dit reglement.
3.5

De Deelnemer heeft, zo vaak als door het Algemeen Bestuur zal worden vastgesteld en onder door het
Algemeen Bestuur te stellen nadere regels en voorwaarden, het recht zijn Beleggingsprofiel te wijzigen
van Actief naar Passief en vice versa. Effectuering van een wijziging geschiedt door Herverdeling van
Participaties in overeenstemming met de keuze van de Deelnemer. Een Deelnemer die kiest voor het
Beleggingsprofiel Actief wordt, tenzij door hem anders aangegeven, geacht te hebben gekozen voor het
sub-profiel gemiddeld als bedoeld in lid 2 onder b van dit artikel.

3.6

Alle kosten samenhangende met het beleggen van het Pensioenkapitaal zijn, behoudens indien en voor
zover door het Algemeen Bestuur anders bepaald, voor rekening van de Deelnemer en zullen op een
nader door het Algemeen Bestuur te bepalen wijze ten laste van het Pensioenkapitaal worden gebracht.
Tot deze kosten behoren (niet limitatief):
a) de kosten van het aan- en verkopen van participaties in de Beleggingsfondsen of van
vermogenswaarden (waaronder al dan niet ter beurze genoteerde beleggingsfondsen) waarin door
de Beleggingsfondsen wordt belegd;
b) transactiekosten en kosten van betalingsverkeer;
c) kosten van bewaarneming;
d) verschuldigde belastingen en heffingen;
e) alle kosten die door de beheerders van Beleggingsfondsen, waarin door de Beleggingsfondsen wordt
belegd, op grond van de toepasselijke voorwaarden ten laste van die fondsen worden gebracht;
f) Switchkosten.

3.7

Het is niet mogelijk gelijktijdig een deel van het Pensioenkapitaal te beleggen volgens het
Beleggingsprofiel Actief en een ander deel van het Pensioenkapitaal volgens het Beleggingsprofiel
Passief.

Passief / Dymix-methode: Uitgangspunten
Artikel 4
4.1

De Dymix-methode zorgt ervoor dat, naarmate de Pensioenleeftijd van de Deelnemer nadert, het
Pensioenkapitaal in steeds mindere mate belegd is in aandelen en in steeds meerdere mate in
obligaties. Op de eerste werkdag van het Boekjaar waarin de Deelnemer de leeftijd van 63 jaar bereikt,
wordt het Pensioenkapitaal, in verband met de naderende Pensioenleeftijd, voor een derde deel belegd
in het Geldmarktfonds. Op de eerste werkdag van het Boekjaar waarin de Deelnemer de leeftijd van 64
jaar bereikt, wordt het Pensioenkapitaal voor twee derde deel belegd in het Geldmarktfonds. Op de
eerste werkdag van het Boekjaar waarin de Deelnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt het
Pensioenkapitaal in zijn geheel belegd in het Geldmarktfonds.
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4.2

Het realiseren van beleggingen in het kader van de Dymix-methode geschiedt doorhet aankopen van
participaties in de Beleggingsfondsen.

4.3

Met ingang van 1 januari 2014 geldt dat voor degenen aan wie in 1997 dan wel 2005 geen garantie is
verleend op het aanwendtarief van Pensioenkapitaal in pensioen (tariefsgarantie), geen belegging
plaatsvindt in het Geldmarktfonds als omschreven in lid 1 van dit artikel. Het Pensioenkapitaal blijft
derhalve vanaf leeftijd 65 volledig belegd in het Obligatiefonds.

Passief / Dymix-methode: Uitwerking
Artikel 5
5.1

De verdeling van het Pensioenkapitaal van de Deelnemer over de Beleggingsfondsen is
afhankelijk van de leeftijd van de Deelnemer en of er wel of geen tariefsgarantie bij aanwending van het
Pensioenkapitaal van toepassing is. De verdeling vindt plaats overeenkomstig de
Dymix-tabel, aldus dat de in de tabel bij een bepaalde leeftijd aangegeven verdeling wordt
geëffectueerd op de eerste werkdag van het Boekjaar waarin die leeftijd zal worden bereikt.
Effectuering geschiedt door Herverdeling van Participaties.

5.2

Bij verschillen in de behaalde beleggingsrendementen zal de verdeling van het Pensioenkapitaal over de
Beleggingsfondsen gedurende het Boekjaar gaan afwijken van de percentages vermeld in de Dymixtabel. De Stichting draagt er, overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, zorg voor dat de verdeling
op de eerste werkdag van het Boekjaar (weer) exact in overeenstemming is met de Dymix-tabel.

Actief: Algemeen
Artikel 6
6.1

De Deelnemer heeft, zo vaak als door het Algemeen Bestuur zal worden vastgesteld en onder door het
Algemeen Bestuur te stellen nadere regels en voorwaarden, het recht zijn sub-profiel (als bedoeld in
artikel 3, lid 2) binnen het Beleggingsprofiel Actief te wijzigen. Effectuering van de wijziging geschiedt
door Herverdeling van Participaties in overeenstemming met de keuze van de Deelnemer.

6.2

Het is niet mogelijk het Pensioenkapitaal gelijktijdig te beleggen volgens meer dan één sub-profiel.

Actief: Laag Risico
Artikel 7
7.1

Het Pensioenkapitaal wordt voor 67% belegd in het Obligatiefonds en voor 33% in het Aandelenfonds.

7.2

Bij verschillen in de behaalde beleggingsrendementen zal de verdeling van het Pensioenkapitaal over
het Obligatiefonds en het Aandelenfonds gedurende het Boekjaar gaan afwijken van de in het vorige lid
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genoemde percentages. De Stichting draagt er zorg voor dat de verdeling eenmaal per jaar, op de eerste
werkdag van het Boekjaar, (weer) exact in overeenstemming is met de in het voorgaande lid genoemde
percentages. Daartoe vindt op die dag, voor zover nodig, een Herverdeling van Participaties plaats.

Actief: Gemiddeld Risico
Artikel 8
8.1

Het Pensioenkapitaal wordt voor 50% belegd in het Obligatiefonds en voor 50% in het Aandelenfonds.

8.2

Bij verschillen in de behaalde beleggingsrendementen zal de verdeling van het Pensioenkapitaal over
het Obligatiefonds en het Aandelenfonds gedurende het Boekjaar gaan afwijken van de in het vorige lid
genoemde percentages. De Stichting draagt er zorg voor dat de verdeling eenmaal per jaar, op de eerste
werkdag van het Boekjaar, (weer) exact in overeenstemming is met de in het voorgaande lid genoemde
percentages. Daartoe vindt op die dag, voor zover nodig, een Herverdeling van Participaties plaats.

Actief: Hoog Risico
Artikel 9
9.1

Het Pensioenkapitaal wordt voor 33% belegd in het Obligatiefonds en voor 67% in het Aandelenfonds.

9.2

Bij verschillen in de behaalde beleggingsrendementen zal de verdeling van het Pensioenkapitaal over
het Obligatiefonds en het Aandelenfonds gedurende het Boekjaar gaan afwijken van de in het vorige lid
genoemde percentages. De Stichting draagt er zorg voor dat de verdeling eenmaal per jaar, op de eerste
werkdag van het Boekjaar, (weer) exact in overeenstemming is met de in het voorgaande lid genoemde
percentages. Daartoe vindt op die dag, voor zover nodig, een Herverdeling van Participaties plaats.

Actief: Vrije Keuze
Artikel 10
10.1

Het Pensioenkapitaal wordt geheel ter vrije keuze van de Deelnemer belegd in een of meer
Beleggingsfondsen.

10.2

De Deelnemer heeft, zo vaak als door het Algemeen Bestuur zal worden vastgesteld en onder door het
Algemeen Bestuur te stellen nadere regels en voorwaarden, het recht de verdeling van het
Pensioenkapitaal over de Beleggingsfondsen te wijzigen. Effectuering van een wijziging geschiedt door
Herverdeling van Participaties in overeenstemming met de keuze van de deelnemer.

Beëindiging deelname
Artikel 11
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Bij beëindiging van de deelname aan de Prepensioneringsregeling, wordt het Pensioenkapitaal aangewend
overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, lid 2 van het Pensioenreglement. Opname van het Pensioenkapitaal
door de Deelnemer in contanten, dan wel uitlevering aan de Deelnemer van effecten of andere
vermogenswaarden waarin via de Beleggingsfondsen uiteindelijk is belegd, is niet mogelijk.

Informatievoorziening
Artikel 12
12.1

Eenmaal per kwartaal ontvangt de Deelnemer een opgave van de hoogte van zijn Pensioenkapitaal per
de laatste werkdag van het voorafgaande kwartaal.

12.2

Eenmaal per kalenderjaar ontvangt de Deelnemer een opgave van de hoogte van zijn Pensioenkapitaal
per de laatste werkdag van het voorafgaande kalenderjaar.

12.3

Indien de Deelnemer heeft gekozen voor het Beleggingsprofiel Actief adviseert de Stichting de
Deelnemer over de spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot
pensioendatum, waarbij het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate de pensioendatum nadert. De
Stichting onderzoekt ten minste een keer per jaar of de beleggingen van de Deelnemer zich binnen de
op basis van de vorige volzin geldende grenzen bevinden en informeert de Deelnemer hierover.

Onbillijkheden / Onvoorziene gevallen
Artikel 13
Het Algemeen Bestuur is bevoegd in die gevallen, waarin een strikte toepassing van dit reglement
tot onbillijkheden leidt, in voor de betrokkenen gunstige zin van de bepalingen van dit reglement af
te wijken. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur met inachtneming van de
belangen van alle betrokken Deelnemers.

Diversen
Artikel 14
14.1

Tenzij door het Algemeen Bestuur of in dit reglement anders bepaald, dienen verzoeken tot wijziging
van een Beleggings(sub)profiel als bedoeld in artikel 3, leden 1 en 2, of tot wijziging van de verdeling van
het Pensioenkapitaal over de Beleggingsfondsen, schriftelijk, via het daarvoor bestemde formulier, bij
de Stichting te worden ingediend. Het Algemeen Bestuur is bevoegd om ook voor communicatie met de
Stichting over andere onderwerpen het gebruik van bepaalde media, dan wel formulieren voor te
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schrijven. Bij het ontbreken van voorschriften van het Algemeen Bestuur dient communicatie tussen de
Deelnemers en de Stichting waarmee een rechtsgevolg wordt beoogd, schriftelijk te geschieden.
14.2

Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders bepaald:
a) geschiedt een Herverdeling van Participaties tegen de reguliere aan- en verkoopprijzen, zoals die
voortvloeien uit de hoofdstukken B tot en met D van dit reglement;
b) is de Deelnemer voor een Herverdeling van Participaties slechts Switchkosten verschuldigd indien de
Herverdeling van Participaties het gevolg is van een Switch.

14.3

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven betreffen alle artikelverwijzingen in dit hoofdstuk verwijzingen
naar artikelen van hoofdstuk A van dit reglement.

Toepasselijkheid en inwerkingtreding
Artikel 15
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009 en is laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2018. Dit reglement
beoogt geen materiële wijzigingen te hebben ten opzichte van het hieraan voorafgaande reglement, behoudens
de aanpassing aan de verhoging van de Pensioenrichtleeftijd; zie voor een nadere toelichting artikel 29, lid 2 van
het Pensioenreglement.
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Hoofdstuk B: Voorwaarden Aandelenfonds
1.

Vermogen, Deelnemers, Participaties
1) Het Fondsvermogen wordt gevormd door de som van alle beleggingen (inclusief liquiditeiten en
vorderingen), verminderd met de schulden en de ten laste van het fonds komende kosten.
2) Het vermogen is verdeeld in participaties. Elke participatie geeft recht op een evenredig aandeel in
het Fondsvermogen.

2.

Beleggingen, Beheer, Administratie
1) Het Fondsvermogen zal, met inachtneming van door het Algemeen Bestuur opgestelde richtlijnen en
voorwaarden, op solide wijze worden belegd in beursgenoteerde effecten en in andere
vermogenswaarden, waaronder maar niet beperkt tot participaties in al dan niet ter beurze
genoteerde beleggingsfondsen en afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
2) De Stichting treedt bij het beleggen van het Fondsvermogen uitsluitend op in het belang van de
Deelnemers. De Stichting is, met inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde, vrij in de
keuze van de beleggingen. Zij is te allen tijde gerechtigd elke wijziging in de samenstelling van de
beleggingen aan te brengen die zij in het belang van de Deelnemers acht. Zij kan aanwezige
beleggingen verkopen en andere aankopen en zij kan besluiten een groter of een kleiner bedrag van
het Fondsvermogen onbelegd te laten (in liquiditeiten aan te houden), al naar gelang zij belegging op
een gegeven moment raadzaam acht of meent dat deze beter tot een later tijdstip kan worden
uitgesteld. De Stichting is gerechtigd niet volgestorte aandelen te kopen.
3) De Stichting is gerechtigd het valuta-risico op buitenlandse effecten geheel of ten dele af te dekken.
4) De Stichting draagt er zorg voor dat er te allen tijde een duidelijke administratieve scheiding is tussen
het Fondsvermogen en het overige vermogen van de Stichting en vermeldt beide in haar jaarverslag.
5) De boeken van de Stichting strekken – behoudens tegenbewijs te leveren door de Deelnemer – tot
volledig bewijs tussen partijen omtrent het aantal door iedere Deelnemer gehouden participaties.

3.

Vaststelling Netto Vermogenswaarde
1) De Netto Vermogenswaarde van een participatie is gelijk aan het Fondsvermogen gedeeld door het
aantal uitstaande participaties.
2) De beleggingen worden gewaardeerd op basis van actuele waarde, met inachtneming van het
navolgende. Beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd op basis van de slotkoersen van de
dag voorafgaande aan de dag waarop waardering plaatsvindt of, indien op die dag geen noteringen
hebben plaatsgevonden, op grond van hetzij de laatst voorafgaande slotkoersen, hetzij taxatie, zulks
naar keuze van de Stichting.
Niet-beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd op basis van taxatie. Waardering op basis
van taxatie zal plaatsvinden met inachtneming van de hiervoor gangbare maatstaven.
3) Voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, worden alle vorderingen, liquide
middelen en schulden gewaardeerd op basis van nominale waarde, met inachtneming van de
daarvoor gangbare maatstaven.
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4) Baten en lasten worden in aanmerking genomen en verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Activa en passiva luidende in vreemde valuta’s worden omgerekend naar euro’s tegen de
vigerende koersen per balansdatum. Baten en lasten gedurende een periode die luiden in vreemde
valuta’s worden omgerekend naar euro’s tegen de koersen die gelden ten tijde van de realisatie van
deze posten. Alle koersverschillen worden verwerkt in het Fondsvermogen.
5) De Netto Vermogenswaarde van de participaties wordt op maandbasis vastgesteld.
4.

Aankoopprijs

Participaties kunnen uitsluitend worden aangekocht ten behoeve van een Deelnemer op door het Algemeen
Bestuur vastgestelde dagen. Aankoop van een participatie ten behoeve van een Deelnemer geschiedt door
betaling aan het fonds van de aankoopprijs. Betaling van de aankoopprijs is uitsluitend mogelijk met middelen
vrijkomend als gevolg van verkoop van participaties in het Obligatiefonds of het Geldmarktfonds. De
aankoopprijs van een participatie is de Netto Vermogenswaarde van die participatie op de werkdag
voorafgaande aan die van de aankoop, verhoogd met een door het Algemeen Bestuur vast te stellen
kostenvergoeding die ten goede komt aan het fonds. Als datum van aankoop geldt de werkdag waarop de
aankoopprijs door de Stichting is ontvangen.
5.

Beëindiging deelname

De deelname aan het fonds eindigt van rechtswege in de gevallen waarin de deelname aan de
Prepensioneringsregeling ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 2 van het Pensioenreglement eindigt. In geval
van beëindiging van de deelname aan het fonds worden de participaties van de betreffende Deelnemer
verkocht en wordt het vrijkomende bedrag aangewend overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, lid 2 van het
Pensioenreglement.
6.

Verkoopprijs

Ten behoeve van een Deelnemer gehouden participaties zijn niet overdraagbaar en kunnen uitsluitend worden
verkocht aan het fonds op door het Algemeen Bestuur vastgestelde dagen. Verkoop geschiedt tegen betaling
door het fonds van de verkoopprijs. Betaling van de verkoopprijs door het fonds geschiedt nimmer aan de
Deelnemer. De verkoopprijs wordt aangewend voor hetzij de aankoop van participaties in het Obligatiefonds
en/of het Geldmarktfonds, hetzij overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, lid 2 van het Pensioenreglement.
De verkoopprijs van een participatie is de Netto Vermogenswaarde van die participatie op de werkdag
voorafgaande aan de verkoop, verminderd met een door het Algemeen Bestuur vast te stellen
kostenvergoeding, die ten goede komt aan het fonds. Als datum van verkoop geldt de werkdag waarop de
verkoopprijs wordt betaald.
7.

Kosten

De navolgende kosten mogen door de Stichting ten laste van het fonds worden gebracht:
a) transactiekosten en kosten van betalingsverkeer;
b) alle overige kosten welke naar het oordeel van het Algemeen Bestuur ten laste van het fonds dienen te
komen, waartoe onder meer kunnen behoren kosten verband houdende met het beheren, administreren en
bewaren (inclusief incassokosten) van het Fondsvermogen;
c) belastingen en heffingen welke van het fonds als zodanig geheven worden.
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Hoofdstuk C: Voorwaarden Obligatiefonds
De voorwaarden van het Obligatiefonds zijn gelijk aan de voorwaarden van het Aandelenfonds, met dien
verstande dat:
1.

de beide laatste volzinnen van artikel 2, lid 2 van hoofdstuk B worden geschrapt;

2.

de tweede volzin van artikel 4 van hoofdstuk B luidt als volgt:
Betaling van de aankoopprijs is uitsluitend mogelijk met middelen vrijkomend als gevolg van verkoop van
participaties in het Aandelenfonds of het Geldmarktfonds;

3.

de vierde volzin van artikel 6 van hoofdstuk B luidt als volgt:
De verkoopprijs wordt aangewend voor hetzij de aankoop van participaties in het Aandelenfonds en/of
het Geldmarktfonds, hetzij overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, lid 2 van het Pensioenreglement.
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Hoofdstuk D: Voorwaarden Geldmarktfonds
De voorwaarden van het Geldmarktfonds zijn gelijk aan de voorwaarden van het Obligatiefonds, met dien
verstande dat:
1.

de tweede volzin van artikel 4 van hoofdstuk B luidt als volgt:
Betaling van de aankoopprijs is uitsluitend mogelijk met middelen vrijkomend als gevolg van verkoop van
participaties in het Aandelenfonds of het Obligatiefonds;

2.

de vierde volzin van artikel 6 van hoofdstuk B luidt als volgt:
De verkoopprijs wordt aangewend voor hetzij de aankoop van participaties in het Aandelenfonds en/of
het Obligatiefonds, hetzij overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, lid 2 van het Pensioenreglement.
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Dymix-tabel met tariefsgarantie
Leeftijd

Aandelenfonds

Obligatiefonds

Geldmarktfonds

Totaal

t/m 50

45,00

55,00

0,00

100,00

51

42,00

58,00

0,00

100,00

52

39,00

61,00

0,00

100,00

53

36,00

64,00

0,00

100,00

54

33,00

67,00

0,00

100,00

55

30,00

70,00

0,00

100,00

56

27,00

73,00

0,00

100,00

57

24,00

76,00

0,00

100,00

58

21,00

79,00

0,00

100,00

59

18,00

82,00

0,00

100,00

60

15,00

85,00

0,00

100,00

61

12,00

88,00

0,00

100,00

62

9,00

91,00

0,00

100,00

63

6,00

60,67

33,33

100,00

64

3,00

30,33

66,67

100,00

65

0,00

0,00

100,00

100,00

66

0,00

0,00

100,00

100,00

67

0,00

0,00

100,00

100,00

Tariefsgarantie: garantie op het tarief bij aanwending van het pensioenkapitaal in pensioenaanspraken.

Dymix-tabel zonder tariefsgarantie
Leeftijd

Aandelenfonds

Obligatiefonds

Geldmarktfonds

Totaal

t/m 50

45,00

55,00

0,00

100,00

51

42,00

58,00

0,00

100,00

52

39,00

61,00

0,00

100,00

53

36,00

64,00

0,00

100,00

54

33,00

67,00

0,00

100,00

55

30,00

70,00

0,00

100,00

56

27,00

73,00

0,00

100,00

57

24,00

76,00

0,00

100,00

58

21,00

79,00

0,00

100,00

59

18,00

82,00

0,00

100,00

60

15,00

85,00

0,00

100,00

61

12,00

88,00

0,00

100,00

62

9,00

91,00

0,00

100,00

63

6,00

94,00

0,00

100,00

64

3,00

97,00

0,00

100,00

65

0,00

100,00

0,00

100,00

66

0,00

100,00

0,00

100,00

67

0,00

100,00

0,00

100,00
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