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Overgangs- en Ingroei-VUT-regeling voor de Woningcorporaties 

Artikel 1 

Begripsbepalingen 
 
Stichting : Stichting VUT-fonds voor de Woningcorporaties; 
   
Bestuur : het bestuur van de Stichting; 
   
CAO : de collectieve arbeidsovereenkomst Woondiensten; 
   
Regeling : de bepalingen inzake vervroegde uittreding in de CAO; 
   
Pensioenfonds : Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties; 
   
Pensioendatum : de eerste dag van de maand waarin de VUT-gerechtigde de 65-jarige 

leeftijd bereikt; 
   
Werkgever : de werkgever zoals omschreven in artikel 1.4 van de CAO; 
   
Werknemer : de werknemer zoals omschreven in artikel 1.4 van de CAO, die vóór 1 

januari 1950 is geboren en die: 
1. op of na 1 januari 2006 uittreedt conform de bepalingen van dit 
 reglement; of 
2. vóór 1 januari 2006 gedeeltelijk is uitgetreden conform de 
 bepalingen van het reglement dat vóór 1 januari 2006 van  kracht 
was, en alleen voor het deel dat hij op of na 1 januari  2006 verder 
uittreedt; 

   
VUT-gerechtigde : de werknemer wiens verzoek om geheel of gedeeltelijk krachtens dit 

reglement te mogen uittreden door de stichting is ingewilligd en die ook 
feitelijk is uitgetreden; 

   
Loon : het vaste maandloon van de werknemer bij de aanvang van het 

kalenderjaar dan wel de aanvang van de dienstbetrekking, 
vermeerderd met een evenredig gedeelte van de voor de werknemer 
geldende vakantietoeslag en inclusief de vergoeding voor 
bereikbaarheidsdienst ingevolge artikel 3. 7 en 3.8 van de CAO 
volgens een van tevoren vastgesteld jaarrooster. 
In geval van demotie wordt uitgegaan van het loon zoals dat gold vòòr 
ingang van de demotie.  
Dit loon wordt, zolang de demotie voortduurt, op de eerste januari van 
elk jaar opnieuw vastgesteld en verhoogd of verlaagd met hetzelfde 
percentage tot in twee decimalen nauwkeurig als waarmee de lonen bij 
de woningcorporaties in het voorafgaande kalenderjaar na 1 januari 
zijn verhoogd of verlaagd, met inbegrip van de verhoging of verlaging 
per 1 januari van het jaar van vaststelling. 

   
Parttimebreuk : de breuk die ontstaat door de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur 

te delen door de voor woningcorporaties geldende arbeidsduur. 
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Maximeringsgrens : het maximaal in aanmerking te nemen loon op jaarbasis, 
vermenigvuldigd met de parttimebreuk. Het in de vorige zin bedoelde 
loon is voor het eerst in 1998 vastgesteld op € 45.378,02 en wordt 
jaarlijks (voor het eerst per 1 januari 1999) verhoogd met het 
percentage waarmee – ten gevolge van algemeen voor de 
woningcorporaties geldende loonmaatregelen – de lonen in de 
bedrijfstak worden verhoogd. Met ingang van 2002 wordt de aldus 
vastgestelde maximeringsgrens afgerond in euro’s naar boven. 

WAO : de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
WIA : de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen 
WW : de Werkloosheidswet 
IOAW : de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
 
Januari 2012 
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Artikel 2 

Vaststelling en betaling van de bijdrage 
 
1. a. De werkgever is ter financiering van de in dit reglement neergelegde regelingen een 

bijdrage verschuldigd aan de Stichting. De bijdrage is gelijk aan een jaarlijks door het 
bestuur vast te stellen percentage van het loon exclusief de vergoeding voor de 
bereikbaarheidsdienst. 

 
b. Van de bijdrage komt een door CAO-partijen jaarlijks te bepalen percentage van het 

loon (exclusief de vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst) ten laste van de 
werknemer. De werknemer is zijn aandeel in de bijdrage verschuldigd aan zijn 
werkgever. De werkgever is verplicht bij elke loonbetaling op het loon in te houden het 
aandeel in de bijdrage, dat de werknemer aan zijn werkgever verschuldigd is ter zake 
van de periode waarop de loonbetaling betrekking heeft. Indien en voorzover de 
werkgever geen loon aan de werknemer verschuldigd is, moet de werknemer zijn 
aandeel aan de werkgever betalen.  

 
c. De werkgever is ter financiering van de uitkering aan een bij hem werkzame werknemer 

die vanaf 2 januari 2000 uittreedt met als grondslag voor de uitkering een loon op 
jaarbasis dat de maximeringsgrens overschrijdt en niet vóór deze datum kan uittreden, 
op de uittredingsdatum een aanvullende bijdrage verschuldigd. 
 
De aanvullende bijdrage is gelijk aan de contante waarde van de extra te verstrekken 
uitkeringen als gevolg van het in aanmerking nemen voor de uitkeringsgrondslag van 
een loon hoger dan de maximeringsgrens. 
 

d. Door middel van een door het pensioenfonds opgestelde en door de werkgever en 
werknemer ondertekende afstandsverklaring kan afgezien worden van hetgeen onder 
sub c. staat vermeld.Indien het dienstverband met de werkgever vóór 1 juli 1999 is 
beëindigd anders dan door uittreden op grond van de Overgangs- of Ingroei-VUT-
regeling en niet aansluitend met een andere werkgever is aangevangen, kan de 
werkgever eenzijdig afstand doen van het gestelde in sub c van dit artikellid. 
 

e. Indien de werknemer ingevolge het reglement van het pensioenfonds of van een ander 
pensioenfonds in verband met verleende dispensatie recht heeft op premievrijstelling 
wegens arbeidsongeschiktheid, wordt de bijdrage als bedoeld in a en b van dit artikellid 
met ingang van 1 januari 1998 verminderd overeenkomstig het vrijstellingspercentage 
waarvan wordt uitgegaan bij de premieberekening voor het pensioenfonds. 

 
2. De werkgever is verplicht op de tijdstippen, op de wijze en over de tijdvakken als door de 

Stichting bepaald de gegevens te verstrekken die de Stichting nodig acht om de door de 
werkgever volgens lid 1 verschuldigde bijdrage of de door de Stichting te vorderen 
voorschotbijdrage vast te stellen. Indien de werkgever niet, niet tijdig, of onvolledig de 
benodigde gegevens aan de Stichting verstrekt, is de Stichting bevoegd de hoogte van de 
bijdrage of het voorschot bindend vast te stellen. 

 
3. De werkgever is verplicht de bijdrage over de periode waarover deze verschuldigd is bij 

vooruitbetaling te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de desbetreffende nota 
van de Stichting. 
De Stichting is bevoegd van de werkgever te vorderen dat hij op de door de Stichting te 
bepalen tijdstippen en tot door de Stichting te bepalen bedragen voorschotten op de 
verschuldigde bijdragen zal betalen. 
Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage of het verschuldigde voorschot is de 
werkgever door het enkele verloop van de termijn in gebreke. 
De Stichting is dan bevoegd te vorderen: 
- rente over het verschuldigde bedrag vanaf de dag dat het verschuldigde 
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 bedrag betaald had moeten zijn; 
- vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten zoals bedoeld in artikel 96 
lid 2 sub c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd de overige kosten van 
vervolging verschuldigd volgens de wet. 
De rente wordt berekend naar het percentage van de wettelijke rente bedoeld in de 
artikelen 119 juncto 120 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, dat geldt op de datum 
waarop de rente door de Stichting wordt gevorderd. De buitengerechtelijke 
invorderingskosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een 
minimum van € 75,-. 

 
Januari 2012 
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Artikel 3 

 
Algemene bepalingen 
 
1. Uitgezonderd van de in hoofdstuk II en III neergelegde regeling zijn werknemers die: 

a. in aanmerking komen voor een volledige uitkering krachtens artikel 7:629 Burgerlijk 
Wetboek, WAO, WIA, WW, Toeslagenwet of IOAW; 

b. onder een afvloeiingsregeling vallen, waaronder mede wordt verstaan ontslag met 
tussenkomst van de kantonrechter;  

c. onder een non-activiteitsregeling vallen; 
d. zijn ontslagen op staande voet. 

 
2. Volledige uittreding volgens de regeling zoals bedoeld in artikel 4 is slechts mogelijk 

wanneer de werknemer op het moment dat hij uittreedt het dienstverband bij een 
werkgever heeft beëindigd. Gedeeltelijke uittreding zoals bedoeld in artikel 5, is slechts 
mogelijk wanneer werkgever en werknemer in overleg schriftelijk een met de gedeeltelijke 
uittreding corresponderende vermindering van de overeengekomen arbeidstijd zijn 
overeengekomen. 

 
3. Voor werknemers als bedoeld in artikel 1 die vóór 1 januari 2006 volledig zijn uitgetreden uit 

hoofde van de toen geldende Overgangs- en Ingroei-VUT-regeling, is het onderhavige 
reglement niet van toepassing, met dien verstande dat het bepaalde in de artikelen 11, 12 
en 17a met betrekking tot de bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet wel op hen van 
toepassing is.  

 
Voor werknemers die in 2005 de 55-jarige leeftijd bereiken en die vóór 1 januari 2006 
wegens gedeeltelijke uittreding een uitkering ontvingen uit hoofde van de toen geldende 
Overgangs- en Ingroei-VUT-regeling is het onderhavige reglement niet van toepassing, met 
dien verstande dat het bepaalde in de artikelen 11, 12 en 17a met betrekking tot de 
bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet wel op hen van toepassing is. Het 
uittredingspercentage kan voor deze werknemers vanaf 1 januari 2006 niet worden 
verhoogd. 

 
December 2009 
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Artikel 4 

Volledige uittreding 
 
1. Om volledig krachtens de in dit hoofdstuk neergelegde regeling te kunnen uittreden moet 

de betrokken werknemer op het moment dat hij uittreedt voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
 
a. de werknemer voldoet aan de omschrijving uit artikel 1 en; 
b. de werknemer was op 31 december 1997 in dienst van een werkgever, en 
c. de werknemer is op het moment dat hij uittreedt ten minste 57 jaar en heeft ten minste 

40 jaar aantoonbaar gewerkt, waarvan 25 jaren zijn doorgebracht in een dienstverband 
bij een of meer werkgevers, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 en 7. De 
laatste 10 jaar daarvan dienen direct voorafgaande aan de datum van uittreden en 
ononderbroken in dienstverband bij een of meer werkgevers te zijn doorgebracht met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 6 en 7, of 

d. de werknemer is op het moment dat hij uittreedt ten minste 60 jaar en heeft gedurende 
10 jaren direct voorafgaande aan de datum van uittreden ononderbroken in 
dienstverband gewerkt bij een of meer werkgevers met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 6 en 7. 

e. Indien na aanvang van de gedeeltelijke uittreding verhoging van het 
deelnemingspercentage wordt toegestaan of de werknemer volledig uittreedt, dan is het 
bepaalde in artikel 10 lid 6 van toepassing. 

 
2. Inkoop 

Een werknemer die minder dan de in lid 1 in sub c of sub d bedoelde perioden bij één of 
meer werkgevers werkzaam is geweest, kan volledig uittreden indien de werkgever een 
door het bestuur vast te stellen kostendekkende bijdrage in de uitkeringslasten voor deze 
werknemer heeft betaald. 

 
Januari 2006 
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Artikel 5 

Gedeeltelijke uittreding 
 
1. Om gedeeltelijk krachtens de in dit hoofdstuk neergelegde regeling te kunnen uittreden 

moet de betrokken werknemer op het moment dat hij uittreedt voldoen aan de in artikel 4 
gestelde voorwaarden om volledig te kunnen uittreden. 

 
2. Gedeeltelijke uittreding is mogelijk voor 10% of een veelvoud van 10% van de 

overeengekomen arbeidsduur. Gedeeltelijke uittreding of een verhoging van het 
uittredingspercentage wordt alleen toegestaan wanneer de werkgever zich hiermee 
schriftelijk akkoord heeft verklaard. Voor verhoging tot 100% van het uittredingspercentage 
is geen schriftelijk akkoord van de werkgever vereist. Verlaging van het 
uittredingspercentage is niet toegestaan. 

 
3. Bij wijziging van het uittredingspercentage zijn de artikelen 8 en 9 van overeenkomstige 

toepassing. 
 

4. Indien na aanvang van de gedeeltelijke uittreding verhoging van het uittredingspercentage  
wordt toegestaan of de VUT-gerechtigde volledig uittreedt, blijft op hem de regeling van  
toepassing zoals die gold op de datum van aanvang van gedeeltelijke uittreding, tenzij het 
uitkeringspercentage dat hoort bij het moment van verhoging van het uittredingspercentage 
hoger is dan het uittredingspercentage dat hoort bij het moment van aanvang van 
gedeeltelijke uittreding. Bij verhoging van het uittredingspercentage is het bepaalde in 
artikel 10 lid 6 van toepassing.   

 
Januari 2006 
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Artikel 6 

Onderbreking van het dienstverband 
 
1. Een onderbreking van het dienstverband van beperkte duur buiten de schuld van de 

werknemer kan voor de bepaling van de tien-jaren-eis zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5, 
door het bestuur buiten beschouwing worden gelaten. Een onderbreking van het 
dienstverband van beperkte duur buiten de schuld van de werknemer kan voor de bepaling 
van de veertig/vijfentwintig-jaren-eis zoals bedoeld in artikel 4, door het bestuur worden 
beschouwd als diensttijd doorgebracht bij een werkgever.  
 
Het bestuur kan besluiten de periode van korte tijd doch niet langer dan drie jaar, die een 
werknemer heeft onderbroken in verband met de geboorte en aansluitend daarop de 
verzorging van haar of zijn kind, te beschouwen als diensttijd doorgebracht bij een 
werkgever. 

 
2. Dienstjaren tijdens arbeidsongeschiktheid gelegen na de periode waarover de 

arbeidsongeschikte werknemer een aanvulling ontving conform artikel 5.2 van de CAO 
tellen niet meer mee bij de bepaling van de tien-jaren-eis zoals bedoeld in de artikelen 4 en 
5. 

 
Januari 2003 
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Artikel 7 

Dienstjaren 
 
Dienstjaren doorgebracht bij de landelijke centrales van woningcorporaties en daaraan 
gelieerde instellingen worden beschouwd als dienstjaren doorgebracht bij een werkgever. 
 
Januari 2003 
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Artikel 8 

De aanvraag 
 
1. De werknemer die gebruik wenst te maken van de in dit hoofdstuk neergelegde regeling 

dient zich daartoe ten minste drie maanden voor de gevraagde uittredingsdatum bij de 
werkgever aan te melden onder opzegging van zijn dienstverband conform de CAO. 
Uittreding is alleen mogelijk op de eerste dag van een kalendermaand. Indien zijn verzoek 
om uittreding door de Stichting niet wordt ingewilligd, zal het dienstverband ongewijzigd 
worden voortgezet. 

 
2. Het aanvraagformulier dient ten minste twee maanden voor de gevraagde uittredingsdatum 

in het bezit te zijn van de Stichting.  
 
De Stichting stuurt een afschrift van het aanvraagformulier aan het Pensioenfonds. Op de 
gevraagde uittredingsdatum gaat het door de werknemer bij het Pensioenfonds 
opgebouwde vroegpensioen in. 

 
3. De vorige leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op verzoeken tot 

wijziging van de gedeeltelijke uittreding. 
 
Januari 2003 
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Artikel 9 

Uitkeringsgrondslag 
 
1. Als grondslag voor de uitkering als bedoeld in dit hoofdstuk geldt het loon op jaarbasis 

zoals door de werkgever vastgesteld en opgegeven. Voor werknemers die op of na 1 
januari 1998 een loon genoten van ten hoogste de maximeringsgrens wordt voor de 
berekening van de uitkeringsgrondslag het loon op jaarbasis tot de maximeringsgrens in 
aanmerking genomen. De uitkeringsgrondslag wordt vastgesteld of opnieuw vastgesteld: 
a. bij de aanvang van elk kalenderjaar; 
 
b. bij aanvang van de dienstbetrekking. 

 
Indien de werknemer 50 jaar of ouder is en in het kader van demotie een lager betaalde 
functie aanvaardt waardoor zijn uitkeringsgrondslag daalt, dan kan zijn uitkeringsgrondslag 
- met inachtneming van de hierboven genoemde maximering - op het niveau direct 
voorafgaand aan de daling als gevolg van demotie op zijn verzoek blijven gehandhaafd.  
 

2. [mitigering geschrapt] 
 

3. Indien in (een deel van) de periode van tien jaar onmiddellijk voorafgaande aan de 
uittredingsdatum de tussen de werknemer en zijn werkgever overeengekomen wekelijkse 
arbeidsduur minder heeft bedragen dan de normale arbeidsduur, of gedeeltelijke uittreding 
heeft plaatsgevonden, wordt de volgens de voorgaande leden van dit artikel berekende 
uitkeringsgrondslag vastgesteld met toepassing van een gewogen parttimebreuk. 
 
Indien de werknemer echter in het kader van demotie zijn overeengekomen wekelijkse 
arbeidsduur heeft verlaagd, dan kan deze daling als gevolg van demotie op zijn verzoek 
buiten beschouwing blijven.  

 
4. De gewogen parttimebreuk wordt vastgesteld door rekening te houden met de 

parttimebreuken en de reeds plaatsgevonden gedeeltelijke uittreding die in de periode van 
tien jaren bedoeld in het derde lid voor de werknemer hebben gegolden en met de tijd 
gedurende welke zij hebben gegolden. 
 

5. Het gestelde in het eerste lid van dit artikel geldt niet voor werknemers die vóór  
2 januari 2000 conform dit hoofdstuk uittreden. 

 
Januari 2006 
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Artikel 10 

Rechten van een VUT-gerechtigde 
 
1. De Stichting willigt een verzoek om uittreding in als naar het oordeel van de Stichting aan 

alle voorwaarden is voldaan. De uitkering zal steeds ingaan op de eerste dag van een 
kalendermaand.  

 
2. De werknemer die voldoet aan het bepaalde in artikel 4 ontvangt een bruto-uitkering die op 

de ingangsdatum gelijk is aan het conform onderstaande tabel bepaalde percentage van de 
uitkeringsgrondslag, herleid tot een maandbedrag. 

 
 Tabel vaststelling uitkeringspercentage 

 Leeftijd waarop de uitkering ingaat 
Datum waarop de uitkering aanvangt ligt  

57 jaar 
 
58 jaar 

 
59 jaar 

 
60 jaar en 
ouder 

na 1-1-1998 maar uiterlijk op 1-1-1999 80 80 80 80 
na 1-1-1999 maar uiterlijk op 1-1-2000 70 70 70 70 
na 1-1-2000 maar uiterlijk op 1-1-2001 65 70 70 n.v.t. 
na 1-1-2001 maar uiterlijk op 1-1-2002 60 68,5 70 n.v.t. 
na 1-1-2002 maar uiterlijk op 1-1-2003 55 63 70 n.v.t. 
na 1-1-2003 maar uiterlijk op 1-1-2004 50 57 66,5 n.v.t. 
na 1-1-2004 maar uiterlijk op 1-1-2005 45 51,5 60 n.v.t. 

 
Voor een werknemer die voldoet aan de in artikel 3 en 4 gestelde voorwaarden geldt op het 
moment van uittreden ten minste het uitkeringspercentage van het moment waarop aan 
deze voorwaarden werd voldaan. 

 
3. Na ingang worden de krachtens dit hoofdstuk uitgekeerde VUT-uitkeringen verhoogd op 

hetzelfde tijdstip en met hetzelfde percentage als waarmee het Pensioenfonds de ingegane 
uitkeringen van vroegpensioen verhoogt. 

 
4. De uitkering zal in maandelijkse termijnen worden betaald. 
 
5. De uitkering zoals berekend conform lid 2 wordt geacht mede het vroegpensioen te 

omvatten dat de VUT-gerechtigde bij het Pensioenfonds heeft opgebouwd. Indien de VUT-
gerechtigde heeft deelgenomen aan een pensioenregeling, op grond waarvan vrijstelling 
van de verplichte deelneming in het Pensioenfonds bestaat, wordt op de VUT-uitkering het 
vroegpensioen in mindering gebracht dat de VUT-gerechtigde bij het Pensioenfonds zou 
hebben opgebouwd als de VUT-gerechtigde, in de periode van deelname aan de 
pensioenregeling op grond waarvan vrijstelling bestaat, VUT-gerechtigde van het 
Pensioenfonds zou zijn geweest. 

 
6. In geval van verhoging van het uittredingspercentage zal voor de berekening van de 

verhoging van de uitkering conform de tabel in lid 2 van dit artikel van de hieronder 
genoemde data het hoogste uitkeringspercentage in acht worden genomen, rekening 
houdend met de leeftijd op het moment van verhoging: 
- de datum waarop aan de voorwaarden wordt voldaan en 
- de datum waarop het uitkeringspercentage wordt verhoogd. 
 
Indien de verhoging plaatsvindt na 1 januari 2005 zal voor de berekening van de verhoging 
van de uitkering het uitkeringspercentage in acht worden genomen dat volgens de tabel in 
lid 2 gold op 1 januari 2005, behorend bij de leeftijd op 1 januari 2006. Indien de in de 
vorige zin bedoelde leeftijd hoger is dan 59 jaar wordt een uitkeringspercentage van 70 in 
acht genomen. Indien de verhoging plaatsvindt na 1 januari 2006 zal het betreffende 
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uitkeringspercentage verhoogd worden op basis van collectief actuarieel neutrale factoren 
waarbij rekening wordt gehouden met de periode van 1 januari 2006 tot de datum waarop 
de verhoging plaatsvindt. 

 
Januari 2006 
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Artikel 11 

Inhoudingen 
 
Door de Stichting worden - voor zover dit uit wettelijke bepalingen voortvloeit - op de krachtens 
dit hoofdstuk toegekende uitkeringen ingehouden: 

a. de verschuldigde loonbelasting en de procentuele premies voor AOW, ANW en AWBZ; 
b. de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet; 
c. 80% van het werknemersdeel van de pensioenpremie volgens de verplichte regeling 

van het Pensioenfonds, respectievelijk volgens de elders verzekerde voor de VUT-
gerechtigde bij zijn werkgever geldende pensioenregeling. 

 
Januari 2006 
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Artikel 12 

Financiële verplichtingen van de Stichting respectievelijk de werkgever 
 
1. De Stichting neemt voor haar rekening: 

 
a. de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet.    
 
b. het resterende deel van het in artikel 11, onder c bedoelde werknemersdeel van de 

verschuldigde pensioenpremie, vermeerderd met het werkgeversdeel van de in 
genoemd artikel bedoelde pensioenpremie, voorzover de VUT-gerechtigde niet 
verzekerd is bij het Pensioenfonds. 
 

2. De Stichting betaalt aan de VUT-gerechtigde die vóór 1 januari 2005 is uitgetreden de 
ingevolge de Wet overheveling opslagpremies verschuldigde overhevelingstoeslag. De 
Stichting zal vanaf het moment van afschaffing van deze overhevelingstoeslag voorzien in 
een voor de Stichting kostenneutrale vervangende toeslag, voor zover dit naar de mening 
van het bestuur nodig is om de voor de VUT-gerechtigde door de afschaffing van die wet 
ontstane nadelige inkomsteneffecten te compenseren. 

 
3. De Stichting neemt aan pensioenpremie voor een voor de VUT-gerechtigde bij zijn 

werkgever geldende pensioenregeling maximaal voor haar rekening, het bedrag dat de 
Stichting voor haar rekening zou nemen, indien de VUT-gerechtigde in de verplichte 
regeling van het Pensioenfonds zou deelnemen. 
 

4. De op het moment van uittreding bestaande pensioen- respectievelijk 
zorgverzekeringen(en) worden door de werkgever tot de pensioendatum voortgezet. Het 
deel van de kosten voor de zorgverzekering ingevolge de Zorgverzekeringswet dat na 
toepassing van de voorgaande leden niet voor rekening van de VUT-gerechtigde of de 
Stichting komt, komt ten laste van de werkgever. Het deel van de pensioenpremie, dat na 
toepassing van artikel 11 en de voorgaande leden niet voor rekening van de VUT-
gerechtigde of de Stichting komt, komt ten laste van de werkgever, voorzover de VUT-
gerechtigde niet is verzekerd bij het Pensioenfonds. 
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Artikel 13 

Tijdstip uitkering 
 
De eerste uitkering geschiedt over de maand waarin de uittreding heeft plaatsgevonden. Het 
tijdstip van de betaling ligt in de tweede helft van de maand waarover de uitkering verschuldigd 
is. 
 
Januari 2003 
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Artikel 14 

Vermindering respectievelijk wijziging van rechten 
 
Wanneer de VUT-gerechtigde bij het begin van of tijdens de uitkeringsperiode van de VUT-
uitkering in aanmerking komt voor doorbetaling van loon wegens ziekte of voor een uitkering 
krachtens de WAO, WIA, WW, Toeslagenwet of IOAW alsmede eventueel het (aanvullend) 
arbeidsongeschiktheidspensioen en/of het aanvullend invaliditeitspensioen en/ of het WIA-
pluspensioen, en/of een WGA-hiaataanvulling en/of het WIA-excedentpensioen zoals bedoeld 
in artikel 5.2 van de CAO, dan dient hij zulks te melden aan de Stichting. 
 
Het doorbetaalde loon, c.q. de WAO-, WIA-, WW- of Toeslagenwet- of IOAW-uitkering, 
alsmede eventueel het (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen en/of het aanvullende 
invaliditeitspensioen en/ of het WIA-pluspensioen en/ of een WGA-hiaataanvulling en/of het 
WIA-excedentpensioen zoals bedoeld in artikel 5.2 van de CAO, worden in mindering gebracht 
op de door de Stichting te verstrekken uitkering. De VUT-gerechtigde is verplicht elke wijziging 
in de hoogte van het doorbetaalde loon, c.q. in de hoogte van de WAO-, WIA-, WW- of 
Toeslagenwet- of IOAW-uitkering alsmede eventueel het (aanvullend) 
arbeidsongeschiktheidspensioen en/of het aanvullende invaliditeitspensioen en/ of het WIA-
pluspensioen en/ of een WGA-hiaataanvulling en/of het WIA-excedentpensioen zoals bedoeld 
in artikel 5.2 van de CAO, direct aan de Stichting te melden. 
 
Januari 2006 
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Artikel 15 

Voorwaarden voor uittreding 
 
1. Om voor een uitkering in de zin van dit hoofdstuk in aanmerking te komen dient de 

werknemer op het moment dat hij uittreedt te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

a. de werknemer is geboren vóór 1 januari 1950 en was op 31 december 1997 in 
dienst van een werkgever, en 

 
b. de werknemer maakt geen gebruik van de in hoofdstuk II beschreven overgangs-

VUT-regeling; 
 
c. de werknemer heeft gedurende 10 jaren direct voorafgaande aan de datum van 

uittreden ononderbroken in dienstverband gewerkt bij een of meer werkgevers met 
inachtname van het bepaalde in lid 2, en 

 
d. de werknemer is vanaf 1 januari 1998 tot de ingangsdatum van de uitkering 

krachtens dit hoofdstuk onafgebroken in dienst gebleven van een werkgever als 
bedoeld in artikel 1 van dit reglement, en 

 
e. op de datum van aanvang van de VUT-uitkering gaat het vroegpensioen, dat de 

werknemer bij het Pensioenfonds dan wel bij het uitvoeringsorgaan van de 
bijzondere vroegpensioenregeling op grond waarvan vrijstelling van de verplichte 
deelneming in het Pensioenfonds bestaat, heeft opgebouwd in zijn geheel in, 
ofwel de werknemer maakt in gelijke mate als bepaald krachtens artikel 18 gebruik 
van de mogelijkheid tot deeltijdpensionering zoals geregeld in het 
pensioenreglement van het Pensioenfonds dan wel van het uitvoeringsorgaan van 
de bijzondere vroegpensioenregeling op grond waarvan vrijstelling van de 
verplichte deelneming in het Pensioenfonds bestaat. 

 
2. Een onderbreking van het dienstverband van beperkte duur buiten de schuld van de 

werknemer, of een onderbreking niet langer dan drie maanden, kan voor de bepaling 
van de eis van een ononderbroken dienstverband zoals bedoeld in lid 1 sub 4 en de 
tien-jaren-eis als bedoeld in lid 1 sub 3, door het bestuur buiten beschouwing worden 
gelaten. 
 
Dienstjaren doorgebracht bij de landelijke centrales van woningcorporaties en daaraan 
gelieerde instellingen worden beschouwd als dienstjaren doorgebracht bij een 
werkgever. 

 
3. De Stichting willigt een verzoek om uittreding in als naar het oordeel van de Stichting 

aan alle voorwaarden is voldaan. De uitkering zal steeds ingaan op de eerste dag van 
een kalendermaand. 

 
4. Een werknemer die minder dan de in lid 1 sub 3 bedoelde periode bij een of meer 

werkgevers werkzaam is geweest, kan vanaf de eerste dag van de maand 
samenvallend met of volgend op de 60ste verjaardag volledig uittreden indien de 
werkgever een door het bestuur vast te stellen kostendekkende bijdrage in de 
uitkeringslasten voor deze werknemer heeft betaald. 

 
5. Een werknemer die op 1 januari 1998 reeds de 60-jarige leeftijd heeft bereikt doch pas 

na 1 januari 2000 voldoet aan het gestelde onder lid 1 sub 3 van dit artikel, kan tevens 
gebruik maken van een uitkering in de zin van dit artikel met inachtneming van het 
eerste lid van dit artikel. 
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6. Uitgezonderd van de in dit hoofdstuk neergelegde regeling zijn werknemers die onder 
een afvloeiingsregeling of non-activiteitsregeling vallen. 

 
7. Volledige uittreding volgens de regeling zoals bedoeld in dit artikel is slechts mogelijk 

wanneer de werknemer op het moment dat hij uittreedt het dienstverband bij een 
werkgever heeft beëindigd. 
 
Gedeeltelijke uittreding zoals bedoeld in artikel 17, is slechts mogelijk wanneer 
werkgever en werknemer in overleg schriftelijk een met de gedeeltelijke uittreding 
corresponderende vermindering van de overeengekomen arbeidstijd zijn 
overeengekomen. 

 
8. [geschrapt] 

 
Januari 2006 
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Artikel 16 

Berekening van de VUT-uitkering 
 
1. Berekening VUT-uitkering bij ingang op de 60-jarige leeftijd 

De VUT-uitkering is bij ingang van de uitkering op de eerste dag van de maand 
samenvallend met of volgende op de 60ste verjaardag gelijk aan het conform onderstaande 
formule berekende bedrag: 

 
 
                                      73,5  
opgebouwd VP   x  __________    -/-VP 
 
                                     j x 2,1 
 

 
 In bovenstaande formule wordt verstaan onder: 
 
VP: het vroegpensioen dat de VUT-gerechtigde vanaf de ingangsdatum ontvangt van het 

Pensioenfonds. Indien de VUT-gerechtigde heeft deelgenomen aan een (vroeg-) 
pensioenregeling, op grond waarvan vrijstelling van de verplichte deelneming in het 
Pensioenfonds bestaat, wordt mede tot het VP gerekend het door de Stichting 
berekende vroegpensioen dat de VUT- gerechtigde bij het Pensioenfonds zou hebben 
opgebouwd als de VUT- gerechtigde, in de periode van deelname aan de vrijgestelde 
(vroeg-) pensioenregeling, VUT-gerechtigde van het Pensioenfonds zou zijn geweest; 

 
Indien de uittredingsdatum ligt voor 1 januari 2008 en in (een deel van) de periode van 
tien jaar onmiddellijk voorafgaande aan de uittredingsdatum de tussen de werknemer en 
zijn werkgever overeengekomen wekelijkse arbeidsduur minder heeft bedragen dan de 
normale arbeidsduur, of gedeeltelijke uittreding is toegekend, wordt het in de vorige 
volzin bedoelde vroegpensioen gedeeld door een gewogen parttimebreuk. Deze 
gewogen parttimebreuk wordt vastgesteld door rekening te houden met de 
parttimebreuken die in de periode vanaf 1 januari 1998 tot de uittredingsdatum voor de 
werknemer hebben gegolden en met de tijd gedurende welke zij hebben gegolden. 
Vervolgens wordt het aldus berekende vroegpensioen vermenigvuldigd met een 
gewogen parttimebreuk, welke wordt vastgesteld door rekening te houden met de 
parttimebreuken, die in de periode van tien jaren direct voorafgaand aan de 
uittredingsdatum voor de werknemer hebben gegolden. 
 

j: het in maanden nauwkeurig berekende aantal jaren vanaf 1 januari 1998 tot de datum 
van ingang van de VUT-uitkering. 

 
Op de hierboven in dit lid bedoelde VUT-uitkering bestaat uitsluitend recht indien de 
werknemer zijn vroegpensioen, dat is opgebouwd bij het Pensioenfonds dan wel bij het 
uitvoeringsorgaan van de (vroeg-) pensioenregeling op grond waarvan vrijstelling van 
deelname aan het Pensioenfonds is verkregen, volledig laat ingaan. 

 
Het gedeelte van de VUT-uitkering dat gelijk is aan het bedrag dat wordt gevonden door 
de VUT-uitkering te verminderen met een bedrag berekend conform bovenstaande 
formule waarin de breuk 73,5/(jx2,1) is vervangen door de breuk 70/(jx2) is bestemd als 
vergoeding van de kosten voor de zorgverzekering ingevolge de Zorgverzekeringswet. 
 
[mitigering geschrapt] 
 
Voor de toepassing van dit artikel wordt het loon vastgesteld of opnieuw vastgesteld: 
a. bij aanvang van elk kalenderjaar; 
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b. bij aanvang van de dienstbetrekking. 
 

2. Berekening VUT-uitkering bij ingang vóór de 60-jarige leeftijd 
Indien de ingangsdatum van de VUT-uitkering ligt vóór de eerste dag van de maand 
samenvallend met of volgend op die waarin de werknemer de 60-jarige leeftijd bereikt, 
wordt het getal 73,5 in de in lid 1 opgenomen formule verlaagd met 2,1 voor ieder in 
maanden nauwkeurig vastgesteld jaar dat de ingangsdatum vroeger ligt dan de eerste dag 
van de maand samenvallend met of volgend op die waarin de werknemer de 60-jarige 
leeftijd bereikt. 
 

3. Berekening VUT-uitkering bij ingang na de 60-jarige leeftijd / maximering 
Indien de ingangsdatum van de VUT-regeling ligt na de eerste dag van de maand 
samenvallend met of volgend op de 60ste verjaardag en de werknemer die vóór 1 januari 
1950 is geboren en voldoet aan de in artikel 15 lid 1 gestelde voorwaarden, wordt in de in 
lid 1 van dit artikel beschreven formule het getal 73,5 verhoogd op basis van het 
percentage waarmee het vroegpensioen van de VUT-gerechtigde door het Pensioenfonds 
wordt of - bij deelname aan een bijzondere pensioenvoorziening op grond waarvan 
vrijstelling van deelneming in het Pensioenfonds is verkregen - zou worden verhoogd 
wegens het uitstel van het vroegpensioen in de periode gelegen tussen de datum waarop 
wordt voldaan aan de in artikel 15 lid 1 gestelde voorwaarden doch niet voor de eerste dag 
van de maand samenvallend met of volgend op de 60ste verjaardag en de ingangsdatum 
van het vroegpensioen.  

 
Het bepaalde in de vorige volzin is uitsluitend van toepassing indien de werknemer op de 
datum van aanvang van de VUT-uitkering het vroegpensioen, dat is opgebouwd bij het 
Pensioenfonds dan wel bij de uitvoerder van de bijzondere pensioenregeling op grond 
waarvan vrijstelling van deelname aan het Pensioenfonds is verkregen, volledig laat 
ingaan. 
 
Indien en voorzover op de uitgestelde ingangsdatum van de VUT-uitkering de som van: 
a. de VUT-uitkering, en  
b. het vroegpensioen dat de VUT-gerechtigde van het Pensioenfonds ontvangt, en/of 
c. het door de Stichting berekende vroegpensioen dat de VUT-gerechtigde bij het 

Pensioenfonds zou hebben opgebouwd als de VUT-gerechtigde in perioden van 
deelname aan een bijzondere vroegpensioenregeling, op grond waarvan vrijstelling van 
de verplichte deelneming in het Pensioenfonds bestaat, deelnemer aan het 
Pensioenfonds zou zijn geweest, uitstijgt boven 100% van het laatstelijk vastgestelde 
loon (12 maal het vaste maandloon vermeerderd met de vakantietoeslag en inclusief de 
vergoeding voor bereikbaarheidsdienst ingevolge artikel 3.6 van de CAO volgens een 
van tevoren vastgesteld jaarrooster) wordt het meerdere aangewend voor extra 
ouderdomspensioen in de pensioenregeling van het Pensioenfonds, voor zover de 
fiscale grenzen voor het ouderdomspensioen als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 
1964 niet worden overschreden. De in de vorige volzin bedoelde aanwending vindt niet 
plaats indien de werknemer, na melding door de stichting van de overschrijding, binnen 
de door het bestuur gestelde termijn heeft aangegeven het meerdere niet te willen 
aanwenden voor een hoger ouderdomspensioen. In dat geval wordt dit deel van de 
VUT-uitkering op de ingangsdatum ineens uitgekeerd onder inhouding van belastingen 
en  heffingen. 

Indien de werknemer vóór 1 januari 2006 de 60-jarige leeftijd heeft bereikt en na 1 januari 
2006 zijn VUT-uitkering laat ingaan, is over de periode vóór 1 januari 2006 onderdeel a tot 
en met c van dit lid niet van toepassing. Gedurende deze periode blijft artikel 16 lid 3 van 
het toen geldende Overgangs- en Ingroei-VUT-reglement van toepassing. 

 
Indien sprake is van arbeidsongeschiktheid zal het loon, voor het percentage dat recht 
bestaat op premievrije deelneming op grond van artikel 21 dan wel artikel 22 van het 
reglement van het Pensioenfonds, of zou bestaan indien de VUT-gerechtigde deelnemer  
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was in de pensioenregeling van het Pensioenfonds, worden gebaseerd op het loon zoals 
bedoeld in artikel 21 lid 3 dan wel artikel 22 lid 3 van het reglement van het Pensioenfonds. 
 
Indien de uittredingsdatum ligt voor 1 januari 2008 en in (een deel van) de periode van tien 
jaar onmiddellijk voorafgaande aan de uittredingsdatum de tussen de werknemer en zijn 
werkgever overeengekomen wekelijkse arbeidsduur minder heeft bedragen dan de 
normale arbeidsduur, of gedeeltelijke uittreding is toegekend, wordt het in de vorige volzin 
bedoelde loon gedeeld door de parttimebreuk die wordt verkregen door de 
overeengekomen wekelijkse arbeidsduur te delen door de normale wekelijkse arbeidsduur 
en vermenigvuldigd met een gewogen parttimebreuk. Deze gewogen parttimebreuk wordt 
vastgesteld door rekening te houden met de parttimebreuken die in de periode van 1 
januari 1998 tot de uittredingsdatum voor de werknemer hebben gegolden en met de tijd 
gedurende welke zij hebben gegolden.  

 
4. Berekening VUT-uitkering die niet voor de 65-jarige leeftijd ingaat 

Indien de ingangsdatum van de VUT-uitkering niet één maand vóór de 65-jarige leeftijd ligt 
dan wordt de waarde van de conform lid 3 verhoogde VUT-uitkering aangewend voor extra 
ouderdomspensioen in de pensioenregeling van het Pensioenfonds, tenzij de werknemer 
hier binnen de door het bestuur van de stichting aangegeven termijn geen toestemming 
voor geeft. Deze aanwending vindt plaats voor zover de fiscale grenzen voor het 
ouderdomspensioen als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 niet worden 
overschreden. Het eventuele meerdere wordt onder inhouding van belastingen en 
heffingen uitgekeerd aan de werknemer. 
Indien de werknemer geen toestemming geeft voor de overdracht van de waarde van de 
VUT-uitkering aan het pensioenfonds zal deze waarde, onder inhouding van belastingen en 
heffingen, worden uitgekeerd aan de werknemer. 

  
5. Overhevelingstoeslag 

De Stichting betaalt aan de VUT-gerechtigde die vóór 1 januari 2005 is uitgetreden de 
ingevolge de Wet overheveling opslagpremies verschuldigde overhevelingstoeslag, 
berekend over de VUT- uitkering en over het vroegpensioen dat door het Pensioenfonds 
wordt uitbetaald. De Stichting zal ingeval van afschaffing of verlaging van de krachtens 
voornoemde wet verleende toeslag voorzien in een voor de Stichting kostenneutrale 
vervangende toeslag, voorzover dit naar de mening van het bestuur nodig is om de voor de 
VUT-gerechtigde door de afschaffing van die wet ontstane nadelige inkomsteneffecten te 
compenseren. 

 
6. Pensioenverzekering en zorgverzekering  
 De op het moment van uittreding bestaande pensioen- respectievelijk zorgverzekering(en) 

voor de betrokkene worden door de werkgever tot de pensioendatum voortgezet.  
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Artikel 17 

Hoogte van de VUT-uitkering bij gedeeltelijke uittreding 
 
1. De werknemer die voldoet aan de voorwaarden van artikel 15 kan, indien toepassing wordt 

gegeven aan deeltijdpensionering in de zin van artikel 19 van het pensioenreglement van 
het Pensioenfonds, onder de voorwaarden van dit artikel gedeeltelijk van de aanspraak op 
vervroegde uittreding gebruik maken.  

 
Voor die werknemer die vóór 1 januari 2006 gedeeltelijk is uitgetreden uit hoofde van de 
toen geldende Overgangs- en Ingroei-VUT-regeling geldt dat ten aanzien van de vóór deze 
datum ingegane uitkering en het daarmee samenhangende (gedeeltelijke) 
uittredingspercentage het toen geldende reglement van toepassing blijft. Bij een verhoging 
van het uittredingpercentage op of na 1 januari 2006 is voor het deel van de uitkering dat 
na deze datum ingaat het onderhavige artikel van toepassing, met dien verstande dat bij de 
verhoging van de uitkering over de periode vóór 1 januari 2006 artikel 16 lid 3 van het toen 
geldende Overgangs- en Ingroei-VUT-reglement van toepassing blijft. 

 
2. Berekening VUT-uitkering bij gedeeltelijke uittreding vóór de 60-jarige leeftijd 

Bij gedeeltelijk vervroegde uittreding vóór de eerste dag van de maand samenvallend met 
of volgend op die waarin de 60-jarige leeftijd wordt bereikt, wordt de VUT-uitkering zoals 
die conform artikel 16 lid 2 bij volledige uittreding zou worden berekend, vastgesteld naar 
evenredigheid van de mate waarin zijn/haar aantal te werken uren op kalenderjaarbasis 
wordt verminderd, zulks volgens onderstaande tabel: 

 
mate van uittreding uitkeringspercentage 
90%    90% van X 
80%    80% van X 
70%    70% van X 
60%    60% van X 
50%    50% van X 
40%    40% van X 
30%    30% van X 
20%    20% van X 
10%    10% van X 
 
In bovenstaande tabel wordt met X bedoeld de VUT-uitkering die wordt gevonden door 
toepassing van artikel 16 lid 2. 
 

3. Berekening VUT-uitkering bij gedeeltelijke uittreding op of na de 60-jarige leeftijd 
 

Bij gedeeltelijk vervroegde uittreding op of na de eerste dag van de maand samenvallend 
met of volgend op die waarin de 60-jarige leeftijd wordt bereikt, wordt de VUT-uitkering 
zoals die bij volledige uittreding zou worden berekend, vastgesteld naar evenredigheid van 
de mate waarin zijn/haar aantal te werken uren op kalenderjaarbasis wordt verminderd, 
zulks volgens onderstaande tabel: 

 
mate van uittreding uitkeringspercentage 
90%    90% van Y 
80%    80% van Y 
70%    70% van Y 
60%    60% van Y 
50%    50% van Y 
40%    40% van Y 
30%    30% van Y 
20%    20% van Y 
10%    10% van Y 
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In bovenstaande tabel wordt met Y bedoeld de VUT-uitkering die wordt gevonden door 
toepassing van artikel 16 lid 1 dan wel - indien van toepassing - artikel 16 lid 3. 
 

4. De mate van uittreding kan met instemming van de werkgever door de VUT-gerechtigde 
worden vergroot. Indien de mate van uittreding wordt vergroot tot 100% is geen instemming 
van de werkgever benodigd. De Stichting moet twee maanden voor het tijdstip van wijziging 
daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld. Een wijziging kan uitsluitend ingaan per de 
eerste van een maand.  

5. Zodra het dienstverband van de werknemer die gebruik maakt van de deeltijd 
uittredingsregeling eindigt, wordt de gedeeltelijke uittreding van rechtswege omgezet in een 
volledige uittreding volgens deze VUT-regeling. 
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Artikel 17a 

Inhoudingen 
 
Door de Stichting worden op de krachtens dit hoofdstuk toegekende uitkeringen ingehouden: 
 
a. de verschuldigde loonbelasting en de procentuele premies voor AOW, ANW en AWBZ; 
b. de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringwet. 
 
Januari 2006 
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Artikel 18 

Anticumulatie van VUT-uitkering en arbeidsongeschiktheidsuitkering 
 
1. Voor een VUT-gerechtigde, die bij ingang van de VUT-uitkering arbeidsongeschikt is in de 

zin van de WAO of de WIA, geldt het bepaalde in de volgende volzin. 
Zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt, wordt de VUT-uitkering verminderd met de 
ontvangen WAO-uitkering respectievelijk WIA-uitkering (voorzover deze betrekking heeft op 
loon verdiend bij een werkgever), met ontvangen (aanvullend) 
arbeidsongeschiktheidspensioen, invaliditeitspensioen, WIA-pluspensioen, een WGA-
hiaataanvuling en met WIA-excedentpensioen voorzover dit nog niet op het vroegpensioen 
in mindering is gebracht. 
 
Ingeval van vermindering van de WAO-uitkering respectievelijk de WIA-uitkering wegens 
het niet voldoen aan de voorschriften van de uitkeringsinstantie wordt door de Stichting de 
in dit artikel neergelegde anticumulatiebepaling toegepast alsof de WAO-uitkering 
respectievelijk de WIA-uitkering niet verminderd is door de uitkeringsinstantie. 

 
2. Wanneer de VUT-gerechtigde bij het begin van of tijdens de uitkeringsduur van de VUT-

uitkering in aanmerking komt voor een uitkering uit hoofde van de WAO of de WIA dan 
dient hij zulks te melden aan de Stichting. 
De VUT-gerechtigde is verplicht elke wijziging in de WAO-uitkering respectievelijk de WIA-
uitkering direct aan de Stichting te melden. 
Indien en zodra een VUT-gerechtigde een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen, 
invaliditeitspensioen, WIA-pluspensioen, een WGA-hiaataanvulling of WIA-
excedentpensioen ontvangt krachtens een pensioenregeling dient hij dit aan de Stichting te 
melden. 
 

3. Wanneer een VUT-gerechtigde tijdens de eerste maand van uitkering van zijn VUT-
uitkering recht heeft op doorbetaling van loon wegens ziekte dient hij zulks te melden aan 
de Stichting. De VUT-gerechtigde is verplicht elke wijziging in de hoogte van het wegens 
ziekte doorbetaalde loon of in de grootte van het tijdens arbeidsongeschiktheid 
doorbetaalde loon direct aan de Stichting te melden. 
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Artikel 19 

Verplichtingen van de werkgever 
 
Iedere werkgever is verplicht, op de tijdstippen, op de wijze en over de tijdvakken als door de 
Stichting bepaald, aan de Stichting opgave te doen van de namen en de geboortedata van de 
bij hem in dienst zijnde werknemers die bij voortzetting van hun dienstverband in aanmerking 
komen voor deelname aan de in hoofdstuk III neergelegde Ingroei-VUT-regeling, alsmede van 
de hoogte van het door die werknemers genoten loon. De werkgever is verplicht de in de 
vorige volzin bedoelde opgave vergezeld te laten gaan van een goedkeurende 
accountantsverklaring, indien de Stichting daarom verzoekt. 
 
Januari 2003 
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Artikel 20 

Indexering 
 
Na ingang worden de krachtens dit hoofdstuk uitgekeerde VUT-uitkeringen verhoogd op 
hetzelfde tijdstip en met hetzelfde percentage als waarmee het Pensioenfonds de ingegane 
uitkeringen van vroegpensioen verhoogt. 
 
Januari 2003 



Reglement SVW 

 
 

30 

Artikel 21 

Terugvordering, beëindiging 
 
Indien de VUT-uitkering die de werknemer heeft ontvangen te hoog of ten onrechte is 
vastgesteld, kan deze uitkering ten dele of geheel worden teruggevorderd. 
 
Het bestuur is in deze gevallen bevoegd om de uitkering te verminderen of te beëindigen. 
 
Januari 2006 
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Artikel 22 

Controle 
 
De Stichting zal controle uitoefenen op de naleving van de voorwaarden. 
 
Januari 2003 
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Artikel 23 

Beëindiging uitkeringen 
 
De uitkering wordt beëindigd op de pensioendatum van de VUT-gerechtigde. 
 
Bij overlijden van de VUT-gerechtigde vóór de pensioendatum eindigt de uitkering op de 
laatste dag van de maand waarin het overlijden plaatsvond. In dit geval wordt aan de 
nagelaten betrekkingen zoals omschreven in artikel 7:674 van het Burgerlijk Wetboek een 
overlijdensuitkering verstrekt. Deze uitkering is gelijk aan een bedrag van één maal de hoogte 
van de uitkering van de maand waarin het overlijden van de VUT-gerechtigde plaatsvond. 
 
Januari 2003 
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Artikel 24 

Hardheidsclausule 
 
In gevallen waarin toepassing van de regeling tot onbillijkheden leidt, kan het bestuur een 
beslissing in afwijking van de bepalingen van het reglement nemen. 
 
Januari 2003 
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Artikel 25 

Verplichting tot opgave van gegevens 
 
Verplichting tot opgave van gegevens 
 
1. De werknemer die een verzoek om vervroegde uittreding indient, en zijn werkgever 

zijn verplicht de door de administrateur voor de behandeling van de aanvraag 
benodigde gegevens te verstrekken.  
De werknemer die een uitkering ingevolge de regeling geniet, is verplicht om aan de 
administrateur opgave te doen van die gegevens, die de administrateur voor de 
uitvoering van dit reglement behoeft. 

 
De werknemer is verplicht de administrateur op diens verzoek te machtigen tot het 
verkrijgen van gegevens in het kader van controle op inkomsten naast de VUT-
uitkering. 
 

2. Indien de administrateur na tweemaal een schriftelijk verzoek hiertoe gedaan te 
hebben, van de VUT-gerechtigde geen opgave heeft ontvangen van de gegevens 
zoals omschreven in artikel 26 lid 2 van dit reglement, is de administrateur gerechtigd 
tot het schorsen van de uitbetaling van een uitkering uit hoofde van de Overgangs- of 
Ingroei-VUT-regeling, totdat van de VUT-gerechtigde de gevraagde gegevens alsnog 
zijn ontvangen.  

 
April 2007 
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Artikel 26 

Nevenverdiensten 
 
1. Inkomsten verkregen uit arbeid, zelfstandig beroep of uit een uitzend-, detacherings- of 

een ander bemiddelingscontract worden op de krachtens dit reglement verstrekte 
uitkeringen in mindering gebracht, voorzover deze inkomsten, tezamen met de VUT-
uitkering en (aanvullend) vroegpensioen waaronder mede wordt verstaan extra 
vroegpensioen verkregen door uitruil van ouderdomspensioen en uitkeringen uit een 
door de werkgever toegezegde stamrechtverzekering, het laatstgenoten 
ongemaximeerde vroegpensioengevend jaarloon, rekening houdend met een 
parttimebreuk, te boven gaan. 
Uitgezonderd hiervan zijn: 

a. inkomsten die door de werknemer reeds op 55-jarige leeftijd of bij uittreden voor de 
57-jarige leeftijd 2 jaren voor de ingangsdatum van de VUT-uitkering werden 
genoten en door hem bij het bereiken van die leeftijd zijn gemeld aan de Stichting, 
of 

b. vergoedingen die worden genoten voor werkzaamheden als bestuurslid (niet zijnde 
directeur) of als lid van een toezichthoudend orgaan bij een werkgever als bedoeld 
in artikel 1, of werkzaamheden verricht voor een visitatiecommissie, een stichting 
voor beheer van visitatiecommissies of een wooninvesteringsfonds of 
werkzaamheden verricht door een oud-statutair-directeur als personal coach van 
een statutair directeur. 

 
 Onder inkomsten uit arbeid wordt mede verstaan inkomsten verkregen uit een stijging 

van het deeltijddienstverband na ingang van het deeltijdvroegpensioen. 
 
2. De VUT-gerechtigde is verplicht om zijn inkomsten uit arbeid en de wijzigingen die zich 

hierin voordoen, te melden aan de Stichting. Voorts is de VUT-gerechtigde verplicht, 
op verzoek van de Stichting, naar waarheid informatie te verstrekken over de 
werkzaamheden en de daaruit genoten inkomsten. 

 
Oktober 2006 
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Artikel 27 

Slotbepaling 
 
In onvoorziene gevallen beslist het bestuur. 
 
Januari 2003 
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Artikel 28 

Fiscale toets 
 
In het geval dat het hanteren van dit reglement onbedoeld leidt tot een fiscale bovenmatigheid 
en/of niet in overeenstemming blijkt te zijn met de opvatting van de fiscus en/of de 
belastingrechter, dan is de stichting bevoegd zich neer te leggen bij het standpunt van de 
belastinginspecteur dan wel de uitspraak van de belastingrechter en het reglement met 
terugwerkende kracht zodanig aan te passen dat deze op basis van geldende fiscale 
wetgeving en jurisprudentie wel aanvaardbaar is. 
 
Januari 2006 
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Artikel 29 

Inwerkingtreding 
 
Alle reglementsbepalingen die betrekking hebben op de Overgangs- en Ingroei-VUT-regeling 
treden op 1 januari 1998 in werking. De Overgangs- en Ingroei-VUT-regeling is laatstelijk 
gewijzigd met ingang van 1 januari 2012. 
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