Addendum op
Pensioenreglement II Abbott
Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Januari 2012

Bestemd voor: De werknemers die op 1 januari 2012 in dienst zijn van Abbott Healthcare
B.V., Abbott Healthcare Products B.V., Abbott Biologicals B.V. en Abbott Products B.V. en
vallen onder de CAO van “Abbott Healthcare Products B.V.” en die op 31 december 2011
deelnemer waren in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Abbott Healthcare.

I
Met ingang van 1 januari 2012 bent u opgenomen als deelnemer in de pensioenregeling volgens
Pensioenreglement II Abbott, zoals uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland.
Onder deelnemingstijd wordt derhalve verstaan de jaren gelegen tussen 1 januari 2012 en de
pensioenrichtdatum.
II
Indien u overlijdt voor de pensioenrichtdatum tijdens het deelnemerschap, vindt er een uitkering
van een extra partner- en wezenpensioen plaats als de hoogte van het uit te keren partner- en
wezenpensioen volgens de Basis Module en (indien van toepassing) de Beschikbare Premie Module
uit hoofde van Pensioenreglement II (A) vermeerderd met uw premievrije aanspraak op partneren wezenpensioen bij Delta Lloyd (B) kleiner is dan de hoogte van het op 31 december 2011 in het
vooruitzicht gestelde partner- en wezenpensioen dat uitgekeerd zou worden indien het
deelnemerschap in de volgende op 31 december 2011 geldende pensioenregelingen van Stichting
Pensioenfonds Abbott Healthcare vanaf die datum ongewijzigd zou zijn voortgezet (C):
 Pensioenreglement 2005 d.d. 1 december 2010;
 Pensioenreglement voor de aanvullende regeling d.d. 28 oktober 2010;
 Pensioenreglement voor de beschikbare premieregeling d.d. 28 oktober 2010;
 Pensioenreglement voor de compensatieregeling d.d. 28 oktober 2010.
Als het verschil tussen C en de som van A en B nul is of negatief, vindt er geen uitkering plaats. Als
het verschil positief is, is de hoogte van de extra uitkering gelijk aan de hoogte van het verschil.
Bij de bepaling van deze garantie wordt rekening gehouden met de maximale hoogte van de
pensioenen zoals omschreven in artikel 29 van het pensioenreglement.
Op dit extra partner- en wezenpensioen worden geen toeslagen verleend. Het bepaalde in artikel
32 van Pensioenreglement II is derhalve niet van toepassing. Bij beëindiging van het
deelnemerschap anders dan door overlijden voor de pensioenrichtdatum vervalt de aanspraak op
deze extra uitkering. Bij scheiding dan wel beëindiging partnerrelatie verkrijgt de ex-partner geen
aanspraak op deze extra uitkering.
III
Indien uw pensioengevend salaris meer bedraagt dan de beschikbare premie salarisgrens als
bedoeld in Pensioenreglement II, neemt u eveneens deel aan de Beschikbare Premie Module voor
het salarisdeel boven genoemde grens. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 van
Pensioenreglement II geldt voor u een totale bijdrage van de pensioengrondslag II volgens
onderstaande staffel:
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Leeftijd

Totale bijdrage

15-19
20-24

X
6,93%

25-29
30-34

8,33%
9,84%

35-39
40-44

11,95%
14,46%

45-49
50-54

17,37%
21,08%

55-59
60-65

25,5%
31,12%
IV

Indien u op of na 1 januari 2012 een basis jaarinkomen (pensioengevend salaris) heeft van meer
dan € 63.780,00, is voor de Beschikbare Premie Module de werknemersbijdrage per 1 januari 2012
of de latere datum waarop uw basis jaarinkomen meer bedraagt dan voornoemd bedrag gelijk aan
een percentage van de pensioengrondslag II van Pensioenreglement II overeenkomstig het
bepaalde in onderstaande tabel:
Jaartal (per 1 januari)

Bijdrage werknemer als percentage van
pensioengrondslag II

2012
2013

2%
3%

2014
2015 en verder

4%
5%

V
Indien u op 31 december 2011 arbeidsongeschikt was en recht had op voortzetting
pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid krachtens de in overgangsbepaling II genoemde
pensioenregelingen van Stichting Pensioenfonds Abbott Healthcare, wordt het genoemde recht voor
u voortgezet op basis van de bepalingen in pensioenreglement II Abbott.
VI
De overgangsbepalingen onder III, IV en V blijven voor u van kracht indien u aansluitend een
arbeidsovereenkomst sluit met een andere werkgever die aangesloten is bij het pensioenfonds en
behoort tot Abbott Holdings B.V. of een tot deze holding aangesloten vennootschap.
VII
Dit addendum treedt in werking op 1 januari 2012.
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