
 

 

 
Uitvoeringsovereenkomst 
als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling 

 

 
De ondergetekenden: 

 

1. de stichting 'Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts Specialisten', gevestigd te 

Utrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.H. Bakker en de heer M. Snijder, 

(hierna te noemen: SPT), 

 
en 

 

2. de vereniging met rechtspersoonlijkheid 'Beroepspensioenvereniging Tandartsen en 

Tandarts-Specialisten', gevestigd te Utrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer  

W. van Dijk en de heer O.A. Kouwenberg, (hierna te noemen: BPVT), 

 
in aanmerking nemende, 

 

− dat BPVT fungeert als beroepspensioenvereniging in de zin van de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling, zulks ten behoeve van SPT; 

− dat BPVT op grond van artikel 8 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) 

verplicht is de beroepspensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoerder in de zin 

van de Wvb; 

− dat conform artikel 1 juncto artikel 35 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling tussen 

SPT en BPVT een uitvoeringsovereenkomst verplicht is 

− dat BPVT ter uitvoering van de beroepspensioenregeling deze heeft ondergebracht bij SPT; 

− dat SPT zich jegens BPVT verplicht tot het uitvoeren van de pensioenregeling voor 

Tandartsen en Tandarts-specialisten; 

− dat conform artikel 1 juncto artikel 35 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling tussen 

SPT en BPVT een uitvoeringsovereenkomst verplicht is; 

− dat op grond van artikel 35 van de Wvb een regeling omtrent de daar genoemde onderwerpen 

in de uitvoeringsovereenkomst moeten worden opgenomen; 

− dat partijen belang hebben bij een goede uitvoering van de pensioenregeling en daarom hun 

wederzijdse rechten en verplichtingen wensen vast te leggen in een overeenkomst; 

− dat de kosten in verband met de uitvoering van de door de BPVT te verrichten taken door het fonds 

worden gedragen; 

− dat het bestuur aan het bestuur van de BPVT tijdig alle informatie en gegevens verstrekt die 

de beroepspensioenvereniging nodig heeft voor de vervulling van zijn taken. De informatie en 

de gegevens worden desgevraagd schriftelijk verschaft. 

 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 
Artikel 1 Definities 

 

Voor deze overeenkomst zijn, naast de begrippen van het pensioenreglement en de statuten van het fonds, 

de volgende begripsomschrijvingen van toepassing: 
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1. Beroepspensioenregeling: 

De door tandartsen en tandarts-specialisten overeengekomen rechten en plichten ten aanzien van 

pensioen. 

 

2. ABTN: 

De actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds. 

 

3.    Raadplegen: 

Het consulteren van de beroepspensioenvereniging door het bestuur voorafgaand aan definitieve 

besluitvorming omtrent de verzorging van de pensioenregeling. Het doel is om voorafgaand aan een 

bepaald besluit tijdig het gesprek met de beroepspensioenvereniging over dat besluit te voeren, daarbij de 

mening van de beroepspensioenvereniging ten aanzien van dit besluit op te halen om haar inbreng mee te 

wegen in de besluitvorming. Het bestuur zal in haar besluit expliciet ingaan op de argumenten van de 

beroepspensioenvereniging. Bij het ontbreken van overeenstemming informeert het bestuur tijdig de 

beroepspensioenvereniging. Het ontbreken van overeenstemming met de beroepspensioenvereniging over 

een bepaald besluit tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.  

 

Artikel 2 Opdrachtaanvaarding 

 

SPT aanvaardt de opdracht van de BPVT tot uitvoering van genoemde pensioenregeling.  

 

Conform de Wet verplichte beroepspensioenregeling heeft het bestuur van SPT in overleg met de 

overige organen van het fonds voor vastlegging gezorgd van en duidelijkheid verkregen over de 

doelstellingen, het ambitieniveau van de toeslagverlening en de risicohouding, die ten grondslag liggen 

aan de pensioenregeling die de BPVT als opdracht in uitvoering geeft.  

SPT heeft in het kader van deze opdrachtaanvaarding de pensioenregeling getoetst aan de eigen 

missie, visie en strategie, met inbegrip van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten waaronder 

begrepen de risicohouding van het fonds. Het bestuur van SPT heeft geconstateerd dat het op grond 

van deze toetsing de pensioenregeling kan uitvoeren. 

 

Artikel 3 Vaststellen en verschuldigdheid van de premie 

 

Per 1 januari 1997 of enige latere datum treden geen nieuwe deelnemers toe  tot de pensioenregeling 

van het fonds en is de verplichting tot het leveren van pensioenbijdragen beëindigd. De wijze waarop 

en termijnen waarin de verschuldigde premie moet worden voldaan en procedures welke gelden bij het 

niet nakomen van premiebetalingsverplichtingen zijn derhalve niet meer aan de orde. 

 

Artikel 4 lnformatieverstrekking van (gewezen) deelnemers, aanspraakgerechtigden 

en pensioengerechtigden aan SPT 

 

De (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en aanspraakgerechtigden dienen ervoor te zorgen 

dat alle door het fonds voor een goede uitvoering van de statuten en het pensioenreglement vereiste 

gegevens correct, volledig en tijdig worden verstrekt. Er is sprake van tijdige verstrekking indien de 

hierna omschreven wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de deelnemers binnen een maand, 

nadat deze zich hebben voorgedaan, bij het fonds zijn gemeld: 

a. verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid 
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b. overlijden 

c. (deeltijd)pensionering 

d. vervroegen of uitstellen van de pensioendatum 

e. beëindiging van de gezamenlijke huishouding 

f. op verzoek: bewijs van in leven zijn van de pensioengerechtigde 

g. op verzoek: bewijs dat het kind studerend of invalide is 

 

De kosten die worden gemaakt voor het vergaren en aanleveren van de door  het fonds benodigde 

gegevens op de door het fonds voorgeschreven wijze komen voor rekening van de (gewezen) 

deelnemers, aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden zelf. 

 

Het bestuur van het fonds kan beslissen dat, zolang de in dit artikel bedoelde verplichtingen niet zijn 

nagekomen, aanspraken en rechten op pensioen jegens het fonds niet worden gehonoreerd. Het 

bestuur van het fonds is gerechtigd de ontvangen inlichtingen te doen controleren door een 

deskundige derde. 

 

Wanneer een (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of aanspraakgerechtigde onjuiste 

inlichtingen heeft verstrekt, zal het bestuur van het fonds, onverminderd het recht tot terugvorder ing 

van de eventueel als gevolg daarvan door het fonds te veel uitbetaalde bedragen, bevoegd zijn ook 

alle verder geleden schade op betrokkene of zijn nagelaten betrekkingen te verhalen. 

 

Artikel 5 Opstellen en wijzigen van het pensioenreglement 

 

Het pensioenreglement waarin de beroepspensioenregeling is vastgelegd, kan worden gewijzigd 

krachtens een daartoe strekkend besluit van het bestuur van het fonds, waarbij dit in 

overeenstemming moet zijn met de statuten van het fonds en deze uitvoeringsovereenkomst . 

 

Een wijziging van het pensioenreglement treedt in werking op een door het bestuur van het fonds 

bepaalde datum, welke datum niet kan liggen voor de datum waarop het bestuur van de BPVT over de 

wijziging is geraadpleegd. 

Indien de wijziging noodzakelijk is in verband met wettelijke of toezichtvoorschriften, is SPT bevoegd 

het pensioenreglement daarop eenzijdig aan te passen. 

 

De deelnemers, pensioengerechtigden en aanspraakgerechtigden worden binnen drie maanden na 

wijziging van het pensioenreglement geïnformeerd over de wijziging.  

 
Artikel 6 Voorwaarden toeslagverlening 

 

Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken kan jaarlijks een toeslag worden verleend. Hierbij 

wordt gestreefd naar een vast toeslagpercentage. Het bestuur beslist jaarlijks na advies van de actuaris 

in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. 

 

Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen 

premie betaald. De (gewezen) deelnemer, aanspraakgerechtigde en pensioengerechtigde kan geen 

rechten ontlenen aan een verhoging in enig jaar, noch aan de verwachting voor de komende jaren. 

 

Het toeslagbeleid is afgestemd met de BPVT en vastgelegd in de ABTN. Wijzigingen in het 
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toeslagbeleid kunnen alleen plaatsvinden na raadpleging van de BPVT. 

 

Toeslagverlening vindt altijd plaats per 1 januari van enig jaar en wordt verleend op de 

pensioenaanspraken en pensioenrechten met inbegrip van eerder verleende toeslagen.  

 

Een verleende toeslag maakt deel uit van de pensioenaanspraak of het pensioenrecht. 

 

Artikel 7 Financieel evenwicht 

 

Indien ten gevolge van enige omstandigheid het financieel evenwicht in het fonds zou worden 

verbroken, zal getracht worden het verbroken financieel evenwicht te herstellen, zonder de reeds 

ingegane en de reeds verworven aanspraken aan te tasten. 

Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan het fonds besluiten de verworven aanspraken en de ingegane 

pensioenen te verminderen, indien; 

a. het fonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de eisen ten aanzien van het minimaal 

vereist eigen vermogen of de eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen;  

b. het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal 

vereist eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van belanghebbenden 

onevenredig worden geschaad en 

c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet 

in het herstelplan bedoeld in artikel 133 of 134 Wvb. 

 

 

Artikel 8  Wijziging of beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst 

 

De uitvoeringsovereenkomst kan worden gewijzigd krachtens een daartoe strekkend besluit van het 

bestuur van het fonds en het bestuur van de BPVT. 

 

Een wijziging van de uitvoeringsovereenkomst treedt in werking op een door het bestuur van het fonds 

bepaalde datum, welke datum niet kan liggen voor de datum waarop het bestuur van de BPVT over de 

wijziging/beëindiging is geraadpleegd en het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld 

advies uit te brengen over de wijziging en/of beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst.  

 

De (gewezen)deelnemers, pensioengerechtigden en aanspraakgerechtigden worden binnen drie 

maanden na wijziging van de uitvoeringsovereenkomst geïnformeerd over de wijziging via de website 

van het fonds.  

 

Artikel 9  Bijzondere omstandigheden 

 

Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet 

voorzienbaar waren, zullen BPVT en SPT in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een 

oplossing proberen te vinden, die recht doet aan de belangen van beide partijen.  

 

Artikel 10 Rechtskeuze 

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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Artikel 11 lnwerkingtreding en duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke en aangetekende opzegging 

door een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. 

Na de beëindiging van deze overeenkomst behouden partijen jegens elkaar de verplichtingen uit deze 

overeenkomst over de periode tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin de beëindiging zal 

plaatsvinden. 

Deze uitvoeringsovereenkomst is in werking getreden op 1 januari 2008 en is laatstelijk gewijzigd op 

19 december  2022. Deze uitvoeringsovereenkomst vervangt alle voorgaande tussen BPVT en SPT 

geldende uitvoeringsovereenkomsten en het addendum van februari 2018. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Utrecht d.d.  26 januari 2023 

Stichting Pensioenfonds BeroepspensioenverenigingTandartsen  en 

Tandarts-Specialisten Tandartsen en Tandarts-Specialisten 

de heer J. H. Bakker, voorzitter de heer W. van Dijk, voorzitter 

de heer M. Snijder, secretaris de heer O.A. Kouwenberg 


