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Geachte mevrouw / mijnheer,
Met deze brief informeren wij u over de wijziging van uw premievrije overlijdensrisicoverzekering.
Het gaat om uw verzekerde nabestaandenpensioen dat oorspronkelijk bij de Stichting Pensioenfonds
Nederlandse Orde van Advocaten verzekerd was. In verband met uw arbeidsongeschiktheid hoeft u voor de
voortzetting van de dekking van het overlijdensrisico geen premie te betalen.
Na de beëindiging van de risicoregeling van het pensioenfonds per 1 januari 2000 is uw premievrije verzekering
tot 1 januari 2005 door het pensioenfonds voortgezet. Het pensioenfonds heeft de premievrije verzekeringen
vervolgens met ingang van 1 januari 2005 overgedragen aan Nationale Nederlanden. Met ingang van die datum
wordt uw premievrije verzekering door de genoemde verzekeraar verzorgd. De wijziging van uw premievrije
overlijdensrisicoverzekering – waarover u met deze brief informeren – heeft betrekking op de indexatie van het
nabestaandenpensioen, als u onverhoopt voor uw 70-ste verjaardag overlijdt.
Betrokkenheid van het pensioenfonds bij het verzekerde nabestaandenpensioen
Na de genoemde overdracht – waarover we u in 2005 informeerden – is het pensioenfonds betrokken gebleven
bij de indexatie van de ingegane pensioenen. Het bestuur van het pensioenfonds stelde jaarlijks aan de hand van
de financiële middelen en de ontwikkeling van de prijzen vast welke verhoging van de ingegane pensioenen kon
worden toegekend, en kocht deze in bij Nationale Nederlanden. In enkele jaren werden de ingegane pensioenen
overigens niet alleen verhoogd op grond van de prijsindexcijfers, maar kende het pensioenfonds ook extra
verhogingen toe. Het pensioenfonds bleef ook betrokken bij de (premievrije) verzekerde
nabestaandenpensioenen. Vanaf het moment dat premievrij verzekerde nabestaandenpensioenen ingingen,
kwamen deze op dezelfde voorwaarden, ook in aanmerking voor verhogingen door het pensioenfonds.
Wijziging van de indexatie van de ingegane pensioenen met ingang van 1 januari 2010
In de afgelopen jaren was het gunstiger om de verhoging van de ingegane pensioenen jaarlijks door het
pensioenfonds te laten inkopen. Maar mede met het oog op het afnemend vermogen van het pensioenfonds, de
omvang van de uitkeringen en de kosten van uitvoering, verdiende het aanbeveling het pensioenfonds op te
heffen en voortaan een vaste jaarlijkse verhoging van de ingegane pensioenen te waarborgen door deze in te
kopen bij een verzekeringsmaatschappij. Dat is inmiddels gerealiseerd door het vermogen van het pensioenfonds
over te dragen aan Nationale Nederlanden. Op basis van het beschikbare vermogen heeft het pensioenfonds een
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vaste jaarlijkse verhoging ingekocht van 2,45%. Die verhoging geldt voor alle pensioenuitkeringen gedurende de
gehele uitkeringstermijn. De jaarlijkse verhoging met 2,45% van de ingegane pensioenen gaat met ingang van
1 januari 2010 in.
Consequenties voor de premievrije aanspraken
Voor uw premievrije aanspraken heeft deze wijziging geen gevolgen zolang uw verzekerde
nabestaandenpensioen niet ingaat. Als u onverhoopt voor uw 70 ste verjaardag overlijdt, ontvangt uw partner het
verzekerde nabestaandenpensioen. Na ingang is daarop een jaarlijkse indexatie van 2,45% van toepassing.
Voor en na uw 70-jarige leeftijd
Uw nabestaandenpensioen is – net als in de periode dat de Pensioenverordening nog van toepassing was –
verzekerd tot uw 70-jarige leeftijd. Vanaf uw 70-ste jaar is er géén nabestaandenpensioen meer voor u verzekerd.
De verzekering neemt eveneens een einde, op het moment dat u niet langer meer voor 65% of meer
arbeidsongeschikt bent. Als u onverhoopt vóór uw zeventigjarige leeftijd vanuit uw bestaande
arbeidsongeschiktheidssituatie overlijdt, keert Nationale Nederlanden het verzekerde nabestaandenpensioen uit
aan uw partner, zolang uw partner leeft en met een jaarlijkse indexatie van 2,45%.
In onze informatie in 2005 berichtten we u dat we ten aanzien van de toekomstige indexatie van mogelijke
toekomstige uitkeringen geen enkele toezegging konden doen. Op grond van de wijziging met ingang van 2010
geldt dus ten aanzien van de indexatie dat mogelijke toekomstige uitkeringen na ingang jaarlijks met 2,45%
worden verhoogd.
Opheffing van het pensioenfonds en bestemming mogelijk overschot
Met de overdracht van het vermogen en de afwikkeling van alle formaliteiten, houdt het pensioenfonds in de loop
van dit jaar op te bestaan. Het pensioenfonds wordt geliquideerd. Mocht na afronding van het liquidatietraject
sprake zijn van een overschot, dan keert het pensioenfonds dit overschot uit door middel van een eenmalige
uitkering aan degenen die thans een nabestaandenpensioen genieten.
Het – naar verwachting geringe – overschot krijgt zodoende de statutair voorgeschreven pensioenbestemming.
Meer informatie
In deze brief hebben we de belangrijkste informatie over de veranderingen opgenomen. Voor meer informatie
verwijzen wij u graag naar www.pensioenfondsadvocaten.nl . Op deze website vindt u een aantal vragen en
antwoorden. Binnenkort kunt u daarop ook het jaarverslag 2008 vinden en te zijner tijd de verantwoording van de
liquidatie van het pensioenfonds. Als u vragen heeft over de liquidatie van het pensioenfonds, kunt u deze tot en
met 31 december 2010 richten aan info@pensioenfondsadvocaten.nl .

Namens het bestuur tekent met vriendelijke groet,

O.F. Blom
voorzitter
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