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Addendum AT&T pensioenreglement versie 7 
 
 
Voor deelnemers die op of na 01-07-2013 in dienst treden bij AT&T Global Network Services 
Nederland B.V., geldt uitsluitend nog de mogelijkheid om pensioen op te bouwen via het 
Defined Contribution deel. 
 
Dit betekent dat voor deze deelnemers: 

- Artikel 6 Keuze Defined Contribution en Defined Benefit niet van toepassing is 
- Artikel 9 Ouderdomspensioen wordt vervangen door de volgende tekst: 

 
Artikel 9 Ouderdomspensioen 
De ouderdomspensioenregeling bestaat uit een Defined Contribution (DC) deel. 
 
1. DC-deel 
 

a. Elke maand zal door AT&T een storting worden gedaan ter vorming van een 
Persoonlijk Pensioen Kapitaal (PPK);  

b.  De laatste storting vindt plaats in de maand waarin het deelnemerschap wordt 
beëindigd, doch uiterlijk op de feitelijke pensioendatum; 

c. De hoogte van deze storting wordt bepaald op basis van  de daarvoor geldende 
“Leeftijdsafhankelijke DC Premietabel”. Het daarin genoemde percentage behorende 
bij de leeftijd van de deelnemer wordt vermenigvuldigd met de DC-grondslag. De 
storting wordt verhoogd met een niet verplichte DC-bijdrage van de deelnemer; 

d. De deelnemer kan met AT&T overeenkomen dat bij wijze van niet verplichte DC-
bijdrage een vast percentage (in één decimaal nauwkeurig) van de voor die maand 
vastgestelde DC-grondslag wordt ingehouden;  
Bij de aanvang van het deelnemerschap is de DC-bijdrage gelijk aan 2,5 % van de 
voor die maand vastgestelde DC-grondslag, tenzij de deelnemer anders heeft 
aangegeven. 
Per 1 januari van ieder jaar kan de deelnemer deze niet verplichte DC-bijdrage 
wijzigen, waarbij de deelnemer kan kiezen uit een DC-bijdrage van minimaal 0 % en 
maximaal 2,5 %; 

e. Op de feitelijke pensioendatum zal het PPK worden aangewend voor de aankoop van 
(aanspraken op) pensioen(en) zoals omschreven in het Persoonlijk Pensioen Plan 
(Artikel 17 tot en met Artikel 20). 

 
De overige artikelen van het Pensioenreglement versie 7, 1-01-2013, zijn van 
overeenkomstige toepassing. 


