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Bijlage: Afstandsovereenkomst ‘ART BV’ 

Afstandsovereenkomst tussen 
 
ART BV (naam werkgever), gevestigd te Roelofarendsveen, hierna te noemen werkgever, hierbij 
vertegenwoordigd door haar bestuurder, Ard Vreede (naam bestuurder); 
 
en  
 
John Kukers, geboren op 10 mei 1973, wonende te Amstelveen, hierna te noemen werknemer; 
 
 
Verklaren dat zij een afstandsovereenkomst hebben gesloten op grond van de hierna te noemen 
overwegingen en onder de hierna te noemen voorwaarden. 
 
Artikel 1 Overwegingen 
 

 Werknemer heeft recht aan de collectieve pensioenregeling van werkgever deel te nemen, 
omdat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 

 Werknemer verklaart hierbij uitdrukkelijk en zonder voorbehoud af te zien van deelname aan 
de collectieve pensioenregeling van werkgever. 
  

 De collectieve pensioenregeling omvat de volgende onderdelen: 

 Ouderdomspensioen. 

 Partnerpensioen. 

 Wezenpensioen. 

 ANW-hiaatverzekering. 

 Arbeidsongeschiktheidspensioen. 

 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 

 Recht op voortzetting partnerpensioen bij uitkering op grond van de werkloosheidswet. 
 
Artikel 2 Geen deelname aan de collectieve pensioenregeling 
Werknemer verklaart hierbij afstand te doen van alle pensioenrechten die voort (kunnen) vloeien uit de 
collectieve pensioenregeling van werkgever.  
  
Werknemer zal noch voor zichzelf, noch door zijn/haar nabestaanden pensioenaanspraken opeisen bij 
werkgever en/of bij de pensioenuitvoerder van de collectieve pensioenregeling van werkgever. 
 
Artikel 3 Alsnog pensioen opbouwen 
Mocht werknemer op enig moment alsnog besluiten aan de collectieve pensioenregeling te willen 
deelnemen, dan zullen de daaruit voorkomende rechten en plichten slechts betrekking hebben op de 
periode tussen aanmelding bij/toetreding tot de pensioenregeling en de pensioendatum of eerdere 
datum van beëindiging van het dienstverband.  
 
Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat indien werknemer later toch besluit deel te nemen aan de 
collectieve pensioenregeling, de periode vóór het alsnog aanmelden bij/toetreden tot de 
pensioenregeling niet wordt meegenomen bij het verwerven van pensioenaanspraken binnen de 
collectieve pensioenregeling. Werkgever en werknemer kunnen echter schriftelijk overeenkomen dat 
voor het nabestaandenpensioen de diensttijd geldt vanaf de daadwerkelijke datum waarop werknemer 
in dienst trad. Dit kan alleen worden overeengekomen indien de huidige individuele regeling van 
werknemer het nabestaandenpensioen op risicobasis verzekert, of indien de huidige pensioenregeling 
geen of geen volledig opgebouwd nabestaandenpensioen heeft. 
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Als werknemer alsnog besluit deel te nemen aan de pensioenregeling, dient werknemer een 
persoonlijk ondertekend schriftelijk verzoek in bij werkgever en de pensioenuitvoerder. De deelname 
gaat pas in wanneer de pensioenuitvoerder en werkgever schriftelijk akkoord zijn gegaan met de 
deelname aan de pensioenregeling.  
 
Werknemer begrijpt en weet dat de pensioenuitvoerder gezondheidsvragen kan stellen vóór de 
verzekeraar werknemer verzekert. Alle kosten die voortvloeien uit de latere deelname komen voor 
rekening van werknemer, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de kosten van een verhoogde 
premie als de gezondheidssituatie van werknemer voor de verzekeraar aanleiding is een verhoogde 
premie te berekenen.  
 
Artikel 4 Overzien van de consequenties 
Werknemer verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat hij de gevolgen van het niet 
deelnemen aan de collectieve pensioenregeling van werkgever overziet en begrijpt.  
 
Deze gevolgen zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: 

 In de collectieve pensioenregeling wordt geen ouderdomspensioen opgebouwd. 

 Als werknemer overlijdt hebben de partner en kinderen geen recht op een uitkering vanuit de 
collectieve pensioenregeling van werkgever. 

 Als werknemer arbeidsongeschikt raakt, heeft hij geen recht op een uitkering vanuit de collectieve 
pensioenregeling van de werkgever. 

 
Artikel 5 Slotbepalingen 
Deze overeenkomst zal regelmatig opnieuw worden ondertekend. Werkgever en werknemer komen 
overeen dat wanneer werknemer de nieuwe verklaring niet binnen twee weken ondertekend 
terugstuurt, werkgever de eigen bijdrage aan de collectieve pensioenregeling zal inhouden op het 
salaris van werknemer. Tevens zal werkgever werknemer aanmelden bij de pensioenuitvoerder van de 
collectieve pensioenregeling. Rechten voor werknemer ontstaan eerst op het moment dat de 
pensioenuitvoerder werknemer opneemt in de collectieve pensioenregeling. Alle financiële gevolgen 
die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van werknemer. 
 
In geval dat werkgever wordt overgenomen, gaat fuseren, verandert van rechtsvorm of enige andere 
vorm van wijziging ondergaat, blijft deze afstandsovereenkomst van kracht.   
 
Deze overeenkomst is van kracht met ingang van xx xxxxxx 20xx. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Roelofarendsveen op xx xxxxxx 20xx. 
 
Werkgever    Werknemer    
 
(naam werkgever)   (naam werknemer)   
namens deze, 
 
(naam bestuurder) 


