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1. Definities 
 
Administratiekantoor AZL N.V, 
 
Het fonds  Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 
 
Pensioenreglement Het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 
 
Vermiste:   een persoon die: 

- tegen redelijke verwachting in, afwezig is uit zijn/haar gebruikelijke en/of  
veilig geachte omgeving; 

- waarvan de verblijfplaats van de betreffende persoon onbekend is; 
- het in diens belang en/of in het belang van diens achterblijvers is dat de 

verblijfplaats wordt vastgesteld. 
 

2. Te woord staan van de achterblijvers 
 
2.1 De persoon die bij het administratiekantoor het telefoontje aanneemt wordt de vaste 

contactpersoon voor de achterblijvers van de vermiste persoon. 
 
2.2 Deze persoon: 

a. Geeft de achterblijvers informatie zoals mailadres en telefoonnummer waarop hij te  
  bereiken is; 
b. Verzamelt informatie over de specifieke situatie. 
c. Biedt een luisterend oor aan de achterblijvers. 
d. Maakt achterblijvers attent op mogelijkheid begeleiding via Slachtofferhulp Nederland. 
e. Legt uit, bij de vraag naar de mogelijkheden van een uitkering, dat er vanuit het  
  fonds zonder verklaring van vermoedelijk overleden geen  
 nabestaandenpensioen(partnerpensioen) uitgekeerd mag worden volgens de wet. 

 
3. Verrichten van een uitkering volgens de wet aan een  

achterblijver van een vermist persoon 
 
Het fonds mag een nabestaandenpensioen uitkeren indien is komen vast te staan (of middels een 
verklaring van vermoedelijk overlijden aangenomen mag worden) dat er sprake is van een 
nabestaande in de zin van de Pensioenwet. De definitie van een nabestaande in de Pensioenwet is de 
echtgenoot, de geregistreerde partner of de partner, de gewezen echtgenoot, de gewezen 
geregistreerde partner of gewezen partner van de overleden werknemer of gewezen werknemer. 
Het Pensioenreglement van het fonds kent een nabestaandenpensioen toe aan de partner / kinderen 
van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. 
 
4. Hardheidsclausule 
1. In bijzondere situaties kan er gebruik worden gemaakt van een aanwezige hardheidsclausule. 

De fiscaliteit laat toe dat het fonds bij aannemelijkheid van overlijden richting de achterblijver 
enig maatwerk mag toepassen. Het fonds kan, naar beoordeling van het bestuur, een 
voorwaardelijk voorschot op het nabestaandenpensioen uitkeren aan de nabestaande, een en 
ander conform het bepaalde in het Pensioenreglement. 

2. De voorwaarde die hier in ieder geval bij geldt is dat het fonds, indien mocht blijken dat de  
vermiste niet overleden is, de verleende voorschotten onvoorwaardelijk teruggevorderd zullen 
worden. 
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5. Actie bij toepassing van de hardheidsclausule 
 
1. De vaste contactpersoon bespreekt het toepassen van de hardheidsclausule alsmede de  
  hiermee samenhangende voorwaarden met de achterblijver. 
 
2. De vaste contactpersoon legt schriftelijk vast (met ondertekening door de achterblijver) dat: 

a. Dat de achterblijver het fonds terstond informeert indien de vermiste persoon weer 
terecht is. 

b. Dat achterblijver na 5 jaar een verklaring van vermoedelijk overlijden overlegt aan het 
fonds. Zodat de voorwaardelijke voorschotten omgezet worden in een regulier 
nabestaandenpensioen(partnerpensioen). 

c. De vaste contactpersoon periodiek ( 1x per jaar) contact heeft met achterblijver tot dat de 
voorschotten omgezet zijn naar een reguliere uitkering. 

 
 
6. Inwerkingtreding en wijziging 
 
Dit reglement is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 7-2-2017 en treedt op de datum van 
vaststelling werking. Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd.  
 
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 7-2-2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________     _______________________ 
Mw C.P.M. Teunissen      Dhr W.L.M. Schapendonk – van Horne 
Voorzitter       Secretaris  
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Bijlage 1: Versiebeheer 
 
Overzicht aanpassingen Protocol Vermissing 
 
Datum Versie Omschrijving 
17-01-17 0.1 Eerste concept ter bespreking in vergadering DB d.d. 17-1-2017 
7-2-2017 1 Versie vastgesteld door Bestuur d.d. 7-2-2017 
   
   
   
   
   
   
   
 
 


	1. Definities
	2. Te woord staan van de achterblijvers
	3. Verrichten van een uitkering volgens de wet aan een  achterblijver van een vermist persoon
	4. Hardheidsclausule
	5. Actie bij toepassing van de hardheidsclausule
	6. Inwerkingtreding en wijziging
	Bijlage 1: Versiebeheer

