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ADDENDUM OP DE UITVOERINGSOVEREEN KOM ST 

Ondergetekenden: 

- de besloten vennootschap Randstad Groep Nederland bv, alsmede met name aangewezen 

dochterondernemingen, hierna to noemen: 'de Werkgever'; 

en 

de Stichting Pensioenfonds Flexsecurity, hierna to noemen: 'het Fonds'; 

De Werkgever en het Fonds worden hierna gezamenlijk'Partijen' genoemd. 

In aanmerking nemende: 

- dat Partijen op 8 november 2021 een Uitvoeringsovereenkomst inzake pens ioen u itvoering door 

het Fonds ten behoeve van de Werkgever hebben gesloten voor de periode 2022 tot en met 

2024; 

- dat Partijen een aantal aanpassingen in de Uitvoeringsovereenkomst willen vastleggen in 

verband met aanpassingen in de premie voor het Basispensioen en het Payrollpensioen; 

- dat Partijen de overeengekomen aanpassingen in dit Addendum wensen vast to leggen; 

zijn als volgt overeengekomen: 

Artikel1. Begripsomschrijvingen 

In dit Addendum gelden de begripsomschrijvingen zoals vastgeseed in de statuten, de 

pens ioenreg leme nten en de Uitvoeringsovereenkomst, voor zover in dit Addendum niet anders is 

bepaald. 

Artikel 2. Premievaststelling Basispensioenregeling 

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de Uitvoeringsovereenkomst is de hoogte van de 

werkgeverspremie voor de Basis pensioenregeling met ingang van 1 januari 2023 vastgesteld op 

8,0% van de pensioengrondslag. 
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Artikel 3. Premievaststelling Payrollpensioenregeling 

In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Uitvoeringsovereenkomst is de hoogte van de 

doorsneepremie voor de Payroll pensioen regel ing met ingang van 1 januari 2023 vastgesteld op 

15,7% van de pensioengrondslag. 

Artikel 4. Datum inwerkingtreding en overige bepalingen 

1. Dit addendum is in werking getreden op 1 januari 2023 en eindigt op de einddatum van de 

Uitvoeringsovereenkomst. 

2. Voor zover in dit Addendum niet expliciet wordt afgeweken van de Uitvoeringsovereenkomst, 

blijven de bepalingen van de Uitvoeringsovereenkomst onverkort van toepassing. 

3. Op dit Addendum, alsmede de totstandkoming en de interpretatie daarvan, is Nederlands 

recht van toepassing. 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend to Diemen, 

Na ens de Werkgever, Namens het Fonds, 

J. 
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