
 

 

 

 

Actuele kerncijfers voor uw pensioen 

 

Franchise 

Het pensioenfonds moet rekening houden met het feit dat u later – behalve pensioen van het ons 

pensioenfonds – ook AOW-pensioen van de overheid ontvangt. Daarom wordt bij de berekening van uw 

pensioen eerst een bedrag afgetrokken van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Dat is de 

franchise. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of deze wordt aangepast. Per 1 januari 2021 is 

de franchise bij een fulltime salaris € 14.544,-. 

 

Pensioenleeftijd 

De pensioenrichtleeftijd, dat is de leeftijd waarop de berekeningen van uw pensioen worden afgestemd, is 

67 jaar. 

 

Opbouwpercentages 

De opbouwpercentages voor uw pensioen verschillen per pensioensoort. Voor uw ouderdomspensioen 

bouwt u 1,738% op. Het partnerpensioen kent een opbouwpercentage van 1,3125% en het wezenpensioen 

van 0,2625%. 

 

Maximum pensioengevend jaarsalaris 

De overheid heeft een grens gesteld aan het salaris waarover u pensioen kunt opbouwen bij ons fonds. Als 

u meer verdient dan € 112.189,- (2021) bruto per jaar, dan bouwt u geen pensioen op over het deel van uw 

salaris boven deze wettelijke grens. 

 

Pensioenpremie 

U en uw werkgever betalen pensioenpremie voor de opbouw van uw pensioen. De totale premie in 2021 

bedraagt 47,4%. U betaalt 3,85% van uw pensioengrondslag aan premie (= uw pensioengevend jaarsalaris 

minus de franchise). Is uw vaste jaarsalaris hoger dan € 20.000,-, dan betaalt u over het pensioen dat u 

opbouwt over het deel boven deze grens 2,4% premie. Uw werkgever betaalt de rest van de premie. Op 

uw salarisstrook ziet u hoeveel de premie in euro’s per maand is. Uw werkgever houdt de pensioenpremie 

in op uw bruto salaris. 

 

Afkoopgrens klein pensioen 

Ons pensioenfonds kan uw pensioen afkopen (= in één keer uitbetalen) als u met pensioen gaat en/of langer 

dan 2 jaar uit dienst bent én uw pensioen in 2021 lager is dan € 503,24 bruto per jaar. Als ons fonds uw 

pensioen afkoop, ontvangt u éénmalig een afkoopsom. Er is dan later geen maandelijkse pensioenuitkering 

meer voor u en uw nabestaanden. 

 


