
  - Stel uw vraag in een korte zin -  

PREMIEBEREKENING

 

In principe nemen alle medewerkers in de sector zorg en welzijn deel aan de 

pensioenregeling. Met onderstaande premiepercentages en franchises berekent u 

de pensioenpremie voor uw medewerkers. 

 

 

 

 

De Ouderdomspensioenpremie voor 2008 bedraagt 22,5% over het salaris minus franchise. De 

Arbeidsongeschiktheidspremie is 0,8% over salaris minus AP-franchise.  

 

Onderstaande bedragen en percentages gelden voor2008. Hierbij treft u een overzicht aan van 

de PREMIEPERCENTAGES  1995 T/M 2007.  

 

DE VERDELING VAN HET WERKGEVERS- EN WERKNEMERSGEDEELTE VAN 

DE PREMIE IS IN DE CAO GEREGELD. WIJ STAAN BUITEN DEZE VERDELING. 

AOW-FRANCHISE 2008  € 10.097 

  

AP-FRANCHISE  2008  (LEEFTIJDAFHANKELIJK) 

U bepaalt de leeftijd van uw werknemer op 1 januari 2008 of op de datum van aanvang 

deelneming in 2008. 

Werknemer 23 JAAR OF OUDER AP-franchise: € 17.301 

Werknemer jonger dan 23 jaar AP-franchise:   

  

� Is het (deeltijd) salaris van uw medewerker gelijk aan of lager dan de AP-franchise?

Dan betaalt u geen AP-premie. 

Als blijkt dat ten onrechte (teveel) premie aan ons is afgedragen, betalen wij deze aan u 

terug. Is er te weinig premie betaald? Dan vorderen wij de premie bij u. 

PREMIEPERCENTAGES 2008 

De totale af te dragen pensioenpremie bestaat uit twee delen: 

� OP-premie voor Ouderdomspensioen, Partnerpensioen, Wezenpensioen en 

premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid  

� AP-premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen 

BEREKENEN PREMIE  

  

Hieronder kunt u de pensioenpremie voor uw medewerker berekenen.  

Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen. 

(Let op! Is uw medewerker jonger dan 23 jaar? Dan wordt een leeftijdsafhankelijke franchise 

toegepast. De leeftijd van de medewerker op 1 januari of op latere datum van  aanvang 

deelneming is bepalend voor de hoogte.)  

 

Krijgt u bij de berekening van de AP-premie een negatieve uitkomst? Dan hoeft u geen AP-

premie te betalen.  

  

22 JAAR € 14.706  18 JAAR €   7.872 
21 JAAR € 12.543  17 JAAR €   6.834 
20 JAAR € 10.640  16 JAAR €   5.969 
19 JAAR €   9.083  15 JAAR €   5.190 

PENSIOENPREMIE 
PER 1-1-2008 

PREMIE- 
PERCENTAGE 

PREMIEGRONDSLAGEN 

OP-premie                    22,5 % [voltijdjaarsalaris - AOW-franchise] x 
deeltijdfactor 
            

AP-premie 0,8% [voltijdjaarsalaris x deeltijdfactor] – 

AP-franchise 
  

 

Vul de volgende velden in

 

Geboortejaar *

Voltijd jaarsalaris *
 

Percentage deeltijd *
 

* Verplicht

 

  Berekenen Wissen

Berekende premies

 

OP-Premie
 

AP-Premie
 

Afgeleide en referentie gegevens

 

Leeftijd
 

AP-franchise
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