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premies
In dit overzicht vindt u de variabele gegevens die gelden voor de pensioenregeling in 2010.

pensioenleeftijden, grensbedrag en maximum pensioengevend salaris
Voor de Pensioenregeling Flex 55+ geldt een pensioenleeftijd van 61 jaar. De deelnemers geboren op of na 1
januari 1950 vallen onder Pensioenregeling 2006; voor hen geldt een pensioenleeftijd van 65 jaar.
Een aantal variabele gegevens, zoals de pensioenpremie, is in 2010 ook gewijzigd. Voor 2010 heeft het bestuur
besloten de opgebouwde en ingegane pensioenen niet te verhogen in verband met de huidige financiële situatie.

regelingvariabelen en premiepercentages
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste bedragen en percentages voor 2010.
pensioenregeling

2009

2010

grensbedrag

€ 31.655

€ 31.655

maximum pensioengevend salaris

€ 48.700

€ 48.700

overbruggingspensioen

€ 12.126

n.v.t.

premiecompensatie

14%

n.v.t.

werkgever

7%

8,25%*

werknemer

4%

4,4%

totaal

11%

12,65%

maximum loon premieheffing

€ 48.700

€ 48.700

werkgever

1%

0%

werknemer

-

0%

totaal

1%

0%

maximum loon premieheffing

€ 48.700

€ 48.700

pensioenpremie

premie Sociaal Fonds

premie per 1 januari 2010*
Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om de premie vanaf 1 juli 2009 met terugwerkende kracht vast te
stellen op 12,1%. De verdeling van de premie wijzigt niet. De betaling van de extra premie over 2009 vindt plaats in
2010. Dat betekent dat in 2010 een extra premie van 0,55% wordt geheven. Afgesproken is dat deze premie ten
laste van de werkgever komt. Vanaf 1 januari 2010 is de te betalen premie in totaal daarom 12,65%. De
werknemer betaalt 4,4% premie. De werkgever betaalt 7,7% premie plus 0,55% premie over de periode van 1 juli
2009 tot en met 31 december 2009, die in 2009 niet is gefactureerd.
premiebetaling
Binnen de pensioenregelingen gelden bij de premiebetaling verschillende leeftijden (zie hieronder). Bij het Sociaal
Fonds geldt de premiebetaling voor elke werknemer tussen de 15 en 65 jaar.
geboren voor 1950 (pensioenregeling Flex55+)
wanneer

premiebetaling

reguliere pensioeningang

tot 61 jaar
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vervroegde pensioeningang

tot aan de pensioeningangsdatum (eerder dan 61 jaar)

uitstel pensioeningang

tot pensioenrichtleeftijd (61 jaar)

geboren na 1949 (pensioenregeling 2006)
wanneer

premiebetaling

reguliere pensioeningang

tot 65 jaar

vervroegde pensioeningang

tot aan de pensioeningangsdatum (eerder dan 65 jaar)
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