
 
 
 
 
 

Bericht voor werkgevers 
 
 
 
Pensioenpremie en franchise ongewijzigd 
Het bestuur van PMA heeft besloten om de premiepercentages per 1 januari 2017 niet te wijzigen. 
Wel spreekt het bestuur de verwachting uit dat de premie op termijn omhoog moet. 
 
De franchise is gekoppeld aan de algemene loonronden van de Cao Apotheken. Omdat er nog 
geen nieuwe Cao is vastgesteld, wijzigt de franchise niet. Onderstaand de cijfers per  
1 januari 2017 (ongewijzigd ten opzichte van 2016): 
 

 
 
Pensioenpremie werknemer,  
inclusief partnerpensioen 
 
Pensioenpremie werknemer,  
exclusief partnerpensioen 
 
Pensioenpremie werkgever 
 
Franchise (fulltime) 
 

 
Werknemers geboren in 1950 of later 
 
8,8%  van de pensioengrondslag       
   
8,05%  van de pensioengrondslag 
  
17,6%  van de pensioengrondslag 
 
€ 12.453 

 
 
Maximering pensioengevend salaris 
Vanaf 2015 geldt er een wettelijk maximum voor het fulltime pensioengevend salaris. Deze grens 
wordt in 2017 aangepast naar € 103.317 bruto per jaar. Over het fulltime salaris dat boven deze 
grens uitkomt, wordt geen pensioen opgebouwd. Houdt u er rekening mee dat voor werknemers 
die met deze grens te maken hebben, de pensioenpremie wijzigt in januari? U vindt de nieuwe 
premie vanaf begin januari op Mijn Appolaris.  
 
Einde Zorgverlofregeling 
De Zorgverlofregeling eindigt op 31 december 2016, omdat de Cao Regelingen Medewerkers 
Apotheken per die datum is opgezegd. Via de Zorgverlofregeling werd het salaris van een 
werknemer voor 100% doorbetaald in plaats van de wettelijke 70% (gedurende maximaal twee 
weken kortdurend zorgverlof). De werkgever kon het doorbetaalde salaris declareren bij SRMA. De 
declaraties over de periode tot eind 2016 worden, indien tijdig ingediend, nog afgehandeld in 2017. 
 
Mogelijk verlaging pensioenen in 2017 
PMA staat er, net als veel andere pensioenfondsen, al een tijd financieel niet goed voor. We 
naderen het punt dat we wettelijk verplicht zijn maatregelen te nemen die het pensioen raken. In de 
eerste helft van 2017 stelt het bestuur van PMA vast of de pensioenen verlaagd moeten worden, 
en zo ja, met welk percentage. Meer informatie hierover kunt u vinden in de laatste uitgave van het 
magazine Apotheek & Pensioen. 
 
Heeft u vragen over deze of andere onderwerpen? Dan kunt u contact met ons opnemen via 
telefoonnummer (070) 314 20 33. Een e-mail sturen naar info@appolaris.nl kan ook. 
 
 
Den Haag, december 2016 
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