
1. Premiepercentages 2016
Basispensioenregeling Werkgeversdeel Werknemersdeel Opbouwpercentage

Totaal 16,80% 8,40% 8,40% 1,466%

4. Werknemers uit 1951 in dienst

Maximum pensioengevend salaris
Het maximum pensioengevend salaris is het maximum  
salaris waarover uw werknemer pensioen opbouwt in  
de basisregeling.
 
Franchise
De franchise is het gedeelte van het salaris waarover  
uw werknemer geen pensioen opbouwt.

Uren
Een fulltime dienstverband in de horeca heeft 1.976  
uren per jaar.

Maximum pensioengrondslag
De maximum pensioengrondslag is het maximum  
pensioengevend salaris min de franchise. Over de  
maximum pensioengrondslag wordt pensioenpremie  
berekend en pensioen opgebouwd.

Heeft u werknemers in dienst die geboren zijn in 1951? En blijven zij na hun 65e verjaardag bij u doorwerken tot hun  
AOW-ingangsdatum? Dan kunnen uw werknemers de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen uitstellen tot de  
ingangsdatum van hun AOW. U betaalt dan samen pensioenpremie tot de AOW-ingangsdatum.

Bel of mail ons gerust als u vragen heeft!
Neemt u vooral contact met ons op als u vragen heeft. Wij helpen u  
graag! U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30  
en 17.30 uur via (079) 363 14 00. U kunt ons ook mailen via grip@phenc.nl. 

Uw werknemers van 21 tot 65 jaar bouwen pensioen bij ons op in de basispensioenregeling. U betaalt daarvoor samen 
met hen de pensioenpremie. Voor het inhouden van de juiste premie heeft u de premiegegevens nodig. Deze gegevens 
verwerkt u in uw salarisadministratie. De premiegegevens voor 2016 voor de horeca vindt u in dit overzicht.

2. Bedragen 2016
Jaarbedrag Bedrag per uur (1.976)

Maximum pensioengevend salaris  35.333,00 17,881073  

Franchise  10.343,00 5,234312  

Maximum pensioengrondslag  24.990,00 
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3. Pensioengrondslag

Loon werknemersverzekeringen
Bijtelling auto van de zaak      
Werknemersdeel premie basispensioenregeling +
Ongemaximeerd pensioengevend salaris  =

Brutosalaris
Bijtelling auto van de zaak +
Werknemersdeel premie basispensioenregeling    
Werknemersdeel premie overige pensioenregelingen

Loon werknemersverzekeringen  =

-

-
-

De premiegegevens 2016 ziet u ook op GRIP, 
uw online pensioenomgeving. 

Ga daarvoor naar www.phenc.nl/werkgever.

Premiegegevens basispensioenregeling 2016 - horeca


