Premiepercentage 2015 - horeca
Uw werknemers bouwen ouderdomspensioen bij ons op. U betaalt samen met hen de premie daarvoor. Om dit ook in
2015 te kunnen doen, heeft u het premiepercentage en andere belangrijke gegevens voor uw pensioenadministratie
nodig. U vindt deze informatie in dit overzicht. Heeft u vragen? Bel ons gerust: (079) 363 14 00.

1. Premiepercentages voor 2015
Regeling

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Totaal

Leeftijd

8,40%

8,40%

16,80%

21 tot 65 jaar

Basisregeling

2. Bedragen voor 2015

Jaarbedrag (bij 1976 uren)

Bedrag per uur

Maximaal pensioengevend salaris

€ 34.486,00

€ 17,452429

Franchise

€ 10.095,00

Maximum pensioengrondslag

€ 24.391,00

-

€ 5,108806

3. Termijnbedrag 2015
Per 1 januari 2015 passen wij onze pensioenregeling aan. Het opbouwpercentage verlagen wij van 1,5% naar 1,466%
van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het gedeelte van het salaris waarover iemand pensioen opbouwt.
In 2014 was de franchise € 11.005. De franchise is het gedeelte van het salaris waarover iemand geen pensioen opbouwt.
In 2015 hanteren wij de laagst mogelijke franchise. Die bedraagt € 10.095.
Door deze wijziging bouwen uw werknemers vanaf 1 januari 2015 per saldo meer pensioen op dan ervoor.
Het opbouwpercentage gaat iets omlaag, maar door de verlaging van de franchise bouwen zij over een groter deel
van hun salaris pensioen op. Uw termijnbedrag kan daardoor in 2015 hoger zijn dan in 2014.

4. Algemene begrippen
Loon werknemersverzekeringen
Bijtelling auto van de zaak
Werknemersdeel premie basispensioenregeling
Ongemaximeerd pensioengevend loon

-

+
=

Bruto loon in geld (salaris)
Bijtelling auto van de zaak
Werknemersdeel premie basispensioenregeling
Werknemersdeel premie overige pensioenregelingen
Loon werknemersverzekeringen

+
=

5. Werknemers uit 1950 in dienst
Heeft u werknemers in dienst die geboren zijn in 1950? 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.

