
Houthandel
2012 2011

Pensioenregeling (pensioenreglement A)

Toetredingsleeftijd 21 21
Pensioenleeftijd 65 65

Pensioengrondslag loon minus franchise loon minus franchise

Loon het vaste bruto salaris op 1 januari het vaste bruto salaris op 1 januari 
2012 of latere datum van indiensttre- 2011 of latere datum van indiensttre- 

ding vermeerderd met de vakantietoe- ding vermeerderd met de vakantietoe- 
slag, de vaste eindejaarstoeslag en slag, de vaste eindejaarstoeslag en

en gratificaties, de ploegentoeslag en en gratificaties, de ploegentoeslag en 
die onderdelen van het inkomen die die onderdelen van het inkomen die
volgens de normale werktijd tot het volgens de normale werktijd tot het 

vaste loon behoren vaste loon behoren

Maximumloon n.v.t. n.v.t.
Franchise 18.494,00€                                          18.246,00€                                           

Pensioenpremie
# Werkgever 13,30% 13,30%
# Werknemer 13,30% 13,30%
Totaal 26,60% 26,60%

Pensioenregeling (pensioenreglement B)

Deelnemers ge(pre)pensioneerden en werknemers ge(pre)pensioneerden en werknemers
met gedeeltelijke premievrije deel- met gedeeltelijke premievrije deel-
neming neming 

Pensioenleeftijd 65 65

Pensioengrondslag loon minus franchise loon minus franchise
Loon zie onder pensioenreglement A zie onder pensioenreglement A
Maximumloon n.v.t. n.v.t.
Franchise 20.607,00€                                          20.331,00€                                           

Pensioenpremie
# Werkgever 13,30% 13,30%
# Werknemer 13,30% 13,30%
Totaal 26,60% 26,60%

Overgangsregeling

Pensioenleeftijd (1) Uittreden is niet meer mogelijk Uittreden is niet meer mogelijk

Pensioengrondslag loon loon
Loon zie onder pensioenreglement A zie onder pensioenreglement A
Maximumloon
(1,5 x max. premieloon Wfsv) 75.096,00€                                          73.946,00€                                           

Pensioenpremie
# Werkgever 2,90% 2,90%
# Werknemer 0,00% 0,00%
Totaal 2,90% 2,90%

(1) afhankelijk van de leeftijd van de werknemer per 31/12/2004
(artikel 6, lid reglement cao-overgangsregeling)



Optrekregeling

Pensioengrondslag loon minus franchise loon minus franchise
Loon zie onder pensioenreglement A zie onder pensioenreglement A
Maximumloon n.v.t. n.v.t.
Franchise 18.494,00€                                          18.246,00€                                           

Pensioenpremie
# Werkgever 1,30% 1,30%
# Werknemer 1,30% 1,30%
Totaal 2,60% 2,60%

Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhouding in de Houthandel (754)

Bijdragegrondslag loon loon
Loon zie pensioenreglement A zie onder pensioenreglement A
Maximum bijdragegrondslag 
(max. premieloon Wfsv) 50.064,00€                                          49.297,00€                                           

Premie
# Werkgever premieholiday 0,70%
# Werknemer premieholiday 0,00%
Totaal premieholiday 0,70%




