Kerncijfers (bedragen en percentages) per 1 januari 2013
Hieronder zijn de relevante bedragen en percentages vermeld zoals ze met ingang van 1 januari 2013 van
toepassing zijn voor met name de premieberekeningen van de verschillende regelingen in de bedrijfstak
Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen.
Pensioenregeling Bpf Tex (geboren op of na 1 januari 1950, of in dienst na 1 januari 2010)
Toetredingsleeftijd

1ste dag van de maand 21 jaar

Pensioenleeftijd

1ste dag van de maand 65 jaar

Pensioengevend salaris

12 x bruto maandloon, vakantietoeslag, schriftelijk overeengekomen
vaste loonbestanddelen en gegarandeerde provisie
38 of 40 uur met ATV-regeling à 2 uur/week

Normale arbeidsduur

Franchise (op fulltime basis)

2013
€ 12.309

2012
€ 12.309

Maximum jaarsalaris (op fulltime basis)

€ 55.000

€ 55.000

Maximum grondslag (op fulltime basis)

€ 42.691

€ 42.691

21,2%
2/3
1/3

20,9%
14,6%
16,3%

• Pensioenpremie over pensioengrondslag
Totaal
Werkgeversdeel
Werknemersdeel

Prepensioenregeling Bpf Tex (geboren vóór 1 januari 1950 en in dienst vóór 1 januari 2010)
Pensioenleeftijd

61 jaar en 6 maanden

Premiegrondslag

Pensioengevend salaris

Pensioengevend salaris

Vast salaris in geld inclusief de vakantietoeslag en alle variabele
loonbestanddelen over het kalenderjaar voorafgaand aan de datum
van vaststelling van de prepensioengrondslag.
38 of 40 uur met ATV-regeling à 2 uur/week

Normale arbeidsduur

2013
n.v.t

2012
n.v.t.

Maximum jaarsalaris (op fulltime basis)

€ 50.853

€ 50.064

Maximum grondslag (op fulltime basis)

€ 50.853

€ 50.064

3,6%
1,1%
2,5%

3,6%
1,1%
2,5%

Franchise

• Pensioenpremie over premiegrondslag
Totaal
Werkgeversdeel
Werknemersdeel

Sociaal Fonds (FKB)
Premiegrondslag

12 x bruto maandloon, vakantietoeslag, schriftelijk overeengekomen
vaste loonbestanddelen en gegarandeerde provisie

Maximum premiegrondslag (op fulltime basis)
• Premie over premiegrondslag
Totaal
Werkgeversdeel
Werknemersdeel

2013
€ 55.000

2012
€ 50.064

0,2%
0,2%
0,0%

0,2%
0,2%
0,0%

Ter informatie:

Wijziging opbouwpercentage

Vanaf 1 januari 2013 stelt Bpf Tex het opbouwpercentage voor pensioen vast op 1,65% van de
pensioengrondslag. Dit om een kostendekkende premie te kunnen realiseren. Dat is wettelijk verplicht.
Wilt u meer informatie? Ga naar www.bpftex.nl.

