Premiegegevens 2012
De premiegegevens voor 2012 zijn bekend. Met ingang van1 januari bedraagt de premie voor de
ouderdomspensioenregeling 20,9% van de premiegrondslag. Vorig jaar was de premie 19%.
De verhoging van de premie (1,9%) wordt volledig door de werkgever betaald.
Naast de verhoging van de premie is nog een andere maatregel genomen. Werknemers bouwen vanaf 1 maart
2012 tijdelijk minder pensioen op. Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen wordt namelijk verlaagd
van 1,75% naar 1,57% van de pensioengrondslag. Is de werknemer gedurende geheel 2012 in dienst, dan bouwt
hij dus totaal 1,6% op. Deze maatregel geldt tot 1 januari 2013. Daarna is het opbouw-percentage weer 1,75.
Deze maatregelen zijn recent vastgesteld en worden zo spoedig mogelijk aan de individuele werknemers en
werkgevers gecommuniceerd. De reden voor deze maatregelen is dat het pensioenfonds last heeft van de
financieel-economische crisis in de wereld. Onze financiële situatie is niet goed. Onze beleggingen staan onder
druk. En de rente is laag. Bovendien leven mensen steeds langer. We moeten daarom steeds méér geld opzij
zetten om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.
Daarnaast moeten we met de pensioenpremies alle kosten van de pensioenopbouw betalen. Die verplichting
staat in de wet. De pensioenpremie van 19% is op dit moment niet meer voldoende om alle kosten te dekken.
Daarom moeten we nu deze maatregelen nemen.
Alle premiegegevens met betrekking tot 2012 treft u in onderstaand tabel aan.

Textielgroothandel
2012
Pensioenregeling 55-min (geboren op of na 1/1/1950)
Toetredingsleeftijd

1e dag van de maand
21 jaar
1e dag van de maand
65 jaar
pensioengevend salaris minus
franchise

Pensioenleeftijd
Premiegrondslag

Pensioengevend salaris

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

Maximumloon
Franchise
Premiegrondslag (maximum)

Ä
Ä
Ä

Pensioenpremie
# werkgever
# werknemer
# totaal
Normale arbeidsduur

55.000,00
12.309,00
42.691,00

14, %
6,3%
20,9%
38 uur of 40 uur met ATV-regeling
à 2 uur/week

2012
Prepensioenregeling 55-plus
Pensioenleeftijd

61 jr en 6 maanden

Premiegrondslag

pensioengevend salaris

Pensioengevend salaris

Maximumloon
Franchise
Premiegrondslag (maximum)

vaste salaris in geld inclusief de
vakantietoeslag en alle variabele
loonbestanddelen over het
kalenderjaar voorafgaand aan de
datum van vaststelling van de
prepensioengrondslag.
Ä
Ä

Pensioenpremie
# werkgever
# werknemer
# totaal
Normale arbeidsduur

50.064,00
n.v.t
50.064,00

1,10%
2,50%
3,60%
38 uur of 40 uur met ATV-regeling
à 2 uur/week

2012
Sociaal Fonds (FKB)
Premiegrondslag

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

Maximum premiegrondslag

Ä

Premie
# werkgever
# werknemer
# totaal

50.064,00

0,20%
0,00%
0,20%

