
2013 2014
Pensioenregeling 55 min regeling

aard overeenkomst uitkeringsovereenkomst uitkeringsovereenkomst

karakter regeling middelloon middelloon

toetredingsleeftijd datum aanvang dienstverband datum aanvang dienstverband

deelneming werknemers in dienst van een onderneming in de 
Zoetwarenindustrie tot 1e van de maand waarin 65-

jarige leeftijd wordt bereikt, m.u.v. stagiair(e)s en 
vakantiewerkers

werknemers in dienst van een onderneming in de 
Zoetwarenindustrie tot 1e van de maand waarin 67-

jarige leeftijd wordt bereikt, m.u.v. stagiair(e)s en 
vakantiewerkers

pensioenleeftijd
regulier 1e dag van de maand 1e dag van de maand

65 jaar 67 jaar
vervroeging 55 jaar 55 jaar
uitstel 70 jaar 70 jaar

premie- c.q. pensioengrondslag pensioengevend loon -/- franchise pensioengevend loon -/- franchise

pensioengevend loon (1) loon loon

maximum pensioengevend loon 
op jaarbasis 56.450,00€                                                               €                                                                57.156,00 

franchise
op jaarbasis 13.373,00€                                                               €                                                                13.540,00 

maximum pensioengrondslag 
op jaarbasis 43.077,00€                                                               €                                                                43.616,00 

pensioenpremie
werknemersdeel 10,00% 10,00%
werkgeversdeel 20,00% 20,00%
totaal 30,00% 30,00% (2)

normale arbeidstijd per week 36 uur per week 36 uur per week

cao-loonstijging jaar voorafgaand 1-4-2012 1,75% 1-4-2013 1,25%

jaarlijks opbouwpercentage
ouderdomspensioen 2,20% 2,15%
partnerpensioen risico 70% OP 70% OP 
wezenpensioen 14% OP 14% OP

wezenpensioen tot en met 18 jaar, tenzij studerend, dan 27 jaar 18 jaar, tenzij studerend, dan 27 jaar

toeslag per 1-1-2012 1-1-2011
actieven 0,0% nog niet bekend
inactieven 0,0% nog niet bekend
PVD/IVV/FVP 1,90% nog niet bekend

toeslagcategorie B B

afkoopgrens
fondsspecifiek 219,22€                                                                    229,03€                                                                    
wettelijk 438,44€                                                                    458,06€                                                                    

onder loon wordt verstaan:
-het in de maand uitbetaalde schaalsalaris;
-vakantietoeslag;
-vriestoeslag;
-5 uur functiegebonden regelmatig gewerkte overuren per week;
-meeruren;
-diplomatoeslag;
-persoonlijke toeslag;
-contractueel vastgestelde jaarlijkse uitkering;
-prestatiepremie;
-ploegentoeslag;
-sprongvergoeding;
-overwerktoeslag;
-afbouwregelingtoeslag;
-roostertoeslag meeruren;
-verschoven uren;
-consignatie;
-slaapuren;
-toeslag voor arbeid op ongunstige uren.

(2) Zolang sociale partners geen besluit hebben genomen over de hoogte van de premie en franchise wordt de premie berekend met een franchise van € 
13.540 en een premiepercentage van 30% van de pensioengrondslag.

BPF ZOETWAREN

(1) Onder jaarlijks pensioengevend loon wordt verstaan het voor de deelnemer in dat geldende jaar uitbetaalde loon eventueel vermeerderd met het 
variabele loon.



SF ZOETWAREN
2013 2014

Sociaal Fonds

premiegrondslag brutoloon Wfsv brutoloon Wfsv

maximumpremieloon €     50.853,00 €       51.414,00 

SF-premie 
werknemersdeel 0,00% 0,00%
werkgeversdeel 0,48% 0,48%
totaal 0,48% 0,48%

algemeen verbindend verklaring cao
ingangsdatum 1-1-2008 1-1-2013
expiratiedatum 31-12-2012 1-1-2018


