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Premies en cijfers 2015 
 

Pensioenregeling (55-) 
 

 
Per 1 januari 2015 Per 1 januari 2014

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 67-jarige 

leeftijd wordt bereikt (m.u.v. 

stagiaire(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. 

stagiaire(s) en 

vakantiewerkers

Pensioenleeftijd 

 Regulier 

 Vervroeging 

 Uitstel 

1e dag van de maand

67 jaar

55 jaar

70 jaar

1e dag van de maand

67 jaar

55 jaar

70 jaar

Premie- c.q. pensioengrondslag Pensioengevend loon -/- 

franchise

Pensioengevend loon -/- 

franchise

Pensioengevend loon (op jaarbasis) 1 

 Maximum pensioengevend loon 

 Franchise 

 Maximum pensioengrondslag  

€ 57.156,00

€ 13.449,00

€ 43.707,00

€ 57.156,00

€ 13.449,00

€ 43.707,00

 

 

 

 

                                                               
1 Onder jaarlijks pensioengevend loon wordt verstaan het voor de deelnemer in dat geldende jaar uitbetaalde loon eventueel 

vermeerderd met het variabele loon.  

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 en toeslag voor arbeid op ongunstige uren.  



 

versie: 3 december 2014 

 

 

 

 

 

 
Per 1 januari 2015 Per 1 januari 2014

Pensioenpremie 

 Werknemersdeel 

 Werkgeversdeel 

 

Totaal 

9,20%

18,40%

________

27,60%

9,20%

18,40%

________

27,60%

Normale arbeidstijd per week 36 uur 36 uur

Cao-loonstijging jaar voorafgaand 1,90% 1,25%

Jaarlijks opbouwpercentage 

 Ouderdomspensioen 

 Partnerpensioen  

(per 1 januari 2015 op kapitaalbasis) 

 Wezenpensioen 

1,875%

70% van ouderdomspensioen

14% van ouderdomspensioen

2,15%

70% van ouderdomspensioen

14% van ouderdomspensioen

Wezenpensioen tot en met 18 jaar, tenzij studerend dan 

27 jaar 

18 jaar, tenzij studerend dan 

27 jaar 

Toeslag 

 Actieven 

 Inactieven 

1,00%

0,50%

0,00%

0,00%

Toeslagcategorie B B

Afkoopgrens (2015 voorlopig) 

 Fondsspecifiek 

 Wettelijk 

€ 229,03

€ 458,06

€ 229,03

€ 458,06

 


