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Premieoverzicht 2021
2021

2020

Ouderdomspensioenregeling
Toetredingsleeftijd

1e dag van de maand 21 jaar

1e dag van de maand 21 jaar

Pensioenleeftijd

1e dag van de maand 68 jaar

1e dag van de maand 68 jaar

Premiegrondslag

pensioengevend loon minus
franchise

pensioengevend loon minus
franchise

brutoloon Wfsv

brutoloon Wfsv

Maximum pensioengevend loon
Franchise op jaarbasis
Premiegrondslag (maximum)

€ 58.311,00
€ 15.261,00
€ 43.050,00

€ 57.232,00
€ 15.261,00
€ 41.971,00

Maximum premieloon op
uurbasis (2)
Franchise op uurbasis (3)

€ 28,03414
€ 7,33701

€ 27,51539
€ 7,33701

19,64%
7,96%
27,60%

14,66%
5,94%
20,60%

40 uur
52 weken

40 uur
52 weken

Pensioengevend loon (1)

Pensioenpremie
# werkgever
# werknemer
# totaal
Normale wekelijkse arbeidsduur
Weken op jaarbasis

2021

2020

Overgangsregeling (VPLinkoopregeling)
Premiegrondslag

n.v.t.

pensioengevend loon

Pensioengevend loon

n.v.t.

brutoloon Wfsv

Maximumloon

n.v.t.

€ 57.232,00

Maximum premieloon op
uurbasis (2)
Pensioenpremie

n.v.t.

€ 27,51539

# werkgever
# werknemer
# totaal
Normale wekelijkse arbeidsduur

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

0,875%
0,525%
1,400%
40 uur

Weken op jaarbasis

n.v.t.

52 weken

Levensmiddelenbedrijf

(1)

(2)
(3)

Premieoverzicht 2021

Het pensioengevend loon bevat alle componenten in het
loon in de zin van hfdst 3 van Wet financiering sociale
verzekeringen exclusief:
• uitkeringen en verstrekkingen op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA) of de Werkloosheidswet (WW) en hierop door de werkgever
verstrekte aanvullingen;
* bijtelling auto van de zaak
• het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste dag van de maand
waarin de werknemer 68 jaar wordt.
58.311 /(40 [uur] x 52 [weken])
15.261 /(40 [uur] x 52 [weken])

Berekeningswijze van de premie
Is het ontvangen loon Wfsv op uurbasis lager dan het op uurbasis berekende maximumloon Wfsv,
dan geldt voor de berekening: op uurbasis ontvangen loon wfsv -/- op uurbasis berekende
franchise
Is het ontvangen loon Wfsv op uurbasis hoger dan het op uurbasis berekende maximumloon Wfsv,
dan geldt voor de premieberekening: op uurbasis berekende maximumloon Wfsv -/- op uurbasis
berekende franchise

