Jouw pensioenregeling
Wijzigingen 2021

Rekenvoorbeeld pensioenopbouw en pensioenpremie
In dit rekenvoorbeeld laten we je zien hoe je pensioen opbouwt. Daarnaast lees je wat het
verschil is in je pensioenopbouw en pensioenpremie tussen 2020 en 2021. Er zijn daarin
verschillen tussen deelnemers in Regeling A (werkzaam in de meubelbranche,
tentoonstellingsbouw en orgelbouw) en Regeling B (werkzaam in de houthandel). Kijk dus goed
welke informatie voor jouw situatie is bedoeld.

Hoe bouw je pensioen op? We leggen het uit
Je bouwt jaarlijks een deel van jouw pensioen op. Dit doe je niet over jouw hele salaris. Heb je
een fulltime baan, dan bouw je in 2021 in regeling A over € 14.729 geen pensioen op (de
franchise). In regeling B is de franchise € 21.076. Je bouwt over dit bedrag geen pensioen op
omdat je later AOW ontvangt van de overheid. Over jouw pensioengevend salaris min de
franchise bouw je in 2021:
•
•

1,67% pensioen op als je in Regeling A zit.
1,875% pensioen op als je in Regeling B zit.

Dit noemen we de pensioengrondslag.
Je kunt pensioen opbouwen tot een maximum salaris, in 2021 is dit € 61.405. Maak je gebruik van
de excedentregeling, dan is dit € 112.189.
Let op: als je parttime werkt, dan krijg je minder salaris en bouw je minder pensioen op. Je betaalt
dan ook minder premie. Het voor jouw geldende maximum loon en de franchise zijn ook lager
dan voor iemand die fulltime werkt.

Rekenvoorbeeld voor deelnemers in Regeling A (meubelbranche,
tentoonstellingsbouw of orgelbouw)
1a. Rekenvoorbeeld pensioenopbouw
Sandra is geboren op 1 januari 1990 en nu 31 jaar, ze werkt fulltime.
Haar pensioengevend salaris is € 44.729 per jaar.




De franchise is € 14.729 in 2021.



De pensioengrondslag is € 30.000 (het pensioengevend salaris min de franchise).



De pensioenopbouw voor 2021 is 1,67% x € 30.000 = € 501,00 bruto per jaar.

Sandra bouwt dus € 501,00 pensioen op in 2021. Maar hoeveel verschilt dit nu met 2020, toen
het opbouwpercentage nog 1,72% was? De franchise was toen gelijk. We laten het zien met alle
gegevens van 2020 én 2021.

Pensioengevend salaris
Franchise
Pensioengrondslag
Opbouwpercentage
Pensioenopbouw per jaar

2020
€ 44.729 per jaar
€ 14.729
€ 30.000
1,72%
€ 516,00

2021
€ 44.729 per jaar
€ 14.729
€ 30.000
1,67%
€ 501,00

1b. Rekenvoorbeeld partnerpensioen
Het nabestaandenpensioen is op risicobasis. Als je overlijdt terwijl je in dienst bent, heeft je
partner recht op 70% van het bereikbare (fictieve) ouderdomspensioen. Een lagere
pensioenopbouw heeft dus ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen. We laten het zien met
onderstaand rekenvoorbeeld:

Pensioenopbouw per jaar
Bereikbaar ouderdomspensioen
Risico partnerpensioen (70%)

2020
€ 516,00
€ 19.608,00
€ 13.725,60

2021
€ 501,00
€ 19.038,00
€ 13.326,60

2. Rekenvoorbeeld pensioenpremie
Sandra betaalt de pensioenpremie samen met haar werkgever. De totale pensioenpremie is in
2021 25,2% van de pensioengrondslag. Sandra en haar werkgever betalen beide de helft van de
pensioenpremie, dit is 12,6%.
De pensioenpremie voor 2021 is voor Sandra 12,6% x € 30.000 = € 3.780,00.
De werkgever van Sandra betaalt 12,6% x € 30.000 = € 3.780,00.
Maar hoeveel verschilt dit nu met 2020, toen het premiepercentage nog 23,7% was? We laten
het zien met de gegevens van 2020 én 2021.
Pensioengrondslag
2020 € 30.000

Totale premie
€ 7.110,00 (23,7%)

Sandra betaalt
€ 3.555,00 (11,85%)

2021 € 30.000

€ 7.560,00 (25,2%)

€ 3.780,00 (12,6%)

Werkgever betaalt
€ 3.555,00
(11,85%)
€ 3.780,00 (12,6%)

Rekenvoorbeeld voor deelnemers in Regeling B (Houthandel)
1. Rekenvoorbeeld pensioenopbouw
Wim is 31 jaar en werkt fulltime.
Zijn pensioengevend salaris is € 51.076 per jaar.




De franchise is € 21.076 in 2021.



De pensioengrondslag is € 30.000 (het pensioengevend salaris min de franchise).



De pensioenopbouw voor 2021 is 1,875% x € 30.000 = € 393,75 bruto per jaar.

Wim bouwt dus € 393,75 pensioen op in 2021. Dat is evenveel als in 2020.

2. Rekenvoorbeeld pensioenpremie
Wim betaalt de pensioenpremie samen met zijn werkgever. De totale pensioenpremie is in 2021
26,6% van de pensioengrondslag. Wim en zijn werkgever betalen beide de helft van de
pensioenpremie, dit is 13,3%
Bij elkaar is dit onvoldoende, daarom komt nog 2,2% uit de Bestemmingsreserve Sociale Partners
Houtbedrijf.
De pensioenpremie voor 2021 is Wim 13,3% x € 30.000 = € 3.990,00.
De werkgever van Wim betaalt 13,3% x € 30.000 = € 3.990,00.
Maar hoeveel verschilt dit nu met 2020, toen het premiepercentage nog 26,4% was? We laten
het zien met de gegevens van 2020 én 2021.
Pensioengrondslag
2020 € 30.000
2021 € 30.000

Totale premie

Wim betaalt

€ 7.920,00
(26,4%)
€ 8640,00
(28,8%)

€ 3.960,00
(13,2%)
€ 3.990,00
(13,3%)

Werkgever Bestemmingsreserve
betaalt
sociale partners
€ 3.960,00
(13,2%)
€ 3.990,00 € 660,00 (2,2%)
(13,3%)

