per 1 januari 2016 gewijzigde berekeningswijze van het pensioen
In de volgende gevallen wijzigt de opbouw van het pensioen
1. pensioenopbouw bij onbetaald verlof waarvoor de deelnemer premie betaalt om de pensioenopbouw voort te zetten
(zie artikel 22 van het pensioenreglement)
2. berekening van het partnerpensioen indien de deelnemer overleden is tijdens een periode van onbetaald verlof over de periode van overlijden tot
aan pensioendatum van de overleden deelnemer (zie artikel 23 van het pensioenreglement)
3. berekening van het wezenpensioen indien de deelnemer overleden is tijdens een periode van onbetaald verlof over de periode van overlijden tot
aan pensioendatum van de overleden deelnemer (zie artikel 24 van het pensioenreglement)

in situatie 1
contractsalaris per maand
pensioensalaris per jaar (inclusief 8% vakantietoeslag)
franchise per jaar, waarbij de franchise in het nieuwe jaar met 2%
is gestegen
pensioengrondslag per jaar

oude situatie
bijvoorbeeld bij verlof vanaf
1 januari enig jaar
situatie vóór verlof situatie tijdens verlof
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 32.400,00
€ 32.400,00

nieuwe situatie
bijvoorbeeld bij verlof vanaf
1 januari enig jaar
situatie vóór verlof situatie tijdens verlof
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 32.400,00
€ 32.400,00

€ 15.935,00
€ 16.465,00

€ 15.935,00
€ 16.465,00

€ 15.935,00
€ 16.465,00

€ 16.254,00
€ 16.146,00

opbouwpercentage ouderdomspensioen
opbouw ouderdomspensioen per jaar
opbouw partnerpensioen per jaar

1,80%
€ 296,37
€ 207,46

1,80%
€ 296,37
€ 207,46

1,80%
€ 296,37
€ 207,46

1,80%
€ 290,63
€ 203,44

premiepercentage
premie per maand
waarvan betaald door de werknemer
waarvan betaald door de werkgever

21,70%
€ 297,74
€ 148,87
€ 148,87

21,70%
€ 297,74
€ 297,74
€ 0,00

21,70%
€ 297,74
€ 148,87
€ 148,87

21,70%
€ 291,97
€ 291,97
€ 0,00

in situatie 2
partnerpensioen per jaar voor de toekomstige jaren

€ 207,46

€ 203,44

in situatie 3
wezenpensioen per jaar voor de toekomstige jaren

€ 41,49

€ 40,69

