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PREMIEGEGEVENS GROOTHANDEL IN KAAS 2021 
(Particulier Kaaspakhuisbedrijf) 

 
Samen met uw werknemers betaalt u premie voor hun pensioen. Het deel dat uw werknemers betalen, houdt u in op 
hun salaris. Met deze gegevens rekent u uit hoeveel premie u aan ons moet afdragen. 

 
1. Premiepercentages 

Dit zijn de premiepercentages voor 2021: 

Premiebedragen basisregeling 
Totale premie : 23,20% van de pensioengrondslag 
Werkgeversdeel : de totale premie minus het hieronder vermelde werknemersdeel. 
Deelnemersdeel (maximaal) : 1,75% van het pensioengevend loon (over maximaal € 38.693) wordt  
  ingehouden bij de werknemers.   
  Dit is de bijdrage in de premie tot 18,75%. 

- Over de premie tussen de 18,75% en 22,25% wordt 1/3 ingehouden bij de 
werknemers (dit is dus een inhouding over de pensioengrondslag) 

- Over de premie boven de 22,25% (dus tot 23,20%) wordt niets bij de 
werknemers ingehouden. 

   _______________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Salarisgegevens 
U betaalt premie over een deel van het salaris: de pensioengrondslag. Zo rekent u de pensioengrondslag 
uit: Pensioengevend salaris – franchise = pensioengrondslag 
 

  Pensioengevend salaris basisregeling :   
12 maal (of 13 maal bij een vast vierwekensalaris) het per 1 januari van dat jaar, dan wel het per het tijdstip van latere 
indiensttreding geldende vaste maand(vierweken)salaris, vermeerderd met de vakantietoeslag, de toeslagen voor werken 
buiten het dagvenster, uitbetaalde contractueel vastgelegde overuren over het voorgaande kalenderjaar inclusief 
bijbehorende toeslagen over deze uren en chauffeurstoeslag. 

 
Maximum pensioengevend salaris : € 38.693 per jaar  
Franchise : € 17.240 per jaar  
Maximum pensioengrondslag : € 21.453 per jaar  

   _______________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Gegevens regeling 
Dit zijn de gegevens voor 2021: 
 
Opbouwpercentage ouderdomspensioen :  1,535% van de pensioengrondslag 
Partnerpensioen : 70% van het ouderdomspensioen, 35% opbouw en 35% op risicobasis 
Premievrijstelling arbeidsongeschiktheid :  tot 100% in 6 klassen 
Start pensioenopbouw : 1e werkdag 
Einde pensioenopbouw : 1e dag van de maand waarin uw werknemer AOW krijgt. Gaat uw  
  werknemer eerder uit dienst? Dan stopt de pensioenopbouw op de dag dat  
  uw werknemer   uit dienst gaat. 
 
Let op: Bent u vrijwillig bij ons aangesloten? Of heeft u andere afspraken gemaakt? Dan gelden voor u misschien andere 
premies en bedragen. 
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