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PREMIEGEGEVENS DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN 2023 
 
Samen met jouw werknemers betaal je premie voor hun pensioen. Het deel dat jouw werknemers betalen, houd je in op 
hun salaris. Met deze gegevens reken je uit hoeveel premie je aan ons moet afdragen. 
 

1. Premiegegevens 
Dit zijn de premiepercentages voor 2023: 
 
Functiegroepen 1 t/m 6 * 
Totale premie  : 8,0% van het pensioengevend salaris 
Werkgeversdeel  : 4,0% 
Werknemersdeel (maximaal)  : 4,0% 
 
Functiegroepen 7 en hoger  
Je kunt hiervoor aparte afspraken met ons maken. 
 
* Een werknemer is verplicht deel te nemen in de pensioenregeling van PGB, indien de functie gelijk of gelijkwaardig is aan 
de in functiegroepen 1 t/m 6, zoals beschreven in bijlage 2 van het Verplichtstellingsbesluit. Het is hierdoor mogelijk dat 
bijvoorbeeld vakantiekrachten ook dienen te worden aangemeld. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Salarisgegevens 
Je betaalt premie over het pensioengevend salaris. 
 
Pensioengevend salaris  :  het werkelijk verdiende jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en alle vaste  
   toeslagen 
Maximum pensioengevend salaris   :  € 66.956 per jaar  

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Gegevens regeling 
Dit zijn de gegevens voor 2023: 
 
Premiestaffel 
Deze staffel geeft weer hoeveel kapitaal jouw werknemers opbouwen (over de pensioengrondslag). Bij deze staffel 
houden wij rekening met het benuttingspercentage van 83%. 

 

Leeftijd 2023 

Tot en met 19 jaar 5,81% 

20 tot en met 24 jaar 6,39% 

25 tot en met 29 jaar 7,47% 

30 tot en met 34 jaar 8,63% 

35 tot en met 39 jaar 10,04% 

40 tot en met 44 jaar 11,62% 

45 tot en met 49 jaar 13,53% 

50 tot en met 54 jaar 15,85% 

55 tot en met 59 jaar 18,59% 

60 tot en met 64 jaar 22,00% 

65 tot en met 67 jaar 25,48% 

 
  

https://www.pensioenfondspgb.nl/globalassets/pdfs/besluit-verplichtstelling/stcrt.pdf
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Overige gegevens van de  
beschikbare premieregeling*: 
Franchise  : € 16.322 per jaar 
Pensioengrondslag  : € 50.634 per jaar 
Partnerpensioen :  1,089% van de pensioengrondslag op risicobasis 
Premievrijstelling arbeidsongeschiktheid :  tot 100% in 6 klassen 
Start pensioenopbouw  :  1e werkdag 
Einde pensioenopbouw  :  1e dag van de maand waarin jouw werknemer AOW krijgt.  
   Gaat jouw werknemer eerder uit dienst? Dan stopt de pensioenopbouw op de dag  
   dat hij/zij uit dienst gaat. 
 
* ten behoeve van opbouw pensioenkapitaal, dekkingen en duur opbouw. 
 
 
Let op: voor functiegroep 7 en hoger zie ‘Premiegegevens vrijwillige regeling de groothandel in bloemen en planten 
functiegroep 7 en hoger 2023.   
 


