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KERNCIJFERS 2008 

 

* Voor de heffing van de pensioenpremie geldt voor iedere deelnemer een franchise van € 14.380,- 

** De pensioenaanspraken van ex-deelnemers en gepensioneerden worden verhoogd aan de hand van 

de prijsstijging. Hierbij wordt uitgegaan van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor alle 

huishoudens van 1 juli. De opgebouwde pensioenen van actieve en inactieve deelnemers worden 

verhoogd aan de hand van de CAO-loonstijging in 2007. In dit jaar heeft een CAO-verhoging 

plaatsgevonden van 4,29%. Daarbovenop is een inhaalindexatie toegepast van 1,25%. De totale 

indexatie voor deze groepen bedraagt per 1 januari 2008 5,54%. 

 2007 2008 

Maximumloon € 59.664,- € 62.224,- 

Franchise   

Franchise voor pensioenopbouw  

als u geboren bent voor 1950
€ 17.952,- € 18.469 

Franchise voor pensioenopbouw  

als u geboren bent vanaf 1950
€ 13.978,- € 14.380 

Franchise voor heffing van de pensioenpremie* € 13.978,- € 14.380 

Pensioenpremie (100%)   

- ouderdomspensioen, over de pensioengrondslag 23% 22% 

- overbruggingspensioen, over de franchise - - 

- overgangsregelingen en garantieregeling,  

over het pensioengevend salaris 
7% 7% 

Indexatie opgebouwd pensioen** 

per 1 januari 2007 
  

- actieve deelnemers 0% 5,54% 

- inactieve deelnemers 0% 5,54% 

- ex-deelnemers 1,72% 2,29% 

- gepensioneerden 1,72% 2,29% 

Kerncijfers PMI 

  2007  2008 

Maximumsalaris € 57.352,- € 59.812,- 

Franchise € 20.815,- € 21.414,- 

Premiepercentage 28% 27% 

Maximum loonstijgingspercentage 
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Voor werknemers geboren voor 1 december 1941 die geen SUM-uitkering ontvangen, geldt dat 

opgebouwd wordt op basis van de oude PMI-regeling. Voor deze categorie daalt de pensioengrondslag 

sinds 2004 als gevolg van een toegenomen franchise in combinatie met een gelijkblijvend 

maximumsalaris. Daar de 'knip'-bepaling geldt, heeft dit alleen effect voor de toekomstige opbouw. Ook 

blijft het PMI-reglement van kracht voor personen die reeds een SUM-uitkering ontvangen.

 

voor 55 jaar en ouder
0% 4,29% 
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