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2013

Pensioenregeling 

Pensioenreglement MPF 2006

Toetredingsleeftijd 15 jaar

Deelneming 55-minregeling, van toepassing op 
deelnemers die zijn geboren op of na 1 
januari 1950 en die op of na 1 januari 

2006 in dienst zijn van een aangesloten 
werkgever 

Pensioenleeftijd 65 jaar

Code pensioenaangifte U0182-1111

Premiegrondslag pensioengevend salaris minus 
franchise

Pensioengevend salaris (1)(2) per 1/1 van het jaar: 12 x vast 
maandsalaris, vermeerderd met 
vakantietoeslag, ploegentoeslag, 

persoonlijke toeslag (cao), 
consignatietoeslag en de minimum 
resultatenuitkering voorgaand jaar

Maximumloon (3) 50.853,00€                                          
Franchise 14.750,00€                                          
Premiegrondslag (maximum) 36.103,00€                                          

Pensioenpremie 
Werkgever 10,00%
Werknemer 10,00%
Totaal 20,00%

Code pensioenaangifte U0182-1112

Premiegrondslag pensioengevend salaris

Pensioengevend salaris (1)(2)
Maximumloon (3)

Pensioenpremie 
Werkgever 2,15%
Werknemer 4,10%
Totaal 6,25%

Pensioenreglement MPF 2003

Toetredingsleeftijd n.v.t.

Deelneming 55-plusregeling, van toepassing op 
deelnemers geboren vóór 1/1/1950 die 

bovendien vóór 1/1/2006 in dienst 
waren van een aangesloten werkgever

Pensioenleeftijd 65 jaar

Code pensioenaangifte U0182-1109
ouderdomspensioenregeling

Premiegrondslag pensioengevend salaris minus 
franchise

zie boven



Pensioengevend salaris (1)(2) per 1/1 van het jaar: 12 x vast 
maandsalaris, vermeerderd met 
vakantietoeslag, ploegentoeslag, 

persoonlijke toeslag (cao), 
consignatietoeslag en de minimum 
resultatenuitkering voorgaand jaar

Maximumloon (3) 50.853,00€                                          
Franchise 14.750,00€                                          
Premiegrondslag (maximum) 36.103,00€                                          

Pensioenpremie 
Werkgever 10,00%
Werknemer 10,00%
Totaal 20,00%

Code pensioenaangifte U0182-1110
prepensioenregeling

Premiegrondslag pensioengevend salaris

Pensioengevend salaris (1)(2)
Maximumloon (3)

Pensioenpremie 
Werkgever 2,15%
Werknemer 4,10%
Totaal 6,25%

Algemene gegevens

Aard overeenkomst uitkeringsovereenkomst

Karakter pensioenregeling middelloon

Loonstijging cao 2010-2012 2% met ingang van 1 april 2012

Voltijds werkweek volgens cao (4) 40 uur

Toeslag 1-1-2012 1-1-2011
actieven 0,00%
inactieven 0,00%

(1) of 13 x vaste vierwekelijkse salaris
(2)

(3) het maximumloon in enig jaar is gelijk aan het maximumpremieloon Wfsv in dat jaar
(4) inclusief arbeidsduurverkorting bedraagt de normale wekelijkse arbeidsduur 38 uur

Regeling inkoop extra pensioenaanspraken

Rechthebbenden

Financiering extra aanspraken bij het bereiken van de 62 1/2-jarige leeftijd dan wel uiterlijk op 31/12/2020

zie boven

de werkgever kan besluiten het pensioengevend salaris te verhogen met eventuele additionele 
salariscomponenten

inkoopregeling extra OP voor degenen die geboren zijn op of ná 1/1/1950, die 
op 31/12/2005 deelnemer waren en onafgebroken deelnemen van 1/1/2006 tot 
31/12/2020 of eerdere datum van pensioeningang (niet voor 62 1/2 jaar)




