
 
Kerncijfers SPNG Pensioenregeling 2013 per 1 januari 2019 
________________________________________________________________________  
 
Bedrijfstak Groothandel 
 
Grensbedragen  

• Standaard-franchise*) - € 17.158 (t/m 2022 bevroren)  
• Maximum salaris - € 55.927 of naar keuze tot maximaal € 107.593 

*) De werkgever kan gekozen hebben voor verlaging van de franchise. 
 
Premie  

• Premie - actuarieel bepaalde premie (geslachts- en leeftijdsafhankelijk) over pensioengrondslag en door 
werkgever gemaakte keuzes (doorsneepremie basis is per 1-1-2016 vervallen)  

• Deelnemersbijdrage - vrij te bepalen  
 
Toeslagen (per 1 januari 2019) 
eigen beheer 

• toeslag actieven*) - nihil  
• toeslag inactieven - nihil  

verzekerd deel 
• toeslag actieven*) - 0,46% 
• toeslag inactieven - 0,46% 

*) Voor de werkgevers die hebben gekozen voor onvoorwaardelijke indexatie voor de actieven is per 1 januari 
2019 een toeslag (op basis van de stijging loonindexcijfers) toegekend van 1,36%.  
 
 
 
Bedrijfstak Herwinning Grondstoffen 
 
Grensbedragen  

• Standaard-franchise*)  - € 17.158 (t/m 2022 bevroren)  
• Maximum salaris - € 40.379, of naar keuze € 55.927 tot maximaal € 107.593 

*) De werkgever kan gekozen hebben voor verlaging van de franchise.  
 
Premie  

• Basis - doorsneepremie van 25,9% van de pensioengrondslag tot € 40.379  
• Aanvullend - actuarieel bepaalde premie (geslachts- en leeftijdsafhankelijk) over hogere 

pensioengrondslag en door werkgever gemaakte keuzes  
• Deelnemersbijdrage - max. 8% van de pensioengrondslag over het gedeelte van de pensioengrondslag 

boven de €7.000  
 
Toeslagen (per 1 januari 2019) 
eigen beheer 

• toeslag actieven*) - nihil  
• toeslag inactieven - nihil  

verzekerd deel 
• toeslag actieven*) - 0,46% 
• toeslag inactieven - 0,46% 

*) Voor de werkgevers die hebben gekozen voor onvoorwaardelijke indexatie voor de actieven is per 1 januari 
2019 een toeslag (op basis van de stijging loonindexcijfers) toegekend van 1,36%. 
 
Minimum pensioengrondslag  
Voor werknemers die op 31 december 2009 deelnamen aan de pensioenregeling van het 
Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen en waarvan de deelname sedertdien ononderbroken is 
voortgezet, geldt een minimum pensioengrondslag van € 6.000. 


