
Wat verandert er in 2022 aan jouw pensioen?

2021 2022
Verhoging pensioenen (resultaatdeling) 0% 0%
Verlaging pensioenen (korting) 0% 0%
Franchise 22.093€        17.000€        
Maximaal pensioengevend salaris 112.189€      114.866€      
Afkoopgrens klein pensioen 503,24€        520,35€        
Opbouwpercentage 1,275% 1,410%
Pensioenpremie 27,5% 27,6%
- jouw bijdrage 10,0% 9,8%
- bijdrage Witteveen+Bos 17,5% 17,8%
Pensioenleeftijd* 67 67

Wat betekent dit voor jouw pensioen?

- Je gaat iets meer premie betalen voor je pensioen. Witteveen+Bos gaat ook meer premie voor jou inleggen.
- Je opgebouwde pensioen wordt niet verhoogd maar ook niet verlaagd.

Voorbeeldberekening
2021 2022 fiscaal maximum 2022

Pensioengevend salaris 43.848€        43.848€        43.848€       
Franchise 22.093€        17.000€        14.802€       
Pensioengrondslag 21.755€        26.848€        29.046€       
Opbouwpercentage 1,275% 1,410% 1,875%
Jaarlijkse pensioenopbouw 277€            379€            545€            

In 2022 ga je meer pensioen opbouwen dan vorig jaar. Dit komt vooral door de verlaging van de franchise die de directie 
en de OR hebben afgesproken. Hierdoor bouw je over een groter deel van je salaris je pensioen op.
Hiervoor wordt extra premie ingelegd door Witteveen+Bos en jijzelf.

Daarnaast is de rente in 2021 licht gestegen waardoor het opbouwpercentage verhoogd kan worden en heeft het 
bestuur van uw pensioenfonds besloten dat meer premie ten goede komt aan de opbouw. 

Gezien de financiele situatie van het pensioenfonds eind 2021 is het niet mogelijk de pensioen te verhogen. Daar staat 
tegenover dat we de pensioenen dit jaar niet hoeven te verlagen.

* De pensioenleeftijd zoals vermeld in het pensioenreglement is 67 jaar. 
  Het kan zijn dat je eerder of later de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of zelf de keuze maakt vervroeg met pensioen 
te gaan.

De deelnemer in het voorbeeld bouwt in 2022 ongeveer 101 euro bruto per jaar meer pensioen op dan in 2022, 
maar 166 euro minder dan het maximum.

- Je bouwt in 2022 meer pensioen op dan in 2021, maar minder dan het maximum. 
   Hieronder is een voorbeeldberekening opgenomen.



Jouw persoonlijke situatie
2021 2022 fiscaal maximum 2022

Pensioengevend salaris 43.848€        43.848€        43.848€       
- bruto maandloon 3.383€          3.383€          
- vakantiegeld (8%) 271€            271€            
- parttime percentage 100% 100% 100%
Franchise 22.093€        17.000€        14.802€       
Pensioengrondslag 21.755€        26.848€        29.046€       
Opbouwpercentage 1,275% 1,410% 1,875%
pensioenpremie per jaar 5.983€          7.410€          8.017€         
- jouw maandelijkse bijdrage 181€            219€            237€            
- maandelijkse bijdrage Witteveen+Bos 317€            398€            431€            
Jaarlijkse pensioenopbouw 277€            379€            545€            

vul hier het bruto maandloon dat op 
je salarisstrook van 2021 staat

Meer informatie?
- Het nieuwe pensioenreglement

  Je kunt hier voor met je DigID inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

- Zodra de nieuwe cijfers zijn ingevoerd in Mijnpensioenoverzicht.nl, kun je zien welke gevolgen dit heeft voor
   het te bereiken pensioen. 

vul hier het bruto maandloon dat 
op je salarisstrook van 2022 staat

Jouw pensioen hangt op lange termijn af van zeer veel externe factoren zoals: rente, inflatie, sterftekansen, economische ontwikkelingen, wetgeving, die door het 
Pensioenfonds niet zijn te beïnvloeden. Jouw pensioen is dus geen gegarandeerd product, maar een behoudend beleid kan zorgen voor beperkte en aanvaardbare 
risico’s’ .

De berekeningen in dit overzicht zijn met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Je kunt aan de uitkomst van de berekeningen geen rechten ontlenen.


