
Pensioenpremie en opbouwpercentage 

Elk jaar bouw je over je salaris een percentage aan pensioen op. Dit percentage noemen we het 

opbouwpercentage. We streven naar een opbouwpercentage van 1,875%. Met het fiscaal maximale 

opbouwpercentage van 1,875% wordt in veertig jaar een ouderdomspensioen opgebouwd van 

ongeveer 75% van de gemiddelde pensioengrondslag. Door de lage rente is de premie die de 

afgelopen jaren wordt betaald niet voldoende om het huidige niveau van pensioenopbouw voort te 

zetten. Daarom verlagen wij het opbouwpercentage. Je krijgt hierdoor voor dezelfde premie iets 

minder pensioen terug.

Wie bepaalt de hoogte van de premie

Sociale partners bepalen de inhoud van de pensioenregeling en stellen de pensioenregeling vast. 

Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit. Zo is er door sociale partners afgesproken dat een 

vast deel van salaris voor pensioenpremie is bestemd, zodat je pensioenpremie niet zomaar 

verhoogd kan worden. Sociale partners hebben aangegeven de pensioenpremie in 2019 niet te 

wijzigen. 

Het bestuur bepaalt het beleid

Het bestuur bepaalt het beleid omtrent de uitvoering van de pensioenregeling. Hierbij wordt een 

evenwichtige belangenafweging gemaakt van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioen-

gerechtigden en de werkgever. 

Wat is het premiebeleid

In het CAO overleg wordt voor een bepaalde periode de hoogte en de verdeling van de premie 

bepaald. Deze premie bedraagt vanaf 2015 26,2% van de pensioengrondslag. De eigen bijdrage is 

8%. Met deze premie moet voor alle actieve deelnemers een jaarlijkse pensioenopbouw 

gefinancierd worden. 

Hoe wordt het opbouwpercentage voor een kalenderjaar bepaald

De afgelopen jaren zorgen de lage rente en de gestegen levensverwachting er voor dat de inkoop 

van pensioen duurder is geworden. Voor dezelfde premie kan er nu minder pensioen voor 

deelnemers worden ingekocht.

De belangrijkste componenten voor de berekening van het opbouwpercentage voor een jaar zijn;

• De Prognosetafels van het Actuarieel Genootschap (AG); het AG presenteert iedere twee jaar

nieuwe Prognosetafels.

• De gehanteerde rekenrente; de gehanteerde renterente is gelijk aan de 5-jaarsmiddeling van de

Rentetermijnstructuur (RTS) zoals deze door DNB wordt gepubliceerd. Een premie op basis van

een gemiddeld rente fluctueert door de middeling minder dan een premie op basis van de actuele

rente. Als de 5-jaargemiddelde rente lager is dat de actuele rente, zal het opbouwpercentage iets

lager zijn bij deze systematiek. Als de 5-jaarsgemiddelde rente hoger is dan de actuele rente zal

het opbouwpercentage juist iets hoger zijn.

  Vanaf 2016 heeft Pensioenfonds MN de opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen moeten 

verlagen. 
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