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3.3 Enkele kernbegrippen 
 
Pensioendatum 
De eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer daadwerkelijk 
met pensioen gaat. 

Pensioenrichtleeftijd 
De pensioenrichtleeftijd is 67 jaar. Vanaf 2018 zal voor de dan actieve deelnemers alsmede 
voor de gewezen deelnemers de dan geldende pensioenrichtleeftijd verhoogd worden 
conform de door de wetgever vastgestelde standaard pensioenrichtleeftijd.  
De verhoging zal plaatsvinden voor alle deelnemers en gewezen deelnemers die de 
pensioenrichtleeftijd nog niet hebben bereikt. 

Pensioenrichtdatum 
De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de pensioenrichtleeftijd 
bereikt. 

Pensioengevend jaarsalaris 
Het pensioengevend jaarsalaris is gelijk aan het met de vakantietoeslag en vaste toeslagen 
voor het werken in ploegen- of verschoven diensten dan wel bereikbaarheidsdiensten 
vermeerderde twaalfvoud van het overeengekomen vaste bruto maandsalaris, per 1 januari 
van ieder jaar, dan wel later bij aanvang van het dienstverband. Het pensioengevend 
jaarsalaris is vanaf 1 januari 2015 gemaximeerd en bedraagt voor 2017 maximaal € 103.317 
(2016 € 101.519) 

Franchise 
De franchise is per 1 januari 2017 € 15.802 (2016: € 15.685). Dit bedrag wordt jaarlijks bij 
bestuursbesluit aangepast aan de hand van de algemene loonontwikkeling in de CAO, 
waarbij de franchise ten minste 100/75e maal de verzelfstandigde AOW-uitkering voor een 
gehuwd persoon bedraagt. 

Pensioengrondslag 
De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de 
franchise. 
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