Toelichting excedentregeling 2018 Reiswerk Pensioenen
Je werknemers bouwen jaarlijks 1,60% excedentpensioen op
Het excedentouderdomspensioen wordt opgebouwd over de excedentpensioengrondslag. Dit heet
de inkoop van het excedentouderdomspensioen. Het excedentpartnerpensioen is 70% van het
excedentouderdomspensioen.
De excedentpensioengrondslag is het pensioengevend salaris (tot het maximum van de
excedentregeling) verminderd met de franchise:

De franchise van de excedentregeling is het maximum pensioengevend loon van de basis
pensioenregeling (in 2018: € 48.333,-)

Het maximum pensioengevend loon voor de excedentregeling is het maximumloon volgens
de wet op de loonbelasting (in 2018: € 105.075,-)

De maximale excedentpensioengrondslag 2018 bedraagt hierdoor € 56.742,
Werkt een werknemer parttime? Dan wordt de excedentpensioengrondslag herrekend naar
het parttime dienstverband.

Werkt een werknemer niet het gehele jaar? Dan wordt de excedentpensioengrondslag
herrekend naar de gewerkte periode.
De excedentpremie verschilt per werknemer
De excedentpremie bereken je door de inkoop van het excedentpensioen te vermenigvuldigen met
het leeftijdsafhankelijke excedenttarief. Hierbij gaan we uit van de leeftijd in jaren en maanden op 1
januari van het premiejaar.
Komt een werknemer na 1 januari in dienst? Dan hanteren we de leeftijd in jaren en maanden op
de datum van de indiensttreding.
De meegestuurde combinatietarieven zijn voor de leeftijd in hele jaren
In de meeste gevallen moet je de tarieven nog herrekenen naar de leeftijd in jaren en maanden.
Houd je er rekening mee dat de geboortemaand als volledige maand meetelt?
Wij hebben een rekenvoorbeeld voor je gemaakt
Hieronder staat een rekenvoorbeeld voor de berekening van de excedentpremie.
In dit voorbeeld gaan wij uit van:

een mannelijke deelnemer van 52 jaar en 10 maanden op 1 januari 2018.

een excedentinkoop van € 250,- ouderdomspensioen (en € 175,- partnerpensioen).
Tarief excedentpensioen:
Combinatietarief excedent voor een man van 52 jaar: 19,8734
Combinatietarief excedent voor een man van 53 jaar: 20,2947
Combinatietarief excedent voor een man van 52 jaar en 10 maanden:
19,8734 * 2/12 + 20,2947 * 10/12 = 20,22444
Koopsom ouderdomspensioen, inclusief 70% partnerpensioen = € 250,- x 20,2244 = € 5.056,11

