Feiten en cijfers 2022

Belangrijke kengetallen voor uw administratie
Pensioenpremie en franchise per 1 januari 2022
Pensioenpremie werknemer
inclusief partnerpensioen: 10,15% van de pensioengrondslag
exclusief partnerpensioen: 9,08% van de pensioengrondslag
Pensioenpremie werkgever

: 20,30% van de pensioengrondslag

Franchise (fulltime)

: € 14.802

Maximum pensioengevend salaris
Het wettelijk maximum pensioengevend salaris bedraagt per 1 januari 2022
€ 114.866 bruto per jaar. Bij parttimers wordt deze grens aangepast met
het parttime percentage. Houdt u er rekening mee dat voor medewerkers
die met deze grens te maken hebben, de pensioenpremie wijzigt per 1
januari? U vindt de nieuwe werknemerspremie in het werkgeversportaal

Wijziging uitvoeringsreglement
Per 1 januari 2022 is het uitvoeringsreglement van PMA aangepast. Eén
van de aanpassingen betreft werkgevers die onder de Cao Apotheken
vallen. Looncomponenten die niet binnen de Cao Apotheken vallen,
behoren vanaf 2022 niet meer tot het pensioengevend salaris van de
werknemers van deze werkgevers. De aanpassing komt voort uit het feit
dat de Cao Apotheken een standaard-cao is, waarvoor geldt dat partijen
gebonden zijn aan de afspraken in de cao en afwijkingen in beginsel dus
niet voor mogen komen.

Verder is een artikel opgenomen waarin onder andere wordt bepaald
dat de werkgever PMA vrijwaart voor de financiële gevolgen die ontstaan
door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens. Het nieuwe
uitvoeringsreglement kunt u vanaf januari vinden op Pma-pensioenen.nl

Nieuw werkgeversportaal
Het heeft even geduurd, maar in januari starten we met de pilot van het
nieuwe werkgeversportaal. De verwachting is dat rond 1 april 2022 alle
gebruikers zijn overgezet naar het nieuwe portaal. U hoort de komende
maanden van ons hoe dat precies gaat en wat u in het nieuwe portaal
kunt verwachten.

Vragen?
Heeft u vragen over deze of andere onderwerpen? Dan kunt u contact
met ons opnemen via telefoonnummer (070) 314 20 33. Een e-mail
sturen naar info@pma-werkgevers.nl kan ook.
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