
 Stichting CRH Pensioenfonds – kerncijfers 2020 

 

* Van het totaal van de door je werkgever en jou betaalde premie wordt de pensioenregeling uitgevoerd. Als deze vaste premie niet toereikend is, kan het beoogde pensioenopbouwpercentage worden verlaagd. De 
beoogde jaarlijkse pensioenopbouw bedraagt 1,875%. Doordat de marktrente de afgelopen tijd structureel laag is, ontvangt het pensioenfonds naar verwachting in de toekomst minder rente op de ingelegde 
premie. De premie is daarom niet meer voldoende om de pensioenopbouw van 1,875% toe te kennen. Voor 2020 is het opbouwpercentage daarom verlaagd naar 1,5%. Begin 2021 zal het bestuur opnieuw 
beoordelen of de vaste premie toereikend is om de beoogde pensioenopbouw te bekostigen. 

Regulier: 

 Regeling 1 Regeling B 

Franchise € 14.167 € 20.833 

Werkgeverspremie 23,3% van de pensioengrondslag 26,4% van de pensioengrondslag 

Werknemerspremie – laag tarief 3,6% over de pensioengrondslag tot € 16.359 2,7% over de pensioengrondslag tot € 9.693 

Werknemerspremie – hoog tarief 6,9% over de pensioengrondslag boven € 16.359 6,4% over de pensioengrondslag boven € 9.693 

Maximum pensioengevend salaris € 110.111 € 110.111 

Tijdelijk partnerpensioen € 15.627 € 15.627 

Opbouwpercentage ouderdomspensioen lft68 1,5% (beoogd is 1,875%)* 1,5% beoogd is 1,875%)* 

Opbouwpercentage partnerpensioen 1,05% (70% van ouderdomspensioen) 1,05% (70% van ouderdomspensioen) 
 

Excedent-regeling: 
Het kan zijn dat je verplicht bent om deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds. Wanneer je echter meer verdient dan het voor dat 
bedrijfstakpensioenfonds geldende maximumsalaris, dan neem je mogelijk óók deel aan deze pensioenregeling. In dat geval geldt binnen deze 
pensioenregeling voor jou een franchise die gelijk is aan het voor dat bedrijfstakpensioenfonds geldende maximumsalaris voor de pensioenopbouw.  
 

 Regeling 1 Regeling B 

Franchise Maximum salaris van betreffende BPF Maximum salaris van het betreffende BPF 

Werkgeverspremie 23,3% van de pensioengrondslag 26,4% van de pensioengrondslag 

Werknemerspremie – hoog tarief 6,9% over de pensioengrondslag  6,4% over de pensioengrondslag  

Maximum pensioengevend salaris € 110.111 € 110.111 

Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,5% (beoogd is 1,875%)* 1,5% (beoogd is 1,875%)* 

Opbouwpercentage partnerpensioen 1,05% (70% van ouderdomspensioen) 1,05% (70% van ouderdomspensioen) 
 

Bedrijfstakpensioenfonds Maximum pensioengevend salaris  
(franchise excedent-regeling) 

Beroepsvervoer over de weg € 57.232 

Betonproducten € 57.232 

Bouw € 62.519 

Hibin € 45.613 

Detailhandel € 57.232 
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