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Reglement excedent-premieregeling BPL Pensioen 
 

Dit reglement excedent-premieregeling BPL Pensioen is een aanvulling op artikel 16 van het 

pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden van de excedent-premieregeling.  

Voor de excedent-premieregeling gelden alle bepalingen in het pensioenreglement BPL Pensioen, 

behalve: 

-  artikel 1 lid 1 sub c en artikel 26 (pensioenopbouw gedurende een WW-uitkering); 

-  artikel 19 en 20  en 22 voor zover het waardeoverdracht naar BPL betreft. De 

overdrachtswaarde wordt alleen gebruikt voor het verwerven van aanspraken in de 

basisregeling bij BPL; 

- bijlage II (regeling gemoedsbezwaarden); 

-  als op een andere plek in dit reglement van het pensioenreglement BPL wordt afgeweken. 

Het reglement excedent-premieregeling heeft twee bijlagen. Deze bijlagen zijn een onlosmakelijk 

onderdeel van dit reglement. 

 

I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen 
 

Artikel 1  Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling? 
 

Lid 1 

In de excedent-premieregeling bouwt u een pensioenkapitaal op. Hiermee worden op uw 

pensioendatum de volgende soorten pensioen aangekocht: 

a. levenslang ouderdomspensioen en 

b. levenslang partnerpensioen. 

Daarnaast is er op pensioendatum een wezenpensioen gedekt.  

De excedent-premieregeling is een premieovereenkomst. Op het moment dat u met pensioen gaat, 

zet BPL Pensioen uw pensioenkapitaal om in een pensioenuitkering. 
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Lid 2 

Daarnaast hebben uw nabestaanden recht op: 

a.  partnerpensioen bij overlijden vóór uw pensioendatum terwijl u meedoet aan de excedent-

premieregeling 

b. wezenpensioen bij overlijden vóór uw pensioendatum terwijl u meedoet aan de excedent-

premieregeling. 

 Overlijdt u vóór uw pensioendatum terwijl u meedoet aan de excedent-premieregeling van BPL 

Pensioen? Dan is het pensioen voor uw partner anders geregeld dan wanneer u overlijdt na uw 

pensioendatum. Bij overlijden vóór de pensioendatum is het partnerpensioen een stabiele1 

pensioenuitkering (uitkeringsovereenkomst). Ook is er dan een wezenpensioen geregeld. 

 

Artikel 2  Hoe bouw ik pensioen op in mijn excedent-premieregeling? 
 

Lid 1 

In de excedent-premieregeling bouwt u pensioen op over een aanvullende pensioengrondslag. 

Daarbij gaan we uit van het deel van uw loon:  

-  boven het maximum premieloon; en  

-  onder de fiscale aftoppingsgrens.  

Lid 2 

Werkt u in deeltijd, dan wordt het maximum premieloon en de fiscale aftoppingsgrens 

vermenigvuldigd met de deeltijdfactor.  

Lid 3 

Er wordt voor u een premie ingelegd. Daarmee bouwt u een bepaald pensioenkapitaal op. De premie 

is een percentage van de aanvullende pensioengrondslag. Deze premie is afhankelijk van uw leeftijd. 

In de tabel hieronder ziet u de percentages per leeftijdsgroep: 

  

                                                           
1 De wettelijke term voor ‘stabiel’ is ‘vastgesteld’. 
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Leeftijd Premie inleg 

21 t/m 24 4,4% 

25 t/m 29 5,4% 

30 t/m 34 6,6% 

35 t/m 39 8,0% 

40 t/m 44 9,8% 

45 t/m 49 12,0% 

50 t/m 54 14,6% 

55 t/m 59 18,0% 

60 t/m 64 22,4% 

65 t/m 67 26,9% 

De percentages uit deze tabel zijn gebaseerd op het Staffelbesluit pensioenen van 20 december 

2019, zoals weergegeven in bijlage I, tabel 1, kolom 2 (ouderdomspensioen en uitgesteld 

partnerpensioen) van dat besluit. Bij wijziging van de genoemde percentages uit het Staffelbesluit 

pensioenen van 20 december 2019, worden de percentages uit bovenstaande tabel overeenkomstig 

aangepast. 

Lid 4 

De premie die voor u wordt ingelegd, wordt niet gebruikt voor: 

-  een partnerpensioen en wezenpensioen als u overlijdt vóór uw pensioendatum; 

-  voor het verzekeren van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; 

-  administratiekosten. 

 

Artikel 3  Wat gebeurt er met mijn ingelegde premie? 
 

Lid 1 

BPL Pensioen belegt de ingelegde premies voor de excedent-premieregeling volgens een Life Cycle. 

Dit betekent dat de beleggingen afhangen van uw leeftijd. Voor jongere deelnemers wordt 

risicovoller belegd dan voor oudere deelnemers. Er worden twee Life Cycles gehanteerd. Eén voor de 

deelnemers die kiezen voor een stabiele2 uitkering en één voor de deelnemers die kiezen voor een 

variabele uitkering. De Life Cycle wordt verder uitgelegd in bijlage I van dit reglement.  

  

                                                           
2 De wettelijke term voor ‘stabiele’ is ‘vastgestelde’. 
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Lid 2 

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Als u kiest voor een stabiele uitkering wordt het 

beleggingsrisico in de jaren voor de pensioendatum meer verlaagd dan als u kiest voor een variabele 

uitkering. Na de pensioendatum loopt u bij een stabiele uitkering minder risico, dan bij een variabele 

uitkering. 

II Hoe wordt pensioen aangekocht op mijn 

pensioendatum? 
 

Artikel 4  Aankoop van pensioen 
 

Lid 1 

Op uw pensioendatum kunt u kiezen voor ofwel een stabiele uitkering of voor een variabele 

uitkering. Deze keuze wordt u voor het eerst voorgelegd als u een bepaalde leeftijd bereikt, circa 10 

jaar voor uw pensioendatum. Als u kiest voor een stabiele uitkering wordt vanaf dat moment minder 

risicovol voor u belegd. Maakt u op dat moment geen keuze, dan houden wij rekening met een 

stabiele uitkering. De keuze wordt u nogmaals voorgelegd een half jaar voor uw pensioendatum. 

Hierbij geldt ook dat als u geen keuze maakt, wij rekening houden met een stabiele uitkering. Op de 

twee keuzemomenten wordt u benaderd door BPL Pensioen met een heldere uitleg over de gevolgen 

en risico’s van uw keuze en het verzoek om binnen een bepaalde periode te reageren. 

Lid 2 

a. Op uw pensioendatum wordt het pensioenkapitaal bij een stabiele uitkering gebruikt voor de 

aankoop van: 

- ouderdomspensioen;  

- partnerpensioen ter hoogte van 70% van uw ouderdomspensioen. 

Er is daarnaast vanaf uw pensioendatum een (stabiel) wezenpensioen gedekt ter hoogte van 20% van 

het partnerpensioen. 

b. Bij een variabele uitkering wordt berekend hoe hoog het ouderdomspensioen en partnerpensioen 

zou zijn als met het pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en een partnerpensioen ter hoogte 

van 70% van het ouderdomspensioen zou worden aangekocht. 

Dat ouderdomspensioen wordt per jaar in maandelijkse termijnen aan u uitbetaald. Die termijnen 

worden betaald van uw pensioenkapitaal. Uw pensioenkapitaal blijft belegd. 

Na afloop van elk jaar wordt opnieuw berekend hoe hoog het ouderdomspensioen en 

partnerpensioen zou zijn als met het resterende pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en een 

partnerpensioen zou worden aangekocht. Dat ouderdomspensioen wordt weer een jaar lang in 

maandelijkse termijnen aan u uitgekeerd en wordt betaald van uw pensioenkapitaal. Hierdoor kan de 

hoogte van uw ouderdomspensioen van jaar tot jaar verschillen, onder meer door de behaalde 
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beleggingsresultaten en andere omstandigheden waardoor er meer of minder pensioen zou kunnen 

worden ingekocht met het pensioenkapitaal. 

Als u komt te overlijden, wordt er een partnerpensioen aan uw partner uitgekeerd dat elk jaar op 

dezelfde manier wordt vastgesteld.  

Lid 3 

Bij de aankoop van partnerpensioen wordt rekening gehouden met het bijzonder partnerpensioen 

dat op uw pensioendatum wordt aangekocht (artikel 9 lid 2 van dit reglement) en met het (bijzonder) 

partnerpensioen dat bij het einde van uw deelname is aangekocht (artikel 8 lid 1 van dit reglement). 

Lid 4 

U kunt het pensioenkapitaal dat wordt gebruikt voor de aankoop van partnerpensioen voor een 

stabiele of een variabele uitkering geheel of gedeeltelijk gebruiken om ouderdomspensioen aan te 

kopen. Het partnerpensioen wordt daardoor lager of vervalt helemaal. Voor deze wijziging heeft u 

toestemming van uw partner nodig. Het pensioenkapitaal dat is bestemd voor bijzonder 

partnerpensioen voor uw ex-partner kunt u niet gebruiken voor de aankoop van meer 

ouderdomspensioen. 

Lid 5 

Bij de aankoop van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor een stabiele of variabele uitkering 

gelden aankooptarieven. Die bepalen de hoogte van het ouderdomspensioen en het 

partnerpensioen. BPL Pensioen past de aankooptarieven periodiek aan.  

Lid 6 

Het totaal aan pensioen mag niet meer bedragen dan de in de wet bepaalde fiscale maxima.  

Lid 7 

Bij de aankoop van een variabele uitkering is het niet mogelijk de hoogte van de uitkering te variëren, 

zoals beschreven in art. 30 lid 5 van het Pensioenreglement BPL Pensioen. 

 

III Wat gebeurt er als ik kom te overlijden vóór mijn 

pensioendatum? 
 

Artikel 5  Partnerpensioen bij overlijden vóór uw pensioendatum 
 

Lid 1 

Komt u als deelnemer vóór uw pensioendatum te overlijden, dan krijgt uw partner een 

partnerpensioen. Het jaarlijkse partnerpensioen is gelijk aan 1,16% van de aanvullende 

pensioengrondslag vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren tot de pensioenrekendatum. De 

aanvullende pensioengrondslag wordt berekend met uw gemiddelde loon in de 12 maanden vóór uw 

overlijden. 
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Lid 2 

Voor de berekening van het aantal dienstjaren als bedoeld in lid 1 telt de periode tussen de start van 

uw deelname aan de pensioenregeling en de pensioenrekendatum.  

Lid 3 

Als uw deelname bij het fonds eindigt, dan heeft uw partner geen recht meer op een 

pensioenuitkering als u overlijdt vóór uw pensioendatum.  

 

Artikel 6  Wezenpensioen bij overlijden vóór uw pensioendatum 
 

Lid 1 

Komt u als deelnemer vóór uw pensioendatum te overlijden, dan ontvangen uw kinderen een 

wezenpensioen. Ieder kind ontvangt per jaar 20% van het partnerpensioen als bedoeld in artikel 5. 

Dit geldt ook als er geen sprake is van een partner. 

Lid 2 

Als uw deelname bij het fonds eindigt, dan hebben uw kinderen geen recht meer op een 

pensioenuitkering als u overlijdt vóór uw pensioendatum.  

 

IV Wat geldt als ik arbeidsongeschikt word? 
 

Artikel 7  Arbeidsongeschikt 
 

Als u arbeidsongeschikt wordt, wordt onder voorwaarden de ingelegde premie als bedoeld in artikel 

2 lid 3 door BPL Pensioen premievrij beschikbaar gesteld. Hiervoor geldt artikel 12 van het 

pensioenreglement BPL Pensioen, behalve lid 4 en lid 6. 

V Wat geldt als mijn deelname bij het fonds eindigt? 
 

Artikel 8 Einde deelname 
 

Lid 1 

Als uw deelname aan de excedent-premieregeling eindigt, dan hebben uw partner en kinderen geen 

recht meer op een pensioenuitkering uit de excedent-premieregeling als u overlijdt vóór uw 

pensioendatum.  

Om dit te voorkomen kunt u met uw pensioenkapitaal een partnerpensioen aankopen tegen de op 

dat moment geldende aankooptarieven. Dat partnerpensioen is gelijk aan 1,16% van de aanvullende 
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pensioengrondslag op het moment dat uw deelname eindigt, vermenigvuldigd met het aantal 

dienstjaren tot het einde van uw deelname.  

Lid 2 

Op uw pensioendatum kunt u ervoor kiezen om het partnerpensioen zoals bedoeld in lid 1 om te 

zetten in extra ouderdomspensioen. Hiervoor geldt artikel 32 van het pensioenreglement BPL 

Pensioen. 

Lid 3 

BPL Pensioen belegt uw pensioenkapitaal in één van de twee Life Cycles als bedoeld in artikel 3 lid 1. 

Dat blijven wij doen na het einde van uw deelname tot uw pensioendatum. Op uw pensioendatum 

wordt met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en partnerpensioen aangekocht. We 

houden rekening met het partnerpensioen dat u eventueel heeft aangekocht toen uw deelname 

stopte.  

 

VI Wat geldt als mijn partner en ik gaan scheiden of uit 

elkaar gaan? 
 

Artikel 9  Scheiden of uit elkaar gaan 
 

Lid 1 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap eindigt gelden de artikelen 28 en 29 van het 

pensioenreglement BPL Pensioen voor u. Bovendien gelden lid 2, 3 en 4 van dit artikel voor u. Als uw 

gezamenlijke huishouding eindigt is artikel 29 van het pensioenreglement BPL Pensioen op u van 

toepassing. Ook gelden in die situatie lid 2 en 3 van dit artikel voor u.  

Lid 2 

Als u gaat scheiden houden wij een deel van uw pensioenkapitaal apart. Daarmee kopen wij op uw 

pensioendatum een bijzonder partnerpensioen aan voor uw ex-partner. Tot uw pensioendatum 

wordt dit kapitaal belegd in de Life Cycle. Als u komt te overlijden vóór uw pensioendatum, ontvangt 

uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen. Overlijdt uw ex-partner vóór uw pensioendatum? 

Dan voegen wij het deel dat apart was gezet weer bij uw pensioenkapitaal.  

Lid 3 

Doet u niet meer mee aan deze excedent-pensioenregeling en heeft u een partnerpensioen 

aangekocht toen uw deelname stopte? Dan geldt lid 2 van dit artikel niet voor u. Het bijzonder 

partnerpensioen is dan even hoog als het partnerpensioen dat u heeft aangekocht toen uw 

deelname stopte. Uw ex-partner ontvangt dit bijzonder partnerpensioen na uw overlijden. Ongeacht 

of u overlijdt voor of na uw pensioendatum. Overlijdt uw ex-partner vóór uw pensioendatum? Dan 

vervalt het bijzonder partnerpensioen. Het komt dus niet ten goede aan uw eventuele nieuwe 

partner bij uw overlijden na het overlijden van uw ex-partner. 
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Lid 4 

Als u gaat scheiden of als uw geregistreerd partnerschap eindigt, zetten wij eerst een deel van het 

pensioenkapitaal in lid 2 of van het aangekochte partnerpensioen in lid 3 apart voor het bijzonder 

partnerpensioen. Daarna zetten wij de helft van het pensioenkapitaal dat is opgebouwd tijdens het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap apart. Dit kapitaal wordt tot uw pensioendatum belegd in éé 

van de twee Life Cycles, als bedoeld in artikel 3 lid 1. Vanaf uw pensioendatum krijgt uw ex-partner 

het ouderdomspensioen uitbetaald dat wij hebben aangekocht met dit deel van het 

pensioenkapitaal. 

Lid 5 

U kunt met uw partner andere afspraken maken over de pensioenverdeling als u gaat scheiden of uit 

elkaar gaat. U moet deze afspraken schriftelijk vastleggen. BPL Pensioen zal in dat geval beoordelen 

of het de afwijkende afspraken kan uitvoeren. 

 

VII Wat kost de excedent-premieregeling? 
 

Artikel 10  Premie 
  

De werkgever betaalt het bedrag dat nodig is voor de excedent-premieregeling. Ieder jaar berekent 

BPL Pensioen de premie voor de excedent-premieregeling. Die premie bestaat uit verschillende 

onderdelen: 

-  de premie inleg, zie artikel 2 lid 3 

-  een bedrag voor het verzekeren van een partnerpensioen en wezenpensioen als een 

deelnemer overlijdt vóór zijn pensioendatum; 

-  een bedrag voor het verzekeren van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

-  administratiekosten. 

Het kan zijn dat uw werkgever met u heeft afgesproken dat u een deel betaalt van de premie. In dat 

geval verwerkt uw werkgever dit bij de salarisuitbetaling. U kunt dat zien op uw loonstrook. 

Lid 2 

De premie kan op ieder moment veranderen. BPL Pensioen informeert uw werkgever over de 

verandering. De wijziging gaat pas in op 1 januari van het jaar na het jaar waarop het fonds uw 

werkgever heeft geïnformeerd. 
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VIII Inwerkingtreding pensioenreglement 
 

Artikel 11  Vanaf wanneer geldt dit pensioenreglement?  
 

Dit pensioenreglement geldt vanaf 1 januari 2017 en is voor het laatst aangepast per 1 juli 2020. 

    

J. Buckens   E.V. Lundgren 
werkgeversvoorzitter  werknemersvoorzitter 
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Bijlage I 
 

Life Cycle Stabiele uitkering 
 

leeftijd Aandelen 
Kortlopende 

obligaties 

Langlopende 

obligaties 
 Leeftijd Aandelen 

Kortlopende 

obligaties 

Langlopende 

obligaties 

21 80% 20% 0% 
 

44 80% 20% 0% 

22 80% 20% 0% 
 

45 80% 20% 0% 

23 80% 20% 0% 
 

46 80% 20% 0% 

24 80% 20% 0% 
 

47 80% 20% 0% 

25 80% 20% 0% 
 

48 80% 20% 0% 

26 80% 20% 0% 
 

49 80% 20% 0% 

27 80% 20% 0% 
 

50 80% 19% 1% 

28 80% 20% 0% 
 

51 78% 18% 4% 

29 80% 20% 0% 
 

52 76% 17% 7% 

30 80% 20% 0% 
 

53 72% 16% 12% 

31 80% 20% 0% 
 

54 68% 15% 17% 

32 80% 20% 0% 
 

55 64% 14% 22% 

33 80% 20% 0% 
 

56 60% 13% 27% 

34 80% 20% 0% 
 

57 56% 12% 32% 

35 80% 20% 0% 
 

58 52% 11% 37% 

36 80% 20% 0% 
 

59 48% 10% 42% 

37 80% 20% 0% 
 

60 44% 10% 46% 

38 80% 20% 0% 
 

61 40% 10% 50% 

39 80% 20% 0% 
 

62 36% 10% 54% 

40 80% 20% 0% 
 

63 32% 10% 58% 

41 80% 20% 0% 
 

64 28% 10% 62% 

42 80% 20% 0% 
 

65 24% 10% 66% 

43 80% 20% 0% 
 

66/67 20% 10% 70% 
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Hieronder een voorbeeld van hoe de tabel op de vorige pagina werkt: 

Een deelnemer van 50 jaar belegt met het opgebouwde kapitaal voor 80% in aandelen, voor 19% in 

kortlopende obligaties en voor 1% in langlopende obligaties. In de maand dat deze deelnemer 51 jaar 

wordt wijzigt de beleggingsmix en belegt hij vanaf die maand voor 78% in aandelen, 18% in 

kortlopende obligaties en 4% in langlopende obligaties. 

 

Als u voor een stabiele uitkering kiest dan is het goed om te weten dat de hoogte van uw pensioen 

niet wijzigt. U krijgt in principe iedere maand hetzelfde pensioen, dat eventueel één keer per jaar 

wordt verhoogd met een toeslag, of verlaagd door een korting.  
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Life Cycle variabele uitkering 
 

leeftijd Aandelen 
Kortlopende 

obligaties 

Langlopende 

obligaties 

58 56% 11% 33% 84 22% 38% 40% 

59 56% 10% 34% 85 20% 40% 40% 

60 56% 10% 34% 

61 55% 10% 35% 

62 54% 10% 36% 

63 53% 10% 37% 

64 52% 10% 38% 

65 51% 10% 39% 

66 50% 10% 40% 

67 50% 10% 40% 

68 50% 10% 40% 

69 50% 10% 40% 

70 50% 10% 40% 

71 48% 12% 40% 

72 46% 14% 40% 

73 44% 16% 40% 

74 42% 18% 40% 

75 40% 20% 40% 

76 38% 22% 40% 

77 36% 24% 40% 

78 34% 26% 40% 

79 32% 28% 40% 

80 30% 30% 40% 

81 28% 32% 40% 

82 26% 34% 40% 

Vanaf leeftijd 58 jaar kan een deelnemer voor de Life Cycle variabele uitkering kiezen.  
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Bij een variabele pensioenuitkering koopt u, nadat u met pensioen bent gegaan, jaarlijks met een 

deel van uw pensioenkapitaal een pensioenuitkering voor dat jaar in. Met de rest van het 

pensioenkapitaal blijft u beleggen. De pensioenuitkering wordt elk jaar aangepast aan de stand van 

zaken op dat moment. Dat betekent dat de pensioenuitkering jaarlijks wijzigt en dus lager of hoger 

kan zijn. 

Hieronder een voorbeeld hoe bovenstaande tabel werkt: een deelnemer van 60 jaar, die heeft 

gekozen voor de Life Cycle variabele uitkering belegt voor 56% in aandelen, 10% in kortlopende 

obligaties en 34% in langlopende obligaties. In de maand dat deze deelnemer 61 jaar wordt wijzigt de 

beleggingsmix en belegt hij vanaf die maand voor 55% in aandelen, 10% in kortlopende obligaties en 

35% in langlopende obligaties.  
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Bijlage II 
Risicopremies en opslagen 
 

De maandelijkse administratiekosten bedragen € 2,50. 

De volgende risicopremies voor het nabestaandenpensioen (NP) 

en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVI) worden 

geheven als extra opslag op de premie in artikel 2, lid 3. 

Op de volgende pagina twee voorbeelden van de tabel hiernaast: 

  

Lftd NP PVI

21 0,04% 46,194 0,10%

22 0,04% 45,910 0,11%

23 0,04% 45,617 0,12%

24 0,04% 45,313 0,13%

25 0,04% 44,999 0,14%

26 0,04% 44,676 0,15%

27 0,04% 44,342 0,17%

28 0,05% 43,997 0,18%

29 0,05% 43,642 0,20%

30 0,05% 43,276 0,21%

31 0,05% 42,898 0,23%

32 0,05% 42,509 0,25%

33 0,05% 42,107 0,27%

34 0,06% 41,694 0,29%

35 0,06% 41,270 0,31%

36 0,06% 40,832 0,33%

37 0,07% 40,383 0,36%

38 0,07% 39,921 0,38%

39 0,08% 39,446 0,41%

40 0,09% 38,958 0,44%

41 0,09% 38,458 0,47%

42 0,10% 37,946 0,50%

43 0,11% 37,421 0,54%

44 0,12% 36,883 0,57%

45 0,14% 36,333 0,61%

46 0,15% 35,771 0,64%

47 0,17% 35,198 0,68%

48 0,19% 34,614 0,72%

49 0,21% 34,016 0,76%

50 0,23% 33,405 0,79%

51 0,26% 32,782 0,83%

52 0,28% 32,147 0,86%

53 0,31% 31,503 0,90%

54 0,34% 30,844 0,92%

55 0,39% 30,174 0,94%

56 0,42% 29,493 0,95%

57 0,47% 28,800 0,96%

58 0,52% 28,096 0,96%

59 0,56% 27,382 0,92%

60 0,63% 26,656 0,88%

61 0,68% 25,924 0,81%

62 0,75% 25,183 0,73%

63 0,84% 24,430 0,63%

64 0,92% 23,667 0,46%

65 1,02% 22,899 0,25%

66 1,12% 22,122 0,00%

67 1,23% 21,338 0,00%
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Voorbeeld 1 Risicopremie nabestaandenpensioen (NP) 
 

Het NP is afhankelijk van de pensioengrondslag en de totale diensttijd in de pensioenregeling. Voor 
elk jaar wordt 1,16% toegekend. Een deelnemer komt op 31-jarige leeftijd werken in de sector. In dit  
geval bedraagt de totale diensttijd 37 jaar, namelijk vanaf 31 jaar tot 68 jaar. 37 dienstjaren  
vermenigvuldigd met 1,16% is 42,92%. Dit vermenigvuldigt met de pensioengrondslag van € 20.000,  
levert een NP van € 8.584 per jaar op.  
 
Deze deelnemer is 55 jaar. In de tabel is te zien dat bij die leeftijd een kapitaal nodig is van 30,174 

voor elke euro NP die eventueel vanaf die datum moet worden uitgekeerd. In dit geval is er dan in 

totaal € 259.014 nodig. Er is echter al € 85.000 gespaard, er is dus een tekort van € 174.014 dat moet 

worden bijverzekerd. Bij een leeftijd van 55 jaar wordt uitgegaan van een kans van 0,39% dat iemand 

overlijdt. De risicopremie wordt dan ook 0,0039% van € 174.014 ofwel € 679 per jaar. Per maand is 

de premie € 56,58 (€ 679/12 maanden). 

 

Voorbeeld 2 Risicopremie  premievrijstelling (PVI) 
 

Leeftijd 65 

Pensioengrondslag € 20.000 

Risicopremie PVI = € 20.000 * 0,0025 = € 50 


