
EEN HOGERE FRANCHISE EN MAXIMUM PENSIOEN-
GEVEND UURLOON
Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon zijn  
verhoogd. Deze verandering heeft gevolgen voor de premie die u betaalt. 

2016 2017

Uurfranchise €   6,24 €   6,32

Maximum pensioengevend uurloon € 28,19 € 28,69

Houd er rekening mee dat dit voorlopige cijfers zijn. De uurfranchise en het 
maximum pensioengevend uurloon voor 2017 is nog afhankelijk van defini-
tieve publicatie door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
Als de cijfers definitief bekend zijn, publiceren we deze op de website.

VERANDERINGEN IN DE PENSIOENREGELING 

PREMIEPERCENTAGES
De hoogte van de premie wijzigt niet. 

Totaal Werkgeversdeel Werknemersdeel

Premie Basisregeling 2,6% 2,6% 0%

Premie Plusregeling 12% 8% 4%

De pensioenregeling van StiPP is op een aantal punten aangepast. We 
leggen alle veranderingen één voor één uit. Ook geven we u inzicht in 
wat de veranderingen betekenen voor u.



Ook de premiestaffel voor de Plusregeling is niet veranderd ten opzichte van 
2016. De staffel 2017 ziet er als volgt uit: 

Leeftijd Staffel 2017 

21-24   4,40%

25-29   5,40%

30-34   6,60%

35-39   8,00%

40-44   9,80%

45-49 11,90%

50-54 14,60%

55-59 18,10%

60-64 22,50%

65-66 26,50%



StiPP regelt het pensioen van uw werknemers. We proberen zo veel  
mogelijk automatisch te regelen. In een aantal gevallen verwachten  
we actie van u. We hebben deze acties voor u op een rij gezet. 

ELKE MAAND MOET U GEGEVENS AANLEVEREN 
U moet maandelijks de gegevens aanleveren van uw werknemers. U kunt  
via uw eigen salarispakket een PDO-bestand maken. Dit bestand kunt u 
vervolgens uploaden via Mijn Pensioenadministratie. Omdat u elke maand 
een bestand aanlevert, controleert StiPP welke werknemers nieuw zijn, of  
juist uit dienst zijn. U hoeft uw werknemers dus niet apart aan- of af te 
melden. Lever uw bestanden wel op tijd bij ons aan. Dan regelen wij  
de rest! 

KIES VOOR GEMAK MET AUTOMATISCHE INCASSO
Ongeveer een week nadat u de gegevens bij StiPP heeft aangeleverd krijgt  
u een nota. Wilt u niet meer stil hoeven te staan bij uw betalingen aan  
StiPP? Kies dan voor automatische incasso. U hoeft uw pensioenpremie  
dan niet meer handmatig over te schrijven. Zo bent u nooit te laat én hoeft  
u er zelf niet aan te denken. U regelt automatisch betalen gemakkelijk via 
Mijn Pensioenadministratie.

WAT VERWACHTEN WE VAN U?

LEVER UW BESTANDEN OP TIJD AAN! 
De aanleverdata voor StiPP komen overeen met de data 
waarop de maandelijkse loonaangifte door u gedaan wordt 
bij de Belastingdienst. De aanleverdata voor 2017 zijn nog 
niet bekend. Zodra de data bekend zijn, publiceren wij 
deze op de website.

Als u uw bestanden niet op tijd of niet juist aanlevert, kan 
StiPP u een boete opleggen. U vindt meer informatie hier- 
over in het uitvoeringsreglement. 

https://www.stippwerkgevers.nl
https://www.stippwerkgevers.nl


INFORMEER UW WERKNEMER 
Om u te helpen om uw werknemer goed te informeren over de pensioen- 
regeling, is de checklist ‘Wegwijs in het pensioen’ ontwikkeld. Een handige 
checklist met alle belangrijke zaken op een rij! 

GEGEVENS VAN UW WERKNEMER
StiPP wil graag zo veel mogelijk digitaal communiceren met uw werknemers. 
StiPP wil daarom zo veel mogelijk e-mailadressen verzamelen. U kunt ons 
helpen door de e-mailadressen van uw werknemers via de maandelijkse  
gegevens bij StiPP aan te leveren. Uw werknemer kan het e-mailadres zelf  
ook invullen of aanpassen via Mijn StiPP Pensioen. Uw werknemer kan  
daar ook direct het IBAN achterlaten voor de betaling van het pensioen. 

https://www.stippensioen.nl/meer-informatie/downloads/checklist-wegwijs-in-pensioen/

