Veranderingen
in de pensioenregeling

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.

Een hogere franchise en maximum
pensioengevend uurloon

Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon zijn verhoogd. Deze veranderingen hebben gevolgen voor
de premie die u en uw werknemer betalen.
2017

2018

Uurfranchise

€ 6,32

€ 6,43

Maximum pensioengevend uurloon

€ 28,69

€ 29,17

Houdt u er rekening mee dat dit voorlopige cijfers zijn. De uurfranchise en het maximum pensioengevend uurloon voor 2018
zijn nog afhankelijk van definitieve publicatie door de overheid.
Als de cijfers definitief bekend zijn, publiceren we deze op de
website.

Premiepercentages

BASISREGELING

De hoogte van de premie wijzigt niet.

Totaal

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Elke vier weken of maand wordt er geld op de pensioenrekening

Premie Basisregeling

2,6%

2,6%

0%

een vast percentage van de pensioengrondslag (het deel van het

Premie Plusregeling

12%

8%

4%

van uw werknemer gestort. Het bedrag dat wordt gestort, is altijd
salaris waar uw werknemer pensioen over opbouwt). In 2017 was
het vaste percentage 4,4%. In 2018 is dat 4,2%.

Premiepercentages

De premiestaffel voor de Plusregeling is aangepast ten opzichte
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van 2017. De staffel 2018 ziet er als volgt uit:
De premiepercentages van de staffel in de Plusregeling zijn in
Leeftijd

Plusregeling
2017

Plusregeling
2018

21 – 24

4,4%

4,2%

25 – 29

5,4%

5,1%

30 – 34

6,6%

6,3%

35 – 39

8,0%

7,6%

40 – 44

9,8%

9,3%

45 – 49

11,9%

11,4%

50 – 54

14,6%

13,9%

55 – 59

18,1%

17,2%

60 – 64

22,5%

21,3%

65 – 66

26,5%

25,6%

2018 lager dan in 2017. Dit komt omdat de fiscale staffels door
de overheid zijn aangepast. In de fiscale staffel wordt nu rekening
gehouden met een pensioenleeftijd van 68 jaar.
De pensioenleeftijd bij StiPP wijzigt echter niet. Deze blijft 67 jaar.

Pensioenadministratie gaat

naar PGGM

StiPP regelt het pensioen van uw werknemers. De administratie van dit
pensioen lieten we de afgelopen jaren uitvoeren door Syntrus Achmea.
Dat gaat nu veranderen. Per 1 januari 2018 stappen we over naar PGGM.
We streven ernaar dat u als werkgever hier zo min mogelijk van merkt.
Uiteraard verandert er wel iets. We lichten de belangrijkste zaken hier
voor u toe.

Alles gaat digitaal, óók de factuur

In januari 2018 ontvangt u twee brieven. Deze bevatten uw

GEGEVENS VAN UW ADMINISTRATIEKANTOOR

gebruikersnaam en wachtwoord voor de nieuwe ‘Mijn Pensioenadministratie’-omgeving. Bewaar de inloggegevens goed! U heeft

Maakt u gebruik van een administratiekantoor? Geef de

ze vanaf 1 februari 2018 iedere maand nodig om in te loggen en

contactgegevens van het kantoor dan aan ons door via het

de PDO-bestanden aan te leveren. Op ‘Mijn Pensioenadministratie’

werkgeversportaal. Dat kan vanaf januari 2018. Administratie-

vindt u ook de facturen voor de pensioenpremie. Deze facturen

kantoren ontvangen namelijk hun eigen inloggegevens. Ook

worden alleen nog maar digitaal verzonden. Niet meer op papier.

voor het administratiekantoor geldt dat de facturen vanaf 2018

Het is daarom belangrijk dat wij een correct e-mailadres van u

alleen nog maar digitaal beschikbaar zijn. Niet meer per post.

hebben. Gaat u voor het eerst inloggen? Geef dan uw e-mailadres
door. U ontvangt dan elke keer dat er een nieuw bericht klaarstaat
een melding in uw mailbox.

Verwerkingspauze van 1 februari tot
5 maart 2018

StiPP kan in verband met de overstap vanaf 1 februari tot en

BELANGRIJKE DATA

met 5 maart 2018 geen PDO-bestanden verwerken. U kunt de
PDO-bestanden in deze periode wel aanleveren. Vanaf 5 maart
2018 verwerken wij de PDO-bestanden die u in deze periode
heeft aangeleverd. Vanaf 5 maart kunt u een reactie per e-mail

1 jan
2018

Voor vragen over 2018 kunt u terecht bij PGGM.

Vanaf
1 feb
2018

Aanleveren PDO’s via nieuwe werkgeversportaal.

Tot
15 feb
2018

Syntrus is contactpersoon voor vragen over 2017 of eerder.

Vanaf
15 feb
2018

PGGM is contactpersoon voor al uw vragen.

5 mrt
2018

Einde verwerkingspauze PDO.

verwachten op uw aanlevering. Kortom, we willen u vragen om
net als andere jaren iedere maand de PDO-bestanden tijdig aan
te leveren.
Januari

Juli

31 aug 2018

Februari 31 mrt 2018

Augustus

30 sep 2018

Maart

30 apr 2018

September 31 okt 2018

April

31 mei 2018

Oktober

30 nov 2018

Mei

30 jun 2018

November

31 dec 2018

Juni

31 jul 2018

December

31 jan 2019

28 feb 2018

Digitale communicatie
met werknemer

Net als met u, wil StiPP ook zoveel mogelijk digitaal communiceren
met uw werknemers. 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 of
de afkoop ervan.

Heeft u vragen?

HEEFT U VRAGEN OVER 2017 OF EERDER?

HEEFT U VRAGEN OVER 2018?

U kunt voor vragen over 2017 of eerder tot 15 februari 2018

U kunt voor vragen over 2018 vanaf 1 januari 2018 terecht bij

contact opnemen met het Klant Contact Center. Na 15 februari

de Klantenservice. Dit kan via het contactformulier. U ontvangt

2018 kunt u contact opnemen met de Klantenservice van PGGM.

binnen vijf werkdagen een reactie op uw vraag.

Dit kan via het contactformulier.
U kunt de Klantenservice ook bellen via 030 277 56 90.
U kunt het Klant Contact Center ook bellen via 088 008 40 60
of mailen stipp@achmea.nl.

MEER INFORMATIE
Op de website van StiPP vindt u meer uitgebreide informatie over de overstap naar PGGM.

Ga naar de website

