
 

 
 
 

KERNCIJFERS 2011 
 

 

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg 
 

Nieuwe Regeling (werknemers geboren op of ná 01-01-1950)       
Sector Goederenvervoer en verhuur van mobiele kranen     
Franchise € 10.667,00     
Maximumloon € 49.297,00     
Opbouwpercentage 2,05%     
Premiepercentage 28,34%     
Werknemersdeel 9,60%     
WIA premie (voll.t.l.v. werkn)* 0,60%     
 
* De werknemer vallend onder de TLN CAO betaalt de WIA-premie 
volledig. De werknemer vallend onder de KNV CAO betaalt 50% van 
de WIA-premie.       
    

Nieuwe Regeling (werknemers geboren op of ná 01-01-1950)       
Sector besloten bus         
Franchise                       € 10.667,00     
Maximumloon                  € 49.297,00     
Opbouwpercentage               1,99%     
Premiepercentage              27,84%     
Werknemersdeel                 11,70%     
WIA premie (voll.t.l.v. werkn)    0,83%     
        
Nieuwe Regeling (werknemers geboren op of ná 01-01-1950)       
Sector taxi          
Franchise                € 11.803,00     
Maximumloon          € 49.297,00     
Opbouwpercentage       2,09%     
Premiepercentage       29,14%     
Werknemersdeel          11,90%     
    

Oude Regeling (werknemers geboren vóór 01-01-1950)          
Voor deze regeling is geen premie meer verschuldigd. De 
premiebetaling voor zowel de basisregeling als de WIA stopt bij het 
bereiken van de 60 jarige leeftijd. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

Regeling prepensioen voor het Personenvervoer over de Weg 

gegevens t.b.v. premie voor werknemers geb. vóór 01-01-1950    

Premiepercentage  7,81%   

Werknemersdeel 2,60%   

Maximumloon  € 49.297,00   
Voor werknemers die al voor hun 62 jarige leeftijd deelnemer waren 
aan de prepensioenregeling geldt dat ook premie moet worden 
voldaan indien zij het prepensioen geheel of gedeeltelijk uitstellen. 
Voor werknemers die na hun 62 jarige leefti�d in de bedrijfstak 
komen werken vindt geen pensioenopbouw meer plaats en is ook 
geen premie verschuldigd.    
Regeling prepensioen voor het Beroepsgoederenvervoer over 
de Weg    

gegevens t.b.v. premie voor werknemers geb. vóór 01-01-1950    

Premiepercentage** 6,58% 
Van maximaal  
€ 49.297,00  

Werknemersdeel 0,00% 
(maximale 
heffingsgrondslag)  

Maximumloon  € 49.297,00   
** In 2011 is alleen premie verschuldigd voor werknemers geboren 
tussen 1-4-1947 en 1-1-1950 die nog daadwerkelijk prepensioen 
opbouwen (deelnemers die het prepensioen uitstellen of nog niet aan 
het dienstjarencriterium voldoen)    

    
Regeling Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het 
Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van 
Mobiele Kranen    

Het bestuur heeft besloten vanaf 2011 geen premie meer te heffen.     
 
 Bijzonderheden        
Werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij het PF Vervoer die niet zijn aangesloten voor de regeling prepensioen voor het 
Beroepsgoederenvervoer over de weg en de regeling Vrijwillig Vervroegd Uittreding voor het Beroepsgoederenvervoer over 
de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen krijgen met ingang van 1 januari 2011 geen korting meer op de premie voor 
werknemers geboren op of na 1 januari 1950. Dit wordt veroorzaakt door het wegvallen van de premie voor de regeling 
Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen 
 
Werkgevers die, in verband met een dispensatie, alleen (vrijwillig) zijn aangesloten voor het overgangsrecht van PF 
Vervoer betalen in 2011 voor alle werknemers geboren op of na 1 januari 1950 een premie van 8% van de loonsom SV. 
 
Het bestuur heeft besloten om de regeling Individueel Aanvullend Pensioensparen per 1-1-2011 te beëindigen. Bij 
deelname aan de regeling zijn zowel werknemers als werkgevers hierover recentelijk geïnformeerd. 
  
    

Overige VUT Stichtingen en Sociale Fondsen 
  
  Totale 

bijdrage 
Werk-
nemersdeel 

Werk-
geversdeel 

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer  0,86% 0,245% 0,615% 

Stichting Fonds Scholing en Ordening Besloten Busvervoer 1,15% 0,35% 0,80% 
 
Voor de premies van de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding 
voor het Personenvervoer over de Weg (sector Ambulance), Stichting 
Sociaal Fonds Ambulancebedrijven verwijzen wij naar Syntrus 
Achmea. 
 
Voor de premie van Stichting Sociaal Fonds Taxi verwijzen wij naar 
www.sociaalfondstaxi.nl 
    

 

 
 


