______________________________________________
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector
______________________________________________
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Leeftijd ?

Jonger dan
AOW-leeftijd

Nee
ee

Ja
Ja

DGA?

Geen Premie

DGA
Nee

Nee

UTA
Ja

Werkgeversdeel (wg%)
Werknemersdeel (wn%)
Max.(premie) dagloon

Bepaal premieplichtig Loon

0,00%

0,00%

1,03%

1,03%

€ 199,90

€ 227,83

(Cum) dagen * max dagloon > (Cum)
premieloon
Nee
Ja
AVW-loon = (Cum) premieloon

Rekenregel

Bijzonderheden

AVW-loon = (Cum) dagen * max dagloon

AVW-wkg-deel = (wg%) * AVW-loon
AVW-wkn-deel = (wn%) * AVW-loon
AVW-premie = AVW-wkg-deel + AVW-wkn-deel

Wanneer de werknemer één van de volgende beroepen uitoefent,
behoeft geen premie betaald te worden:
900 Praktikant
901 Stagiair
902 Volontair
910 Vakantiewerker, administratief
911 Vakantiewerker, niet administratief
De premie is niet meer verschuldigd vanaf het moment dat een
werknemer het tweede ziektejaar bereikt heeft
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Dagpremie

€ 0,14

Gewerkte dagen

Rekenregel

Bijzonderheden

COV-premie = Loon dagen * dagpremie

Premie is niet meer verschuldigd 46 weken of 230 dagen na de eerste
arbeidsongeschiktheidsdag, voor de rest van de ziekteperiode
Wanneer de werknemer één van de volgende beroepen uitoefent, behoeft
geen premie betaald te worden:
900 Praktikant
901 Stagiair
902 Volontair
910 Vakantiewerker, administratief
911 Vakantiewerker, niet administratief
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Dagpremie

€ 0,12

Gewerkte dagen

Rekenregel

Bijzonderheden

FY-premie = Loon dagen * dagpremie

Premie is niet meer verschuldigd 46 weken of 230 dagen na de eerste
arbeidsongeschiktheidsdag, voor de rest van de ziekteperiode
Wanneer de werknemer één van de volgende beroepen uitoefent, behoeft
geen premie betaald te worden:
900 Praktikant
901 Stagiair
902 Volontair
910 Vakantiewerker, administratief
911 Vakantiewerker, niet administratief
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Nee
Jonger dan
67 jaar

Leeftijd

Ja
Ja
Dispensatie
BPF

Dispensatie PF ?

Nee

Grootaandeelhouder
in kader van het BPF ?

Ja
DGA BPF

Nee

Betreft het een
UTA of
geen cao (99)
beroep?

Geen Premie

UTA
of
geen cao
(99)

Ja

Nee

UTA

Cao

Max.Pensioenloon

€ 55.397,93

€ 55.397,95

Bodemloon

€ 12.641,76

€ 12.641,76

LAP-premiepercentage

20,2%

20,2%

Premiedagen (pdgn)

234

265

Cao-uren (cu)

7,5

7,5

Maximum dagen (mawd)

265

265

Vakantie toeslag (VT)

8%

8%

Bepaal pensioenjaarloon (PL)

(Mawd *Cu*
Uurloon) + VT >
Max.Pensioenloon
Ja
PL =
Max.Pensioenloon

Bepaal Premiegrondslag

Rekenregel

Nee
PL =
Mawd*cu*
uurloon * VT

PL – Bodemloon

OP jaarpremie = (premiegrondslag * PF-premieperc) / 100
OP uurpremie = (OP jaarpremie/ Pdgn) / Cu
(afronding op 2 decimalen)
OP premie = OP uurpremie * Pris-uren
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Bijzonderheden

-

Indien op de opgave afwijkend PF-uurloon is opgegeven wordt dit uurloon gebruikt voor de premieberekening
Voor de berekening van het pensioenuurloon voor UTA wordt het berekend vast uurloon gehanteerd. Het
vastuurloon voor deze werknemers wordt als volgt bepaald:

Indien periodiciteitscode = W (weekloon)
(weekloon / 5 dagen) / 7,5 werkuren per dag = vast uurloon (afgerond op 2 decimalen)
Indien periodiciteitscode = V (vierwekenloon)
(vierwekenloon / 20 dagen) / 7,5 werkuren per dag = vast uurloon (afgerond op 2 decimalen)
Indien periodiciteitscode = M (maand)
(((maandloon x 12) / 13) / 20) / 7,5 werkuren per dag = vastuurloon (afgerond op 2 decimalen)
-

-

Het grensbedrag werknemersbijdrage is € 13.448,91
Premie over deel boven grensbedrag
werkgeversaandeel
Cao personeel
20,2%
UTA personeel
20,2%
Geen cao
20,2%

werknemersaandeel
5,4136%
6,4438%
6,4438%

Wanneer de premiegrondslag na aftrek van het Bodemloon negatief is rekent u met een premiegrondslag van
€ 0,00

Wanneer de werknemer één van de volgende beroepen uitoefent, behoeft geen premie betaald te worden:
900 Praktikant
901 Stagiair
902 Volontair
910 Vakantiewerker, administratief
911 Vakantiewerker, niet administratief
Over de vakantietoeslag (VT) dient ook pensioenpremie berekend te worden.
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Nee

Jonger dan
67 jaar

Leeftijd

Ja

Grootaandeelhouder
in kader van het BPF ?

Ja
DGA BPF

Nee

Betreft het een
UTA of
geen cao (99)
beroep?

Geen Premie

UTA
of
geen cao
(99)

Ja

Nee

Max.Pensioenloon

€ 55.397,55

€ 55.397,55

Bodemloon

€ 12.641,76

€ 12.641,76

VW55-premiepercentage

2,7%

2,7%

Premiedagen (pdgn)

234

265

Cao-uren (cu)

7,5

7,5

Maximum dagen (mawd)

265

265

Vakantie toeslag (VT)

8%

8%

Bepaal pensioenjaarloon (PL)

(Mawd *Cu*
Uurloon) + VT >
Max.Pensioenloon
Ja
PL =
Max.Pensioenloon

Bepaal Premiegrondslag

Rekenregel

Nee
PL =
Mawd*cu*
uurloon * VT

PL – Bodemloon

OP jaarpremie = (premiegrondslag * PF-premieperc) / 100
OP uurpremie = (OP jaarpremie/ Pdgn) / Cu
(afronding op 2 decimalen)
OP premie = OP uurpremie * Pris-uren
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Bijzonderheden

-

Indien op de opgave afwijkend PF-uurloon is opgegeven wordt dit uurloon gebruikt voor de premieberekening
Voor de berekening van het pensioenuurloon voor UTA wordt het berekend vast uurloon gehanteerd. Het
vastuurloon voor deze werknemers wordt als volgt bepaald:

Indien periodiciteitscode = W (weekloon)
(weekloon / 5 dagen) / 7,5 werkuren per dag = vast uurloon (afgerond op 2 decimalen)
Indien periodiciteitscode = V (vierwekenloon)
(vierwekenloon / 20 dagen) / 7,5 werkuren per dag = vast uurloon (afgerond op 2 decimalen)
Indien periodiciteitscode = M (maand)
(((maandloon x 12) / 13) / 20) / 7,5 werkuren per dag) = vastuurloon (afgerond op 2 decimalen)
-

-

Het grensbedrag werknemersbijdrage is € 13.448,91
Premie over deel boven grensbedrag
werkgeversaandeel
Cao personeel
2,7%
UTA personeel
2,7%
Geen cao
2,7%

werknemersaandeel
0,7236%
0,8613%
0,8613%

Wanneer de premiegrondslag na aftrek van het Bodemloon negatief is rekent u met een premiegrondslag van
€ 0,00

Wanneer de werknemer één van de volgende beroepen uitoefent, behoeft geen premie betaald te worden:
900 Praktikant
901 Stagiair
902 Volontair
910 Vakantiewerker, administratief
911 Vakantiewerker, niet administratief
Over de vakantietoeslag (VT) dient ook pensioenpremie berekend te worden.
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Leeftijd ?

Jonger dan 67 jaar
Nee
Ja

Directeur/
Grootaandeelhouder

Ja

DGA

Nee
Geen Premie

Betreft het een UTA
of geen cao (99)
beroep ?

UTA-beroep
of
geen cao (99)

Nee
Ja

€ 77.961,00

€ 77.961,00

Werkgeverspremie

5,38%

5,38%

Werknemerspremie

2,92%

2,92%

Totale premie

8,3%

8,3%

Premiedagen (Pdgn)

265

224

7,5

7,5

265

265

Max. AV 55+ loon

Cao-uren (Cu)
Maximum dagen (Mawd)

Bepaal premiegrondslag

Mawd * Cu *
Uurloon > Max.
AV 55+ loon

Nee

Ja
Premiegrondslag =
Max. AV 55+ loon

Rekenregel

Premiegrondslag = Mawd*cu*uurloon

Jaarpremie = (Premiegrondslag * Totale premie) / 100
Uurpremie = Jaarpremie / Pdgn / Cu (afronding op 2 decimalen)
Premiebedrag = Uurpremie * Pris-uren
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Bijzonderheden
Wanneer de werknemer niet onder de cao voor het Stukadoors-, Afbouw-, Terrazzo en Vloerenbedrijf valt,
maar een beroep als directeur uitoefent in een werkkring die verwant is aan deze cao, betaalt u op normale
wijze AV 55+ premie.
Max. AV 55+ loon = max. dagloon UTA * 1,5 * 265 dagen.
Voor de berekening van het pensioenuurloon voor UTA wordt het berekend vast uurloon gehanteerd. Het
vastuurloon voor deze werknemers wordt als volgt bepaald:
Indien periodiciteitscode = W (weekloon)
(weekloon / 5 dagen) / 7,5 werkuren per dag = vast uurloon (afgerond op 2 decimalen)
Indien periodiciteitscode = V (vierwekenloon)
(vierwekenloon / 20 dagen) / 7,5 werkuren per dag = vast uurloon (afgerond op 2 decimalen)
Indien periodiciteitscode = M (maand)
(((maandloon x 12) / 13) / 20) / 7,5 werkuren per dag) = vast loon per dag (afgerond op 2 decimalen)
Wanneer de werknemer één van de volgende beroepen uitoefent, behoeft geen premie betaald te worden:
-

900 Praktikant
901 Stagiair
902 Volontair
910 Vakantiewerker, administratief
911 Vakantiewerker, niet administratief

* De premie is niet meer verschuldigd vanaf het moment dat een werknemer het tweede ziektejaar bereikt heeft
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Leeftijd?

Nee

Jonger dan
AOW-leeftijd
Ja

Directeur /
Grootaandeelhouder
Grootaandeelhouder??

Geen premie

DGA

Ja
Nee

Betreft het een
uitvoerend,technisch
of administratief
beroep?

Ja

UTA-beroep

Nee

O&O premiepercentage
Max (premie) dagloon

Bepaal premieplichtig
loon

2,33%

2,33%

Cao
€ 227,83

UTA
€ 199,90

(Cum)dagen * max dagloon >
(Cum)premieloon
Ja
O&O loon = (Cum)premieloon

Rekenregel

Bijzonderheden

Nee

O&O loon = (Cum)dagen * max dagloon

O & O –premie = (O & O –premiepercentage * O & O loon) / 100

Wanneer de werknemer één van de volgende beroepen
uitoefent, behoeft geen premie betaald te worden:
900 Praktikant
901 Stagiair
902 Volontair
910 Vakantiewerker, administratief
911 Vakantiewerker, niet administratief
De premie is niet meer verschuldigd vanaf het moment dat
een werknemer het tweede ziektejaar bereikt heeft

16

Betreft het een
uitvoerend, technisch
of administratief
beroep ?

UTA-beroep

Geen Premie

Ja

Nee

Leeftijd ?

Jonger dan 18 jaar
Nee
Ja

Aantal dagen
leerplicht

2 dagen
leerplicht
(15 jaar)

1 dag
leerplicht
(16 jaar)

Ja

0 dagen
leerplicht
(17 jaar)
Ja

Ja

Vakantiefonds
premiepercentage

29,31%

29,23%

29,18%

26,66%

Verlaagd
Vakantiefonds
premiepercentage

26,73%

25,35%

24,53%

24,11%

Belastbare waarde VF

99,00%

99,00%

99,00%

99,00%

Vakantiefonds
waardepercentage

24,84%

24,77%

24,73%

22,59%

Verlaagd vakantiefonds
waardepercentage

22,65%

21,48%

20,79%

20,43%

Rekenregel

VF-grondslag = Pris-uurloon * Pris-uren
VF-premie = (vakantiefondspremiepercentage * VF-grondslag) / 100

Bijzonderheden

Tussentijdse berekeningen worden op 4 decimalen afgerond. Het premiebedrag wordt
op 2 decimalen afgerond
Indien op de opgave een afwijkend VF-uurloon is opgegeven, wordt dit uurloon
gehanteerd voor de berekening
Door de belastbare waarde te vermenigvuldigen met de grondslag bepaalt u het
belastbare bedrag van de vakantiefondswaarde
Wanneer u de vakantiefondswaardepercentage vermenigvuldigt met de grondslag,
resulteert dit in het bedrag dat de werknemer over de aangeleverde periode op zijn
rechtenoverzicht vermeld krijgt
Het verlaagd vakantiefondspercentage is het percentage dat gehanteerd wordt na 26
weken arbeidsongeschiktheid. Het toepassen van het verlaagd vakantiefondspercentage
kan pas plaatsvinden wanneer een ziekmelding van de 130e ziektedag is ontvangen
Het verschil tussen het vakantiefonds waardepercentage en het vakantiefonds
premiepercentage is voor 2015 vastgesteld op 18%
Wanneer de werknemer één van de volgende beroepen uitoefent, behoeft geen premie
betaald te worden:
900 Praktikant
901 Stagiair
902 Volontair
910 Vakantiewerker, administratief
911 Vakantiewerker, niet administratief
De premie is niet meer verschuldigd 46 weken of 230 dagen na de eerste
arbeidsongeschiktheidsdag en 46 weken of 230 dagen na het bereiken van het tweede
ziektejaar
Vanaf de dag van de verjaardag (16, 17 of 18 jaar) dient het bijbehorende percentage te
worden toegepast
83-06-150202
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