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Onderwerp: De pensioenregeling in 2010
Geachte mevrouw, mijnheer,
Met deze brief informeren wij u over de pensioenregeling in het komende jaar. Deze informatie is, behalve voor u,
ook van belang voor uw werknemers en uw salarisadministratie. Wij wijzen u erop dat u verplicht bent nieuwe
werknemers te informeren over de pensioenregeling.
Pensioenpremie voor 2010
De reglementaire pensioenpremie blijft per 1 januari 2010 gehandhaafd en bedraagt 30% van de pensioengrondslag.
Het bestuur van ons fonds heeft besloten voor 2010 geen korting op deze premie te verlenen. Aldus bedraagt de
premie in 2010 voor iedere deelnemer 30% van de pensioengrondslag, die voor de deelnemer is vastgesteld. Van
deze premie komt 40% ( 12%-punt) voor rekening van de deelnemer. Deze bijdrage dient u in te houden op het loon.
Pensioengrondslag
Onder pensioengrondslag wordt verstaan het vaste basissalaris van de deelnemer op fulltime jaarbasis, vermeerderd
met de vakantietoeslag en verminderd met de franchise. De franchise is voor 2010 vastgesteld op € 17.821, -.
De pensioengrondslag is aan een maximum gebonden. Dit is op jaarbasis voor 2010 gelijk aan € 30.895, -.
Ook wanneer de grondslag nihil is, omdat het loon gelijk is aan of lager is dan de franchise, is de werknemer
deelnemer in het fonds. Vanzelfsprekend hoeft dan geen premie te worden betaald.
Vrijwillige aanvullende verzekering
Naast de verplichte regeling van het fonds bestaat ook de mogelijkheid om voor (een groep) werknemers een
aanvullende pensioenverzekering af te sluiten. Dit ter verhoging van het pensioengevend salaris met bijvoorbeeld de
toeslagen en gratificaties, die niet onder het pensioengevend salaris vallen. Ook verzekering van het Anw-hiaat
behoort tot de mogelijkheden. Indien u prijs stelt op informatie, of misschien al een offerte, kunt u hiervoor kontakt
opnemen met de Infolijn Aanvullende Verzekeringen van Syntrus Achmea. Het telefoonnummer is 020 - 607 4406.
Gegevensverstrekking aan het fonds
Wij verzoeken u bij aanvang van een nieuw dienstverband, bij vertrek van een werknemer, maar ook bij verandering
van de arbeidsduur het fonds hiervan onmiddellijk in kennis te stellen via PLATO. U kunt hierbij aangeven of
waardeoverdracht naar het fonds, premie vrije deelname wegens arbeidsongeschiktheid of vrijwillige verzekering
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gewenst is. Voor het aanvragen van ouderdoms- c.q. nabestaandenpensioen of vrijwillig vervroegde uittreding (vut)
dient u separaat een verzoek in te dienen.
Informatie
Voor informatie over premieheffing en aanspraken en PLATO, kunt u zich wenden tot:
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging, p/a Syntrus Achmea, Postbus 9251, 1006 AG
Amsterdam.
Voor informatie inzake waardeoverdrachten kunt bellen met het zogenaamde waardeoverdrachtteam, bereikbaar
onder tel.nr. 0900- 2255783.

Hoogachtend,
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging

2

