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Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Hierbij ontvangt u de informatiebrief en de salarisopgave 2012. 

 

Premiepercentage 
 
De jaarlijks verschuldigde premie voor 2012 blijft 24% van de voor de deelnemer geldende 
pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. De 
premie wordt per kwartaal door het bedrijfstakpensioenfonds geïnd. 
 
Franchise 
 
In 2012 bedraagt de franchise 12.300 euro. 
 
 
Wijzigingen 
 
Ook het afgelopen jaar weer is het fonds vaak geconfronteerd met wijzigingen die in het verleden 
liggen. Het herstel van die wijzigingen vergt veel tijd. Als u ontdekt dat een wijziging, door welke 
oorzaak dan ook, niet correct is verwerkt, meldt u dit dan direct bij de administrateur. In 2004 heeft het 
bestuur besloten dat indien het fonds geconfronteerd wordt met wijzigingen die meer dan zes 
maanden terug liggen, de kosten van de extra werkzaamheden bij de onderneming in rekening 
gebracht kunnen worden. 
 
Wijzigingen kunt u eenvoudig aan ons doorgeven via onze website: 
http://jachtbouw.enmijnpensioen.nl Gebruik hiervoor uw referentienummer en de identificatie code. 
Mocht u hulp nodig hebben? Neem dan telefonisch of per email contact met ons op. 
 
*Vanaf 1 januari 2012 zijn de mutatieformulieren uitgefaseerd. U kunt alleen nog digitaal of per 
email wijzigingen doorgeven.  
 
 



Tijdige betaling 
 
De premies zijn vooraf per kwartaal verschuldigd. Indien u binnen 30 dagen betaald voorkomt u na 
afloop van het jaar dat u rente betaald over de te laat betaalde premies. Indien de rente na afloop van 
het jaar minder dan € 25,- bedraagt wordt u deze rente door het fonds kwijtgescholden. Indien u 
onverhoopt de nota niet volledig kan betalen is het raadzaam het fonds direct te informeren.  
 
Toetredingsleeftijd 
 
Sinds 1 januari 2008 is de toetredingsleeftijd 21 jaar. 
 
 
Premie 
 
De premie is gebaseerd op het fulltime jaarsalaris dat is overeengekomen op 1 januari 2012, 
vermeerderd met de vakantietoeslag. Voor deelnemers die in deeltijd werken, wordt de premie naar 
rato vastgesteld. De werkgever kan 50% van de te betalen premie verhalen op de werknemers. 
 
Voorbeeld premieberekening 1 januari 2011 
 
Fulltime-Jaarsalaris € 26.800,00    
Franchise (af)   - € 12.300,00 
Pensioengrondslag (PG)     €  14.500,00 
Parttimepercentage                                                    80% 
Jaarpremie (24%)             € 2.784,00 
Werkgeversbijdrage op jaarbasis                     € 1.392,00 
Werknemersbijdrage op jaarbasis                    € 1.392,00 
 
 
Fulltime jaarsalaris 2012 van uw medewerkers? 
 
Bij deze brief hebben wij de salarisopgave 2012 van uw werknemers ingesloten. U dient dit formulier 
voor 6 februari 2012 aan onze administratie ingevuld retour te sturen. 
 
Op het formulier staan uw werknemers met een actief dienstverband, het fulltime jaarsalaris en het 
bijbehorende parttime percentage van 2011. Wij verzoeken u om op het formulier het fulltime 
jaarsalaris van uw medewerkers met het bijbehorende parttime percentage voor 2012 in te vullen. 
Hebt u opmerkingen? Dan kunt u dit ook op het formulier vermelden. 
 
* Het “fulltime jaarsalaris” op 1 januari 2012 is het overeengekomen loon op jaarbasis bij een 
voltijd dienstverband, vermeerderd met de vakantietoeslag. 
 
 
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? 
 
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de administrateur van het 
Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector waterrecreatie en kunststoffen en houten jachtbouw via  
e-mail: jachtbouw@deltalloyd.nl of via telefoonnummer (020) 594 32 93 / (020) 594 36 16. 
 


