Premies 2016
Toetredingsleeftijd 21 jaar
Iedere werknemer in de Rijn- en Binnenvaart neemt vanaf 21 jaar automatisch deel aan de pensioenregeling
van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Vanaf dat moment is premie verschuldigd.

Premies
Ouderdomspensioen
Overgangspremie
Totale premie in 2016 (1)
(1)

werknemer
6,50%
2,42%
8,92%

werkgever
12,99%
3,71%
16,70%

totaal
19,49%
6,13%
25,62%

heffingsgrondslag
pensioengrondslag (2)
pensioengrondslag (2)
pensioengrondslag (2)

De premieheffing start vanaf de 1e dag van de maand waarin uw werknemer 21 jaar wordt. De premieheffing stopt uiterlijk op de
1e dag van de maand waarin uw werknemer 67 jaar wordt.

(2)

De pensioengrondslag is het loon verminderd met de franchise. Is het loon lager dan de franchise? Dan is de
pensioengrondslag 0. De pensioengrondslag wordt elk jaar op 31 december vastgesteld.

Premieberekening
U mag maximaal de vermelde werknemerspremie inhouden op het loon van uw werknemer.
Wij berekenen de premie over het pensioengevend salaris
Dat is het voor uw werknemer geldende en tot een jaarbedrag herleide loon in geld. Hieronder vallen:
• alle vaste loonbestanddelen inclusief vakantiegeld;
• alle variabele loonbestanddelen, zoals vergoedingen, toeslagen en overwerk.
Het maximum pensioengevend salaris is in 2016 maximaal € 101.519. Dit bedrag is nog niet definitief. Het
definitieve bedrag wordt in januari bij ministeriële regeling vastgesteld.
Let op! Loon in natura (zoals huisvesting) valt niet onder het pensioengevend salaris.
De franchise is in 2016 € 18.144
De franchise gebruiken we om de premie te berekenen. We doen dit over het loon na aftrek van de franchise.
Dit is de pensioengrondslag.

Algemene informatie
De administratie van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart is ondergebracht bij Syntrus
Achmea Pensioenbeheer in De Meern.
Bel ons gerust als u vragen heeft: 088 008 40 62
U bereikt ons op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur. Wij helpen u graag!
Of kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl
Hier vindt u meer informatie over ons en onze pensioenregeling.
Wij hebben dit premieoverzicht zorgvuldig samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen rechten ontlenen.
versie: 9 december 2015

