Premies 2015
Toetredingsleeftijd
Iedere werknemer in de Rijn- en Binnenvaart wordt vanaf 21-jarige leeftijd automatisch deelnemer aan de pensioenregeling van
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Vanaf dat moment wordt premie in rekening gebracht.
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(1) Ingang premieheffing: eerste dag van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt. Einde premieheffing op de eerste dag van de maand waarin de
werknemer 67 jaar wordt.
(2) Onder de pensioengrondslag van de deelnemer wordt verstaan het loon verminderd met een franchise. Indien het loon niet hoger is dan de franchise,
wordt de pensioengrondslag gesteld op 0. De pensioengrondslag van de deelnemer wordt jaarlijks op 31 december vastgesteld.

Premieberekening
Inhouding op loon werknemer
Op het loon van de werknemer mag maximaal de vermelde werknemerspremie worden ingehouden.
Loon waarover de premie wordt berekend
Onder loon (pensioengevend salaris) wordt verstaan het voor de deelnemer geldende en tot een jaarbedrag herleide loon in geld,
waaronder wordt begrepen:


alle vaste loonbestanddelen inclusief vakantiegeld;



alle variabele loonbestanddelen, zoals vergoedingen, toeslagen en overwerk.

Let op: Loon in natura (zoals huisvesting) maakt geen deel uitmaakt van het pensioengevend salaris.
Vanaf 1 januari geldt een maximum pensioengevend loon van € 100.000,00.
Franchise
De premie wordt berekend over het loon na aftrek van de franchise (de pensioengrondslag). Op jaarbasis geldt voor 2015 een
maximumfranchise van € 18.064,00.

Algemene informatie
De administratie van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart is ondergebracht bij Syntrus Achmea
Pensioenbeheer N.V. in De Meern.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. U bereikt ons op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur op telefoonnummer
088 - 008 40 62.
rijnenbinnenvaartpensioen.nl
Op rijnenbinnenvaartpensioen.nl vindt u meer informatie over de pensioenregeling en ons pensioenfonds.
Administratie Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Postadres Postbus 40042, 7300 AX Apeldoorn
Telefoon 088 - 008 40 62

Dit premieoverzicht is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen rechten
ontlenen.

