
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij

Pensioenregeling 2015 2014

Code pensioenaangifte U0049-1000

Toetredingsleeftijd 1e dag van de maand 1e dag van de maand

21 jaar 21 jaar

Pensioenleeftijd 

regulier 1e dag van de maand 1e dag van de maand 

65 jaar 65 jaar

vervroegd 60 jaar 60 jaar

uitgesteld 70 jaar 70 jaar

Premiegrondslag pensioengevend loon minus 

franchise

 pensioengevend loon minus 

franchise 

Pensioengevend loon (1) brutoloon Wfsv  brutoloon Wfsv 

Maximumloon 51.976,00€                                        51.414,00€                                        

Franchise (2)(3) 10.095,00€                                        11.005,00€                                        

Premiegrondslag (maximum) 41.881,00€                                        40.409,00€                                        

Maximumloon per uur (4) 26,30364€                                         26,01923€                                         

Franchise per uur (5) 5,10880€                                           5,56933€                                           

Pensioenpremie (6)

werkgever 9,25% 9,25%

werknemer 9,25% 9,25%

totaal 18,50% 18,50%

Normale wekelijkse arbeidsduur 38 uur 38 uur

Aantal weken per jaar 52 weken 52 weken

Aantal uren per jaar (voltijd) 1.976 uur 1.976 uur
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Berekeningswijze van de premie

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Center (KCC).

Het KCC is bereikbaar op telefoonnummer (088) 0084 008

Premieoverzicht 2015

Heeft het dienstverband betrekking op een deel van het jaar of is er sprake 

van een parttime dienstverband dan wordt de franchise naar evenredigheid 

toegepast door gebruik te maken van de uurfranchise. 

Het pensioengevend loon bedraagt het loon Wet financiering sociale 

verzekeringen exclusief:

• bijtelling auto van de zaak;

• uitkeringen en verstrekkingen op grond van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en

inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Werkloosheidswet (WW) en 

hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen;

• het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste dag van de 

maand waarin de werknemer 65 jaar wordt.                                                    

• de uitkering van levenslooptegoed. 

minimum fiscaal toegestane franchise

Is het ontvangen loon Wfsv op uurbasis lager dan het op uurbasis berekende maximumloon Wfsv, dan geldt 

voor de berekening:  op uurbasis ontvangen loon wfsv -/- op uurbasis berekende franchise

Is het ontvangen loon Wfsv op uurbasis hoger dan het op uurbasis berekende maximumloon Wfsv, dan geldt 

voor de premieberekening: op uurbasis berekende maximumloon Wfsv -/- op uurbasis berekende franchise

= 10.095 / (52 x 38) 

= 51.976 / (52 x 38) 

Vanuit het geliquideerde VUT-fonds voor de Orthopedie resteert nog 

vermogen. Vanuit dit vermogen wordt ook in 2015 een korting van 1% op 

de pensioenpremie gefinancierd. Vanuit het  eveneens geliquideerde VUT- 

fonds Schoenherstellers is geen vermogen meer beschikbaar. Daarom 

heeft de schoenherstellersbranche deze 1%-korting in 2015 niet meer. In 

2015 bedraagt de pensioenpremie dus 18,5%, waarbij dit percentage voor 

de orthopedische branche met 1% wordt verlaagd (premieverhouding 

werkgever / werknemer is 8,75% / 8,75%).  


