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“Stichting De Samenwerking”, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf

Toetredingsleeftijd 

Iedere werknemer in de slagersbranche wordt vanaf 21-jarige leeftijd automatisch deelnemer aan de pensioenregeling van 

"Stichting De Samenwerking", Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Vanaf dat moment wordt premie in rekening gebracht. 

Premies 2015

werknemer werkgever totaal Grondslag1)

ouderdomspensioen/partnerpensioen 8,1% 12,2% 20,3% Loon BTER
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.

Maximum pensioengevend loon

€ 100.000,00

Uurfranchise

€ 6,37

Premieberekening 

Inhouding op loon werknemer 

Op het loon van de werknemer mag maximaal de vermelde werknemerspremie worden ingehouden. 

Loon waarover de premie wordt berekend 

Het BTER-loon is het loon uit een dienstbetrekking overeenkomstig Hoofdstuk II van de Wet op de Loonbelasting 1964, waarbij 

artikel 11, eerste lid, onderdeel j en artikel 10 lid 4 buiten toepassing blijven. 

Tot het loon behoren niet:

• hetgeen uit een vroegere dienstbetrekking als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 wordt genoten met 

uitzondering van:

hetgeen wordt genoten op grond van de artikelen 628, 628a en 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede 

hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en 

strekking overeenkomstige regelingen, en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking 

staat;

• eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b tot en met h, van de Wet op de loonbelasting 

1964;

• een vergoeding als bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet;

• uitkeringen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 5º, van de Wet op de 

loonbelasting 1964;

• het genot van een ter beschikking gestelde auto.
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Franchise

De premie wordt berekend over het loon in 2015 na aftrek van een franchise. 

Voor de toepassing van de franchise geldt de hiervoor genoemde uurfranchise. Deze wordt ook toegepast als het dienstverband 

betrekking heeft op een deel van het jaar of bij een deeltijddienstverband. Op jaarbasis geldt voor 2015 een maximumfranchise 

van € 12.642,00

Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf

Premies 2015

werknemer werkgever totaal

VUT 0,0% 2,0% 2,0%

Loon waarover de premie wordt berekend

De premie wordt berekend over het loon BTER met een maximum van € 51.976,00 op jaarbasis.

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf

Premies 2015

werknemer werkgever totaal

sociaal fonds 0,0% 0,80% 0,80%

Het sociaal fonds heeft tot doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal 

functioneren van de het slagersbedrijf. Deze activiteiten liggen bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, voorlichting over de 

arbeidsvoorwaarden (CAO) en arbeidsomstandigheden. 

Loon waarover de premie wordt berekend

De premie wordt berekend over het loon BTER met een maximum van € 51.976,00 op jaarbasis.
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Algemene informatie

De administratie van de in dit premieoverzicht genoemde fondsen is ondergebracht bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. in 

De Meern. 

Klant Contact Center

Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het Klant Contact Center van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.. 

De medewerkers zijn op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 0084082. 

Pensioenconsultants

U kunt ook een afspraak maken met één van onze pensioenconsultants. Zij komen graag kosteloos bij u op bezoek, bijvoorbeeld 

om u te informeren over de pensioenregeling. Daarnaast adviseren zij u graag over een optimale administratieve afhandeling, die 

verbonden is aan de uitvoering van de verschillende regelingen. Voor een afspraak met één van onze pensioenconsultants neemt 

u contact op met het Klant Contact Center van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

www.pensioenslagers.nl

Op www.pensioenslagers.nl vindt u meer informatie over de pensioenregeling en de meest actuele premiepercentages. Ook vindt 

u hier verschillende documenten, die u kunt downloaden. 

Administratie Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

Postadres Postbus 40056, 7300 AZ Apeldoorn

Telefoon 088 – 008 4082 

Internet www.pensioenslagers.nl

E-mail slagerspensioen@achmea.nl

De premieoverzichten zijn met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen 

rechten ontlenen.
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