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Rekenregels voor berekenen premie bpfBOUW Middelloon 2017

CAO Afbouw (cao code 02)
Productkeuze: ML
Productvariant: AB
Leeftijd?

66 jaar of jonger

Nee

Ja
Dispensatie BPF?

Dispensatie BPF

Ja

Geen premie

Nee
Directeur –
Grootaandeelhouder
(DGA) BPF?

DGA BPF

Ja

Nee
Max. pens. loon (MaxPL)

€ 58.405,08

Pens. Bodemloon (BL)

€ 13.122,88

Premiefactor

0,202000

Premiedagen (Pdgn)

260

Normuren/CAO uren (CU)

7,5

Vakantietoeslagfactor (VT)

Bepaal Productloon

Bepaal Pensioengevend loon(PL)

1,08

Pdgn x CU x uurloon x
VT = Productloon
Productloon > MaxPL

Nee

Productloon = PL

Ja
MaxPL = PL

Bepaal Premiegrondslag

PL – BL = Premiegrondslag

Rekenregel
•

Middelloon-premie = premiegrondslag x PF Premiefactor x aantal uren in de Pensioen verzekering
periode (PVP) : (premiedagen op jaarbasis x Normuren)

Bijzonderheden
•
•

Indien er sprake is van een vaste eindejaarsuitkering (13e maand, tantième) dan is de rekenregel voor
het productloon; uurloon x CU x Pdgn x 1,08 + vaste eindejaarsuitkering.
Wanneer de premiegrondslag (= Productloon – BL) negatief is, rekent u met een premiegrondslag van
€ 0,00

Rekenregels voor berekenen premie O&O- fonds Afbouw 2017

CAO Afbouw (cao code 02)
Productkeuze: OOAFB
Productvariant: AB
Leeftijd?

Jonger dan AOWleeftijd

Nee

Ja
Directeur –
Grootaandeelhouder (DGA)?

DGA

Ja

Geen premie

Nee
Dispensatie OOAFB?

Dispensatie OOAFB?

Ja

Nee

Premiefactor

0,011100

Bepaal Productloon

*Brutoloon-SV =
Productloon

Bepaal Premiegrondslagloon

Productloon =
Premiegrondslag

Rekenregel
•

O&O Afbouw premie = Premiegrondslag x Premiefactor

Bijzonderheden
•

*Brutoloon-SV is exclusief de waarde van een auto van de zaak.

•

Premie is in het tweede ziektejaar niet verschuldigd. Voor een arbeidsongeschikte werknemer in het
tweede ziektejaar moet een dispensatie aangevraagd worden.

Rekenregels voor berekenen premie Collectieve ongevallen voorziening sector Afbouw 2017

CAO Afbouw (cao code 02)
Productkeuze: COVAFB
Productvariant: AB

Dispensatie COVAFB?

Dispensatie COVAFB?

Ja

Geen premie

Wel premie

Dag constante

€ 0,13

Rekenregel
•

COVAFB premie = werkdagen x dag constante

Bijzonderheden
•
Een werkdag is iedere dag waarover loon is betaald, inclusief ziekte- en verlofdagen. Premie wordt
afgedragen voor iedere dag, tot een maximum van vijf dagen per week (onder andere. Voor de
zaterdagen en zondagen geldt die verplichting niet, tenzij de op zaterdag en zondag verrichte arbeid
betrekking heeft op buiten de grenzen van artikel 18 lid 2 van de CAO Afbouw (Arbeidsduur) vallende
uren, waarbij de normale arbeidsduur niet wordt overgeschreden. De extra verlofdag in het kader van
de 80/90/100 regeling telt mee als werkdag.
•

Premie is in het tweede ziektejaar niet verschuldigd. Voor een arbeidsongeschikte werknemer in het
tweede ziektejaar moet een dispensatie aangevraagd worden.

Rekenregels voor berekenen premie Fysiotherapie sector Afbouw 2017

CAO Afbouw (cao code 02)
Productkeuze: FYSAFB
Productvariant: AB

Dispensatie FYSAFB?

Dispensatie FYSAFB?

Ja

Geen premie

Wel premie

Dag constante

€ 0,12

Rekenregel
•

FYSAFB premie = werkdagen x dag constante

Bijzonderheden
•
Een werkdag is iedere dag waarover loon is betaald, inclusief ziekte- en verlofdagen. Premie wordt
afgedragen voor iedere dag, tot een maximum van vijf dagen per week (onder andere. Voor de
zaterdagen en zondagen geldt die verplichting niet, tenzij de op zaterdag en zondag verrichte arbeid
betrekking heeft op buiten de grenzen van artikel 18 lid 2 van de CAO Afbouw (Arbeidsduur) vallende
uren, waarbij de normale arbeidsduur niet wordt overgeschreden. De extra verlofdag in het kader van
de 80/90/100 regeling telt mee als werkdag.
•

Premie is in het tweede ziektejaar niet verschuldigd. Voor een arbeidsongeschikte werknemer in het
tweede ziektejaar moet een dispensatie aangevraagd worden.

