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Groot aandeelhouder volgens BPF?  

Rekenregels voor berekenen premie bpfBOUW Middelloon 2017   
CAO voor de Baksteenindustrie (CAO code 48) 
Productkeuze:   ML 
Productvariant: BA 

66 jaar 

of jonger

€ 58.405,08 

€ 13.122,88 

0,202000 

260 

7,6 

260

pdgn x cu x uurloon x 

*VT= Productloon

Productloon >  MaxPL 

PL = Productloon 

Nee

Ja

Pensioengevend loon voor dit tijdvak =  Schaalsalaris vermeerderd met structurele  toeslagen (ploegentoeslag en  

                                                                   persoonlijke toeslagen) en structurele vergoedingen (consignatievergoeding) en  

                                                                   structureel overwerk  

Uurloon                                                 =   Pensioengevend loon : uren in dit tijdvak 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

Uren =   Maximaal 7,6 uur per dag, ongeacht ploegendienstrooster 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Rekenregel                                           =   Middelloonpremie = premiegrondslag x premiefactor x aantal uren in de 

                                                                  Pensioen Verzekering Periode (PVP) : (premiedagen op jaarbasis x 7,6 uur) = premiebedrag 

_____________________________________________________________________________________________________________

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 € 0,00  

   *Vakantietoeslag(factor) 

leeftijd? 

Bepaal pensioenloon (PL) 

Bepaal productloon

Max.pens.loon (MaxPL)  

Pens. Bodemloon (BL) 

Premiefactor 

Premiedagen  (Pdgn) 

CAO-uren (Cu), art.6 lid 2 

Maximum dagen (Mawd), SV dagen 

 PL = MaxPL 

Ja

 Premiegrondslag = PL - BL  Bepaal premiegrondslag 

GA BPF Geen  
premie 

Nee 

Ja

Nee 



Rekenregels voor berekenen premie Aanvulling 55min 2017   
CAO voor de Baksteenindustrie (CAO code 48) 
Productkeuze:   BPFBAK 
Productvariant: BA  

66 jaar 

of jonger 

€ 80.551,00 

0,050000 

260 

7,6 

260

pdgn x cu x uurloon x 

*VT= Productloon

Productloon >  MaxPL 

Premiegrondslag = 

Productloon 
Nee

Nee 

Pensioengevend loon voor dit tijdvak = Schaalsalaris vermeerderd met structurele  toeslagen (ploegentoeslag en  

                                                                  persoonlijke toeslagen) en structurele vergoedingen (consignatievergoeding) en  

                                                                  structureel overwerk  

Uurloon                                                 =  Pensioengevend loon : uren in dit tijdvak 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

Uren =  Maximaal 7,6 uur per dag, ongeacht ploegendienstrooster 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Rekenregel                                           =  Aanvulling 55min premie = premiegrondslag x 55min premiefactor x aantal uren in de 

                                                                 Pensioen Verzekering Periode (PVP) : (premiedagen op jaarbasis x 7,6 uur) = premiebedrag 

______________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

                                                               *Vakantietoeslag(factor)   

                                                             **Premiegrondslag is tevens Pensioenloon 

Leeftijd? 

Bepaal premiegrondslag** 

Bepaal productloon

Max.pens.loon (MaxPL)

55min Premiefactor 

Premiedagen  (Pdgn) 

CAO-uren (Cu), art. 6 lid 2 

Maximum dagen (Mawd), SV dagen 

  Premiegrondslag = MaxPL 

Ja

Geen  
premie 

Groot aandeelhouder volgens BPF? GA BPF 

Ja

Ja 

Nee
a


