Rekenregels voor berekenen premie bpfBOUW Middelloon
Cao Afbouw (cao code 2)
Productkeuze: ML
Productvariant: AB
2018

Leeftijd

Nee

66 jaar of jonger
Ja

Dispensatie BPF

Dispensatie BPF

Ja

Geen premie

Nee

Directeur-grootaandeelhouder
(DGA) BPF

Ja

DGA BPF

Nee

Max. Pensioengevend Loon (MPL)

59.378,53

Pensioen Bodemloon (BL)

13.343,36

Premiefactor (PF)

0,202000

Premiedagen (PDG)

261

Normuren/cao uren (CU)

7,5

Vakantietoeslagfactor (VT)

1,08

PDG x CU x Uurloon X VT

Bepaal Productloon

=
Productloon

Bepaal Pensioenloon (PL)

Productloon > MPL

Nee

Productloon = PL

Ja

MPL = PL
Bepaal Premiegrondslag (PG)

PL - BL = PG

Rekenregel

• Middelloon: PG x PF x aantal uren in PVP : (PDG x CU) = Premiebedrag
Bijzonderheden

de

• Indien er sprake is van een vaste eindejaarsuitkering (13 maand, tantième) dan is de
rekenregel voor het productloon: PDG x CU x Uurloon x VT + vaste eindejaarsuitkering
• Wanneer de premiegrondslag negatief is, rekent u met een premiegrondslag van € 0,00

Rekenregels voor berekenen premie Opleiding en Ontwikkelingsfonds
Afbouw
Cao Afbouw (cao code 2)
Productkeuze: OOAFB
Productvariant: AB
2018

Leeftijd

Nee

Jonger dan AOW leeftijd

Ja

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

DGA

Ja

Geen premie

Nee

Dispensatie OOAFB

Dispensatie OOAFB

Ja

Nee

Werkgeversdeel

0,008300

Werknemersdeel

0,002800

Totale premiefactor (PF)

0,011100

Max (premie) dagloon (MDL)

€ 315,08

Bepaal Productloon

Bepaal Premiegrondslag (PG)

*Brutoloon SV = Productloon

SV dagen x MDL
>
Productloon
Ja

Productloon = PG

Nee

SV dagen x MDL
=
Premiegrondslag

Rekenregel

• O&O Afbouw: PG x PF = Premiebedrag
Bijzonderheden

• Premie is in het tweede ziektejaar niet verschuldigd. Het product O&O Afbouw mag niet in de
LPG meegenomen worden. Voor het uitsluiten van dit product vult u het formulier "melding
tweede ziektejaar" in.
Informatieplicht:

• Als het tweede ziektejaar beëindigd is (bijvoorbeeld wegens herstel of overgaan in WIA), is er
weer sprake van premieplicht. Dit dient u ons door te geven.
* Brutoloon SV is inclusief de waarde van een auto van de zaak.

Rekenregels voor berekenen premie Collectieve ongevallenvoorziening sector Afbouw
Cao Afbouw (cao code 2)
Productkeuze: COVAFB
Productvariant: AB
2018

Dispensatie COVAFB

Dispensatie COVAFB

Ja

Nee

Geen premie
Wel premie

Dag constante (DC)

0,13

Rekenregel

• COVAFB: werkdagen x DC = Premiebedrag
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 overschreden.
De extra verlofdag in het kader van de 80/90/100 telt mee als werkdag.
• Premie is in het tweede ziektejaar niet verschuldigd. Het product COVAFB mag niet in de LPG
meegenomen worden. Voor het uitsluiten van dit product vult u het formulier "melding
tweede ziektejaar" in.
Informatieplicht:

• Als het tweede ziektejaar beëindigd is (bijvoorbeeld wegens herstel of overgaan in WIA), is er
weer sprake van premieplicht. Dit dient u ons door te geven.

Rekenregels voor berekenen premie Fysiotherapie sector Afbouw
Cao Afbouw (cao code 2)
Productkeuze: FYSAFB
Productvariant: AB
2018

Dispensatie FYSAFB

Dispensatie FYSAFB

Ja

Nee

Geen premie
Wel premie

Dag constante (DC)

0,12

Rekenregel

• FYSAFB Afbouw: werkdagen x DC = Premiebedrag
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 overschreden.
De extra verlofdag in het kader van de 80/90/100 telt mee als werkdag.
• Premie is in het tweede ziektejaar niet verschuldigd. Het product FYSAFB mag niet in de LPG
meegenomen worden. Voor het uitsluiten van dit product vult u het formulier "melding
tweede ziektejaar" in.
Informatieplicht:

• Als het tweede ziektejaar beëindigd is (bijvoorbeeld wegens herstel of overgaan in WIA), is er
weer sprake van premieplicht. Dit dient u ons door te geven.

