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PREMIEGEGEVENS DE ZEEVISSERIJ 2023 
 

Samen met jouw werknemers betaal je premie voor hun pensioen. Het deel dat jouw werknemers betalen, houd je in op hun 
salaris. Met deze gegevens reken je uit hoeveel premie je aan ons moet afdragen. 

 
1. Premiepercentages 

Dit zijn de premiepercentages voor 2023: 
 
Vissers 
Totale premie :  18,65% van de pensioengrondslag 
Werkgeversdeel : 10,35% 
Werknemersdeel :  8,30% 
 
Walpersoneel  
Totale premie :  18,65% van de pensioengrondslag 
Werkgeversdeel : 10,99% 
Werknemersdeel  :  7,66%  

 
Anw-Plusverzekering 
Verzekerd bedrag :  € 20.411 
Totale premie :  1,60% van het verzekerde bedrag 
Werkgeversdeel : 1,60% 
Werknemersdeel : 0,00% 

 
2. Salarisgegevens 

Je betaalt premie over een deel van het salaris: de pensioengrondslag. Zo reken je de pensioengrondslag uit: 
Pensioengevend salaris – franchise = pensioengrondslag 
 
Salarisgegevens 
Pensioengevend salaris :  het bruto jaarsalaris, inclusief alle bruto toeslagen en exclusief auto van de zaak  
Max. pensioengevend salaris :  €           60.060,00 per jaar (€ 231,00 per dag bij 260 dagen) 
Franchise :  € 16.380,00 per jaar (€ 63,00 per dag bij 260 dagen) 
Maximum pensioengrondslag :  € 43.680,00 per jaar (€ 168,00 per dag bij 260 dagen) 

 

3. Gegevens regeling 
Dit zijn de gegevens in 2023: 
 
Premiestaffel Vissers en Walpersoneel  
Deze staffel geeft weer hoeveel kapitaal jouw werknemers opbouwen (over de pensioengrondslag). Bij deze staffel houden 
wij rekening met het benuttingspercentage van 100%. 

 

Leeftijd Te beleggen premie Leeftijd Te beleggen premie 

Tot en met 19 jaar 7,00% 45 tot en met 49 jaar 16,30% 

20 tot en met 24 jaar 7,70% 50 tot en met 54 jaar 19,10% 

25 tot en met 29 jaar 9,00% 55 tot en met 59 jaar 22,40% 

30 tot en met 34 jaar 10,40% 60 tot en met 64 jaar 26,50% 

35 tot en met 39 jaar 12,10% 65 tot en met 67 jaar 30,70% 

40 tot en met 44 jaar 14,00%   

 

Overige gegevens 

Partnerpensioen vissers en wal  :  1,3125% van de pensioengrondslag op risicobasis 

Premievrijstelling arbeidsongeschiktheid  :  tot 100% in 6 klassen 
Start pensioenopbouw :  1

e 
werkdag 

Einde pensioenopbouw :  1
e 

dag van de maand waarin jouw werknemer AOW krijgt.  
   Gaat jouw werknemer eerder uit dienst? Dan stopt de pensioenopbouw op de  
  dag dat hij/zij uit dienst gaat. 


