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Uitleg situatie 

De berekening van de pensioenpremie bij part-timers (deeltijders) levert soms vragen op bij 

Loon-gebruikers.  

 

De crux is dat voor part-timers het loon eerst naar het bedrag voor full-timers (voltijders) moet 

worden berekend. Want de franchise (vrijgesteld bedrag) is ook gebaseerd op een full-time 

jaarloon. De full-time premie wordt daarna teruggerekend naar het aantal part-time uren.  Dit 

wordt ook wel de part-timebreuk genoemd. In een formule ziet het er zo uit:  

 

 
Afbeelding: Pensioenpremie part-timer 
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Theorie berekeningswijze 

Stapsgewijs ziet de berekeningswijze voor de part-timebreuk er zo uit (*): 

 

1) Brutoloon part-timer delen door zijn loonuren per periode 

2) Vermenigvuldigen met het aantal full-time uren per periode  

3) Vermenigvuldigen met 12,96 (12 maanden, plus vakantiegeld). Bij 4-wekenlonen x 14,04. 

4) Dit levert het full-time jaarbedrag van de werknemer op, inclusief vakantiegeld. 

5) Verminderen met de jaarfranchise  

6) Percentage pensioenpremie eroverheen 

7) Delen door 12 voor het full-time maandbedrag van de pensioenpremie. Bij vierwekenlonen  

    delen door 14,04. 

8) Om vervolgens tot het part-time premiebedrag te komen: delen door het aantal full-time uren 

    per periode 

9) Tot slot vermenigvuldigen met het aantal part-time uren per periode. 

(*) Behalve in de sector 17 Detailhandel. Daar wordt het heffingsloon vermenigvuldigd met 12.  

     Zie het voorbeeld van de Boekwinkels. 

 

Formules 

In een formule ziet de part-timebreuk er bij maandlonen zo uit: 

Brutoloon : deeltijduren x voltijduren x 12,96 -/- jaarbedrag franchise x percentage 

pensioenpremie : 12 : voltijduren x deeltijduren = premiebedrag deeltijder. 

 

Voor de vierwekenlonen is dit de formule: 

Brutoloon : deeltijduren x voltijduren x 14,04 -/- jaarbedrag franchise x percentage 

pensioenpremie : 13 : voltijduren x deeltijduren = premiebedrag deeltijder. 

 

Onderstaand ter verduidelijking enkele voorbeelden van de pensioenpremie-berekening. Zowel 

van voltijders als van deeltijders. En zowel bij maandlonen als bij vierwekenlonen. Nogmaals: in 

de sector 17 is de berekeningswijze anders. Zie het voorbeeld van de Boekwinkels. 
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12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. Full-timer 

• Sector 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) 

• € 2.000 bruto per maand. Grondslag (pensioen-uurloon) via januari-strook van ook € 2.000. 

• Full-timer, d.w.z. 38 uur per week, en 164,67 uur per maand 

• De pensioenpremie bedraagt 13,86% van de grondslag 

• Franchise € 15.104 per jaar 

• Maximum pensioengrondslag € 70.416 

• Gegevens zijn voorbeelden! 

 

De pensioenpremie van deze werknemer bedraagt: 

 

€   2.000 x          12,96 = € 25.920 brutoloon per jaar. Incl. vakantiegeld 

€ 25.920 - € 15.104 =  € 10.816 aftrek franchise 

€ 10.816 x          13,86% = €   1.499,10 pensioenpremie per jaar 

€ 1.499,10 :          12 = €      124,92 pensioenpremie per maand: 

 

 
Afbeelding: Loonberekening, pensioenpremie, 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf, voltijder 
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12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. Part-timer 

• Precies dezelfde gegevens als full-timer 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG).  

• Echter geen full-time, maar part-time: 19 uur per week, 82,33 uur per maand (= 50%).  

• Men is geneigd te denken dat het maandelijkse bedrag aan pensioenpremie ook € 124,92  

   bedraagt. De werknemers hebben immers hetzelfde brutoloon (lees: grondslag pensioen- 

   uurloon).  

• Of dat de pensioenpremie van de part-time 2 x € 124,92 = € 249,84 per maand zal  

   bedragen.Want de part-timer verdient feitelijk twee keer zoveel als werknemer A. 

• Voor de part-timer moet echter de part-time-breuk worden toegepast. 

 

(€   2.000 : 82,33u) x      164,67 uur  = €   4.000 brutoloon voltijd per maand 

€   4.000 x        12,96 =  € 51.840 full-time bruto per jaar. Incl. vak.geld 

€ 51.840 -          15.104 = € 36.736 aftrek franchise 

€ 36.736 x        13,86% = €   5.091,61 pensioenpremie per jaar bij voltijd 

€   5.091,61 :        12 =  €      424,30  pensioenpremie per maand bij voltijd 

(€ 424,30 : 164,67) x        82,33 uur =  €      212,15  pensioenpremie per maand bij part-time: 

 

 
Afbeelding: Loonberekening, pensioenpremie, 12 Motor. en tweewielerbedrijf, deeltijder 
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Boekwinkels. Part-timer 

• Sector 17 Boekwinkels 

• € 1.500 bruto per maand. Heffingsloon: € 1.447,23 per maand. 

• Jaarloon: Heffingsloon per maand x 12. 

• Werknemer is deeltijder: 15 uur per week, 65 uur per maand 

• Voltijd: 38 uur per week, 164,67 uur per maand 

• De pensioenpremie bedraagt 5,119% van het heffingsloon 

• Franchise € 12.658 per jaar 

• Maximum pensioengrondslag € 52.763 

• Gegevens zijn voorbeelden! 

 

(€   1.447,23 : 65u) x      164,67 uur  = €   3.666,39 heffingsloon voltijd per maand 

€   3.666,39 x        12 =  € 43.996,68 full-time heffingsloon per jaar 

€ 43.996,68 - 12.658 = € 31.333,68 aftrek franchise 

€ 31.333,68 x         5,119% = €   1.603,97 pensioenpremie per jaar bij voltijd 

€   1.603,97 :        12 =  €      133,66 pensioenpremie per maand bij voltijd 

(€ 133,66 : 164,67) x        65 uur =  €         52,77 pensioenpremie per maand bij part-time: 

 

 
Afbeelding: Loonberekening, pensioenpremie, Boekwinkels, deeltijder 
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Goederenvervoer. Part-timers 

• Sector 32 Goederenvervoer 

• € 1.800 bruto per maand. Grondslag (pensioen-uurloon) via januari-strook van ook € 1.800 

• Werknemer is deeltijder: 16 uur per week, 69,33 uur per maand 

• Voltijd: 40 uur per week, 173,33 uur per maand 

• De pensioenpremie bedraagt 10,16% van de grondslag 

• Franchise € 11.675 per jaar 

• Maximum pensioengrondslag: € 52.763. 

• Gegevens zijn voorbeelden! 

 

(€   1.800 : 65,33 u) x      173,33 uur  = €   4.500,13 brutoloon voltijd per maand 

€   4.500,13 x        12,96 =  € 58.321,68 full-time bruto per jaar. Incl. vak.geld 

     Let op: max pensioengrondslag = € 52.763 

€ 52.763 - 11.675 = € 41.088 aftrek franchise 

€ 41.088 x         10,16% = €   4.174,54 pensioenpremie per jaar bij voltijd 

€   4.174,54 :        12 =  €      347,88 pensioenpremie per maand bij voltijd 

(€ 347,88 : 173,33) x        69,33 uur =  €      139,15 pensioenpremie per maand bij part-time: 

 

 
Afbeelding: Loonberekening, pensioenpremie, Goederenvervoer, deeltijder 
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Kinderopvang. Full-timer. 4-wekenloon 

• Sector 35 Kinderopvang 

• € 2.000 bruto per vierweken. Grondslag (pensioen-uurloon) via januari-strook van ook € 2.000 

• Werknemer is voltijder: 36 uur per week, 144 uur per vierweken 

• De pensioenpremie bedraagt 10,43% van de grondslag 

• Franchise € 11.675 per jaar 

• Maximum pensioengrondslag € 101.519 per jaar 

• Gegevens zijn voorbeelden! 

 

€   2.000 x          14,04 = € 28.080 brutoloon per jaar. Incl. vakantiegeld 

€ 28.080 - € 11.675 =  € 16.405 aftrek franchise 

€ 16.405 x          10,43% = €   1.711,04 pensioenpremie per jaar bij full-time 

€ 1.711,04 :          13 = €      131,62 pensioenpremie per 4-weken: 

 

 
Afbeelding: Loonberekening, pensioenpremie, Kinderopvang, voltijder 
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Kinderopvang. Part-timer. 4-wekenloon 

• Sector 35 Kinderopvang 

• € 1.200 bruto per vierweken. Grondslag (pensioen-uurloon) via januari-strook van ook € 1.200 

• Werknemer is deeltijder: 20 uur per week, 80 uur per vierweken 

• Voltijd: 36 uur per week, 144 uur per vierweken 

• De pensioenpremie bedraagt 10,43% van de grondslag 

• Franchise € 11.675 per jaar 

• Maximum pensioengrondslag € 101.519 per jaar 

• Gegevens zijn voorbeelden! 

 

(€   1.200 : 80 u) x      144 uur  = €   2.160 brutoloon voltijd per 4-weken 

€   2.160 x        14,04 =  € 30.326,40 full-time bruto per jaar. Incl. vak.geld 

€ 30.326,40 - 11.675 = € 18.651,40 aftrek franchise 

€ 18.651,40 x         10,43% = €   1.945,34 pensioenpremie per jaar bij voltijd 

€   1.945,34 :        13 =  €      149,64 pensioenpremie per 4-weken bij voltijd 

(€ 149,64 : 144) x        80 uur =  €      83,13  pensioenpremie per 4-weken bij part-time: 

 

 
Afbeelding: Loonberekening, pensioenpremie, Kinderopvang, deeltijder 

 

 

Conclusie 

De pensioenpremie-berekening in Loon gaat altijd goed. Ook bij part-timers, en ook als er sprake 

is van een franchise en een maximum pensioengrondslag. 

 

  



Part-timebreuk berekening pensioenpremie                    9 

 

Pensioen-uurloon als grondslag. In het kort  
• In veel sectoren is een zogeheten grondslag nodig om de pensioenpremie(s) correct te 

berekenen.   

  

• Loon heeft alleen een grondslag nodig als dat in een sector van belang is.  

  

• Die grondslag is het pensioenuurloon, dat Loon automatisch voor u bepaalt aan de hand 

van het januari-loon.   

  

• Als na januari het uurloon wordt verhoogd of verlaagd, blijft het pensioenuurloon van januari 

de grondslag.   

  

• Loon kijkt automatisch steeds naar het pensioenuurloon van januari voor de grondslag van 

alle 2018 verloningen. Daar hebt u geen omkijken naar.   

  

• Dat pensioenuurloon van januari geldt voor alle werkschema's: voltijders, deeltijders en 

oproepkrachten.  

  

• Als een werknemer gedurende het jaar in dienst komt dan kijkt Loon naar de eerste 

verloningsmaand. De rest van de werkwijze is hetzelfde als bij een januari-loon.   

  

• NB In het tabblad 'Loongegevens' staat sinds 2018 niet meer het veldje 'Grondslag'. Dat 

komt omdat Loon na de januari-verloning van 2018 al weet wat de grondslag is 

(pensioenuurloon), en daarmee ook de hoogte van de pensioenpremies kan uitrekenen.   

  

Ook de 'Indicatie jaargrondslag' is vervallen per 2018.   

 

Meer info 

• Meer info over 'Pensioen-uurloon januari = grondslag pensioenpremies' vindt u in deze 

uitleg : https://www.loon.nl/Handleiding/UitlegGrondslagen.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

https://www.loon.nl/Handleiding/UitlegGrondslagen.pdf

