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Januari-uurloon als grondslag. In het kort 

• In sectoren met een grondslag voor de pensioenpremie geldt vanaf 2017 het januari-

uurloon als de grondslag voor heel 2017. 

• Dus ook als na januari het uurloon wordt verhoogd of verlaagd, blijft het januari-uurloon de 

grondslag. 

• In de jaren 2016 en eerder vormde het uurloon van de betreffende periode de grondslag. 

Dat is dus per 2017 anders.  

• Loon kijkt automatisch steeds naar het januari-uurloon voor de grondslag van alle 2017-

verloningen. Daar hebt u geen omkijken naar.  

 

Sectoren met een pensioengrondslag 

Welke sectoren hebben een pensioengrondslag? Zie de onderstaande lijst. Als uw sector er 

niet bij staat dan hebt u sowieso niets van doen met een grondslag voor de pensioenpremie. 

 

05 Jachtbouw 

07 Meubelindustrie  

     Orgelbouw  

08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen 

09 Grafische industrie  

09 Grafische industrie fotografen 

10 Metaalindustrie  

11 Electrotechnische industrie  

12 Metaal en Techniek  

14 Zoetwarenindustrie 

16 Gemaksvoedingsindustrie 

     Pluimveeverwerkende industrie 

     Vleesgroothandel 

     Vleeswarenindustrie  

17 Bakkersdetailhandel 

     Optiekbedrijven 

     Reisburo's 
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28 Taxivervoer 

     Ambulance vervoer 

30 Besloten busvervoer 

32 Goederenvervoer  

35 Apothekers  

     Gehandicaptenzorg  

     Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen  

     Huisartsenzorg  

     Jeugdhulpverlening  

     Kinderopvang  

     Sport recreatie etc.  

     Tandheelkunde  

     Thuiszorg  

     Verpleegtehuizen  

     Welzijn  

     Ziekenhuizen  

41 Groothandel in bouwmaterialen 

     Groothandel Technische produkten  

     Groothandel Bandenbranche 

42 Groothandel Textielgoederen 

     Groothandel Levensmiddelen 

44 Architecten 

45 Woningcorporaties 

47 Textielindustrie 

48 Betonproduktenindustrie 

48 Vlakglasindustrie 

50 Groenten- en fruitverwerkingsindustrie 

51 Confectie industrie 

51 Schoen, leder, lederwarenindustrie 

53 Bewakingsondernemingen 

54 Bibliotheken 

     Media PNO 

     Dans 

     Theater 

58 Bitumineuze dakbedekkers 

Januari-uurloon als grondslag. Voorbeeld  

Een onregelmatige werknemer (oproepkracht) heeft bij de januari-verloning een uurloon van 

€ 20. Dat staat dan ook zo ingevuld bij zijn vaste gegevens. Bij een oproepkracht kan 

logischerwijze bij ‘Grondslagen’ geen bedrag bij ‘Grondslag per periode’ worden ingevuld, en 

ook niet bij ‘Indicatie jaargrondslag’:  
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Afbeelding: Werknemer, Oproepkracht 

 

Als voor deze werknemer de januari-strook wordt gedraaid, zal Loon als basis voor de 

pensioenpremie het ingevulde uurloon nemen. In ons voorbeeld € 20.  

 

Stel, de werknemer heeft in januari 50 uur gewerkt. Totaal brutoloon dus € 1.000. Dan ziet 

het tabblad ‘Grondslagen’ er bij de loonberekening van januari zo uit:  

 

 
Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen 
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Loon vermeldt het ‘Pens.uurloon’ van € 20. En de ‘Opbouw grondslag’ van totaal € 1.000. 

 

We draaien vervolgens de februari-strook met dezelfde uren en dagen, maar met een 

verhoogd uurloon (naar € 25). Dan zien we - en dat is de crux - dat het pensioenuurloon toch 

nog steeds € 20 bedraagt, en dat de ‘Opbouw grondslag’ ook nog immer totaal € 1.000 is:  

 

 
Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen. Verhoogd uurloon 

 

Wat als het januari-uurloon niet juist blijkt? 

Het kan voorkomen dat de basis voor de pensioenpremie - het januari-uurloon - achteraf niet 

juist blijkt. U hebt een verkeerd uurloon ingevuld voordat de januari-strook werd gedraaid.  

 

In dat geval moet u het uurloon alsnog correct invullen, en de januari-strook opnieuw 

draaien. Dat is immers de basis.  

 

Als er ook al stroken zijn gedraaid voor de periodes na januari dan moet u ook die opnieuw 

berekenen. NB De optie 'Herrekenen' biedt in dezen geen soelaas.  

 

Loon zorgt er bij het opnieuw berekenen voor dat de salarissen alsnog de juiste 

pensioengrondslag krijgen.  

 

 


