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Percentage Koopdagen  

U dient eerst zelf te bepalen hoeveel dagen de werknemer bij moet kopen in een jaar. Via 

onderstaande link treft u een schema aan van het FNV waarbij men uitgaat van 1 koopdag.  

 https://www.tbbouwinfra.nl/Assets/uploads/2019/09/VitaalDoorwerkenInDeBouwenInfra_nov

2018.pdf 

  

Het kopen van een extra dag kost de werknemer 0,4% van zijn bruto vast overeengekomen 

jaarloon of bruto jaarsalaris bij een vijfdaagse werkweek van gemiddeld 40 uur. 

 

Bij twee koopdagen is het percentage dus 0,8%. Bij 3 koopdagen 1,2%, et cetera. 

 

In Loon werken we standaard met 260 dagen. In 2021 waren er bijvoorbeeld 261 werkbare 

dagen in de Bouw. Om op 261 dagen uit te komen, kunt u het percentage verhogen. U deelt 

dan 0,4% door (260 x 261). Dat vermenigvuldigen met het aantal dagen dat u wilt kopen. In 

2022 is het aantal werkbare dagen overigens 260. 

 

Voorbeeld voor 3 koopdagen 

    0,4% 

260 x 261 = 0,40153 x 3 = 1,20% 

 

'Uw' percentage geeft u in bij de 'Premies' in Loon, via de vaste werknemergegevens, 

tabblad 2 Loon, subtabblad Uitzonderingen, knop Wijzig premies.  

 

FNV: alleen voor 55 tot en met 59 jaar 

Volgens het FNV-schema geldt dat alleen werknemers van 55 tot en met 59 jaar koopdagen 

moeten kopen. Werknemers van 60 en ouder hebben sowieso drie seniorendagen extra en 

hoeven volgens het FNV-schema dan ook geen extra koopdagen te kopen. 

 

Let op: als een werknemer 'afwijkt' van het FNV-schema, geldt dus een ander aantal 

koopdagen. Reken het aantal 'afwijkende' koopdagen uit en vervolgens het percentage.  

 

https://www.tbbouwinfra.nl/Assets/uploads/2019/09/VitaalDoorwerkenInDeBouwenInfra_nov2018.pdf
https://www.tbbouwinfra.nl/Assets/uploads/2019/09/VitaalDoorwerkenInDeBouwenInfra_nov2018.pdf
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Tijdspaarfonds 

In het tijdspaarfonds stort een werknemer die niet meedoet aan de 55+ regeling 18 

Tijdspaarfonds-dagen. Namelijk 10 vrij opneembare ATV-dagen, 3 kortverzuim-dagen en 5 

bovenwettelijke dagen. Een werknemer die wél meedoet aan de 55+ regeling stort alleen de 

3 kortverzuim-dagen.  

 

Wanneer u aangeeft in Loon dat een werknemer meedoet aan de 55+ regeling (via tabblad 

3, '55+') verlaagt het programma automatisch de 18 Tijdspaarfondsdagen naar 3 dagen. Dat 

is dan ook de reden dat het bedrag 'Tijdsparen overig' een stuk lager is bij een werknemer 

die niet meedoet aan de 55+ regeling. 

 

Pensioenopbouw 

Wanneer u een loonberekening maakt kunt u op het tabblad 'Grondslagen' zien dat de 

pensioenpremie niet lager wordt. De pensioenopbouw blijft dus gehandhaafd. Het bedrag 

van de koopdagen wordt namelijk pas van het brutoloon afgehaald op het moment dat de 

pensioenpremie reeds is berekend. 

  

Vijf dagen verlonen 

In de loonberekening voor de werknemers met koopdagen verloont u uiteraard gewoon met 

5 dagen per week. Dus met 40 uur, anders zou de pensioenopbouw wijzigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


