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Pensioen-uurloon januari = grondslag pensioenpremies 
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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 2019 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 niet meer het veldje 'Grondslag'. Dat komt omdat 

Loon na de januari-verloning van 2019 al weet wat de grondslag is (pensioen-uurloon), en 

daarmee ook de hoogte van de pensioenpremies kan uitrekenen.  

 

Ook de 'Indicatie jaargrondslag' is vervallen (per 2018). 

 

• Anno 2019 zijn er nog maximaal drie grondslag-data die u eventueel zélf kunt invullen om 

het pensioen-uurloon te laten bepalen: 

 

1) 'Variabel deel van het vorig loonjaar' (2018), zoals overwerk 2018 en een 13e maand in 
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2018. Via de werknemer, tabblad 2. Geldt alleen voor de sectoren Meubelindustrie en 

orgelbouw (07), Electrotechnische industrie (10 en 11), Metaal en techniek (12), 

Goederenvervoer (32), Zorg en Welzijn (35), en Groothandel technische produkten (41). 

 

2) Toeslagen (2019) waarover pensioenpremie moet worden berekend. Zo'n toeslag kan 

gelden voor alle grondslag-sectoren. Afhankelijk of u zo'n toeslag zelf hebt ingevoerd in Loon 

(via een 'Nieuw type'-toeslag). 

 

3) Eindejaarsuitkering van het vorig loonjaar (2018). Via de werkgever, tabblad 2, 'Wijzig 

premies'. Geldt alleen voor de sectoren 35 Zorg en Welzijn, met uitzondering van de groepen 

35 Apothekers, 35 Huisartsen en 35 Tandheelkunde. 

 

Onderstaand worden deze drie grondslag-data nader toegelicht.  

 

1) Variabel deel van het loon vorig jaar 

Voor een aantal sectoren is het variabele deel van het vorig loonjaar (2018) vereist voor het 

correct berekenen van het pensioen-uurloon van januari voor de pensioenpremies. U vult het 

bedrag voor 'Variabel deel per jaar' in op het tabblad 'Loon' bij de vaste 

werknemersgegevens: 

 

 
Afbeelding: Werknemer, Loon, Variabel deel per jaar 

 

Alleen voor deze sectoren 

Het veld 'Variabel deel per jaar' is alleen van belang (en benaderbaar) voor deze sectoren: 

• Meubelindustrie en orgelbouw (07)  

• Electrotechnische industrie (10, 11)  

• Metaal en techniek (12) 

• Goederenvervoer (32). Let op: deze groep kent afwijkende regels. 

• Groothandel technische produkten (41) 
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Onderstaand leest u hoe u het variabele deel van het vorig loonjaar voor deze sectoren 

correct invoert.  

 

Aandachtspunten vooraf 

• Loon heeft het variabele deel van het vorig loonjaar (2018) niet automatisch in Loon 2019 

geïmporteerd. U moet dus zelf uitrekenen wat er het vorig jaar (2018) aan bijvoorbeeld 

overwerk is betaald aan de werknemer.  

 

• U vult in het veld 'Variabel deel per jaar' het totale jaarbedrag (2018) in. Dus niet het 

maandbedrag of vierwekenbedrag. 

 

• U vult ook bij parttimers het daadwerkelijk verdiende bruto jaarbedrag aan variabel loon 

(2018) in. U moet dus niet omrekenen naar fulltime-bedragen. 

 

Sectoren Meubelindustrie en orgelbouw (07), Electrotechnische industrie (10 en 11), Metaal 

en techniek (12), Groothandel technische produkten (41) 

 

Tot de variabele loonbedragen in deze sectoren behoren: 

1) Onregelmatigheidstoeslag 2018 (bruto) 

2) Ploegentoeslag 2018 (bruto) 

3) 13e Maand 2018 (bruto), en  

4) Overwerkvergoeding 2018 (bruto). NB Dit geldt niet voor de sector Metaal en techniek 

(12), en de Electrotechnische industrie (10 en 11)! Daar moet overwerk dus buiten het 

variabele deel blijven. 

 

De vakantiegelduitbetaling telt u niet mee in de variabele loonbedragen. Loon neemt die 

namelijk zelf al mee in de berekening van de grondslag.  

 

Voorbeeld: Een werknemer in de sector Metaal en techniek verdiende in 2018 per maand 

bruto € 1.500. Hij ontving in 2018 een winstuitkering van bruto € 1.200 en verrichtte in 2018 

voor bruto € 2.000 ploegentoeslag. Vakantiegeldbedrag (uitbetaald): bruto 1.450. 

 

In dit veld 'Variabel deel per jaar' vult u dan € 3.200 in (€ 1.200 +/+ € 2.000). Met andere 

woorden: u laat het reguliere brutoloon buiten beschouwing, en kijkt alleen naar de variabele 

looncomponenten (bruto).  

 

En zoals gezegd: de vakantiegelduitbetaling telt u sowieso niet mee. In de 12 Metaal en 

techniek en in de 10 en 11 Electrotechnische industrie telt u ook het overwerk niet mee. 

 

Sector Goederenvervoer (32) 

Ook voor de sector Goederenvervoer (32) zijn er variabele looncomponenten uit het 

voorafgaande jaar (2018) vereist voor het correct berekenen van onder andere de 

pensioenpremie. Maar in deze sector zijn er een aantal voorwaarden en beperkingen 

verbonden aan de variabele looncomponenten.  
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Tot de variabele loonbedragen in de sector 32 Goederenvervoer behoren:  

 

1) Overwerkvergoeding 2018. Maximaal 364 uren à 130%. En tot maximaal 22,75% van het 

functieloon. 

 

Voorbeeld: Overwerkbedrag in 2018 = € 8.000,-. Standaard uurloon € 15,-. Maximum is: 364 

uur tegen € 19,50 (€ 15 x 130%) = € 7.098,- als maximum overwerkvergoeding. 

 

U neemt in berekening voor het veld 'Variabele deel vorig loonjaar' dus 'slechts' het bedrag 

van € 7.098,- mee, en niet de € 8.000,-.  

 

2) Onregelmatigheidstoeslag. Tot maximaal 22,75% van het functieloon. 

 

3) De op zaterdag en zondag gewerkte uren met de bijbehorende toeslag van respectievelijk 

50% en 100%. Let op: alleen als deze uren niet onder het functieloon vallen. 

 

4) Ploegentoeslag 2018. Maximaal 22,75% van het functieloon. 

 

5) 13e Maand 2018 

 

Op de site van www.pfvervoer.nl leest u meer over de precieze voorwaarden en 

beperkingen, en treft u tevens een aantal rekenvoorbeelden aan: https://www.pfvervoer.nl/ 

 

Bij vragen over de grondslagen in de sector Goederenvervoer (32) kunt u ook het best bij 

hen terecht. 

 

2) Toeslagen met pensioenpremie 

U kunt Loon pensioenpremie laten berekenen over door uzelf ingevoerde toeslag(en). Ook 

die toeslag gaat dan automatisch mee in de grondslagberekening: het pensioen-uurloon.  

 

Zo´n toeslag maakt u via 'Toeslag', 'Nieuw type'. Een toeslag waarover ook pensioen moet 

worden berekend, kan vóórkomen in alle sectoren, dus niet alleen voor sectoren waarbij een 

grondslag vereist is.  

 

Import vanuit Loon 2018 

Hebt u in Loon 2018 reeds zelf een toeslag ingevoerd waarover pensioenpremie moet 

worden berekend? Dan heeft Loon 2019 die uit Loon 2018 geïmporteerd. Daar hebt u dan 

geen omkijken naar. Loon neemt ook die toeslag vanzelf mee in de grondslagberekening. 

 

Meer uitleg 

Hier vindt u meer informatie (voorbeeld 2018) over hoe u zelf een toeslag invoert waarover 

pensioenpremie moet worden berekend: 

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

 

Hoe weet u nu of een toeslag wel of niet moet worden meegenomen in de berekening van de 

pensioenpremie? Dat verschilt per sector, en per soort toeslag. Het hangt er maar net vanaf 

wat de CAO ervan zegt. Raadpleeg die dus in geval van twijfel. 

 

https://www.pfvervoer.nl/
https://www.loon.nl/Handleiding/Pensioenpremie_toeslag.pdf
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3) Percentage eindejaarsuitkering 2018 

Ook het percentage eindejaarsuitkering 2018 zal automatisch in het pensioen-uurloon 

worden meegenomen, en dus van invloed zijn op de hoogte van de pensioenpremie(s).  

 

Alleen voor de sector 35 Zorg en Welzijn 

Het percentage eindejaarsuitkering 2018 speelt (eventueel) alleen in de sector 35 Zorg en 

Welzijn. Echter met uitzondering van de groepen 35 Apothekers, 35 Huisartsen en 35 

Tandheelkunde. Voor de risicogroep 35 Ziekenhuizen, 35 Geestelijke gezondheidszorg en 

35 Gehandicaptenzorg wordt de eindejaarsuitkering wel opgenomen in de pensioen-

grondslag, maar dan zonder vakantiereservering. 

 

Percentage invoeren in Loon 2019 

Het percentage eindejaarsuitkering 2018 kunt u bij de werkgever in Loon 2019 invoeren. Dat 

doet u via tabblad 2, 'Wijzig premies': 

 

 
Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies, Eindejaarsuitkering 2018 

 

Loon 2019 heeft de 'Eindejaarsuitkering vorig jaar' niet automatisch geïmporteerd uit Loon 

2018. U moet dus na de import uit Loon 2018 het percentage 'Eindejaarsuitkering vorig jaar' 

zélf aanpassen in Loon 2019. Mits er in het jaar 2018 een eindejaarsuitkering betaald is, 

uiteraard. 
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Voorbeeld grondslag pensioen-uurloon januari 

De basis voor de berekening van de pensioenpremie(s) is dus het pensioen-uurloon, kijkend 

naar het januari-loon. Dat schrijven de pensioenverzekeraars bij de diverse sectoren zo voor.  

 

Voorbeeld: 

• Sector 35 Zorg en Welzijn 

• Bruto maandloon januari 2019:                                           : € 2.000,- 

• Eindejaarsreservering 2018 van 5% over bruto maandloon € 2.000 : €    100,- 

• 8% Vakantiegeld over € 2.100                          : €    168,- 

• Toeslag 'pensioen'                                  : €    150,- 

Dit leidt tot een totale pensioengrondslag van                : € 2.418,- 

 

 Deze € 2.418,- in januari delen we door het aantal uren van deze voltijd-werknemer (156) 

= € 15,50 als dé pensioen-uurloon grondslag voor geheel 2019.  

 

Franchise-bedragen en part-timers 

Om tot de juiste pensioenbedragen te komen, houdt Loon bij het berekenen van de juiste 

grondslag vanzelfsprekend ook rekening met eventuele franchise-bedragen, en de 

zogeheten parttime-breuk. 

 

Let op: de pensioenberekening bij part-timers is soms anders dan u wellicht verwacht.  

 

Als u meer wilt lezen over de gevolgen van franchise-bedragen en de parttime-breuk op de 

pensioenpremie-berekening: 

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

 

Sectoren met een pensioengrondslag 

Tot slot: welke sectoren hebben een grondslag via het pensioen-uurloon van januari? 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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

    


