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Rekencijfers 

Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de 
franchise en de pensioenpremie voor 2022.  
 

  2022 

Opbouwpercentage 1,7% 

Maximum pensioengevend 
salaris* 

€ 59.706,-  

Franchise € 14.618,- 

Loondagen bij vierwekenverloning 260 

Loondagen bij maandverloning 260 

Minimum pensioengrondslag per dag n.v.t. 

Premiepercentage 26,40% 

Werkgeversdeel 19,09% 

Werknemersdeel 
(incl. 0,4% voor het tijdelijk extra partnerpensioen) 

7,31% 

 
 
* Onder loon wordt verstaan het pensioengevend loon. Tot het pensioengevend loon behoren: alle bruto 
loonbestanddelen, die gerelateerd zijn aan de arbeidstijd; de vaste jaarlijkse toeslagen en uitkeringen.  
Als werkgevers bij BPL Pensioen een excedentregeling hebben afgesloten, wordt er ook over het salaris boven                 
€ 59.706,- tot maximaal € 114.866,- pensioen opgebouwd.  
 
 
  



 

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen 

Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld dat betrekking heeft op de VCR-methode voor de premievaststelling. Hier staan 
de volgende kolommen vermeld:  

 De 12 maanden in het geval u maandelijks verloont. Uiteraard kan dit ook vervangen worden door 13 
perioden in het geval u om de vier weken verloont.  

 Het loon in de betreffende maand, waarbij in de maand mei eveneens vakantiegeld wordt uitgekeerd.  

 Het cumulatief loon dat de som is van de uitbetaalde lonen.  

 Het cumulatief maximum loon voor een fulltimer zoals dit in de pensioenregeling is geregeld. Bij parttime 
werken gelden hier (conform de pensioenregeling) bedragen naar rato van de gewerkte uren in de 
betreffende periode. 

 De cumulatieve franchise voor een fulltimer zoals dit in de pensioenregeling is geregeld. Bij parttime werken 
gelden hier bedragen naar rato van de gewerkte uren in de betreffende periode.  

 De cumulatieve grondslag die afgeleid is van de kolom cumulatief loon of cumulatief max-loon (altijd de 
laagste) minus de kolom cumulatieve franchise.  

 De grondslagaanwas (dit is de verhoging van de grondslag), die is afgeleid vanuit de elkaar opvolgende 
periodieken in kolom cumulatieve grondslag.  

 De kolom premie (26,4%) berekend over de grondslagaanwas. De voorbeelden zijn gebaseerd op een fulltime 
(100%) dienstverband met de rekencijfers van het jaar 2022. 
 

Maand 
Gewerkte 
uren 

Cumulati
eve uren 

Loon 
Cumulatief 
loon 

Cumulatief 
max-loon 

Cumulatieve 
franchise 

Cumulatieve 
pensioengrond
slag 

Grondslag-
aanwas 

Premie 

Januari 159,6 159,6  € 4.350,-   € 4.350,-   € 4.822,41   € 1.180,69   € 3.169,32   € 3.169,32   € 836,70  

Februari 152 311,6  € 4.350,-   € 8.700,-   € 9.415,18   € 2.305,15   € 6.394,85   € 3.225,54    € 851,54  

Maart 174,8 486,4  € 4.350,-   € 13.050,-   € 14.696,86   € 3.598,28   € 9.451,72   € 3.056,87   € 807,01  

April 159,6 646  € 4.350,-   € 17.400,-   € 19.519,27   € 4.778,96   € 12.621,04    € 3.169,32   € 836,70  

Mei 167,2 813,2  € 8.526,-   € 25.926,-   € 24.571,32    € 6.015,87   € 18.555,45   € 5.934,41   € 1.566,68   

Juni 167,2 980,4  € 4.350,-   € 30.276,-   € 29.623,36    € 7.252,78    € 22.370,58   € 3.815,14    € 1.007,20  

Juli 159,6 1140  € 4.350,-   € 34.626,-   € 34.445,77    € 8.433,46   € 26.012,31   € 3.641,72   € 961,41  

Augustus 174,8 1314,8  € 4.350,-   € 38.976,-   € 39.727,45    € 9.726,59   € 29.249,41   € 3.237,10   € 854,59  

September 167,2 1482  € 4.350,-   € 43.326,-   € 44.779,50    € 10.963,50   € 32.362,50   € 3.113,09   € 821,86  

Oktober 159,6 1641,6  € 4.350,-   € 47.676,-   € 49.601,91    € 12.144,18   € 35.531,82   € 3.169,32   € 836,70  

November 167,2 1808,8  € 4.350,-   € 52.026,-   € 54.653,95    € 13.381,09   € 38.644,91   € 3.113,09   € 821,86  

December 167,2 1976  € 4.250,-   € 56.376,-   € 59.706,-    € 14.618,-   € 41.758,-   € 3.113,09   € 821,86  

                 € 41.758,-   € 11.024,11  
 
Toelichting 
Vanaf de maand mei is het cumulatieve loon hoger dan het cumulatieve maximum. Slechts het loon tot aan het 
cumulatieve maximum komt dan in de pensioengrondslag terecht. Aan het eind van het jaar blijkt dat het totale loon 
niet boven het maximum uitkomt. Incidentele hoge loonbetalingen leiden dus niet direct tot het ten onrechte buiten 
beschouwing laten van dat incidenteel hogere loon.  
 
Afrondingsverschillen 
In dit overzicht ronden we alle geldbedragen af op twee decimalen achter de komma. In werkelijkheid wordt gerekend 
met meer cijfers achter de komma. Dit kan voor afrondingsverschillen zorgen 
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Rekenvoorbeelden  
Hieronder vindt u vijf rekenvoorbeelden. 
 
Voorbeeld I  
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van de gegevens van één maand (januari 2022). Het betreft hier een werknemer 
met een fulltime dienstverband. 
 
Voorbeeld II 
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van de gegevens van één maand (januari 2022). Het betreft hier een werknemer 
met een parttime dienstverband. 
 
Voorbeeld III 
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van de loongegevens van één jaar (2022). Het betreft hier een werknemer met een 
fulltime dienstverband. 
 
Voorbeeld IV 
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van de loongegevens van één jaar (2022). Het betreft hier een werknemer met een 
parttime dienstverband. 
 
Voorbeeld V 
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van de loongegevens van één maand (2022). De betreffende werknemer is 
gedurende de maand in dienst getreden. Het betreft hier een werknemer met een parttime dienstverband.  
 
Cao-uren 
In deze voorbeelden gaan wij uit van een werkweek van 38 uur. Deze cao-uren zijn afhankelijk van de bedrijfstak 
waarin uw onderneming actief is en kunnen hier dus van afwijken.  
 
Vierwekenverloning  
In de voorbeelden gaan we uit van een maandelijkse verloning. De berekening bij een vierwekenverloning is 
vergelijkbaar. In het premiejaar 2022 kennen vierwekenverloning en maandelijkse verloning beide 260 loondagen.  
  



 

Voorbeeld I 
  Cumulatieve loongegevens tot en met januari 2022|| Fulltime 

Loon  € 2.500,00 

Gewerkte uren 159,6 

  

 

Cao-uren volgens cao   

 

7,6 uur per dag (38 uur per 

week) 

Maximaal aantal werkdagen in de periode (januari) 21 

Maximaal aantal uren in de periode (cao-uren per dag x loondagen in 

tijdvak) 

21 x 7,6 = 159,6 

 

 

Deeltijdfactor (maximaal 1) 

Gewerkte uren / max. aantal uren in periode 

159,6 / 159,6 = 1 
 

 

*Maximum loon tijdvak 

(Maximum jaarloon : 260)  x max. aantal dagen in periode x deeltijdfactor 

(€ 59.706,00 : 260) x 21 x 1 = € 4.822,41 

 

*De werknemer verdient minder dan het maximum loon, daarom wordt gerekend met het aangeleverde loon 

van € 2.500,00 

 

Franchise 

(Jaarfranchise : 260) x max. aantal dagen in periode x deeltijdfactor  

(€ 14.618,00 : 260) x 21 x 1 = € 1.180,68 
 

 

Grondslag 

Loon – franchise   

€ 2.500,00  - € 1.180,68 = € 1.319,32 
 

 

Premie  

Basispensioen (werkgeverspremie) € 1.319,32 x 19,09% = € 251,86 

Basispensioen (werknemerspremie) € 1.319,32 x 6,91% = € 91,16 

Tijdelijk partnerpensioen 

(werknemerspremie) 

€ 1.319,32 x 0,4% = € 5,28 

   

   

Totale premie  = € 348,30 
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 Voorbeeld II 
  Cumulatieve loongegevens tot en met januari 2022 || Parttime 

Loon  € 1.500,00 

Gewerkte uren 119,7 

  

 

Cao-uren volgens cao   

 

7,6 uur per dag (38 uur per 

week) 

Maximaal aantal werkdagen in de periode (januari) 21  

Maximaal aantal uren in de periode (cao-uren per dag x loondagen in 

tijdvak) 

21 x 7,6 = 159,6 

 
 

 

Deeltijdfactor (maximaal 1) 

Gewerkte uren / max. aantal uren in periode 

119,7 / 159,6 = 0,75 
 

 

*Maximum loon tijdvak 

(Maximum jaarloon : 260)  x max. aantal dagen in periode x deeltijdfactor 

(€ 59.706,00 : 260) x 21 x 0,75 = € 3.616,81 

 

*De werknemer verdient minder dan het maximum loon, daarom wordt gerekend met het aangeleverde loon 

van € 1.500,00 

 

Franchise 

(Jaarfranchise : 260) x max. aantal dagen in periode x deeltijdfactor  

(€ 14.618,00 : 260) x 21 x 0,75 = €  885,51 
 

 

Grondslag 

Loon – franchise   

€ 1.500,00  - €  885,51 = € 614,49  
 

 

Premie  

Basispensioen (werkgeverspremie) € 614,49 x 19,09% = € 117,31 

Basispensioen (werknemerspremie) € 614,49 x 6,91% = € 42,46 

Tijdelijk partnerpensioen 

(werknemerspremie) 

€ 614,49 x 0,4% = € 2,46 

   

Totale premie  = € 162,23 
 



 

Voorbeeld III 
  Cumulatieve loongegevens tot en met december 2022 || Fulltime 

Loon  € 35.000,00 

Gewerkte uren 1.976 

  

 

Cao-uren volgens cao   

 

7,6 uur per dag (38 uur per week) 

Maximaal aantal werkdagen in de periode (2022) 260 

Maximaal aantal uren in de periode (cao-uren per dag x loondagen in 

tijdvak) 

260 x 7,6 = 1.976 

 

 

Deeltijdfactor (maximaal 1) 

Gewerkte uren / max. aantal uren in periode 

1.976 / 1.976 = 1 
 

 

*Maximum loon tijdvak 

(Maximum jaarloon : 260)  x max. aantal dagen in periode x deeltijdfactor 

(€ 59.706,00  : 260) x 260 x 1 = € 59.706,00   
 

*De werknemer verdient minder dan het maximum loon, daarom wordt gerekend met het aangeleverde loon 

van € 35.000,00 

 

Franchise 

(Jaarfranchise : 260) x max. aantal dagen in periode x deeltijdfactor  

(€ 14.618,00 : 260) x 260 x 1 = € 14.618,00 
 

 

Grondslag 

Loon – franchise   

€ 35.000,00 - € 14.618,00 = € 20.382,00 
 

 

Premie  

Basispensioen (werkgeverspremie) € 20.382,00 x 19,09% = € 3.890,92 

Basispensioen (werknemerspremie) € 20.382,00 x 6,91% = € 1.408,40 

Tijdelijk partnerpensioen 

(werknemerspremie) 

€ 20.382,00 x 0,4% = € 81,53  

   

Totale premie  = € 5.380,85 
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Voorbeeld IV 
  Cumulatieve loongegevens tot en met december 2022 || Parttime 

Loon  € 23.000,00 

Gewerkte uren 1.482 

  

 

Cao-uren volgens cao   

 

7,6 uur per dag (38 uur per week) 

Maximaal aantal werkdagen in de periode (2022) 260 

Maximaal aantal uren in de periode (cao uren per dag x loondagen in 

tijdvak) 

260 x 7,6 = 1.976 

 

 

Deeltijdfactor (maximaal 1) 

Gewerkte uren / max. aantal uren in periode 

1.482 / 1.976 = 0,75 
 

 

*Maximum loon tijdvak 

(Maximum jaarloon : 260)  x max. aantal dagen in periode x deeltijdfactor 

(€ 59.706,00 : 260) x 260 x 0,75 = € 44.779,50 

 

*De werknemer verdient minder dan het maximum loon, daarom wordt gerekend met het aangeleverde loon 

van € 23.000,00 

 

Franchise 

(Jaarfranchise : 260) x max. aantal dagen in periode x deeltijdfactor  

(€ 14.618,00 : 260) x 260 x 0,75 = € 10.963,50 
 

 

Grondslag 

Loon – franchise   

€ 23.000,00 - € 10.963,50 = € 12.036,50 
 

 

Premie  

Basispensioen (werkgeverspremie) € 12.036,50 x 19,09% = € 2.297,77 

Basispensioen (werknemerspremie) € 12.036,50 x 6,91% = € 831,72 

Tijdelijk partnerpensioen 

(werknemerspremie) 

€ 12.036,50 x 0,4% = € 48,15 

   

Totale premie  = € 3.177,64 
 

  



 

 Voorbeeld V 
  Cumulatieve loongegevens tot en met januari 2022 || Parttime – Halve maand 

Indienstdatum 

Loon  

20 januari 2022 

€ 1.100,00 

Gewerkte uren 45,6 

  

 

Cao-uren volgens cao   

 

7,6 uur per dag (38 uur per 

week) 

Maximaal aantal werkdagen in de periode (januari) 8 

Maximaal aantal uren in de periode (cao-uren per dag x loondagen in 

tijdvak) 

8 x 7,6 = 60,8 

 

 

Deeltijdfactor (maximaal 1) 

Gewerkte uren / max. aantal uren in periode 

45,6 / 60,8 = 0,75 
 

 

*Maximum loon tijdvak 

(Maximum jaarloon : 260)  x max. aantal dagen in periode x deeltijdfactor 

(€ 59.706,00 : 260) x 8 x 0,75 = € 1.377,83 

 

*De werknemer verdient minder dan het maximum loon, daarom wordt gerekend met het aangeleverde loon 

van € 1.100,00 

 

Franchise 

(Jaarfranchise : 260) x max. aantal dagen in periode x deeltijdfactor  

(€ 14.618,00 : 260) x 8 x 0,75 = € 337,34 
 

 

Grondslag 

Loon – franchise   

€ 1.100,00  - € 337,34 = € 762,66 
 

 
 

Premie  

Basispensioen (werkgeverspremie) € 762,66 x 19,09% = € 145,59 

Basispensioen (werknemerspremie) € 762,66 x 6,91% = € 52,70 

Tijdelijk partnerpensioen 

(werknemerspremie) 

€ 762,66 x 0,4% = € 3,05 

   

Totale premie  = € 201,34 
 

 
 


