Premieberekening basispensioenregeling horeca 2016
Wij berekenen de premies en de pensioenopbouw van uw werknemers op basis van de gegevens die u als
werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft. De gegevens die wij gebruiken om het (ongemaximeerd)
pensioengevend salaris vast te stellen, zijn:
•	Het ‘Loon Werknemersverzekeringen’ (Loon WV) verminderd met de ‘bijtelling privégebruik auto
van de zaak’.
• De werknemerspremie van onze basispensioenregeling.
• Het aantal uren in de horeca.
Wij berekenen het pensioengevend salaris met een formule waarin onze rekenregels zijn verwerkt. Deze
rekenregels en formule lichten wij graag toe in de tekst hieronder. Vervolgens vindt u de rekenvoorbeelden.
Rekenregels basispensioenregeling 2016

• Wij hanteren voor onze berekeningen de uursystematiek. Dit wil zeggen dat wij de premie per deelnemer vaststellen op basis van de
werkelijk verloonde uren.

• Wij maken onze berekeningen op 6 decimalen nauwkeurig om verschillen (op jaarbasis) te voorkomen.

• Het gemaximeerd pensioengevend salaris en de franchise gelden op basis van een fulltime dienstverband. Een fulltime dienstverband
in de horeca heeft 1.976 uren (38 uur per week maal 52 weken) per jaar.

Premiegegevens basispensioenregeling 2016

Maximum pensioengevend salaris basispensioenregeling op fulltime basis:

€ 35.333

Pensioenpremie basispensioenregeling:

16,8% (werkgever 8,4% en werknemer 8,4%)

Franchise basispensioenregeling op fulltime basis:

Grondslagen 2016

€ 10.343

Grondslag basisregeling:

Gemaximeerd pensioengevend salaris -/- franchise

Grondslag nabestaandenpensioen:

Ongemaximeerd pensioengevend salaris*

Grondslag regeling II:

Ongemaximeerd pensioengevend salaris* -/- gemaximeerd pensioengevend salaris

* Met ingang van 2016 heeft de overheid de fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw gemaximeerd tot een pensioengevend salaris van € 101.519
(fulltime op jaarbasis). Op uurbasis betekent dat € 51,376012.
Maximum aantal uren horeca:

1.976 per jaar

Uurfranchise horeca:

€

Maximum uurloon horeca:

€ 17,881073

5,234312

€ 12,646761

1

COM160315

Maximum uurgrondslag horeca:

Formule berekening pensioengevend salaris

Wij gebruiken de componenten Loon WV, het aantal uren en onze bovengenoemde rekenregels om het ongemaximeerd pensioengevend
salaris te berekenen. Deze berekening maken wij op basis van de volgende formule:

Ongemaximeerd pensioengevend salaris =
Loon WV gemaximeerd 1 -/- (Werknemerspremiepercentage basispensioenregeling 2 x Uurfranchise 3 x Aantal uren 4 )
+ Restant Loon WV 5   
(1 -/- Werknemerspremiepercentage basispensioenregeling) 2

Als de uitkomst van deze formule hoger is dan het maximum pensioengevend salaris van de basispensioenregeling, dan maximeren wij het
pensioengevend salaris voor de basispensioenregeling.

Toelichting van de componenten uit de formule
Loon WV gemaximeerd

1

Het ongemaximeerd pensioengevend salaris bepalen we door het Loon WV te vermeerderen met de werknemerspremie van de basis
pensioenregeling. Omdat de basispensioenregeling een maximum pensioengevend salaris kent, heeft ook de premie een maximum.

Door het maximum pensioengevend salaris te verminderen met de maximum werknemerspremie voor de basispensioenregeling wordt
het gemaximeerd Loon WV verkregen.

Voor de horeca is deze waarde € 16,818745 per uur.
Als het Loon WV boven deze maximumwaarde uitkomt, dan wordt de maximumwaarde met het aantal uren vermenigvuldigd om tot het

gemaximeerd Loon WV te komen. In de rekenvoorbeelden 2 en 3 is dit van toepassing. Is de waarde van het Loon WV per uur lager dan deze
waarden, dan is het Loon WV gemaximeerd gelijk aan het Loon WV.

Werknemerspremiepercentage basispensioenregeling
Uurfranchise
Aantal uren

3

2

: 8,4%

: € 5,234312

4

Is het aantal uren dat u via uw loonaangifte aan de Belastingdienst heeft doorgegeven hoger dan het maximum aantal uren, zoals

benoemd in de rekenregels? Dan maximeren wij het aantal uren in de formule. Voor de Horeca is dat bij een volledige werkweek op
jaarbasis 1.976 uur.

Restant Loon WV

5

Dit is het Loon WV, ontvangen via uw loonaangifte bij de Belastingdienst, verminderd met het Loon WV gemaximeerd uit de formule.

Zoals eerder vermeld, heeft de overheid het pensioengevend salaris gemaximeerd op € 101.519 (fulltime op jaarbasis). Dit betekent dat als
het Loon WV per uur hoger is dan een bepaalde waarde, het Loon WV wordt gemaximeerd door deze waarde te vermenigvuldigen met
het aantal uren. Voor de horeca is deze waarde € 50,313684 per uur. In rekenvoorbeeld 3 is dit van toepassing.
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Voorbeeld 1 horeca 2016


In dit voorbeeld gaan wij uit van een werknemer in de horeca die fulltime werkt en minder verdient dan het maximum
pensioengevend salaris.

Het Loon WV is in dit voorbeeld € 20.000 en het aantal verloonde uren 1.976.
Met voorbeeldbedragen:
A

+

(1 -/- 8,40%)
A

€ 20.885,58 +

B

€ 0,00 =

C

C

B

€ 20.000 -/- (8,40% x € 5,234312 x 1.976)

(€ 20.000 -/- € 20.000)

€ 20.885,58

€ 20.885,58

Ongemaximeerd pensioengevend salaris

C

Gemaximeerd pensioengevend salaris

:

A

Franchise:

: € 20.885,58
€ 20.885,58

Pensioengrondslag:

Grondslag vrijwillige nabestaandenpensioenverzekering
Grondslag vrijwillige ouderdomspensioenregeling II

C

-/-

C
A

:

(1.976 x € 5,234312)

€

(16,8%** x € 10.542,58)

1.771,15

€ 20.885,58   

:

(1.976 x € 10,569626*)

€ 10.343,00 -/€ 10.542,58

Premie verplichte basispensioenregeling:

*

=

€

0,00***

Omdat het salaris per uur (€ 20.885,58 / 1.976 = € 10,569626) onder het maximum (van € 17,881073) ligt

** Premiepercentage werknemersdeel + werkgeversdeel: 8,4% + 8,4% = 16,8%

*** € 20.885,58 -/- € 20.885,58 = € 0,00
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Voorbeeld 2 horeca 2016


In dit voorbeeld gaan wij uit van een werknemer in de horeca die meer verdient dan het maximum pensioengevend salaris.
Let op! Dit betekent dat we in onderstaande formule het Loon WV maximeren (zie pagina 2 van dit document).
Het Loon WV is in dit voorbeeld € 45.000 en het aantal verloonde uren 1.600.
Met voorbeeldbedragen:
A

+

(1 -/- 8,40%)
A

€ 28.609,72 +

B

€ 18.090,01 =

C

C

B

€ 26.909,99* -/- (8,40% x € 5,234312 x 1.600)

(€ 45.000 -/- € 26.909,99)

€ 46.699,73

€ 46.699,73

Ongemaximeerd pensioengevend salaris

C

Gemaximeerd pensioengevend salaris

:

A

Franchise:

: € 46.699,73
€ 28.609,72

Pensioengrondslag:

Grondslag vrijwillige nabestaandenpensioenverzekering
Grondslag vrijwillige ouderdomspensioenregeling II

€

8.374,90 -/-

€

3.399,45

€ 20.234,82

Premie verplichte basispensioenregeling:

C

-/-

C
A

:

€ 46.699,73  

:

*

Loon WV gemaximeerd: 1.600 x € 16,818745 = € 26.909,99

***

Uurfranchise: € 10.343 / 1.976 = € 5,234312

**

=

€ 18.090,01*****

Maximum pensioengevend salaris per uur: € 17,881073

**** Premiepercentage werknemersdeel + werkgeversdeel: 8,4% + 8,4% = 16,8%
***** € 46.699,73 -/- € 28.609,72 = € 18.090,01

4

(1.600 x € 17,881073**)

(1.600 x € 5,234312***)

(16,8%**** x € 20.234,82)

Voorbeeld 3 horeca 2016


In dit voorbeeld gaan wij uit van een werknemer in de horeca die fulltime werkt en meer verdient dan het door de overheid vastgestelde
maximum salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd (€ 101.519). Let op! Dit betekent dat we in onderstaande formule het
Loon WV én het Restant Loon WV maximeren (zie pagina 2 van dit document).

Het Loon WV is in dit voorbeeld € 123.000 en het aantal verloonde uren 1.976.
Met voorbeeldbedragen:
A

+

(1 -/- 8,40%)
A

€ 35.333,00 +

B

€ 66.186,00 =

C

B

€ 33.233,84* -/- (8,40% x € 5,234312 x 1.976)

(€ 99.419,84** -/- € 33.233,84)

€ 101.519,00

€ 101.519,00

C

Ongemaximeerd pensioengevend salaris

C

Gemaximeerd pensioengevend salaris

:

A

Franchise:

: € 101.519,00
€ 35.333,00

€ 10.343,00 -/-

Pensioengrondslag:

€ 24.990,00

Premie verplichte basispensioenregeling:

Grondslag vrijwillige nabestaandenpensioenverzekering
Grondslag vrijwillige ouderdomspensioenregeling II

C

-/-

C
A

:

€

Loon WV gemaximeerd: 1.976 x € 16,818745 = € 33.233,84

***

Maximum pensioengevend salaris per uur: € 17,881073

4.198,32

€ 101.519,00  

:

*

**

=

€ 66.186,00*****

Restant Loon WV gemaximeerd: 1.976 x € 50,313684 = € 99.419,84

**** Premiepercentage werknemersdeel + werkgeversdeel: 8,4% + 8,4% = 16,8%
***** € 101.519,00 -/- € 35.333,00 = € 66.186,00
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(1.976 x € 17,881073***)
(1.976 x € 5,234312)

(16,8%**** x € 24.990,00)

