
De pensioenpremie 

 

Rekenvoorbeeld pensioenpremie 

Pensioengrondslag Totale premie Henk betaalt De werkgever betaalt 

Henk is 31 jaar en werkt fulltime. 

1. Pensioenpremie in 2022: het verschil met 2021

2022 € 17.062 € 5.459,84 (32%) € 2.183,94 (12,8%) € 3.275,90 (19,2%)

 Zijn pensioengevend salaris is € 38.000 per jaar.

 De franchise is € 20.938 in 2022.

 De pensioengrondslag is € 17.062 (het pensioengevend salaris min de franchise).

Henk betaalt 12,8% aan pensioenpremie en zijn werkgever 19,2%. Het totale
premiepercentage bedraagt 32%. De pensioenpremie wordt berekend over de
pensioengrondslag. 

 De pensioenpremie is voor Henk 12,8% x € 17.062 = € 2.183,94

 De werkgever van Henk betaalt 19,2% x € 17.062 = € 3.275,90

Elke maand betaalt u premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dit ook. In 2022 is de

totale pensioenpremie 32,0% van de pensioengrondslag. Op uw loonstrookje staat hoeveel u

precies betaalt. In deze twee rekenvoorbeelden laten we het verschil in pensioenpremie met 

2021 zien. In het tweede rekenvoorbeeld nemen we een hoger salaris mee in de berekening.

Henk betaalt dus € 2.183,94 aan pensioenpremie in 2022. Maar hoeveel verschilt dit bedrag

nu met 2021, toen het premiepercentage nog 34,1% was? We laten het zien met de

gegevens van 2021 én 2022.

2021 € 17.062 € 5.818,14 (34,1%) € 2.327,26 (13,64%) € 3.490,88 (20,46%)

2022



 

Pensioengrondslag Totale premie Henk betaalt De werkgever betaalt 

We staan klaar om te helpen 

Heeft u vragen over uw pensioenopbouw of wilt u hulp? Op onze website vindt u 

veel antwoorden. Onze experts staan klaar om u te helpen. 

(050) 582 19 24

pensioen@beveiligingspensioen.nl 

www.beveiligingspensioen.nl 

Henk is 31 jaar en werkt fulltime. 

In 2021 was de pensioengrondslag € 17.062.

2021 € 17.062 € 5.818,14 (34,1%) € 2.327,26 (13,64%) € 3.490,88 (20,46%)

2. Pensioenpremie en salarisstijging in 2022: het verschil met 2021

 Zijn pensioengevend salaris steeg in 2022 van € 38.000 naar € 38.950 per jaar.

 De franchise is € 20.938 in 2022.

 De pensioengrondslag is € 18.012 (het pensioengevend salaris min de franchise).

Henk betaalt 12,8% aan pensioenpremie en zijn werkgever 19,2%. Het totale

premiepercentage bedraagt 32,0%. De pensioenpremie wordt berekend over de

pensioengrondslag. 

 De pensioenpremie is voor Henk 12,8% x € 18.012 = € 2.305,54

 De werkgever van Henk betaalt 19,2% x € 18.012 = € 3.458,30

Henk betaalt dus € 2.305,54 aan pensioenpremie in 2022. Maar hoeveel verschilt dit bedrag

nu met 2021, toen het premiepercentage nog 34,1% was? We laten het zien met de

gegevens van 2021 én 2022.

2022 € 18.012 € 5.763,84 (32%) € 2.305,54 (12,8%) € 3.458,30 (19,2%)




