
Premies 2017
Wonen

2017 2016
Pensioenregeling 55-min (geboren op of na 1/1/1950)

Code pensioenaangifte U0530-1015 U0530-1015

Toetredingsleeftijd 1e dag van de maand 1e dag van de maand
20 jaar 20 jaar

Pensioenleeftijd 1e dag van de maand 1e dag van de maand
67 jaar 67 jaar

Premiegrondslag pensioengevend loon minus 
franchise

pensioengevend loon minus 
franchise

Pensioengevend loon (1) brutoloon Wfsv brutoloon Wfsv

Maximumloon 53.701,00€                            52.763,00€                            
Franchise 12.866,00€                            12.658,00€                            
Premiegrondslag (maximum) 40.835,00€                            40.105,00€                            

Maximum premieloon op uurbasis (2) 27,91112€                             27,42359€                             
Franchise op uurbasis (3) 6,68711€                               6,57900€                               

Pensioenpremie 
# werkgever 16,748% 16,095%
# werknemer 6,353% 6,105%
# totaal 23,100% 22,200%

Normale wekelijkse arbeidsduur 37 uur 37 uur
Weken op jaarbasis 52 weken 52 weken

(1)

(2) maximumloon / (37 x 52)

(3) franchise / (37 x 52)

Berekeningswijze van de premie

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Center (KCC).

Het KCC is bereikbaar op telefoonnummer (088) 008 40 02

Is het ontvangen loon Wfsv op uurbasis lager dan het op uurbasis berekende maximumloon Wfsv, dan geldt voor de 
berekening:  op uurbasis ontvangen loon wfsv -/- op uurbasis berekende franchise

Is het ontvangen loon Wfsv op uurbasis hoger dan het op uurbasis berekende maximumloon Wfsv, dan geldt voor de 
premieberekening: op uurbasis berekende maximumloon Wfsv -/- op uurbasis berekende franchise

Het pensioengevend loon bevat allle componenten in het loon 
in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen of het 
uniform loonbegrip, met uitzondering van:
• bijtelling auto van de zaak;
• uitkeringen en verstrekkingen op grond van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Werkloosheidswet 
(WW) en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen;
• het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste 
dag van de maand waarin de werknemer 67 jaar wordt;
• de uitkering van levenslooptegoed.


