
Jouw pensioenopbouw 

Rekenvoorbeeld 2023 
 
 

Rekenvoorbeelden pensioenopbouw, pensioenpremie en AOW 
Je bouwt jaarlijks pensioen op. In 2023 bouw je over je pensioengevend loon (basisloon en vakantietoeslag) 

0,81% ouderdomspensioen op. Heb je een salaris dat hoger is dan € 56.956 bruto per jaar? Dan bouw je 

pensioen op tot dit maximale salaris. De premie die je betaalt is 6,95% van je pensioengevend loon. Je 

werkgever betaalt ook 6,95% van je pensioengevend loon. Deze premie houdt je werkgever in op je salaris. Als 

je parttime werkt, dan krijg je minder salaris en bouw je minder pensioen op. Je betaalt dan ook minder 

premie.  

Het pensioen gaat in op 68 jaar. Maar je kunt ook eerder met pensioen. Op de AOW-leeftijd bijvoorbeeld. Wat 

betekent het voor jouw pensioen als je fulltime of parttime werkt en als je gaat stoppen op je AOW-leeftijd? 

We laten het zien met onderstaande rekenvoorbeelden. 
 

 

1. Als je fulltime werkt 
Jij werkt fulltime en wilt weten wat jouw pensioenopbouw in 2023 is, maar ook wat het partnerpensioen bij 
overlijden is. En hoeveel premie je hiervoor betaalt in 2023. Een rekenvoorbeeld: 

 

 

Anja is 32 jaar en werkt fulltime. Dat is 38 uur. 
 

    Haar pensioengevend salaris is € 22.800 per jaar 

    De pensioenopbouw voor 2023 is 0,81% x € 22.800 = € 185 vanaf 68 jaar 

    Het partnerpensioen is 70% hiervan en bedraagt € 129 bruto per jaar bij overlijden 

    De premie is 6,95% van € 22.800 = € 1.585 
 

 
 

Verschil met 2022 
Het salaris van Anja was in 2022 € 22.000 bruto per jaar. Het opbouwpercentage was toen 0,80% van het 

salaris. De totale premie was in 2022 12,50%. Ook toen betaalde Anja de helft van deze premie (6,25%). 
 

 
 2022 2023 

Pensioengevend jaarsalaris € 22.000 € 22.800 

Opbouwpercentage 0,80% 0,81% 

Premiepercentage 12,5% 13,9% 

Opbouw per jaar € 176 € 185 

Totale pensioenpremie per jaar € 2.750 € 3.169 

Pensioenpremie Anja € 1.375 € 1.585 

Pensioenpremie werkgever                            € 1.375                                   € 1.585



 

 
 
 
 

2. Als je parttime werkt 
Jij werkt parttime en wilt weten wat jouw pensioenopbouw in 2023 is, maar ook wat het partnerpensioen bij 
overlijden is. En hoeveel premie je hiervoor betaalt in 2023. Een rekenvoorbeeld: 

 
 

Stel dat Anja parttime gaat werken. 28 uur per week bijvoorbeeld. Dit is een deeltijdpercentage van 

74% (28 uur gedeeld door 38 uur voltijd). 
 

    Haar pensioengevend salaris is € 22.800 per jaar 

    Haar deeltijdsalaris is € 22.800 x 74% = € 16.872 per jaar 

    De pensioenopbouw voor 2022 is 0,81% x €16.872 = € 137 vanaf 68 jaar 

    Het partnerpensioen is 70% hiervan en bedraagt € 96 bruto per jaar bij overlijden. 

    De premie is 6,95% van € 16.872 = € 1.173 
 

 
 

 
 
Verschil met 2022 

 
  

 2022 2023 

Pensioengevend deeltijd jaarsalaris € 16.280 € 16.872 

Opbouwpercentage 0,80% 0,81% 

Premiepercentage  12,5% 13,9% 

Opbouw per jaar € 130 € 137 

Totale pensioenpremie per jaar € 2.035 €  2.346 

Pensioenpremie Anja € 1.018 €  1.173 

Pensioenpremie werkgever € 1.018 €  1.173 

 



 

 
 
 
 

3. Met pensioen gaan 
Standaard gaat je pensioen in op je 68e. Je kunt ook eerder met pensioen. Bijvoorbeeld als je AOW krijgt van 
de overheid. Weet jij wat je dan krijgt? Een rekenvoorbeeld: 

 
 

Met pensioen op de pensioenleeftijd van 68 jaar 
 
 

Carla is 58 jaar en bereikt over 10 jaar de leeftijd van 68 jaar. Stel dat Carla fulltime blijft werken en 

het salaris en het opbouwpercentage niet veranderen. Wat is dan haar pensioen over 10 jaar? 
 

    Haar pensioengevend fulltime salaris is € 26.000 per jaar. 

    De pensioenopbouw voor de komende 10 jaar blijft voor elk jaar 0,81% x € 26.000 = 

€ 210 vanaf 68 jaar. 

 Over 10 jaar bereikt Carla een ouderdomspensioen van 10 jaar x € 210 = € 2.100 vanaf 68 

jaar. 

    Het partnerpensioen is 70% hiervan en bedraagt € 1.470 bruto per jaar bij overlijden. 

    De premie bedraagt voor elk jaar 6,95% van € 26.000 = € 1.807. 
 

 
 
 

Met pensioen op de AOW-leeftijd 
 

 
 

Als Carla het pensioen op 67 jaar wil krijgen dan vervroegen wij het pensioen met 1 jaar. Carla 

is 58 jaar en bereikt over 9 jaar de AOW-leeftijd. Stel dat Carla fulltime blijft werken en het 

salaris en het opbouwpercentage niet veranderen. Wat is dan haar pensioen over 9 jaar? 
 

    Haar pensioengevend fulltime salaris is € 26.000 per jaar. 

    De pensioenopbouw voor de komende 9 jaar blijft voor elk jaar 0,81% x € 26.000 = 

€ 210 vanaf 68 jaar. 

    Over 9 jaar bereikt Carla een ouderdomspensioen van 9 jaar x € 210 = € 1.890 vanaf 

68 jaar. 

    De premie voor elk jaar bedraagt nog steeds € 1.807. 
 

Wij zijn er nog niet. Het pensioen dat Carla opbouwt in bovenstaand voorbeeld heeft nog 

steeds de leeftijd van 68 jaar. Voor het vervroegen van het pensioen naar 67 jaar krijgt Carla 

94,90% (vervroegingsfactor) van het opgebouwde pensioen. Zij krijgt haar pensioen dan namelijk eerder en 
langer.  
 
De vervroegingsfactor van een pensioen op de leeftijd van 67 jaar (dus voor 1 jaar) is 94,90%. De 
vervroegingsfactoren kunnen elk jaar veranderen. Kijk hiervoor in het pensioenreglement. 

 
    Het vervroegde pensioen op 67 jaar is 94,68% van € 1.890 = € 1789 bruto per jaar 

vanaf 67 jaar. 

 Als ze 67 jaar wordt krijgt ze een vervroegd ouderdomspensioen van € 149 bruto per 

maand (€ 1.789 gedeeld door 12 maanden) als ze 67 jaar wordt. 

    Het partnerpensioen voor haar partner is 70% hiervan en bedraagt € 1.253 bruto per 

jaar als Carla komt te overlijden na de pensioendatum.



 

 
 
 
 

Verschil pensioenleeftijd en AOW-leeftijd 
 

 
 

 Pensioen vanaf 68 

(Pensioenleeftijd) 

Pensioen vanaf 67 

(AOW-leeftijd) 

Ouderdomspensioen per jaar € 2.100 € 1.789 

Ouderdomspensioen per maand € 175 € 149 

Partnerpensioen per jaar € 1.470 € 1.253 

Premie per jaar € 1.807 € 1.807 

Totale premie € 18.070 € 16.263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We staan klaar om te helpen 
 

Heb je vragen of wil je hulp? Op onze website vind je veel antwoorden. Onze experts staan 
klaar om je te helpen. 

 
(050) 582 98 70 

deelnemer@pensioenkappers.nl 

www.pensioenkappers.nl 
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