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Bruto uurloon ORT

PFZW

PGGM U0536-1001 n.v .t. Ouderdomspensioen en 

Partnerpensioen

1-1-2016  €       101.519,00  n.v .t. 0,00  n.v .t. 23,50%  €                 11.675,00  n.v .t. 1e dag v .d. 

maand 15 

jaar

 dag bereiken AOW-

leef tijd 

((regelingloon minus f ranchise) 

* % deeltijd) + ORT

n.v .t. Het aantal uren dat aan de 

werknemer v oor de 

inkomstenv erhouding in het 

aangif tetijdv ak is v erloond. 

Hierop gelden o.a. de 

v olgende uitzonderingen: 

v erlof uren bij uit dienst; 

uren meer/minder in het 

kader v an MKSA. Zie v erder 

de handleiding aanlev ering 

gegev ens UPA v an PFZW 

v oor meer inf ormatie.

Regelingloon ongemaximeerd

De basis v oor het Regelingloon is de situatie per 1-1 v an een 

jaar of  de datum v an indiensttreding. PFZW wil altijd het 

Regelingloon ongemaximeerd ontv angen.

De v uistregel v oor het bepalen v an het Regelingloon is:

• v oltijd maandsalaris × 12 (of  13 als in 4-wekelijkse termijnen 

gewerkt wordt)

• + 8% v akantiegeld (ev entueel het af gesproken v loerbedrag)

• + X% ev entuele structurele eindejaarsuitkering (EJU/REJU) 

per 31-12 v an het v oorgaande jaar (ev entueel het 

af gesproken v loerbedrag) ov er de looncomponenten die 

v olgens de cao v oor EJU/REJU in aanmerking komen.

• + X% ev entuele werkgev ersbijdrage Lev ensloopregeling 

ov er de looncomponenten die v olgens de cao v oor de 

werkgev ersbijdrage Lev ensloopregeling in aanmerking 

komen.

Wij gaan in de beschrijv ingen v an de onderdelen niet 

specif iek in op af spraken die gelden in de v erschillende 

cao’s. Zo kan het v oorkomen dat een eindejaarsuitkering met 

of  zonder v akantiegeld is. Houd altijd rekening met af spraken 

uit uw eigen cao.

Primo behalv e in 

gev al v an ziekte en 

bij kortdurend 

zorgv erlof . 

Salariswijzigingen bij 

ziekte en bij 

kortdurend zorgv erlof  

in de loop v an het 

jaar geef t u wel door.

PFZW Bruto uurloon:

het uurloon dat v oor de 

werknemer v an toepassing is 

gebaseerd op het CAO-loon 

zonder rekening te houden met 

een ev entuele structurele 

looncomponent.

Het CAO-loon delen door:

156,00 uur bij een werkweek v an 

36 uur op v oltijdbasis

164,67 uur bij een werkweek v an 

38 uur op v oltijdbasis

173,33 uur bij een werkweek v an 

40 uur op v oltijdbasis

ORT is een toeslag op het uurloon v an een deelnemer v oor het v errichten v an onregelmatige 

diensten. 

ORT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Het totale bruto bedrag v an de onregelmatigheidstoeslag componenten waarmee rekening is 

gehouden bij de berekeningen v oor de betref f ende regeling. 

De gelev erde onregelmatigheidstoeslag heef t betrekking op het v erloonde tijdv ak. Dit betekent 

dat het gaat om de onregelmatigheidstoeslag die is uitbetaald in het v erloonde tijdv ak.

Deze diensten v oert de deelnemer uit buiten de normale uren om. Om welke uren het precies 

gaat is v astgelegd in de cao. 

Bij de ORT hoort ook:

• ziekengeld ORT 

• af bouw ORT 

• de extra geldelijke toeslag in v erband met ov erwerk à 25, 50, 75 of  100% 

• bedragen die v ergelijkbaar zijn met de ORT 

• omzetprov isie 

• (nabetaling) ORT ov er v akantiedagen. Deze ORT wordt geregistreerd in het jaar v an 

uitbetaling (kasstelsel) 

• bonus niet ziek 

Bij een v aste maandelijkse v ergoeding:

• moet de omzetprov isie worden opgenomen in het regelingloon en ev entuele af rekeningen als 

ORT doorgev en.
PGGM U0536-1002 n.v .t. Arbeidsongeschikt

heidspensioen

1-1-2016  n.v .t.  n.v .t. 0,00 0,00 0,40%   15 jaar:  € 5.928,-

  16 jaar:  € 6.816,-

  17 jaar:  € 7.804,-

  18 jaar:  € 8.990,-

  19 jaar:  € 10.373,-

   20 jaar: € 12.152,-

   21 jaar: € 14.325,-

   22 jaar: € 16.794,-

> 22 jaar: € 19.758,- 

 n.v .t. 1e dag v .d. 

maand 15 

jaar

 dag bereiken AOW-

leef tijd 

((regelingloon * % deeltijd) 

minus f ranchise) + ORT

n.v .t.  Zie U0536-1001 Zie U0536-1001 Zie U0536-1001 PFZW Zie U0536-1001 Zie U0536-1001

http://www.pensioentandtechniek.nl/

