Premies 2020
Werkgever/werknemer premies:

Premie

Werknemer Werkgever Opmerking

ZVW *
ZVW *
WW-Awf lage premie
WW-Awf hoge premie
WAO/WIA basis
Whk **
ZWA ***

5,45%
x,xx

6,70%
2,94
7,94%
7,27%
x,xx
x,xx

Incl. 0,5% opslag kinderopvang

varieert per onderneming
Zie onderstaande tabel

* De ZVW is vanaf 2013 een werkgever bijdrage, alleen in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een DGA) is er
geen werkgever bijdrage maar een werknemer premie.
** De Whk (Werkhervattingskas) bestaat uit 2 onderdelen: de WGA en de ZW-flex.
Maximaal 50% van de WG mag worden ingehouden bij de werknemer.
*** Dit is de aanvullende ziektekosten verzekering (ZWA of AVZ) voor aanvulling ziektewetuitkering

Franchises en maximum premielonen:
Onderdeel
Maximum premieloon WW/WAO en ZWA
Maximum bijdrageloon ZVW

Bedrag
220,12 per dag
220,12 per dag

Opmerking
57.232,00 per jaar
57.232,00 per jaar

Reserveringen:
Onderdeel

Opbouw
normaal
Vakantiedagen ABU / NBBU
10,87%
Feestdagen ABU / NBBU
3,04%
Kort verzuim
0,60%
Wachtdagcompensatie
0,71% / 1,16%

Opbouw
Opmerking
vakantiewerkers
8,26%
bovenwettelijk = 2,17%
0,00%
0,00%
0,00%
administratief / technisch

* Let op: reservering vakantiedagen en opbouw vakantieuren moet niet gecombineerd worden.
Dit geeft een onjuiste (dubbele) opbouw.

Vakantiegeld/vakantiedagen:

Onderdeel
Vakantiegeld ABU / NBBU
Vakantieuren per 4 weken ABU /
NBBU
Vakantieuren per maand ABU /
NBBU

Opbouw
normaal
8,33%
15,39 uur *
16,67 uur

Opbouw
Opmerking
vakantiewerkers
8,33%
12,31 uur *
13,34 uur

* Opbouw per 4 weken / 160 uur, opbouw over alle uren behalve overuren en reisuren.
CAO opbouw = 25 dagen per jaar voor ABU en 24 dagen per jaar voor NBBU
** Let op: reservering vakantiedagen en opbouw vakantieuren moet niet gecombineerd worden.
Dit geeft een onjuiste (dubbele) opbouw.

Standaard ZWA premies
Onderdeel
NBBU leden, risicogroep IA
NBBU leden, risicogroep IIA
ABU leden, risicogroep IA
ABU leden, risicogroep IIA

Totaalpremie
n.b.
n.b.
1,65 % *
2,80 % *

Werknemer (max.)
0,74%
1,43%
0,58%
1,33%

Werkgever
n.b.
n.b.
1,07%
1,47%

* Dit is een gemiddelde premie, individuele premies worden direct gecommuniceerd naar de onderneming.

Stipp pensioen:
Onderdeel
Stipp basispensioen premie werkgever
Stipp basispensioen premie werknemer
Stipp pluspensioen premie werkgever
Stipp pluspensioen premie werknemer
Franchise Stipp pluspensioen
Maximum loon Stipp basis en pluspensioen

Waarde
2,60%
0,00%
8,00%
4,00%
6,83 per uur
30,57 per uur

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Opmerking

