
CAO-regelingen Afbouwbedrijf
Premiepercentages en variabelen vanaf 2 januari 2012

eenheid
premie of variabele

aandeel werknemer
grondslag

VF Vakantiefonds

VF premiepercentage
werknemer van 18 jaar of ouder % 25,75 pris-uurloon/afwijkend VF-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 0 dagen leerplicht % 28,22 pris-uurloon/afwijkend VF-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 1 dag leerplicht % 28,25 pris-uurloon/afwijkend VF-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 2 dagen leerplicht % 28,39 pris-uurloon/afwijkend VF-uurloon

VF verlaagd premiepercentage na 130 dagen ziekte
werknemer van 18 jaar of ouder % 19,98 pris-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 0 dagen leerplicht % 20,38 pris-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 1 dag leerplicht % 21,12 pris-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 2 dagen leerplicht % 22,46 pris-uurloon

VF waardepercentage
werknemer van 18 jaar of ouder % 22,77 pris-uurloon/afwijkend VF-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 0 dagen leerplicht % 24,95 pris-uurloon/afwijkend VF-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 1 dag leerplicht % 24,98 pris-uurloon/afwijkend VF-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 2 dagen leerplicht % 25,10 pris-uurloon/afwijkend VF-uurloon

VF verlaagd waardepercentage na 130 dagen ziekte
werknemer van 18 jaar of ouder % 17,67 pris-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 0 dagen leerplicht % 18,02 pris-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 1 dag leerplicht % 18,67 pris-uurloon

werknemer jonger dan 18 jaar, 2 dagen leerplicht % 19,86 pris-uurloon

Belastbare waarde VF % 99,00 pris-uurloon

LAP Loonafhankelijke pensioenregeling

premie LAP
cao-personeel % 21,90 7,2047 premiegrondslag*

uta-personeel % 21,90 8,141 premiegrondslag*

geen cao (code 99) % 21,90 8,141 premiegrondslag*

VW55- premie aanvulling 55-
cao-personeel % 8,70 2,8621 premiegrondslag*

uta-personeel % 8,70 3,2341 premiegrondslag*

geen cao (code 99) % 8,70 3,2341 premiegrondslag*

AV55+ / premie aanvulling 55+ en 59 jaar % 6,00 1,50 pris-uurloon/vast loon

AV59

bodemloon premiegrondslag (franchise) € 13.061,83 per jaar

maximum pensioenjaarloon LAP en VW55- € 54.397,69 per jaar

maximum pensioenjaarloon AV55+ en AV59 € 75.094,50 per jaar

maximaal aantal premiedagen
cao-personeel met recht op verlofwaarde 229 dagen per jaar

uta-personeel zonder recht op verlofwaarde 260 dagen per jaar

* premiegrondslag is pensioenloon (incl. 8% Vakantietoeslag) -/- bodemloon premiegrondslag (franchise)
[de tabel gaat verder op de volgende pagina]
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[vervolg van de tabel] eenheid
premie of variabele

aandeel werknemer
grondslag

AW Aanvullingsfonds WW

premie (cao- en uta-personeel) vanaf week 1 % 0,50 0,50 bruto sv-loon

O&O Opleiding & Ontwikkeling

premie cao-personeel % 1,27 bruto sv-loon

premie uta-personeel % 1,27 bruto sv-loon

Inclusief Sectorheffing (0,47%)

RF Risicofonds

premie cao-personeel % 12,00* pris-uurloon

* premiepercentage geldt vanaf 25 april 2011

COV Collectieve ongevallenverzekering

premie (cao- en uta-personeel) € 0,14 gewerkte dagen

FY Collectieve verzekering Fysiotherapie

premie (cao- en uta-personeel) € 0,12 gewerkte dagen

Maximale loon sociale verzekeringen CAO € 218,62 per dag

Maximale loon sociale verzekeringen UTA € 192,55 per dag
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