Premieoverzicht 2021
Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken
(S1000-1201)
Premiegrondslag
Leeftijd einde premieheffing
Maximum premiegrondslag op jaarbasis
Premiepercentage

2021

2020

Brutoloon Wfsv

Brutoloon Wfsv

1e van de maand 67 jaar

1e van de maand 67 jaar

€ 58.311,00

€ 57.232,00

0,75%*

0,75%*

* Van de loonsom mag de werkgever maximaal 0,05% in rekening brengen bij de werknemer.
De premieoverzichten zijn met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Maar u kunt geen rechten
ontlenen aan de verstrekte informatie.
Versie 21-12-2020

Premieoverzicht 2021
Sociaal Fonds Retail Non-Food
(S1000-1200)
Premiegrondslag

2021

2020

Brutoloon Wfsv

Brutoloon Wfsv

1e van de maand
AOW-leeftijd

1e van de maand
AOW-leeftijd

Maximum premiegrondslag op jaarbasis

€ 58.311

€ 57.232

Premiepercentage

0,20%**

0,20%*

Leeftijd einde premieheffing

* per 1 januari 2020 bedraagt de premie 0,15% voor het deel van de loonsom dat hoger is dan € 3.370.000,op jaarbasis.
** De werkgever is in 2021 tot een loonsom van € 3.460.000,-*** verplicht aan de Stichting een percentage
van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven
voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers
in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde
respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers.
***Dit betreft de in dat jaar geldende grens van de gedifferentieerde premie tussen grote en middelgrote
bedrijven bij de premie Werkhervattingskas. Bron: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/gedifferentieerdepremie-wga-en-ziektewet-2021.pdf.
De premieoverzichten zijn met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Maar u kunt geen rechten ontlenen
aan de verstrekte informatie.
Versie 15-12-2020

Premieoverzicht 2021
Sociaal Fonds Aardappelen, Groenten
en Fruit (S0009-1026)
Premiegrondslag
Leeftijd einde premieheffing
Maximum premiegrondslag op jaarbasis
Premiepercentage

2021

2020

Brutoloon Wfsv

Brutoloon Wfsv

1e van de maand 67 jaar

1e van de maand 67 jaar

€ 58.311,00

€ 57.232,00

1,00%

1,00%

De premieoverzichten zijn met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Maar u kunt geen rechten
ontlenen aan de verstrekte informatie.
Versie 23-12-2020

Premieoverzicht 2021
Stichting Fonds Kollektieve Belangen
voor de Groothandel in
Textielgoederen en Aanverwante
Artikelen (S1000-1202)
Premiegrondslag
Leeftijd einde premieheffing
Maximum premiegrondslag op jaarbasis
Premiepercentage

2021

2020

Brutoloon Wfsv

Brutoloon Wfsv

1e van de maand
AOW-leeftijd

1e van de maand
AOW-leeftijd

€ 58.311,00

€ 57.232,00

0,20%

0,20%

De premieoverzichten zijn met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Maar u kunt geen rechten
ontlenen aan de verstrekte informatie.
Versie 23-12-2020

Premieoverzicht 2021
Sociaal Fonds Vishandel
(S0018-1036)
Premiegrondslag
Leeftijd einde premieheffing
Maximum premiegrondslag op jaarbasis
Premiepercentage

2021

2020

Brutoloon Wfsv

Brutoloon Wfsv

1e van de maand 67 jaar

1e van de maand 67 jaar

€ 58.311,00

€ 57.323,00

0,60%

0,60%

De premieoverzichten zijn met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Maar u kunt geen rechten
ontlenen aan de verstrekte informatie.
Versie 23-12-2020

