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Aan alle werkgevers in de Pluimveeverwerkende Industrie 
 
Ons kenmerk : 417 
Datum  : 22 december 2021 
Betreft  : Premiecirculaire 2022  
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Zoals gebruikelijk informeren wij u tegen het einde van het kalenderjaar over de premies voor het 
volgende kalenderjaar: 2022. In deze premiecirculaire communiceren we alleen de premies en 
bedragen die gerelateerd zijn aan de cao.   
 

Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie (Stichting OFP) 
De hoogte van deze premie voor 2022 is ongewijzigd ten opzichte van 2021 en bedraagt 0,5% van de 
bruto loonsom per jaar (uniform loon).  
 
Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie (Stichting VVU) 
De werkgever is verplicht een bijdrage af te dragen. De hoogte van de bijdrage is een percentage van 
de voor de onderneming van de werkgever geldende bruto loonsom per jaar (uniform loon). Deze 
bijdrage is voor 2022 vastgesteld op 0,4%. 
 
Pensioen 
Het bestuur van de Stichting VLEP heeft de pensioenpremie voor 2022 vastgesteld.  
De premie voor het jaar 2022 is 25,30% (2021: 24,30 %). Hiervan komt 14,6% voor rekening van 
werkgever en 10,7% voor rekening werknemer. Het opbouwpercentage in 2022 is 1,29%.  
 
Het maximum pensioengevend salaris in 2022 is € 71.634,-  
De franchise bedraagt € 13.518,- . De maximum premiegrondslag is € 58.116,-. 
 
Bron: www.vlep.nl  
 
WGA-hiaatverzekering 
De cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie voorziet in een verzekering van het WGA-hiaat. Cao-
partijen hebben afspraken gemaakt met verzekeraar Avéro Achmea (voorheen: Interpolis) voor de 
periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. De premie van de verzekering is in 2022 
0,36% van het premieplichtig loon met een maximum salaris van de geldende WIA-loongrens 
(€59.706,-). De premie wordt voor ⅔ door de werknemer en ⅓ door de werkgever betaald. 
 
 

http://www.vlep.nl/
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Uitvoering derde WW-jaar (PAWW) 
Per 1 juli 2018 is de regeling PAWW van kracht geworden. De regeling is in het leven geroepen om een 
eerdere versobering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. Vroeger kregen werklozen 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikten langer een uitkering dan nu. 
 
In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 
2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd 
konden worden in de Private Aanvulling WW en WGA, kortweg PAWW. Hiermee wordt uw recht op 
een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.  
 
De premie bedroeg in 2021 0,4% (werknemerspremie). Het bestuur van de Stichting PAWW heeft 
besloten de premie voor het jaar 2022 vast te stellen op 0,2%. 
 
Bron: Stichting PAWW  
 
Maximum premieloon werknemersverzekeringen 2022  
Het maximum premieloon werknemersverzekeringen bedraagt per jaar:  € 59.706,-. 
 
Bron: Staatscourant nr. 46406 van 16 november 2021  
 
Minimumloon per 1 januari 2022 
Per 1 januari 2022 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon € 1.725,- per maand, € 398,10 per week 
en € 79,62 per dag. Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast: op 1 januari en 1 
juli.   
 
Bron: Staatscourant nr. 44177 van 22 oktober 2021  
 
Samenvatting 
Op de laatste pagina vindt u een samenvatting van de premies voor 2022.  

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Dineke Rietveld, 
secretaris 
  

https://spaww.nl/over-spaww/nieuws/bijdrage-2022-naar-0-2/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-46406.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-44177.html
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Samenvatting premies 2022 
 

 Bedragen (€) of percentages (%) in 2022 

Stichting OFP 0,5% van de bruto loonsom  

Stichting VVU 0,4% van de bruto loonsom  

Pensioen 

Premie 25,30 % (14,6% werkgever; 10,7% werknemer) 

Opbouwpercentage 1,29% 

Maximum pensioengevend salaris € 71.634,- 

Franchise € 13.518,- 

Maximum premiegrondslag € 58.116,- 

WGA 

Premie 0,36% van het premieplichtig loon 

WIA-loongrens  € 59.706,- 

PAWW 0,2% 

Maximum premieloon 
werknemersverzekeringen 

€ 59.706,- 

Wettelijk minimumloon € 1.725,- per maand, € 398,10 per week en € 
79,62 per dag 

 
 
 


