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Aan alle werkgevers in de Pluimveeverwerkende Industrie 
 
Ons kenmerk : 319 
Datum  : 2 januari 2023 
Betreft  : Premiecirculaire 2023  
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Zoals gebruikelijk informeren wij u over de premies voor het huidige kalenderjaar: 2023. 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 2023 is ongewijzigd ten opzichte van 2022 en bedraagt 0,5% van de 
bruto loonsom per jaar (uniform loon).  
 
Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie (Stichting VVU) 
De hoogte van deze premie voor 2023 is ongewijzigd ten opzichte van 2022 en bedraagt 0,4% van de 
bruto loonsom per jaar (uniform loon).  
 
De RVU-uitkering is in 2023 bruto € 2.037,- per maand. 
 
Pensioen 
Het bestuur van de Stichting VLEP heeft de pensioenpremie voor 2023 vastgesteld.  
De premie voor het jaar 2023 is 26,30% (2022: 25,30 %). Hiervan komt 15,1% voor rekening van 
werkgever en 11,2% voor rekening werknemer. Het opbouwpercentage in 2023 is 1,41%.  
 
Het maximum pensioengevend salaris in 2023 is € 73.729,-  
De franchise bedraagt € 13.913,- . De maximum premiegrondslag is € 59.816,-. 
 
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 voor de periode van 1 januari 2022 
tot en met 31 december 2024. De premie van de verzekering is in 2023 0,36% van het premieplichtig 
loon met een maximum salaris van de geldende WIA-loongrens (€ 66.956,-). De premie wordt voor ⅔ 
door de werknemer en ⅓ door de werkgever betaald. 
 
 

https://www.vlep.nl/media/14478/vlep-premies-2023.pdf
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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 2022 0,2% (werknemerspremie). Het bestuur van de Stichting PAWW heeft 
besloten de premie voor het jaar 2023 vast te stellen op 0,15%. 
 
Bron: Stichting PAWW  
 
Maximum premieloon werknemersverzekeringen 2023  
Het maximum premieloon werknemersverzekeringen bedraagt per jaar:  € 66.956,-. 
 
Bron: Staatcourant nr. 32328 van 1 december 2022  
 
Minimumloon per 1 januari 2023 
In het coalitieakkoord waren de kabinetspartijen overeengekomen dat het WML tot en met 2025 
gefaseerd verhoogd zou worden, in totaal met 7,5%. Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de 
gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders, heeft het kabinet op Prinsjesdag 
besloten om deze bijzondere verhoging al per 1 januari 2023 door te voeren en deze verder te 
verhogen tot 8,05%. Dat is volgens het kabinet nodig om mensen met lagere en midden inkomens 
perspectief te bieden en ze weerbaarder te maken tegen eventuele financiële tegenslagen. Naast de 
bijzondere verhoging van het WML, is per 1 januari 2023 ook sprake van de reguliere halfjaarlijkse 
indexatie van het WML. Dat betekent dat het WML per 1 januari 2023 met 10,15% omhoog gaat. 
 
De stijging van het WML in januari 2023 heeft effect op de salarisschalen die horen bij functiegroep I 
t/m VI uit de cao, die zijn uitgedrukt in percentages van het WML. U kunt dit teruglezen in het 
nieuwsbericht dat vanuit Sociale Zaken Pluimvee is verstuurd.  
 
 
Bron: Staatscourant nr. 381 van 7 oktober 2022 en de Kamerbrief van 10 oktober 2022 
 
 
 

https://spaww.nl/over-spaww/nieuws/bijdrage-2023-naar-0-15/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-32328.html
https://www.szpluimvee.nl/action/news/item/8268/wijziging-wettelijk-minimumloon-wml-per-1-1-2023.html?themeid=16&pageid=
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-381.html
https://open.overheid.nl/repository/ronl-33102b3ab8c340473501886c55509e9fe36c2f16/1/pdf/kamerbrief-halfjaarlijkse-indexatie-en-bijzondere-verhoging-van-het-wettelijk-minimumloon.pdf
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Samenvatting 
Op de laatste pagina vindt u een samenvatting van de premies voor 2023.  

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Dineke Rietveld, 
secretaris 
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Samenvatting premies 2023 
 

 Bedragen (€) of percentages (%) in 2023 

Stichting OFP 0,5% van de bruto loonsom  

Stichting VVU  

Premie 0,4% van de bruto loonsom  

RVU-uitkering (bruto) € 2.037,-  

Pensioen 

Premie 26,30 % (15,1% werkgever; 11,2% werknemer) 

Opbouwpercentage 1,41% 

Maximum pensioengevend salaris € 73.729,- 

Franchise € 13.913,- 

Maximum premiegrondslag € 59.816,-. 

WGA 

Premie 0,36% van het premieplichtig loon 

WIA-loongrens  € 66.956,- 

PAWW 0,15% 

Maximum premieloon 
werknemersverzekeringen 

€ 66.956,- 

Wettelijk minimumloon € 1.934,10 per maand, € 446,40 per week en € 
89,28 per dag 

 
 
 


