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14-052: Premieoverzicht 2015 voor het Bakkersbedrijf 
 
Vanaf 1 januari 2015 gelden de volgende premiepercentages: 
 

 Werkgever Werknemer totaal max. premie inkomen 

WAO/WIA-basispremie (Aof) 1) 5,25 -- € 199,90 p.d. 

- Gedifferentieerde premie Whk 2) Per werkgever 
verschillend  

-- € 199,90 p.d. 

- WHK-rekenpremie 
(werkhervattingskas) 3) 

1,15 --  

- Wachtgeldpremie 4) 2,02 -- € 199,90 p.d. 

- Werkloosheidsfonds (AWF) 5) 2,07 -- € 199,90 p.d. 

- Zorgverzekeringswet (ZVW) 6) 6,95 -- € 51.976,00 p.jr. 

- Pensioenfonds Bakkersbedrijf 7) 8,92 5,08 € 53.000,00 p.jr. 

- Sociaal Fonds Bakkersbedrijf 8)  0,0/1,0 -- -- 

 
 

1. De WAO/WIA-basispremie (Aof) stijgt in 2015 van 4,95% naar 5,25 %. De basispremie 
is hoger vastgesteld om te compenseren voor lastenverlichting op andere 
werkgeversterreinen.  

2. De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de volgende delen: 

 premiedeel WGA-vast; voor werknemers met een vast dienstverband. 

 premiedeel WGA-flex; voor werknemers met een flexibel dienstverband. 

 premiedeel ZW-flex; voor werknemers met een flexibel dienstverband. 

Voor de bakkerijsector gelden de volgende premiepercentages vanaf 1-1-2015: 

WGA-vast 0,87 (0,60 2014). WGA-flex 0,41 (0,24 2014) en ZW-flex 0,49 (0,46 2014). 

3. De Werkhervattingskas (WHK-premie)  zal in 2015 stijgen met 0,12 procentpunt ten 
opzichte van 2014. Dus van 1,03 naar 1,15%. 

4. Wachtgeldpremie sector 13 Bakkerijen; Inclusief uniforme opslag van 0,50% voor een 
bijdrage kinderopvang (sinds 2013). In 2014 bedroeg deze premie nog 2,61%. Dus 
een ruime daling voor het nieuwe jaar. 0,59% verlaging. 
Eigen risicodragers ontvangen van de Belastingdienst een individuele premieopgave. 

5. De AWF premie wordt 0,08 procentpremie verlaagd van 2,15% in 2014 naar 2,07% in 
2015. Dit ter compensatie van de mutaties bij de sectorpremie en de Whk premie. 

6. De ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers wordt in 2015 6,95 %. Dat is 0,55 
% minder dan in 2014 toen het percentage op 7,50 was vastgesteld. De daling van de 
ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door gematigde  
zorguitgavenontwikkeling, de afbouw van reserves in het Zorgverzekeringsfonds en 
bij verzekeraars en vanwege een correctie in de verhouding tussen de IAB en de 
nominale premie. De nominale premie is lager vastgesteld door verzekeraars dan 
geraamd in de begroting van 2014 en de IAB brengt naar huidige inschatting meer op  
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dan geraamd in die begroting. Op grond van de Zorgverzekeringswet dient een 
scheve verhouding in de latere jaren te worden rechtgetrokken.  

7. De premie voor het Pensioenfonds voor het Bakkersbedrijf zal in 2015 gelijk blijven  
aan de premie zoals die voor 2014 was vastgesteld. Dus op 14%. Dit ondanks alle 
aanpassingen aan de pensioenen en de gewijzigde eisen die de DNB aan de 
pensioenfondsen gaat stellen. De verhouding tussen werkgevers en 
werknemersbijdrage blijft daarin gelijk. 2/3 komt voor rekening van werkgevers. 1/3 
voor werknemers. 

8. Over de loonsom SV. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat de SF vrijstelling voor 
het eerste gedeelte van het jaar wordt gecontinueerd op basis van de situatie 2014. 
Dit zoals bij de totstandkoming van de huidige cao is overeengekomen.  Vanaf 1 
augustus 2015 wordt de premie weer 1% zoals deze ook voor de premie vrije periode 
van 16 maanden was. Dus over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 juli 2015 is 
geen Sociaal Fondspremie verschuldigd. 

 
Het maximaal premieloon werknemersverzekeringen wordt conform de Wet harmonisering en 
vereenvoudiging op een jaarbedrag vastgesteld. Bij de berekening van het dagbedrag dient gerekend 
te worden met 260 dagen. 
 
Het maximum premieloon voor 2015 bedraagt voor een loontijdvak van:  
a) een dag   : € 199,90 (was € 197,74)  
b) een week(= 5 dagen)  : € 999,53  
c) vier weken(= 20 dagen) : € 3.998,15  
d) een maand (= 21,75 dagen) : € 4.331,33  
e) een jaar (= 12 x een maand) : € 51.976, - 
 
Wim Kannegieter. 
 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, AWVN, UWV, Belastingdienst, SER en 

Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. 
 


