Premieoverzicht 2022
Premie

Premiepercentages
Totaal

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Pensioenfonds
Recreatie

21,8%

10,9%

10,9%

KIKK recreatie*

0,5%

0,25%

0,25%

* Deze premie geldt voor alle recreatieve bedrijven die onder de Fonds Cao Recreatie vallen.

Maximum loon

€ 59.706,-

Maximum uurloon

€ 30,22

Voor het maximum loon gaan we uit van het bedrag dat het Ministerie SZW heeft
vastgesteld.
De berekening van het loon Wfsv is als volgt:
Loon in geld + waarde van loon in natura– aftrekposten voor alle heffingen = loon
Wfsv
•
•
•

Een auto van de zaak hoort niet tot het loon wat moeten worden opgegeven voor
de berekening van de pensioenpremie.
Het loon Wfsv geeft u niet gemaximeerd op. U hoeft geen rekening te houden met
het maximum premieuurloon.
Wanneer een werknemer een WIA- of WAO-uitkering heeft, dan brengt u deze
uitkering in mindering op het loon Wfsv. Deze uitkering is niet premieplichtig voor
de bedrijfstakregelingen.
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Franchise

€ 11.819,-

Uurfranchise

€ 5,98

Voorbeeldberekening
•
•

De grondslag voor de berekening van de premie voor Pensioenfonds Recreatie is
het BTER loon min de franchise.
De grondslag voor de berekening van de premie voor KIKK recreatie is het loon
Wfsv.

Omrekenen van loon Wfsv naar BTER loon
Brutoloon Wfsv – (premiepercentage werknemer x gewerkte uren x uurfranchise)
1 – premiepercentage werknemer

Bijvoorbeeld: uw werknemer heeft een loon Wfsv van € 20.000,- en 1.580 gewerkte
uren in 208 gewerkte dagen.
€ 20.000,- – (0,109 x 1.580 x 5,98)

=

€ 21.290,82

1 – 0,109

De totale inhouding bij deze werknemer op jaarbasis is:
De totale franchise komt in dit voorbeeld uit op: 1.580 uur x € 5,98 = € 9.448,40.

•
•
•
•
•

Pensioenfonds
Recreatie

(€ 21.290,82 - € 9.448,40) x 0,109 = € 1.290,82

KIKK recreatie

€ 20.000,- x 0,25% = € 50

Vanaf 2021 dient u de naar BTER loon omgerekende grondslag bij het pensioenfonds aan te leveren.
In het voorbeeld is dit € 21,290,82.
Bij de berekening van de pensioenpremie voor werknemers die nog niet 21 jaar of 67 jaar of ouder zijn,
kunt u in de formule het percentage op 0 zetten.
De premie van KIKK recreatie wordt geheven tot einde dienstverband, ongeacht de leeftijd van de
werknemer.
Werknemers boven functieniveau 9 en stagiaires zijn niet premieplichtig.
De uurfranchise in dit voorbeeld is afgerond op twee decimalen. Voor de werkelijke premievaststelling
gebruiken we een onafgeronde uurfranchise. Hierdoor kunnen er (kleine) verschillen tussen dit
rekenvoorbeeld en de nota ontstaan.
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