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Bijlage 6 bij circulaire 2010-399096 
 
Nadere toelichting op de wijzigingen in de werkgeverslasten per 1 januari 
2010 
 
In totaal nemen de loonkosten met toe met 0,11% toe als gevolg van de wijzigingen 
in de werkgeverslasten. Dit leidt tot een mutatie van het loongevoelige deel van het 
BVS van 0,11%. 
 
In zijn algemeenheid geldt dat het effect van de premiemutaties wordt beïnvloed door 
de omvang van de heffingsgrondslag (over welke looncomponenten wordt de premie 
geheven en is er eventueel sprake van aftrek van werknemersbijdragen) en 
vervolgens door de aanwezigheid van eventuele franchises en maximale 
heffingsgrondslagen. Als gevolg van al deze effecten – die per premie verschillen – is 
de mutatie van de premie altijd kleiner dan de mutatie van de loonkosten. 

 
OP/NP/Anw:  
Het werkgeversdeel van de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 
(OP/NP) is gestegen van 14,00% naar 14,21%. Het werkgeversdeel van de premie 
Anw-hiaat is gedaald en bedraagt 0,075%. De franchise is gestegen van € 10.350 
naar € 10.500. 
 
Het effect van deze mutaties op het loongevoelig deel bedraagt + 0,07%. 
 
FPU 
Het werkgeversdeel van het VUT-deel van de FPU premie is gedaald van 1,80% naar 
1,60%. Het effect van deze mutaties op het loongevoelig deel bedraagt -/- 0,16%. 
 
Arbeidsongeschiktheidspensioen 
Het Werkgeversdeel van de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is 0,60% 
gebleven. De franchise is gestegen van € 17.900 naar € 18.200. 
Er treedt geen effect op voor het loongevoelige deel.  
 
WAO/WIA 
De premie WAO/WIA in 2010 is gelijk gebleven ten opzichte van 2009. 
De maximum heffingsgrondslag is voor werknemersverzekeringen gestegen van 
€ 47.802 naar € 48.716. 
Deze mutaties hebben een effect van 0,03% op de loonsom. 
 
UFO premie 
De UFO premie is gelijk gebleven. Er treedt geen effect op voor het loongevoelige 
deel. 

 
ZVW premie 
De ZVW premie is gestegen van 6,90% naar 7,05%. De maximale heffingsgrondslag 
voor de procentuele ZVW premie is gestegen van € 32.368 naar € 33.189. 
Het effect van deze mutaties op het loongevoelige deel bedraagt 0,17%. 
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Recapitulatie 

 

Werkgeverslasten 
werkgevers- 

deel 2009 
werkgevers- 

deel 2010 

effect 
loongevoelig 

deel 
OP/NP/ANW 14,10% 14,285% 0,07% 
FPU 1,80% 1,60% -0,16% 

Arbeidsongeschiktheids- 
pensioen 0,60% 0,60% 0% 
WAO/WIA   0,03% 

Ufo-premie 

1,12% 
(incl. 0,34% 

bijdrage 
kinderopvang) 

1,12% 
(incl. 0,34% 

bijdrage  
kinderopvang) 0% 

ZVW premie 6,90% 7,05% 0,17% 
Totaal effecten 0,11% 
De werkgeversdelen zijn niet opgeteld, omdat de telling niet leidt niet tot een 
percentage sociale lasten. 

De effecten in het loongevoelige deel zijn afhankelijk van meer dan alleen de 
daling of stijging van het werkgeversdeel. 

 
De financiële effecten van deze mutaties zijn als loonbijstelling verwerkt via de 
middensommen. 
 


