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Samenvatting en conclusies

In de nota ‘Vraag aan bod’ heeft het kabinet de contouren van een toekomstig
verzekeringsstelsel voor ziektekosten geschetst. In het nieuwe stelsel zal het onderscheid
tussen de ziekenfonds en particuliere verzekering vervallen. Om de werkgeversbijdrage te
kunnen vaststellen in het nieuwe ziektekostenstelsel wil het ministerie van VWS meer zicht
op wat werkgevers nu bijdragen aan de particuliere ziektekostenverzekering. Het ministerie
wilde daarom de werkgeversbijdragen voor ziektekosten bij bedrijven in beeld laten brengen
en op basis hiervan een inschatting laten maken van het macrobeslag.

We hebben in het onderzoek drie onderwerpen in beeld gebracht:

1. De aard van de particuliere ziektekostenverzekering
2. De hoogte en vorm van de werkgeversbijdrage aan de particuliere ziektekosten-

verzekering
3. De kosten van de werkgeversbijdrage voor de werkgever, zowel micro als macro

Het onderzoek is voor een groot deel gebaseerd op de analyse van cao's. Aanvullend hebben
we andere bronnen geraadpleegd. In onderstaande tabel vatten we de resultaten samen.

Tabel 0/1 Werkgeversbijdrage particuliere ziektekostenverzekering, 2000
bron

Aard van de particuliere ziektekostenverzekering
Deelname aan collectief contract 55% van de part. verzekerde werknemers Heliview/Vektis

/SEO
Verplichting tot deelname aan collectief contract 83% van de bedrijven met coll. contract Hay
Geen deelname aan collectief contract 8% van de werknemers die kunnen

deelnemen
Heliview

Hoogte en vorm werkgeversbijdrage
Recht op werkgeversbijdrage 86% van de part. verzekerde werknemers Cao’s
Gemiddelde hoogte werkgeversbijdrage 56% van de premie Cao’s
Werkgeversbijdrage ook voor gezinsleden 92% van de werknemers die recht

hebben op een werkgeversbijdrage
Heliview

Kosten van de regeling voor de werkgever
Kosten per werknemer die een bijdrage ontvangt gemiddeld ongeveer 923 euro Cao’s/CBS/Vektis

/SEO
Macro kosten voor werkgevers ongeveer 1,1 miljard euro Cao’s/CBS/Vektis

/SEO
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De aard van de particuliere ziektekostenverzekering

Ongeveer 55% van de particulier verzekerde werknemers neemt deel aan een collectief
contract. Van de bedrijven met een collectief contract stelt 23% deelname verplicht voor de
werknemer. Daarnaast kent 60% van de bedrijven een collectief contract zonder verplichte
deelname, maar wordt de werkgeversbijdrage alleen verstrekt wanneer wordt deelgenomen
aan het collectief contract. Van de particulier verzekerde werknemers die werkzaam zijn bij
een bedrijf met een collectief contract neemt 8% geen deel aan het collectief contract.

De hoogte en vorm van de werkgeversbijdrage aan de particuliere ziektekostenverzekering

Van de particulier verzekerde werknemers die onder een cao vallen heeft 86% recht op een
werkgeversbijdrage voor de particuliere ziektekostenverzekering. Meestal vergoeden
werkgevers de helft van de premie. Soms wordt 60% van de premie betaald, of een vast
bedrag. De werkgeversbijdrage bedraagt gemiddeld ongeveer 56% van de premie. Onder
premie verstaan werkgevers vrijwel altijd ook de wettelijke bijdragen. De werkgeversbijdrage
is meestal gemaximeerd tot de maximumbijdrage die ook geldt voor
ziekenfondsverzekerden. Voor naar schatting 92% van de werknemers geldt de
werkgeversbijdrage ook voor de premie van de ziektekostenverzekering voor gezinsleden, als
deze op dezelfde polis staan.

Als er sprake is van een procentuele werkgeversbijdrage dan gaat het om een bruto bijdrage.
De werknemer moet daarover nog belasting betalen. Vaste bedragen worden netto
vastgesteld.

De premie voor de ziektekostenverzekering wordt óf door de werknemer betaald, waarna de
werkgever een bijdrage betaalt aan de werknemer, óf de premie wordt door de werkgever
betaald, en de werknemersbijdrage wordt ingehouden op het salaris. Bijdragen in de vorm
van een salarisverhoging komen nauwelijks voor. In een zeer beperkt aantal collectieve
contracten wordt geen werkgeversbijdrage betaald; het voordeel voor de werknemer ligt dan
alleen in een mogelijk lagere premie.

De kosten van de werkgeversbijdrage voor de werkgever, zowel micro als macro

86% van de particulier verzekerde werknemers ontvangt een werkgeversbijdrage voor de
ziektekostenverzekering van gemiddeld 56% van de premie (inclusief wettelijke bijdragen).
Uitgaande van deze percentages en schattingen van de gemiddelde premie die werknemers
betalen voor hun ziektekostenverzekering en het aantal werknemers dat particulier verzekerd
is komen we op een gemiddelde werkgeversbijdrage van ongeveer 923 euro per werknemer
die een bijdrage ontvangt (voor gemiddeld 1,3 volwassenen en 0,6 kinderen) en een totale
macrobijdrage van werkgevers in de ziektekosten van rond de 1,1 miljard euro in 2000.



3

1 Inleiding

1.1 Inleiding

In de nota ‘Vraag aan bod’ heeft het kabinet de contouren van een toekomstig
verzekeringsstelsel voor ziektekosten geschetst. In het nieuwe stelsel zal het onderscheid
tussen de ziekenfonds en particuliere verzekering vervallen. Op dit moment stelt de overheid
de werkgeversbijdrage voor de ziekenfondspremie vast. De werkgeversbijdrage voor de
particuliere ziektekostenverzekering wordt in onderling overleg tussen werkgevers en
werknemers(organisaties) vastgesteld. Deze werkgeversbijdrage kan zowel tussen als binnen
bedrijfstakken verschillen, en zelfs binnen bedrijven tussen werknemers. Het ministerie van
VWS heeft geen volledig zicht op de afspraken tussen werkgevers en werknemers over de
werkgeversbijdrage voor de particuliere ziektekostenverzekering. Dit zicht is echter wel
nodig om de werkgeversbijdrage te kunnen vaststellen in het nieuwe ziektekostenstelsel.

Het ministerie wilde daarom de werkgeversbijdragen voor ziektekosten bij bedrijven in beeld
laten brengen en op basis hiervan een inschatting laten maken van het macrobeslag.

Doel van het onderzoek was:

ü Het in beeld brengen van de werkgeversbijdragen voor ziektekosten voor bedrijven.
ü Een inschatting maken van het bedrag dat werkgevers macro bijdragen aan de particuliere

ziektekostenverzekering.

Met behulp van de uitkomsten van het onderzoek kan het ministerie van VWS de effecten
bepalen van verschillende varianten van de werkgeversbijdrage in het nieuwe
verzekeringsstelsel voor ziektekosten, zowel wat de hoogte als de vorm betreft, op de
macro- en microlasten voor werkgevers en de inkomens van werknemers.

Het onderzoek is beperkt tot werkgeversbijdragen aan particuliere privaatrechtelijke
verzekeringen in de marktsector. Werkgeversbijdragen aan de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke verzekeringen voor ambtenaren vielen buiten het onderzoek. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt deze in beeld.

Dit betekent dat de volgende sectoren buiten het onderzoek vallen:
1. Rijksoverheid
2. Provincies
3. Gemeenten
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4. Waterschappen
5. Politie
6. Defensie
7. Onderwijs (inclusief de academische ziekenhuizen)
8. Rechterlijke macht

De non-profitsector valt binnen het onderzoek. Daar valt onder andere de gehele
gezondheidszorg binnen, behalve de academische ziekenhuizen.

1.2 Onderzoeksvragen

In deze rapportage beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen:
1. De aard van de particuliere ziektekostenverzekering

a) Welk percentage van de werknemers valt onder een collectief contract?
b) Welk deel hiervan is een verplicht collectief contract?

2. De vormgeving van de werkgeversbijdrage
a) De hoogte van de werkgeversbijdrage

- Is de tegemoetkoming afhankelijk van de hoogte van de premie? Zo ja, is de
tegemoetkoming ook van toepassing op de wettelijke bijdragen (MOOZ/WTZ)?

- Is de hoogte van de tegemoetkoming afhankelijk van de arbeidsduur (parttime /
fulltime)? Zo ja, hoe?

- Hoe hoog is de werkgeversbijdrage (in procenten van de premie of in een
bedrag)?

- Hoe hoog is de maximale werkgeversbijdrage?
b) De kring van rechthebbenden

- Is deelname aan een collectieve verzekering voorwaarde voor recht op de
werkgeversbijdrage?

- Is de werkgeversbijdrage ook van toepassing op de premie van gezinsleden?
c) De wijze van uitbetaling

- in geld? zo ja, bruto of netto?
- als verlaagde premie?
- als salarisverhoging?

3. De kosten van de regeling voor werkgevers
a) per werknemer (micro)
b) macro
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1.3 Onderzoeksaanpak

Het onderzoek is uitgevoerd in drie stappen:
1. Onderzoek in cao’s naar de vormgeving van de werkgeversbijdrage.
2. Onderzoek in overige bronnen naar de aard van de ziektekostenverzekering en de

kosten van de werkgever.
3. Rapportage.

Stap 1 Onderzoek in cao’s naar de vormgeving van de werkgeversbijdrage

Het doel van deze stap was het verkrijgen van een indruk van de vormgeving van de
werkgeversbijdrage aan de particuliere ziektekostenverzekering. Hiervoor hebben we
bedrijfstak- en ondernemingscao’s onderzocht.

Stap 2 Onderzoek in overige bronnen naar de aard van de ziektekostenverzekering en de
kosten van de werkgever

Het doel van deze stap was een beter inzicht te verkrijgen in de aard van de
ziektekostenverzekering en de kosten van de werkgever. Dit is bereikt door naar overige
bronnen te kijken.

1.4 Beschrijving van de data

In deze paragraaf staat een beschrijving van de data die we gebruikt hebben voor het
onderzoek.

Cao's

In totaal zijn in Nederland ruim 900 cao's. 77% van de werknemers in de marktsector valt
onder een (algemeen verbindend verklaarde) cao.1  Tweederde van de niet-cao-ers werkt in
de handel en reparatie van consumentenartikelen en de zakelijke dienstverlening.

Voor het onderzoek hebben we alle bedrijfstakcao’s waaronder meer dan 5.000 werknemers
vallen en alle ondernemingscao’s waaronder meer dan 2.000 werknemers vallen onderzocht.
Volgens de Arbeidsinspectie van het ministerie van SZW is dit een representatieve
steekproef. In totaal zijn 136 cao’s onderzocht. De expiratiedatum van de onderzochte cao's
varieert van 1999 tot 2002, de meesten (122 cao’s) expireren echter in 2000 of later. We gaan
er vanuit dat de gevonden bepalingen van toepassing waren in 2000.

                                                
1 O. Erdem, I.M.J. Pieters, P.M. Venema, Arbeidsvoorwaardenontwikkeling in 2000, Arbeidsinspectie,

maart 2002
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Onder deze cao's vallen bijna 4 miljoen werknemers. Dit is ongeveer 90% van het totaal
aantal werknemers onder een cao. In tabel 1/1 staat het totaal aan onderzochte cao’s met de
werknemers die onder deze cao’s vallen per sector. Ook is vermeld het percentage
werknemers onder cao in de sector.

Tabel 1/1 Aantal onderzochte cao’s en aantal werknemers dat onder deze cao’s valt, 2000

Sectoren Percentage
werknemers
onder cao*

totaal
onderzochte cao’s

aantal werk-
nemers onder

onderzochte
cao’s**

Landbouw, visserij en delfstofwinning 88 8 83.630
Voedings- en genotmiddelenindustrie 85 9 72.705
Textiel-, kleding en papierindustrie 7 98.948
(Petro-) chemische industrie 66 5 21.420
Metaal-, machine- en overige industrie 94 12 521.681
Bouwnijverheid 95 5 264.978
Groot- en tussenhandel 49 8 170.728
Detailhandel 93 23 522.382
Horeca 98 2 313.260
Transport, opslag en communicatie 89 20 374.565
Financiele instellingen 73 11 192.027
Zakelijke dienstverlening 42 10 517.970
Gezondheids- en welzijnszorg 95 9 733.100
Cultuur en overige dienstverlening 59 5 32.800
Nutsbedrijven 100 2 41.500
Totaal 77 136 3.961.694
*Bron: O. Erdem, I.M.J. Pieters, P.M. Venema, Arbeidsvoorwaardenontweikkeling in 2000, Arbeidsinspectie, maart

2002, tabel III.2. De textiel- kleding en papierindustrie staat daarin niet apart vermeld.

**Bron: FNV cao-databank

In bijlage 1 zijn alle onderzochte cao’s opgenomen met de kenmerken van de regeling voor
de werkgeversbijdrage voor de particuliere ziektekostenverzekering. Voor een aantal cao’s
zijn de gegevens in bijlage 1 gebaseerd op telefonische interviews. We hebben de cao-
gegevens aangevuld met telefonische interviews wanneer in de cao geen regeling voorkwam,
terwijl ons uit andere bron bekend was dat er wel een regeling was in de betreffende sector
of bedrijf (bijvoorbeeld de omroepsector, of grote bedrijven als Heineken en Unilever), of
omdat in de cao verwezen werd naar een regeling die niet in de cao stond (bijvoorbeeld de
IZZ regeling in de gezondheidszorg). In bijlage 1 is per cao op basis van CBS cijfers
(Enquête Werkgelegenheid en Lonen) het aantal werknemers met een loon boven de
ziekenfondsgrens opgenomen.
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Heliview

Heliview is een marktonderzoeksbureau dat op verschillende onderwerpen onderzoek
verricht dat op initiatief van het bureau wordt uitgevoerd en waarvan de resultaten voor
iedere organisatie die zich daarvoor interesseert beschikbaar is. Een onderzoek dat Heliview
uitvoert, is het onderzoek naar collectieve ziektekostenverzekeringen. Heliview heeft het
onderzoek onder 850 bedrijven in verschillende grootteklassen en branches gehouden.
Bedrijven met meer dan 500 werknemers zijn niet ondervraagd. Voor een aantal vragen
waren waarnemingen van meerdere ondervragingen beschikbaar, waardoor een grotere
steekproefgrootte is verkregen (bijna 5.000 waarnemingen). De bedrijven zijn in 2001
ondervraagd. In onderstaande tabel is de steekproef van Heliview weergegeven.

Tabel 1/2 steekproef Heliview, veldwerk in juni/juli 2001

werknemersklasse

sector 1-5 5-10 10-20 20-50 50-
100

100-
200

200-
500

totaal

landbouw, visserij en delfstofwinning 70 12 8 8 98
voedings- en genotmiddelenindustrie 2 0 5 1 2 2 12
textiel-, kleding- en papierindustrie 14 7 7 4 6 3 41
(petro-) chemische industrie 3 3 4 4 5 8 27
metaal-, machine- en overige industrie 18 4 3 10 8 6 7 56
bouwnijverheid 24 6 8 12 3 2 1 56
groot- en tussenhandel 40 10 9 11 8 9 4 91
detailhandel 80 15 4 6 2 107
horeca 33 1 1 35
transport, opslag en communicatie 15 4 8 5 5 0 2 39
zakelijke dienstverlening 104 18 11 8 7 2 4 154
non-profit sector 56 15 11 9 5 2 2 100
(semi) overheid 6 8 13 10 37

Totaal 459 95 79 84 59 47 30 853

HayGroup

De HayGroup (Hay) heeft een database met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van
ruim 500 grote bedrijven. Deze database is primair bedoeld voor de deelnemende bedrijven
om te beoordelen of hun arbeidsvoorwaarden concurrerend zijn. Ten behoeve van dit
onderzoek heeft Hay de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenregeling onderzocht van 167
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bedrijven.2 De cijfers hebben betrekking op 2000 en 2001. In onderstaande tabel zijn de
onderzochte bedrijven weergegeven naar grootteklasse.

Tabel 1/3 steekproef HayGroup, regelingen betreffen 2000 en 2001

personeelsomvang aantal bedrijven
0-200 42
201-500 29
501-3000 48
>3000 36
onbekend 12
totaal 167

CPZ

CPZ is de Vereniging van Collectiviteiten en Personeelsfondsen Ziektekosten. Hierbij zijn
17 ondernemingen en 3 personeelsfondsen aangesloten. De personeelsfondsen zijn
zelfstandige ziektekostenverzekeraars die de particuliere ziektekostenverzekering uitvoeren
voor de aangesloten ondernemingen. In 2002 vertegenwoordigden de bij CPZ aangesloten
collectiviteiten en personeelsfondsen ongeveer 300.000 verzekerden. CPZ heeft de
voorwaarden voor 15 van de 20 regelingen in kaart gebracht. In onderstaand overzicht staan
de bij de CPZ aangesloten fondsen en collectiviteiten:

                                                
2 C.T.M. Grijpma, Tegemoetkoming Particuliere Ziektekosten, Haygroup, Zeist,  februari 2002



9

Collectiviteiten Personeelsfondsen
Ahold PNO: omroeppersoneel
Akzo Nobel SBZ: Unilever
Corus OMS: Shell
Fortisbank
Heineken
Hollandsche Beton Groep
KPN Telecom
Nedcar
NS
Océ
Philips
Solvay
TPG
Vendex KBB
KLM
VNU
Volker Wessels Stevin

FNV

De FNV heeft voor een eigen onderzoek naar collectieve contracten in 1999 alle
ondernemingsraden van bedrijven met meer dan 100 werknemers benaderd. Daarop zijn 244
bruikbare vragenlijsten teruggekomen. Het onderzoek is gepubliceerd als:
F. Schut, Collectieve ziektekostenverzekeringen voor werknemers, Een onderzoek in
opdracht van de FNV, iBMG, december 2000.

Vektis

Vektis is het statistisch bureau van de zorgverzekeraars. Vektis heeft gegevens van alle
verzekerden. Van Vektis hebben we gegevens gekregen over:
1. de gemiddelde premie, onderscheiden naar collectief verzekerden en individueel

verzekerden
2. het aantal meeverzekerde gezinsleden, onderscheiden naar collectief verzekerden en

individueel verzekerden
De cijfers hebben betrekking op 2000.

Interviews

Aanvullend op de overige bronnen zijn ca 15 telefonische interviews afgenomen. Deze
waren er vooral op gericht te achterhalen of in cao-sectoren waarin geen afspraak over de
werkgeversbijdrage voor de particuliere ziektekostenverzekering is vastgelegd in de cao en in
niet-cao sectoren toch een werkgeversbijdrage betaald wordt.
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1.5 Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de aard van de
ziektekostenverzekering besproken. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de vormgeving
van de regeling. In hoofdstuk 4 staan tenslotte de kosten van de regeling vermeld.
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2 Aard van de particuliere ziektekostenver-
zekering

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beantwoorden we de eerste onderzoeksvraag: Welk percentage van de
werknemers valt onder een collectief contract? En welk deel hiervan is een verplicht
collectief contract?

2.2 Werknemers onder collectief contract

Van het totaal aantal particulier verzekerden in de leeftijd 18 tot 65 jaar valt volgens Vektis
in 2000 60% onder een collectief contract. Volgens Heliview valt in 2001 32% van de
particulier verzekerde werknemers onder een collectief contract. Het verschil tussen de
bronnen valt als volgt te verklaren:
a) De enquête van Heliview is gehouden onder bedrijven met 0 tot 499 werknemers. Juist

grote bedrijven hebben vaak een collectief contract. In tabel 2/1 staat het aantal
particulier verzekerde werknemers onder een collectief contract naar bedrijfsgrootte
volgens de enquête van Heliview.  Kleine bedrijven hebben veel minder vaak een
collectief contract dan grote bedrijven. Bij de bedrijven met 200-500 werknemers valt
68% van de particulier verzekerde werknemers onder een collectief contract. Voor
grotere bedrijven is dit aandeel nog hoger: Uit het onderzoek van Hay onder 167,
merendeels grote, bedrijven, blijkt dat 95% een collectief contract heeft. Hoewel er in
Nederland slechts weinig bedrijven zijn met meer dan 500 werknemers (in totaal 1325 in
2001), weegt het aantal werknemers in deze bedrijven (die dus vrijwel allemaal onder
een collectief contract vallen) zwaar door in het totaal aantal werknemers onder een
collectief contract. De cijfers van Heliview onderschatten dus het aantal werknemers
onder een collectief contract.

b) Het cijfer van Vektis betreft alle verzekerden, dus zowel werknemers als gezinsleden.
Het cijfer van Heliview betreft werknemers. Uit de cijfers van Vektis blijkt dat
werknemers op een collectief contract vaker gezinsleden meeverzekeren dan
werknemers op een individueel contract.

c) De definitie van Vektis van een collectief contract is iets ruimer dan die van Heliview.
Bij Heliview gaat het om bedrijfscontracten, terwijl de definitie van Vektis ook
andersoortige collectiviteiten kan omvatten. Het kan bijvoorbeeld gaan om
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raamcontracten, afgesloten tussen brancheorganisaties en verzekeringsmaatschappijen,
waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden degenen werkzaam in de branche zich
kunnen verzekeren.

Het totaal aantal particulier verzekerde werknemers onder een collectief contract zal ergens
tussen het cijfer van Vektis en het cijfer van Heliview in liggen, zij het dichter bij het cijfer
van Vektis dan het cijfer van Heliview. Wanneer we het cijfer van Vektis corrigeren voor het
grotere aantal meeverzekerde gezinsleden op collectieve contracten dan komen we tot een
schatting van 55% van de particulier verzekerde werknemers die onder een collectief
contract vallen.

Tabel 2/1 Aandeel werknemers boven de ziekenfondsgrens dat collectief verzekerd is,
naar grootteklasse bedrijf, 2001

Werknemersklasse aandeel werknemers boven de ziekenfondsgrens onder collectief
contract, in procenten

1 – 5 8
5 – 10 17
10 – 20 21
20 – 50 35
50 – 100 70
100 – 200 77
200-500 68
Totaal 32

Bron: Heliview Marketingservice, augustus 2001.

Uit de cijfers van Heliview kunnen we ook opmaken in welke sectoren collectieve contracten
veel voorkomen. Deze cijfers staan in tabel 2/2. In de landbouw, de detailhandel en de
horeca vallen relatief weinig particulier verzekerde werknemers onder een collectief contract.
Dit zijn ook de sectoren met relatief veel kleine bedrijven en relatief weinig werknemers
boven de loongrens (zie tabel 4/3).
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Tabel 2/2 Aandeel werknemers boven de ziekenfondsgrens dat collectief verzekerd is,
naar sector, 2001

Sectoren aandeel werknemers boven de ziekenfondsgrens onder collectief
contract, in %

landbouw, visserij en delfstofwinning 10
voedings- en genotmiddelenindustrie 100
textiel-, kleding- en papierindustrie 36
(petro-) chemische industrie 65
metaal-, machine- en overige industrie 51
bouwnijverheid 27
groothandel en reparatie 36
detailhandel 18
horeca 14
transport, opslag en communicatie 38
zakelijke dienstverlening 30
non-profit sector 26
semi(overheid) 77

Totaal 32

Bron: Heliview Marketingservice bv, augustus 2001.

2.3 Mate van verplichting van het collectieve contract

Volgens de cijfers van Hay stelt 23% van de bedrijven met een collectief contract dit
verplicht voor de particulier verzekerde werknemers. Daarnaast kent 60% van de bedrijven
een collectief contract zonder verplichte deelname, maar wordt de werkgeversbijdrage alleen
verstrekt wanneer wordt deelgenomen aan het collectief contract. In totaal stelt dus 83% van
de bedrijven de collectieve verzekering min of meer verplicht. Dit aantal komt overeen met
het FNV onderzoek: daaruit blijkt dat in 78% van de bedrijven de werkgeversbijdrage
gebonden is aan deelname aan de collectieve verzekering.

We hebben ook gekeken of in cao’s bepalingen voorkomen over de mate van verplichting
van het collectieve contract. De bepalingen die in bedrijfstakcao’s staan zijn vrijblijvend voor
de werkgever. Als er iets staat over een collectief contract is meestal bepaald dat het de
werkgever vrij staat om de werkgeversbijdrage te verbinden aan de deelname aan de
collectieve verzekering. In de cao voor de metaal- en elektrotechnische industrie, is
bijvoorbeeld bepaald:

“De werkgever vergoedt aan de werknemer, die niet verplicht verzekerd is krachtens de
Ziekenfondswet maar wel verzekerd is tegen ziektekosten onder voorwaarden die ten
minste voldoen aan het hieronder aangegeven standaardpakket, 50% van de door de
werknemer te betalen premie voor een standaardziektekostenverzekering in de laagste of in
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de op een na laagste klasse. Wanneer in een onderneming een collectieve
ziektekostenverzekering bestaat wordt deze vergoeding slechts toegekend indien de
werknemer daaraan deelneemt. Deze beperking geldt niet voor de werknemer die buiten
zijn schuld niet aan deze verzekering deelneemt.”

We hebben ons daarom geconcentreerd op de ondernemingscao’s. Van de 41 onderzochte
ondernemingscao’s is in 40 cao’s (99% van de particulier verzekerde werknemers onder de
onderzochte ondernemingscao’s) een collectief contract geregeld. In 34 van deze cao’s is
geregeld dat de werkgeversbijdrage alleen wordt gegeven als de werknemer deelneemt aan
het collectieve contract (van toepassing op 94% van de particulier verzekerde werknemers
onder een cao met collectief contract).

Van de particulier verzekerde werknemers die werkzaam zijn bij een bedrijf met een
collectief contract neemt 92% deel aan het collectief contract (bron: Heliview, tabel 54).
Kennelijk verzekert 8% van de particulier verzekerde werknemers boven de loongrens zich
elders.

2.4 Conclusie

Ongeveer 55% van de particulier verzekerde werknemers neemt deel aan een collectief
contract.

Van de bedrijven met een collectief contract stelt 23% deelname verplicht voor de
werknemer. Daarnaast kent 60% van de bedrijven een collectief contract zonder verplichte
deelname, maar wordt de werkgeversbijdrage alleen verstrekt wanneer wordt deelgenomen
aan het collectief contract.

Van de particulier verzekerde werknemers die werkzaam zijn bij een bedrijf met een
collectief contract neemt 92% deel aan het collectief contract.
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3 Vormgeving van de regeling

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beantwoorden we de tweede onderzoeksvraag: hoe is de
werkgeversbijdrage vormgegeven?  We gaan in paragraaf 3.2 eerst in op de vraag voor
hoeveel particulier verzekerde werknemers een werkgeversbijdrage is geregeld. In paragraaf
3.3 gaan we in op de hoogte en de vormgeving van de werkgeversbijdrage en in paragraaf 3.4
op de kring van rechthebbenden.

3.2 Wel of geen werkgeversbijdrage

Voor 86% van de particulier verzekerde werknemers onder een cao is geregeld dat de
werkgever een bijdrage betaalt aan de particuliere ziektekostenverzekering. Voor 14% van de
particulier verzekerde werknemers onder cao is in de cao niets geregeld. Het aandeel van de
werknemers waarvoor geen regeling in de cao staat verschilt sterk naar sector. In de meeste
sectoren hebben vrijwel alle werknemers recht op een werkgeversbijdrage in de particuliere
ziektekostenpremie. Alleen in de landbouw, de detailhandel, de horeca en de transportsector
heeft een groot deel van de particulier verzekerde werknemers onder cao geen recht op een
werkgeversbijdrage. Een deel daarvan ontvangt wel een bijdrage. De werkgever mag immers
wel een bijdrage betalen ook al staat dat niet in de cao. Uit de telefonische interviews blijkt
dat dit in de praktijk ook gebeurt.
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Tabel 3/1 Percentage particulier verzekerde werknemers die volgens cao recht hebben op
een werkgeversbijdrage voor de particuliere ziektekostenverzekering, 2000

Sectoren % particulier verzekerde werknemers met
werkgeversbijdrage

Landbouw, visserij en delfstofwinning 18%
Voedings- en genotmiddelenindustrie 92%
Textiel-, kleding en papierindustrie 97%
(Petro-) chemische industrie 100%
Metaal-, machine- en overige industrie 93%
Bouwnijverheid 100%
Groothandel en reparatie 100%
Detailhandel 18%
Horeca 0%
Transport, opslag en communicatie 71%
Financiële instellingen 100%
Zakelijke dienstverlening 55%
Gezondheids- en welzijnszorg 100%
Cultuur en overige dienstverlening 80%
Nutsbedrijven 100%

Totaal 86%

Toelichting: Per cao is op basis van CBS cijfers het aantal werknemers met een loon boven de
ziekenfondsgrens geschat (zie bijlage 1) De percentages zijn berekend op basis van dit geschatte aantal
werknemers

Bron: Cao-bepalingen, expiratiedatum varieert van 1999 tot 2002

In de landbouw, de detailhandel en de horeca zijn de lonen relatief laag; slechts een klein
deel van de particulier verzekerde werknemers heeft een inkomen boven de loongrens (zie
tabel 4/3). Dit kan verklaren waarom er geen werkgeversbijdrage is geregeld. Bovendien
worden deze sectoren gekenmerkt door een groot aantal kleine bedrijven, reden waarom in
deze sectoren ook relatief weinig collectieve contracten voorkomen. In de transportsector
heeft echter wel een relatief groot deel van de werknemers een loon boven de loongrens. In
de zakelijke dienstverlening zijn een aantal grote cao’s waarin geen afspraken zijn vastgelegd
over de werkgeversbijdrage voor de particuliere ziektekostenverzekering. Het betreft de cao
voor het schoonmaakpersoneel en de cao voor de uitzendkrachten. In deze sectoren hebben
weinig werknemers een loon boven de ziekenfondsgrens. Uit de telefonische enquêtes blijkt
dat in de bedrijven onder die cao's waarin geen regeling staat ook inderdaad geen
werkgeversbijdrage wordt betaald als er nauwelijks werknemers boven die loongrens zitten.
Wanneer er een substantieel aandeel van de werknemers boven de loongrens zit wordt in de
praktijk soms wel een werkgeversbijdrage betaald (bv. in de meubelindustrie).



17

Uit het onderzoek van Hay blijkt dat 2% van de onderzochte bedrijven geen
tegemoetkoming hebben in de particuliere ziektekostenverzekering. Deze bedrijven hebben
echter wel een collectief contract, waardoor de werknemer mogelijk een lagere premie heeft.
Het onderzoek van Hay heeft echter niet betrekking op een representatieve steekproef van
bedrijven: grote bedrijven zijn oververtegenwoordigd. Juist in kleine bedrijven kan het
voorkomen dat geen tegemoetkoming wordt gegeven.

Uit het onderzoek van Heliview blijkt dat voor ongeveer 8% van de particulier verzekerde
werknemers geen ziektekostenvergoeding wordt gegeven. Ook het onderzoek van Heliview
betreft geen representatieve steekproef: het gaat uitsluitend om bedrijven met een collectief
contract. Ook hier geldt dat de werknemer wel voordeel kan hebben van de collectieve
verzekering in de vorm van een lagere premie dan wanneer een individuele verzekering had
moeten worden afgesloten.

Omdat met name in de zakelijke dienstverlening en de handel relatief veel werknemers niet
onder cao vallen hebben we hierover aanvullende informatie gezocht. Op de website van
Intermediair staan voor een groot aantal functies in deze branches een overzicht van de
arbeidsvoorwaarden. In onderstaande tabel geven we voor een aantal functies weer hoeveel
procent van de werknemers een werkgeversbijdrage ontvangt voor de particuliere
ziektekostenverzekering.
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Tabel 3/2 Percentage van de werknemers die een werkgeversbijdrage ontvangen voor de
particuliere ziektekostenverzekering voor een aantal functies, 2000/2001

Branche functies
Financiële dienstverlening controller accountmanager accountant
% met werkgeversbijdrage 94 100 73
Werving en selectie interne recruiter vestigingsmanager consultant
% met werkgeversbijdrage 86 88 61
IT technisch consultant marketing/salesmanager
% met werkgeversbijdrage 78 82
Consultancy senior consultant
% met werkgeversbijdrage 84
Reclame en marketing marketingconsultant accountantmanager
% met werkgeversbijdrage 62 66
Internet webconsultant accountmanager projectmanager
% met werkgeversbijdrage 100 90 100
Telecom projectmanager accountmanager
% met werkgeversbijdrage 78 59
Fast moving consumer goods
(handel)

projectmanager accountmanager productmanager

% met werkgeversbijdrage 92 79 96
Bron:  www.intermediair.nl/cijfers zijn afkomstig van Bureau Baarda

Uit de cijfers blijkt dat er geen opvallende verschillen zijn tussen cao en niet-cao sectoren.
We kunnen daarom concluderen dat 86% van alle werknemers met een loon boven de
ziekenfondsgrens recht heeft op een werkgeversbijdrage voor de particuliere
ziektekostenverzekering.3

3.3 Hoogte en vorm van de werkgeversbijdrage

Vorm werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage kan in verschillende vormen worden uitgekeerd. De werkgever kan
de bijdrage als een percentage van de premie van de ziektekostenverzekering vaststellen. Een
andere mogelijkheid is om de werkgeversbijdrage als een vast bedrag uit te keren. In de tabel
3/3 staat voor de cao’s met een ziektekostenvergoedingsregeling de wijze waarop deze

                                                
3 Dit cijfer spoort ook met cijfers van de Arbeidsinspectie. Volgens de Arbeidsinspectie

(Arbeidsvoorwaardenonderzoek) kreeg in 1998 11% van de werknemers in het bedrijfsleven een
werkgeversbijdrage en daarnaast nog 5% een fiscale bijtelling (zie blz. 23 voor een toelichting).
Dit is ongeveer 80 à 90% van het totaal aantal werknemers met een loon boven de
ziekenfondsgrens.
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wordt vastgesteld. Het meest gebruikelijk is dat de vergoeding wordt vastgesteld als
percentage van de feitelijk betaalde premie: voor 84% van de werknemers waarvoor een
regeling geldt is de vergoeding afhankelijk van de premie. Een vergoeding in de vorm van
een vast bedrag is minder gebruikelijk: voor 11% van de werknemers waarvoor een regeling
geldt is de vergoeding een vast bedrag. Dit komt vooral voor in de welzijnssector. In een
klein deel van de cao’s (van toepassing op 5% van de werknemers) is de hoogte van de
vergoeding buiten de cao geregeld.

Tabel 3/3 Vorm van de werkgeversbijdrage, in procenten van de werknemers onder cao’s
met een werkgeversbijdrage voor de particuliere ziektekostenverzekering

Sectoren wel bijdrage,
geen % of

bedrag
bekend

percentage vast bedrag totaal

Landbouw, visserij en delfstofwinning 0% 79% 21% 100%
Voedings- en genotmiddelenindustrie 0% 100% 0% 100%
Textiel-, kleding en papierindustrie 0% 100% 0% 100%
(Petro-) chemische industrie 33% 67% 0% 100%
Metaal-, machine- en overige industrie 0% 100% 0% 100%
Bouwnijverheid 0% 100% 0% 100%
Groothandel en reparatie 0% 100% 0% 100%
Detailhandel 0% 80% 20% 100%
Horeca - - - -
Transport, opslag en communicatie 0% 85% 15% 100%
Financiële instellingen 0% 100% 0% 100%
Zakelijke dienstverlening 0% 85% 15% 100%
Gezondheids- en welzijnszorg 0% 57% 43% 100%
Cultuur en overige dienstverlening 33% 48% 19% 100%
Nutsbedrijven 100% 0% 0% 100%

Totaal 5% 84% 11% 100%

Toelichting: Per cao is op basis van CBS cijfers het aantal werknemers met een loon boven de
ziekenfondsgrens geschat (zie bijlage 1) De percentages zijn berekend op basis van dit geschatte aantal
werknemers

Bron: Cao’s, expiratiedatum varieert van 1999 tot 2002.

Uit de gegevens van Hay blijkt dat 86% van de bedrijven een percentage van de premie
vergoeden. Daarvan vergoedt 16%-punt een percentage van de werkelijke premie en 70%-
punt vergoedt een percentage van de premie van een specifiek pakket (met bijvoorbeeld een
bepaalde dekking en/of een bepaald eigen risico) of is de vergoeding gebonden aan een
maximum. 14% van de bedrijven vergoedt een vast bedrag. De bedrijven die een percentage
van de premie van een specifiek pakket vergoeden hebben allemaal een collectief contract.
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Hoogte werkgeversbijdrage

Als een percentage van de premie wordt betaald door de werkgever is dit meestal 50% van
de feitelijk betaalde premie. In de zakelijke dienstverlening (verzekeringsmaatschappijen en
banken) ligt het percentage meestal op 60%. In de grafische industrie bedraagt het
percentage 100%. Gemiddeld over alle cao's waarin de werkgeversbijdrage een percentage
van de premie is bedraagt de vergoeding 56%. Het gaat over het algemeen om bruto
vergoedingen. De werknemer betaalt hier wel belasting over, maar geen premies voor de
werknemersverzekeringen. Netto wordt dus over het algemeen minder dan de helft van de
premie vergoed.

Volgens de cijfers van Heliview betaalt de werkgever gemiddeld 52% van de premie voor de
particuliere ziektekostenverzekering. Dit is inclusief de bedrijven die geen
werkgeversbijdrage betalen en inclusief de bedrijven die een vast bedrag betalen. In het
onderzoek van Heliview is het aantal bedrijven dat geen werkgeversbijdrage betaalt laag,
omdat het gaat om bedrijven met een collectief contract. Slechts 14% van de bedrijven geeft
geen werkgeversbijdrage. Wanneer we alleen kijken naar de bedrijven die een
werkgeversbijdrage betalen dan bedraagt deze gemiddeld 60% van de premie. De cijfers van
Hay komen overeen met de cijfers uit de cao's en de cijfers van Heliview.

Maximum werkgeversbijdrage

Voor 46% van de particulier verzekerde werknemers waarvoor een werkgeversbijdrage is
afgesproken in de cao is deze gebonden aan een maximum. Meestal is dat het maximum dat
ook voor ziekenfondsverzekerden geldt (1832 euro per jaar in 2000). Soms gelden lagere
bedragen, maar soms ook hogere (bijvoorbeeld 70% van 2 keer de maximumbijdrage in de
ziekenfondswet in de cao voor de tentoonstellingsbouw). De gemiddelde werkgeversbijdrage
is 923 euro (zie tabel 4/2). De werkgeversbijdrage voor een gezin met twee kinderen is
volgens Hay ongeveer 1400 euro. Het maximum zal dus zelden bereikt worden.

Verzekerd pakket

In de meeste cao's wordt een zekere beperking gesteld aan het verzekerde pakket. Over het
algemeen wordt aangesloten bij de dekking van het ziekenfonds.

Uit de inventarisatie van Hay blijkt dat bij 90% van de bedrijven die een percentage van de
premie vergoeden de huisarts mag worden meeverzekerd en bij 22% van de bedrijven de
tandarts. 31% van de bedrijven kent een maximum eigen risico in het verzekerde pakket en
bij 5% van de bedrijven kunnen werknemers niet kiezen voor een eigen risico.
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Extra vergoedingen

Een aantal cao’s (bijvoorbeeld de cao’s voor de thuiszorg, Achmea, Hema) regelen ook een
tegemoetkoming in de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering. Deze geldt dan
ook voor ziekenfondsverzekerden.

In de cao’s in de vervoerssector wordt vaak apart geregeld hoe de ziektekosten worden
vergoed van de werknemers die in het buitenland ziek worden. Ook in de cao voor Akzo is
dit geregeld.

MOOZ/WTZ

In de cao's wordt voor 54% van de particulier verzekerde werknemers waarvoor een
werkgeversbijdrage geldt expliciet genoemd dat deze ook van toepassing is op de wettelijke
bijdragen. Uit de telefonische interviews blijkt dat ook wanneer dit niet expliciet in de cao
staat, het vergoedingspercentage ook wordt toegepast op de wettelijke bijdragen.

Uit het onderzoek van Hay blijkt als een vergoeding als percentage van de premie wordt
toegekend 98% van de bedrijven dit ook toepast op de wettelijke bijdragen.

3.4 De kring van rechthebbenden

Gezinsleden

87% van de door Heliview geënquêteerde bedrijven biedt de particulier verzekerde
werknemers de mogelijkheid ook hun gezinsleden mee te verzekeren. We gaan ervan uit dat
dan ook de werkgeversbijdrage van toepassing is. 13% van de bedrijven biedt de
mogelijkheid niet. Vooral in kleinere bedrijven is de collectieve verzekering uitsluitend
toegankelijk voor werknemers. Naar schatting kan volgens de Heliview enquête 8% van de
werknemers hun gezinsleden niet meeverzekeren op het collectief contract. Volgens de
cijfers van Hay kent slechts 1% van de bedrijven een regeling waarbij de gezinsleden niet
kunnen worden meeverzekerd.

Volgens de CPZ enquête krijgen in 1 van de 15 contracten particulier verzekerde
werknemers geen werkgeversbijdrage voor hun gezinsleden. Dit contract kent een
werkgeversbijdrage in de vorm van een vast bedrag, terwijl in de overige contracten een
percentage van de premie wordt vergoed.

In de cao's staat voor 62% van de werknemers expliciet dat de werkgeversbijdrage ook van
toepassing op de particuliere ziektekostenverzekering van gezinsleden, als deze op dezelfde
polis staan. Soms wordt expliciet vermeld dat dit alleen mogelijk is als de werknemer
kostwinner is of als de partner geen inkomen heeft. Uit de telefonische interviews blijkt dat
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ook als er niets expliciet in de cao staat de premie voor gezinsleden toch vergoed kan
worden.

De bepalingen over kinderen zijn in cao’s zeer verschillend. Soms wordt de bijdrage
verstrekt voor maximaal 1 kind, soms maximaal 2 kinderen en soms maximaal 3 kinderen.
Anderzijds wordt soms vanaf het tweede kind niet een deel van de premie vergoedt maar de
gehele premie. Wat de leeftijd betreft wordt soms alleen voor kinderen betaald als zij jonger
zijn dan 16 of 18. Maar het komt ook voor dat voor kinderen tussen 18 en 27 jaar, met een
studentenpolis, ook een bijdrage wordt betaald.

Deeltijd

Over hoe de werkgeversbijdrage bepaald wordt voor deeltijdwerkers is weinig informatie te
vinden in de cao-bepalingen. In een aantal cao’s wordt gezegd dat de werkgeversbijdrage
bepaald wordt naar rato van het aantal gewerkte uren. Wij hebben dit voor vier cao’s
gevonden. Drie van de cao’s vallen in de non-profit sector en een in de sector textiel-,
kleding- en papierindustrie. Ook hebben sommige werknemers alleen recht op de
werkgeversbijdrage wanneer zij meer dan de helft van een kalenderjaar gewerkt hebben.
Deze bepalingen zijn vooral bedoeld te voorkomen dat een werknemer die meerdere
parttime banen heeft meerdere keren de werkgeversbijdrage krijgt. In de praktijk zullen
kleine deeltijdwerkers die één baan hebben geen werkgeversbijdrage voor de particuliere
ziektekostenverzekering ontvangen omdat zij over het algemeen ziekenfondsverzekerd
zullen zijn.

Ex-werknemers

Uit het FNV onderzoek blijkt dat bij nagenoeg alle collectieve contracten de particuliere
ziektekostenverzekering zonder medische selectie op collectieve of individuele basis kan
worden voortgezet. Bij vervroegde uittreding kent 96% van de contracten de mogelijkheid
collectief verzekerd te blijven. Bij uitstroom naar de WAO is dat 55%. Bij verandering van
baan of ontslag kan de werknemer niet in het collectieve contract blijven, maar wel zonder
medische selectie de verzekering op individuele basis voortzetten. Uit het onderzoek van
CPZ blijkt dat in 90% van de contracten ook 65-plussers meeverzekerd konden blijven.

Voortzetting van de deelname aan het collectieve contract wil nog niet zeggen dat ook de
werkgeversbijdrage wordt doorbetaald. We hebben een beperkt aantal cao's hierop bekeken
en daaruit de indruk gekregen dat de werkgeversbijdrage aan Vutters wordt doorbetaald,
conform de doorbetaling van de werkgeversbijdrage aan de premie ziekenfondswet.
Tweederde van de CPZ collectiviteiten en personeelsfondsen blijft ook voor 65-plussers de
werkgeverbijdrage betalen.
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3.5 De wijze van uitbetaling

Over de wijze van uitbetaling is zeer weinig bekend in de cao-bepalingen. Zodra een vast
bedrag uitgekeerd wordt aan de werknemer dan staat er altijd expliciet bij dat het gaat om
een netto uitkering. We gaan ervan uit dat wanneer een percentage van de premie vergoed
wordt dit bruto wordt uitbetaald. Uit gegevens van de Arbeidsinspectie blijkt dat van de
particulier verzekerde werknemers die een werkgeversbijdrage krijgen tweederde dit als
bijdrage krijgt, terwijl eenderde een fiscale bijtelling krijgt voor de bijdrage (zie noot 3). Dit
betekent dat voor eenderde van de werknemers met een bijdrage de werkgever de premie
betaalt en een deel van de premie in rekening brengt bij de werknemer. Omdat het bruto
loon daardoor lager is dan in de situatie dat de werknemer zelf de premie betaalt en een
bijdrage daarvoor krijgt van de werkgever, past de belastingdienst een fiscale bijtelling toe.
Voor de CPZ fondsen is dit vrijwel altijd zo geregeld (bron: interview met CPZ).

Als de werkgever een bijdrage betaalt voor een fictief pakket dan hoeft de werkgever niet de
polis aan de werkgever te laten zien. Dit kan alleen wanneer sprake is van een collectief
contract omdat de werkgever dan precies weer hoe hoog de premies zijn bij een bepaalde
dekking en eigen risico. Als de werkgever een percentage betaalt van de werkelijke premie zal
de werknemer de polis moeten overleggen. Dit staat soms expliciet in de cao.

In alle cao's in de metaalnijverheid staat dat de werkgeversbijdrage in de vorm van een
salarisverhoging kan worden uitgekeerd. Letterlijk luidt de bepaling:

1. De werkgever verstrekt op het tijdstip dat voor een werknemer de deelneming aan de
verplichte ziekenfondsverzekering eindigt, aan hem een bijslag op het salaris als
tegemoetkoming in de kosten voor een ziektekostenverzekering indien en voor zover
hem niet een zodanige toeslag eerder was verstrekt.
2. De bijslag als bedoeld in lid 1 bedraagt de helft van de kosten van de door de
werknemer gesloten verzekering, zulks tot ten hoogste een bedrag overeenkomend met
het werkgeversdeel in de voor de werknemer tot dan geldende ziekenfondspremie.
3. Het bepaalde in lid 1 geldt indien en voor zover hierin niet op andere wijze is voorzien.
Aantekeningen:
1. De voorziening in lid 3 is elke maatregel dus ook een voor dit doel door de werkgever
verstrekte extra salarisverhoging.
2. Voor 1997 bedraagt de werkgeversbijdrage Ziekenfondswet maximaal f 2.882,61 per
jaar.
3. Voor de toeslagen die na 1 januari 1981, op welke wijze dan ook, zijn verstrekt, dient
de werkgever deze verstrekking aan te kunnen tonen.

Uit de telefonische interviews blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat dit gebeurt omdat dan
meer sociale lasten moeten worden afgedragen. De werkgeversbijdrage voor de particuliere
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ziektekostenverzekering is wel fiscaal belast, maar is vrijgesteld van heffing van de premies
voor de werknemersverzekeringen.

We hebben al gezien dat in een beperkt aantal bedrijven wel een collectief contract wordt
afgesloten, maar geen werkgeversbijdrage wordt betaald. Werknemers kunnen dan wel
voordeel hebben in de vorm van een lagere premie.

3.6 Conclusie

Van de particulier verzekerde werknemers die onder een cao vallen heeft 86% recht op een
werkgeversbijdrage voor de particuliere ziektekostenverzekering. Meestal vergoeden
werkgevers de helft van de premie. Soms wordt 60% van de premie betaalt, of een vast
bedrag. De werkgeversbijdrage bedraagt gemiddeld ongeveer 56% van de premie. Onder
premie verstaan werkgevers vrijwel altijd ook de wettelijke bijdragen. De werkgeversbijdrage
is meestal gemaximeerd tot de maximumbijdrage die ook geldt voor
ziekenfondsverzekerden. Voor naar schatting 92% van de werknemers geldt de
werkgeversbijdrage ook voor de premie van de ziektekostenverzekering voor gezinsleden, als
deze op dezelfde polis staan.

Als er sprake is van een procentuele bijdrage dan wordt de bijdrage bruto uitbetaald, of de
premie wordt door de werkgever betaald, en werknemersbijdrage wordt ingehouden op het
salaris. Vaste bedragen worden netto uitbetaald. Bijdragen in de vorm van een
salarisverhoging komen nauwelijks voor. In een zeer beperkt aantal collectieve contracten
wordt geen werkgeversbijdrage betaald; het voordeel voor de werknemer ligt dan alleen in
een mogelijk lagere premie.
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4 Kosten van de regeling voor de werkgever

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 en 3 is ingegaan op de aard en vormgeving van de regeling. Nu rest de vraag
hoeveel dergelijke regelingen de werkgever kosten. In dit hoofdstuk wordt deze vraag
beantwoord. Daarvoor wordt in paragraaf 2 onderzocht wat de werkgever bijdraagt aan de
ziektekostenpremies die zijn particulier verzekerde werknemers maken. In paragraaf 3 wordt
onderzocht wat de werkgevers nu in zijn totaliteit bijdragen (het macroniveau).

4.2 Werkgeversbijdrage per werknemer

Om de werkgeversbijdrage per werknemer vast te stellen hebben we eerst bepaald hoeveel
werknemers gemiddeld betalen voor hun particuliere ziektekostenverzekering. Gegevens
over de premie hebben we opgevraagd bij Vektis. In onderstaande tabel zijn deze cijfers
weergegeven.

Tabel 4/1 Aantal meeverzekerde gezinsleden en gemiddelde premie particuliere
ziektekostenverzekering voor hoofdverzekerden van 18-65 jaar, excl. MOOZ
en WTZ, per 1-7-2000

Individueel
verzekerde

Verzekerde
op collectief

contract

Totaal

Percentage hoofdverzekerden die alleen een partner hebben
meeverzekerd

13,0% 15,8% 14,5%

Percentage hoofdverzekerden die alleen kinderen hebben
meeverzekerd

11,5% 16,0% 13,8%

Percentage hoofdverzekerden die partner én kinderen
hebben meeverzekerd

12,4% 17,4% 14,9%

Gemiddeld aantal meeverzekerde partners* 0,27 0,33 0,29
Gemiddeld aantal meeverzekerde kinderen* 0,46 0,71 0,61
Gemiddeld aantal meeverzekerde gezinsleden per
hoofdverzekerde

0,73 1,04 0,9

Gemiddelde maandpremie per hoofdverzekerde in euro’s 60,54 67,91 64,69
Gemiddelde premie voor meeverzekerde gezinsleden per
hoofdverzekerde

44,88 42,44 43,30

Totale gemiddelde maandpremie per hoofdverzekerde 93,43 111,97 103,85
Bron: Vektis/ *bewerking SEO

In 29% van de contracten is de partner meeverzekerd en ook in 29% van de contracten zijn
kinderen meeverzekerd. Als er kinderen zijn meeverzekerd, zijn dit er gemiddeld iets meer
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dan twee. De maximumleeftijd van de kinderen is afhankelijk van de polisvoorwaarden, zie
paragraaf 3.4.

De premie voor een collectief contract ligt hoger dan de premie voor een individueel
contract (111,97 euro om 93,43 euro, exclusief MOOZ en WTZ). Dit wordt veroorzaakt
door twee redenen. Ten eerste hebben werknemers die onder een collectief contract vallen
vaker een partner en kinderen meeverzekerd. Ten tweede is de premie voor een
hoofdverzekerde hoger als er een collectief contract is afgesloten. Wellicht hebben collectief
verzekerden een lager eigen risico of een uitgebreider pakket, omdat zij doorgaans ca. de
helft van de premie vergoed krijgen. Ook kan meespelen dat bij de individueel verzekerden
studenten zitten met een lagere premie.

Uit data van Vektis volgt dat de premie per jaar gemiddeld 1693,50 euro is (inclusief MOOZ
en WTZ in 2000) 4.

In tabel 4/2 geven we de gemiddelde werkgeversbijdrage weer per sector.

Tabel 4/2 Bruto werkgeversbijdrage per werknemer aan de particuliere
ziektekostenpremie per sector (in euro’s), 2000

Sectoren Procentuele bijdrage Bijdrage als vast
bedrag (euro)

Bijdrage gemiddeld
(euro)

Landbouw, visserij en delfstofwinning 50% 847
Voedings- en genotmiddelenindustrie 52% 877
Textiel-, kleding en papierindustrie 83% 1.399
(Petro-) chemische industrie 50% 847
Metaal-, machine- en overige industrie 51% 856
Bouwnijverheid 50% 847
Groothandel en reparatie 50% 847
Detailhandel 50% 847
Horeca 0
Transport, opslag en communicatie 46% 796
Financiele instellingen 60% 1.010
Zakelijke dienstverlening 50% 851
Gezondheids- en welzijnszorg 67% 2000 1.501
Cultuur en overige dienstverlening 72% 1.214
Nutsbedrijven 50% 847

Totaal 923

Bron: Vektis/cao’s, bewerking SEO

                                                
4 Berekend als 12*maandpremie+ 1,29 wettelijke bijdragen volw (=280,44 euro) +0,61*wettelijke

bijdragen kind (=140,22 euro)
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In de eerste kolom in tabel 4/2 is de bijdrage zoals deze is vastgesteld in cao’s weergegeven.
Er is verondersteld dat dit een bruto bijdrage is. In de cao’s zijn nauwelijks bepalingen
opgenomen over dit punt en als er bepalingen zijn opgenomen is er sprake van een bruto
bijdrage.

Alleen in de gezondheids- en welzijnszorg ontvangt een substantieel aantal particulier
verzekerde werknemers een vast bedrag in plaats van een procentuele bijdrage in de premie.
Voor deze sector is daarom ook dit vaste bedrag berekend, op basis van de aantallen
meeverzekerde gezinsleden zoals in tabel 4/1 vermeld.5 In de cao’s staat altijd vermeld dat
het in dit geval een netto bijdrage betreft. Omdat werknemers die meer verdienen veelal
onder het 42%-tarief vallen, is de in de cao vermelde bijdrage vermenigvuldigd met 1.42.
Opmerkelijk is dat de bijdrage die werkgevers betalen in deze situatie gemiddeld hoger is dan
de gemiddelde premie die werknemers betalen. Netto bedraagt de vergoeding voor de
werknemer ongeveer 80% van de premie.

In de laatste kolom is de procentuele bijdrage omgerekend naar een bedrag op basis van de
gemiddelde premie voor een particuliere verzekering, inclusief MOOZ en WTZ. Voor de
gezondheidszorg is een gemiddelde genomen van de procentuele bijdrage en de bijdrage als
vast bedrag, gewogen naar aantallen werknemers. De totale gemiddelde bijdrage die
werkgevers betalen bedraagt 923 euro per werknemer die een vergoeding ontvangt.

In het Heliview onderzoek is ook gevraagd naar de kosten van de werkgever per werknemer.
Gemiddeld komt Heliview tot een gemiddelde werkgeversbijdrage van 920 euro per jaar per
collectief verzekerde werknemer.6

4.3 Werkgeversbijdrage op macroniveau

De bedragen in tabel 4/2 hebben betrekking op de werkgeversbijdrage die de werkgevers
betalen die een regeling hebben getroffen. Er zijn echter ook werkgevers die helemaal niets
bijdragen aan de ziektekostenpremie van particulier verzekerde werknemers. Om tot een
macrobedrag te komen gaan we ervan uit dat in de bedrijven die niet onder een cao vallen
evenveel werknemers recht hebben op een werkgeversbijdrage als in bedrijven die wel onder
een cao vallen. Het aandeel werknemers dat recht heeft op een werkgeversbijdrage is
weergegeven in tabel 3/1.

                                                
5 Berekend als 1,29*bijdrage voor volwassenen+0,61* bijdrage kind
6 Bron: Heliview, tabel 58. De gemiddelde kosten van de collectieve verzekering bedragen volgens

Heliview  3898.30 gulden per werknemer, waarvan de werkgever gemiddeld 52% vergoed.
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Om tot een macroschatting te komen is de volgende stap om te onderzoeken hoeveel
werknemers er in aanmerking komen voor de regeling, ofwel hoeveel werknemers hebben
een inkomen boven de loongrens. De loongrens wordt bepaald op basis van het vaste loon,
inclusief vakantietoeslag, maar exclusief overwerk en andere niet vaste loonbestanddelen. De
peildatum is 1 november. Als op dat moment het loon boven die loongrens ligt dan moet de
werknemer zich op 1 januari van het jaar daarop particulier verzekeren. Deze cijfers hebben
we opgevraagd bij het CBS.7

In tabel 4/3 zijn de aantallen gegeven. In kolom A is het totaal aantal werknemers per sector
weergegeven.8 Kolom B geeft aan hoeveel werknemers er zijn met een loon boven de
loongrens als percentage van het totaal aantal werknemers. In kolom C staat het aantal
werknemers met een loon oven de loongrens. In de sector bedrijven hadden in 2000 in
totaal 1,3 miljoen werknemers een loon boven de loongrens.9 In kolom D is het aandeel
werknemers met een werknemersbijdrage voor de particuliere ziektekostenverzekering
weergegeven (zie ook tabel 3/1). In kolom E is het resultaat van de berekening weergegeven:
berekend als: kolom C*kolom D*werkgeversbijdrage (zie tabel 4/2).

                                                
7 Het CBS heeft de berekening gemaakt op basis van de Enquete Werkgelegenheid en Lonen (EWL).

Als loon is gerekend het maandloon december*12 (excl. overwerk)*1,08. Het loon is vergeleken
met de loongrens 2001 (29.813 euro). De EWL is een kwartaalstatistiek: november is niet
beschikbaar.

8 Cijfers betreffen het aantal banen (bron CBS/EWL) gecorrigeerd voor werknemers met meerdere
banen door van de deeltijdbanen 10% af te trekken.

9Dit cijfer betreft banen met een loon boven de loongrens (niet gecorrigeerd voor werknemers met
meerdere banen)
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Tabel 4/3 Kosten voor werkgevers, in mln. euro’s, 2000

Sectoren aantal werk-
nemers

(x 1.000)

%werkn
boven

loongrens

 aantal werkn
boven

loongrens
(x 1.000)

%werkn met
werkgevers-

bijdrage

kosten werk-
gever

(mln. euro’s)

A B C D E

Landbouw, visserij en delfstofwinning 102 17% 17 18% 3
Voedings- en genotmiddelenindustrie 135 30% 40 92% 32
Textiel-, kleding en papierindustrie 148 33% 49 97% 66
(Petro-) chemische industrie 105 50% 52 100% 44
Metaal-, machine- en overige industrie 504 28% 141 93% 112
Bouwnijverheid 375 29% 107 100% 91
Groothandel en reparatie 530 30% 160 100% 135
Detailhandel 567 6% 33 18% 5
Horeca 229 5% 12 0% 0
Transport, opslag en communicatie 417 28% 115 71% 65
Financiele instellingen 252 45% 114 100% 115
Zakelijke dienstverlening 1.038 29% 297 55% 138
Gezondheids- en welzijnszorg 793 15% 118 100% 177
Cultuur en overige dienstverlening 241 23% 55 80% 54
Nutsbedrijven 34 71% 24 100% 20
Totaal 5.469 24% 1.334 86% 1.058
Bron: CBS/bewerking SEO

De kosten voor de werkgevers bedragen dus ongeveer 1,1 miljard euro in het jaar 2000.

Bij de berekening passen de volgende kanttekeningen:
1. In de berekening is uitgegaan van de volledige gezinspremie. Het aantal personen

waarvoor de werkgever een bijdrage betaalt hoeft echter niet gelijk te zijn aan het aantal
mensen op de polis. Er is geen rekening gehouden met het gegeven dat de
werkgeversbijdrage niet altijd van toepassing is op de premie voor meeverzekerde
gezinsleden (zie paragraaf 3.4). Het zal echter voorkomen dat als de bijdrage niet van
toepassing is op de premie voor gezinsleden dat zij zich bij een andere
verzekeringsmaatschappij verzekeren: het aantal meeverzekerde gezinsleden op de polis
wordt daardoor lager. Dit effect is wel meegenomen in de berekening omdat deze
gebaseerd is op de feitelijke aantal meeverzekerde gezinsleden. Anderzijds is er geen
rekening mee gehouden dat een partner niet op dezelfde polis staat als de
hoofdverzekerde, maar de werknemer wel een bijdrage ontvangt voor de partner. Per
saldo zal vermoedelijk sprake zijn van een geringe overschatting van de kosten.

2. In de berekening is uitgegaan van de feitelijke premie, zoals opgegeven door Vektis. Een
aanzienlijk aantal bedrijven betaalt echter een werkgeversbijdrage gebaseerd op de
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premie voor een fictief pakket. Deze premie hoeft niet overeen te komen met de
feitelijke premie. De werknemer kan bijvoorbeeld voor een hoger eigen risico kiezen,
waardoor de premie lager is dan de premie waarop de vergoeding is gebaseerd.
Anderzijds kan de werknemer ook een wat uitgebreider pakket kiezen dan het pakket
dat de werkgever vergoedt.

3. In de berekening is geen rekening gehouden met Vutters die een bijdrage krijgen. Uit de
verschillende bronnen blijkt (zie paragraaf 3.4) dat als een werknemer een bijdrage krijgt
voor de particuliere ziektekostenverzekering dat deze meestal wordt voortgezet nadat de
werknemer met de vut is. In Nederland waren er in de sector bedrijven op 31 december
2000 117.000 personen met een VUT-uitkering of vervroegd pensioen. Daarvan zullen
naar schatting 30.000 personen een bijdrage ontvangen voor de particuliere
ziektekostenverzekering. Door geen rekening te houden met deze groep onderschatten
we de kosten met ongeveer 30 miljoen euro.

4. In de berekening zijn we uitgegaan van het aantal particulier verzekerde werknemers dat
volgens de cao recht heeft op een werkgeversbijdrage (in totaal 86% van de particulier
verzekerde werknemers onder cao). Dit is voor de cao-sector een ondergrens:
werkgevers kunnen wel meer betalen dan in de cao staat maar nooit minder. Uit de
telefonische interviews blijkt dat ook wanneer er niets in de cao staat soms toch een
werkgeversbijdrage wordt gegeven. Op basis van de  telefonische interviews kan geen
kwantitatieve schatting worden gemaakt hoe vaak dit voorkomt. De veronderstelling dat
in de niet-cao sectoren even vaak als in de cao-sectoren een werkgeversbijdrage wordt
betaald kan zowel een onderschatting als een overschatting inhouden. Naar verwachting
is de schatting dat 86% van de particulier verzekerde werknemers een
werkgeversbijdrage ontvangt  redelijk robuust, vooral omdat deze goed spoort met de
gegevens van de Arbeidsinspectie.

4.4 Conclusie

86% van de particulier verzekerde werknemers ontvangt een werkgeversbijdrage voor de
ziektekostenverzekering van gemiddeld 56% van de premie (inclusief wettelijke bijdragen).
Uitgaande van deze percentages en schattingen van de gemiddelde premie die werknemers
betalen voor hun ziektekostenverzekering en het aantal werknemers dat particulier verzekerd
is komen we op een gemiddelde werkgeversbijdrage van ongeveer 923 euro per werknemer
die een bijdrage ontvangt (voor gemiddeld 1,3 volwassenen en 0,6 kinderen) en een totale
macrobijdrage van werkgevers in de ziektekosten van rond de 1,1 miljard euro in 2000.
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Bijlage 1 Cao-bepalingen

WerkgeversbijdrageCao naam Werknemer
onder cao

% boven
loongrens

Geen
werkgevers-

bijdrage wel bijdr.,
geen % of

bedrag

percentage vast bedrag,
netto per

maand

Maximale
werkgever

sbijdrage

Incl.
wettelijke
bijdragen

afhankelijk
van

arbeidsduur

Ook
gezinsleden

Bepaling
over

collectief
contract

Werkg.bijdr
gebonden

aan
coll.contr.

Landbouw, visserij en
delfstofwinning

83630

Bloembollenbedrijf 5750 17% x
Paddestoelen (champignons) 4650 17% x
Boomkwekerij 4920 17% x
Landbouw 12710 17% x
Tuinbouw 28320 17% x
Hoveniersbedrijf 12000 17% 50% 1832
Rundveeverbetering 3280 17% 1832 p.j.bruto 1832
Landbouwwerktuigen
exploiterende ondern.

12000 17% x

Voedings- en
genotmiddelenindustrie

68606

Vleeswarenindustrie 4135 30% 50% 1832
Zuivelindustrie (+hp) 8000 30% 50% x x
Graanbe- en verwerkende
bedrijven

5900 30% x

Bakkersbedrijf 31500 30% 50% 1361
Suikerwerk en chocolade
(Snoep)

5385 30% 60% 1832 x x x
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WerkgeversbijdrageCao naam Werknemer
onder cao

% boven
loongrens

Geen
werkgevers-

bijdrage
wel bijdr.,
geen % of

bedrag

percentage vast bedrag,
netto per

maand

Maximale
werkgever

sbijdrage

Incl.
wettelijke
bijdragen

afhankelijk
van

arbeidsduur

Ook
gezinsleden

Bepaling
over

collectief
contract

Werkg.bijdr
gebonden

aan
coll.contr.

Coffee and Tea DE 3046 30% 50% x x x x
Suikerverwerkende industrie 6640 30% 60% 1832 x x x
Unilever 4099 30% 50% x x x
Heineken 4000 30% 50% x x x
Textiel-, kleding en
papierindustrie

98948

Textielindustrie 10000 20% 50% x x x x
Confectie-industrie 10000 20% 60% 2565
Timmerfabrieken 8500 29% 50% 1832 x x
Houtverwerkende industrie 3730 29% x
Kartonnage en Flexibele
Verpakkingsbedr.

7500 29% 50% 1832

Boeken- en tijdschriften
uitgeverijbed.

7500 40% 50% 1968 x x x x x

Grafi Media 51718 40% 100% 1832 x
(Petro-) chemische industrie 21420
Akzo Nobel Chemicals BV 3246 50% 50% x x x
Akzo Nobel Nederland HP 4070 50% 50% x x x
Akzo Nobel Pharma 3974 50% 50% x x x
DSM Limburg 7100 50% x x
Acordis/Teijin 3030 50% 50% x x x
Metaal-, machine- en overige
industrie

505781

Betonproduktenindustrie 11500 29% x 1832 x
MN, Elektrotechnisch bedrijf 60000 38% 50% 1832 x



33
33

WerkgeversbijdrageCao naam Werknemer
onder cao

% boven
loongrens

Geen
werkgevers-

bijdrage
wel bijdr.,
geen % of

bedrag

percentage vast bedrag,
netto per

maand

Maximale
werkgever

sbijdrage

Incl.
wettelijke
bijdragen

afhankelijk
van

arbeidsduur

Ook
gezinsleden

Bepaling
over

collectief
contract

Werkg.bijdr
gebonden

aan
coll.contr.

Metaal/Elektro technische
industrie

164000 38% 50% 1832 x x x x

Corus (vh Hoogovens) 15185 54% 60% x x x
MN, Metaalbewerking 100500 26% 50% 1832
Inform., Comm. en
Kantoorben. technologie (ICK)

11800 38% x

Océ 4100 38% 50%
Philips - A 20000 38% 50% x x
Philips - B 14000 38% 50% x x
MN, Carosseriebedrijf 14408 27% 50% 1832
Meubelindustrie en
meubileringsbedrijven

16188 18% x

Sociale Werkvoorziening 90000 6% 50% 1832
Bouwnijverheid 264978
Bouw - UTA Uitvoerend,
technisch en adm.

38000 28% 50% 1832 x x x

Bouwbedrijf 130000 28% 50% 1832 x x x
MN, Loodgieters, fitters, cv 56625 28% 50% 1832
Schilders-, afwerkings- en
glaszetbedrij

27905 28% 50% 1832 x x x

Stukadoors, afbouw, terrazzo 12448 28% 50% 1832 x x x
Groothandel en reparatie 170728
Motorvoertuigen, tweewielers 78600 18% 50% 1832
Banden en Wielenbranche 6678 18% 50% x x
AGF Groothandel 6100 29% 50%
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WerkgeversbijdrageCao naam Werknemer
onder cao

% boven
loongrens

Geen
werkgevers-

bijdrage
wel bijdr.,
geen % of

bedrag

percentage vast bedrag,
netto per

maand

Maximale
werkgever

sbijdrage

Incl.
wettelijke
bijdragen

afhankelijk
van

arbeidsduur

Ook
gezinsleden

Bepaling
over

collectief
contract

Werkg.bijdr
gebonden

aan
coll.contr.

Groothandel levensmidd, zoet
en tabak

12300 24% 50% 1622 x

Groothandel in Textielgoederen
en aanver

6550 33% 50% 1832

Technische Groothandel 47000 40% 50% 1832 x
Houthandel 6500 33% 50% 1832
Groothandel bouwmaterialen 7000 33% 50% 1832 x
Detailhandel 446382
Ver.Grootwinkelbedr. Textiel 20000 5% x x
Verord. arbeidsvoorw. detailh. 6700 6% x
Hema & HP 10000 5% 50% 1832 x x x x
Vroom & Dreesman 15000 5% 50% x
Koninklijke Bijenkorf Beheer 5000 5% 50% 1832 x x x x
Grootwinkelbedrijven Levensm. 120000 5% x x
Levensmiddelenbedrijf (detail) 58000 4% x
Slagersbedrijf 12000 4% 50% 1832 x x
AGF Detailhandel 8800 4% x
Drogisterij-branche 15750 7% 1832 p.j. bruto
Apotheken 14270 7% 50% 2382
Doe Het Zelf 14700 7% x
Elektrotechnische Detailhandel 11500 7% 50% 1832
Bloemen en Plantendetailhandel 15000 7% x
Schoenendetailhandel 9000 7% x
Boekhandel 5500 7% 50% 1832 x x x x
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WerkgeversbijdrageCao naam Werknemer
onder cao

% boven
loongrens

Geen
werkgevers-

bijdrage
wel bijdr.,
geen % of

bedrag

percentage vast bedrag,
netto per

maand

Maximale
werkgever

sbijdrage

Incl.
wettelijke
bijdragen

afhankelijk
van

arbeidsduur

Ook
gezinsleden

Bepaling
over

collectief
contract

Werkg.bijdr
gebonden

aan
coll.contr.

Gemengde en Speelgoedbr. 15500 7% x
IKEA 2500 5% 50% x
Tuincentra 8000 7% x
Wonen 21000 7% x
MODE / Mitex 51650 7% x
Videobranche 3812 7% x
Kappersbedrijf 18400 7% x
Horeca 313260
Horecabedrijf 296260 5% x
Verblijfsrecreatie 17000 5% x
Transport, opslag en
communicatie

371165

Nedtrain (vh ns materieel en
techn.onder

4000 46% 55% x x x x

NS Reizigers 11000 46% 55% 50% x x
Sociale Eenheid NS 23000 46% 55% 50% x x
Beroepsgoederenverv. o.d. weg
en verhuur

95000 13% x

Goederenvervoer (KNV) 20000 13% x x
Selektvracht 5500 13% 50% x x x x
Besloten Busvervoer 8700 13% x
Openbaar Vervoer 15600 46% x x x

Taxivervoer 19500 13% x
KLM cabinepersoneel 6720 42% 32 p.m. netto 1935 x x x x
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WerkgeversbijdrageCao naam Werknemer
onder cao

% boven
loongrens

Geen
werkgevers-

bijdrage
wel bijdr.,
geen % of

bedrag

percentage vast bedrag,
netto per

maand

Maximale
werkgever

sbijdrage

Incl.
wettelijke
bijdragen

afhankelijk
van

arbeidsduur

Ook
gezinsleden

Bepaling
over

collectief
contract

Werkg.bijdr
gebonden

aan
coll.contr.

KLM grondpersoneel 16530 42% 33 p.m. netto 1935 x x x x
Europe Combined Terminals
BV

2200 42% 50% 2198 x x

Van Gend en Loos 3400 13% 60% x x x x
Reisbranche 14356 42% 50% 1832
ANWB 3859 42% 60% x x x x
KPN 36500 24% 40% x x x
KPN callcenters 4000 24% 40% x x x
Postkantoren 4200 24% 40% x x x
TPG 68000 24% 40% x x x
Zaterdagbestellers 12500 0% x
Financiele instellingen 192027
ABN/AMRO 36388 46% 60% x x x x
Bankbedrijf 10000 46% 60% x x x x
Fortis Bank 10350 46% 60% x x x x
ING Groep 33900 46% 60% x x
Rabobank 45000 46% 60% x x x x
Achmea 10089 50% 60% x x x
Verzekeringsbedrijf
Buitendienst

3500 50% 60% x x x x

Verzekeringsbedrijf
Binnendienst

27000 50% 60% x x

Centraal Beheer Apeldoorn 2800 50% 60% x x
SNS Reaal 6000 50% 60% x x x x
Zorgverzekeraars 7000 50% 50% x x
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WerkgeversbijdrageCao naam Werknemer
onder cao

% boven
loongrens)

Geen
werkgevers-

bijdrage
wel bijdr.,
geen % of

bedrag

percentage vast bedrag,
netto per

maand

Maximale
werkgever

sbijdrage

Incl.
wettelijke
bijdragen

afhankelijk
van

arbeidsduur

Ook
gezinsleden

Bepaling
over

collectief
contract

Werkg.bijdr
gebonden

aan
coll.contr.

Zakelijke dienstverlening 512000
Woningcorporaties 23000 38% 50% x x x
PinkRoccade(Bravo) 6000 57% 50% x x x
Atos Origin 5970 57% 147 p.m. netto

voor gezin
x x x x

Architectenbureaus 5500 50% 50% 1832 x
Getronics Holding Nederland
BV

6000 57% 50% x

ABU: Uitzendkrachten 280000 3% x
ABU: Vast 15000 3% 60% 1832
Start (eigen personeel) 3500 3% 50% x x
Beveiliging Particulier 23000 24% x
Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf

150000 3% x

Gezondheids- en
welzijnszorg

733100

Geestelijke Gezondheidszorg 60000 25% 67% x x x x
Ziekenhuizen 170000 22% 67% x x x x
Gehandicaptenzorg 90000 25% 67% x x x x
Huisartsenzorg (vh doktersass.) 10500 25% 67% x
Jeugdhulpverlening 14600 10% 69 p.m. netto x x
Thuiszorg 115000 25% 65 p.m. netto x x x x
Verpl. & Verz. tehuizen I en IIB 200000 10% 79 p.m. netto x x x
Kinderopvang 33000 10% 69 p.m. netto x
Welzijnswerk 40000 10% 65 p.m. netto x
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onder cao

% boven
loongrens
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Werkg.bijdr
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Cultuur en overige
dienstverlening

32800

Openbare Bibliotheken 9000 25% x
Kunstzinnige vorming 5300 25% 60 p.m. netto x x
Werkgeversorganisaties in de
sport

2333 31% 100% 1832 x

werkgeversopganisaties in de
sport regeling NOC*NSF

2333 31% 50% x x x x

werkgeversopganisaties in de
sport regeling KNVB

2333 31% 60% x

Holland Casino speltechnische
werknemers

2250 25% 50% x x x

Holland Casino overig personeel 2250 25% 100% x x x
Linnenverhuur- en Wasserij-
bedr. en Textielreinigingsbedr.

7000 24% x

Nutsbedrijven 41500
Energie- en Nutsbedrijven 35000 72% x x
Waterleidingbedrijven (WWB) 6500 72% x x x x


