SOCIALE KERNCIJFERS EN VRIJE DAGEN 2020
TECHNISCHE GROOTHANDEL
CAO-LOONPARAGRAAF 2020
De CAO-verhogingen voor 2019 zijn nog niet bekend. CAO-partijen onderhandelen hier verder
over in 2020.
CAO-LOONSCHALEN PER 1 JANUARI 2020
Per 1 januari 2020 wordt het minimumloon verhoogd met 1,1%. Dit heeft gevolgen voor enkele
salarissen in de CAO-schaal. Op onze website kunt u de nieuwe CAOsalarisschaal downloaden. De gewijzigde bedragen ten opzichte van de vorige versie van 1 juli
2019 staan in het rood gemarkeerd.
FKB-PREMIE 2020
De FKB-premie bedraagt 0,1% van de loonsom, net als in 2019. Mocht daartoe aanleiding
bestaan, kan de premie lopende het jaar nog wijzigen. In de loop van 2020 ontvangen alle
technische groothandels van de FKB-administrateur Wissenraet & Van Spaendonck een nota
voor de FKB-premie.
CAO-CODE TECHNISCHE GROOTHANDEL
730.
SOCIALE PREMIEPERCENTAGES PER 1 JANUARI 2020
Via deze link kunt u de sociale premies per 1 januari 2020 bekijken.
SECTORPREMIE WW
De sectorfondsen worden naar aanleiding van de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab) per 2020
afgeschaft en daarmee ook de sectorpremie WW. De WW-premie hangt af van de
contractduur. Volgend jaar betalen werkgevers standaard 7,94% WW-premie voor
werknemers met een flexibel contract. Voor werknemers met een vast contract met een vaste
omvang is de WW-premie 2,94% in 2020. De werkloosheidslasten die uit de sectorfondsen
werden betaald worden overgeheveld naar het AWf. De andere uitgavenposten (vangnetWGA en Ziektewet-flex) worden verplaatst naar het Aof en de Whk. Dit geldt ook voor de
corresponderende WGA- en ZW-uitgaven uit het Ufo.
GEBOORTEVERLOF
Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken
extra geboorteverlof krijgen. Zij hebben dan recht op een uitkering van maximaal 70% van het
dagloon, betaald door het UWV.
OFFICIËLE VRIJE DAGEN VOLGENS DE CAO IN 2020
 Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2020
 Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 12 en maandag 13 april 2020
 Koningsdag: maandag 27 april 2020
 Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
 Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020
 Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 31 mei en maandag 1 juni 2020
 Kerst (eerste en tweede kerstdag): vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2020.
Geen officiële vrije dag volgens de CAO: Goede Vrijdag (vrijdag 10 april 2020).
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