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U kunt een faillissement beter  
voorkomen dan genezen!
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Hoewel vanwege de coronacrisis waarschijnlijk (de continuïteit 
van) uw bedrijfsvoering op dit moment uw volledige aandacht 
heeft, wijzen wij u toch graag op de gedifferentieerde  
WW-premie, die met de inwerkingtreding van de Wet Arbeids-
markt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is geïntroduceerd.  
Het is nu immers belangrijker dan ooit om uw werkgevers- 
lasten zo laag mogelijk te houden en niet onnodig hoge  
premies af te dragen. 

Gedifferentieerde WW-premie
Onderdeel van de WAB is de gedifferentieerde WW-premie; sinds 1 januari 2020 gelden  
er een lage en een hoge WW-premie; respectievelijk 2,94% en 7,94% van het SV-loon.  
Deze WW-premie komt volledig voor uw rekening. 

Het verschil tussen beide premies kan behoorlijk oplopen. Ter illustratie een rekenvoor-
beeld: ten aanzien van een werknemer met een SV-loon van € 2.500 bruto per maand be-
taalt u bij toepassing van de hoge premie op jaarbasis € 1.500 méér werkgeverslasten dan 
bij toepassing van de lage premie. U heeft er dus belang bij dat zoveel mogelijk de  
lage premie wordt toegepast.

De hoofdregel is dat de lage WW-premie mag worden toegepast indien er aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
• De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd;
• Er is sprake van een vaste arbeidsomvang; en
• De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.

Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en/of een oproepcon-
tract moet zonder meer de hoge WW-premie afgedragen worden. Enkele uitzonderingen, 
waarvoor de lage WW-premie geldt:
• Een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het kader van een BBL-opleiding; 
• Een arbeidsovereenkomst/oproepcontract met een medewerker onder de 21 jaar,  
 mits het aantal verloonde uren niet meer bedraagt dan 52 uur per maand of 48 uur per  
 aangiftetijdvak van vier weken.
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In de praktijk: schriftelijke arbeidsovereenkomst ontbreekt vaak
In praktijk blijkt dat veel medewerkers al voor onbepaalde tijd en met een vaste arbeids-
omvang in dienst zijn, maar dat er geen actuele schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat. 
In het verleden is de arbeidsverhouding bijvoorbeeld nooit schriftelijk vastgelegd, de oor-
spronkelijke tijdelijke arbeidsovereenkomst is stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd of 
de schriftelijke arbeidsovereenkomst is gewoonweg kwijtgeraakt. In deze situaties moet de 
hoge WW-premie worden afgedragen. Zonde natuurlijk, met een relatief eenvoudige  
schriftelijke vastlegging van de arbeidsverhouding kunt u tot duizenden euro’s per jaar  
besparen op uw werkgeverslasten!

Coulance: vóór 1 juli 2020 schriftelijk vastleggen 
Mede in verband met de coronacrisis heeft de overheid uit coulance bepaald dat u tot 1 juli 
2020 de tijd krijgt om de arbeidsverhoudingen die op 1 januari 2020 al bestonden, alsnog 
schriftelijk vast te leggen. 

Als u vóór 1 juli 2020 de bestaande arbeidsovereenkomst schriftelijk vastlegt, dan mag u 
de lage WW-premie (blijven) toepassen, mits uiteraard ook aan de overige voorwaarden 
voor de lage WW-premie is voldaan. Is op 1 juli 2020 de arbeidsverhouding niet schriftelijk 
vastgelegd? Dan moet u met terugwerkende kracht over geheel 2020 de hoge WW-premie 
afdragen! 

Eshuis helpt u te besparen op uw werkgeverslasten
Waar wij dit artikel al mee begonnen: waarschijnlijk heeft uw bedrijfsvoering op dit  
moment uw volledige aandacht. Wilt u echter uw werkgeverslasten zo laag mogelijk  
houden en niet met een naheffing geconfronteerd worden? Dan adviseren wij u met klem 
óók spoedig prioriteit te geven aan de schriftelijke vastlegging van de arbeids- 
overeenkomsten binnen uw organisatie. 

Uiteraard kunnen wij u hierin ontzorgen, zodat u uw aandacht kunt blijven richten op  
uw bedrijfsvoering. Neemt u gerust contact op met Deniz Bahar, jurist arbeidsrecht, op  
telefoonnummer: 088-500 96 95 of e-mailadres: d.bahar@eshuis.com.


