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#7  ONDER DE LOEP 

 

OVERWERK:  LAGE OF HOGE WW-PREMIE?  

Werkgevers die een lage WW-premie verschuldigd zijn, kunnen door de coronacrisis, waardoor veel overwerk 

wordt verricht in bepaalde sectoren, te maken krijgen met een hoge WW-premie, die met terugwerkende 

kracht moet worden betaald. De minister heeft een uitzonderingsregeling aangekondigd om dit onbedoelde 

effect op te lossen. Wij nemen dit vraagstuk onder de loep. 

 

Gedifferentieerde WW-premie 

 

Sinds 1 januari 2020 gelden er twee verschillende WW-premiepercentages voor werkgevers: een hoge en een 

lage WW-premie. Werkgevers betalen een lage WW-premie voor werknemers die een schriftelijke 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben, als dat geen oproepovereenkomst is. Voor alle flexibele 

krachten moet een hoge WW-premie worden betaald. Op deze manier worden werkgevers gestimuleerd om 

vaste contracten met een vast aantal uren aan te bieden. 

 

Werkgevers hebben tot 1 april 2020 de tijd gekregen om een arbeidsovereenkomst af te sluiten die voldoet 

aan de voorwaarden voor een lage WW-premie. De lage WW-premie mag dan met terugwerkende kracht 

toegepast worden vanaf 1 januari 2020. De termijn van 1 april 2020 is vanwege het coronavirus verlengd naar 

1 juli 2020.  

 
De voorwaarden voor een lage WW-premie zijn: 

1. Er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Zo nodig moet dus een addendum op de 

arbeidsovereenkomst worden afgesloten, waaruit blijkt dat het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. 

Dit moet zijn getekend door de werknemer en werkgever; en 

2. Het mag geen oproepovereenkomst zijn. Zie art. 7:628a BW en het Kennisdocument gedifferentieerde WW-premie. 

 

Overwerk kan leiden tot een hoge WW-premie 

 

De lage premie kan (achteraf) worden herzien, waardoor de werkgever alsnog de hoge WW-premie moet 

betalen. Met terugwerkende kracht. Dat is onder meer het geval als de verloonde uren de contracturen met 

meer dan 30% overstijgen. Met andere woorden: overwerk kan leiden tot een hoge WW-premie. 

 

De oplossing in de maak 

 

Dit leidt tot onbedoelde effecten in sectoren waar door het coronavirus veel overwerk nodig is, zoals in de 

zorg. Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De 

minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, spoedig uitwerken. Hoe de 

regeling er exact uit gaat zien, is dus nog onbekend. 

 

VRAGEN? 

 

Neem gerust contact met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten op. Wij helpen u graag. 

  

013-4668888  

https://www.devoort.nl/specialisaties/secties/arbeidsrecht 
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