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UPDATE

Aandachtspunten premiedifferentiatie WW

Vanaf 1 januari 2020 moet u per werknemer nagaan of de lage of hoge WW- 
premie dient te worden gehanteerd. In deze update leest u op hoofdlijnen welke  
voorwaarden gelden voor het toepassen van de lage WW-premie en op welke 
specifieke punten de werkgever moet letten.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de WW-premie  
als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans gediffe-
rentieerd. De van toepassing zijnde WW-premie zal 
dan per werknemer moeten worden vastgesteld op 
basis van het soort arbeidscontract van de betref-
fende werknemer. Het uitgangspunt is dat de lage 
premie (2,94%) geldt voor situaties waarin de werk- 
nemer zekerheid heeft over zijn arbeidsomvang en 
inkomen; in de overige gevallen geldt de hoge premie 
(7,94%). De situatie op de eerste dag van het aan- 
giftetijdvak (of op de eerste dag van de dienstbe-
trekking) geldt als peildatum waarvan werkgevers 
moeten uitgaan bij het bepalen of de lage of hoge 
WW-premie is verschuldigd. Die premie geldt dan 
voor het gehele aangiftetijdvak. In de loonaangifte 
dienen werkgevers op de juiste wijze aan te geven 
of sprake is van de lage of de hoge WW-premie.

Voorwaarden voor de lage premie
De lage WW-premie geldt voor een werknemer die 
een arbeidsovereenkomst heeft die voldoet aan de 
volgende voorwaarden:

 X De arbeidsovereenkomst geldt voor  
onbepaalde tijd, en

 X De arbeidsovereenkomst is schriftelijk  
vastgelegd, en

 X De arbeidsovereenkomst is geen oproepovereen-
komst (zie: Wanneer de hoge premie?).

Verder geldt in de volgende situaties altijd de lage 
premie:

 X Wanneer een werkgever met een BBL-leerling 
een praktijkovereenkomst sluit en die voorziet 
van dagtekening en in de administratie opneemt 
en daarnaast ook een arbeidsovereenkomst met 
de BBL-leerling heeft;

 X Indien een arbeidsovereenkomst is gesloten met 
een werknemer jonger dan 21 jaar die maximaal 
48 uur per aangiftetijdvak van vier weken, of  
52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand  
is verloond (maximaal 12 uur per week);

 X Bij uitbetalingen van uitkeringen op grond van 
de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, 
WAO, WAZO). Dit is zowel het geval indien het 
UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer 
betaalt als wanneer de werkgever de uitkering 
van het UWV ontvangt en aan de werknemer 
doorbetaalt, of als de werkgever eigenrisicodrager 
is en de uitkering zelf betaalt.

De contractindicaties die van toepassing zijn op de 
eerste dag van het aangiftetijdvak bepalen, zoals 
eerder vermeld, de hoogte van de WW-premie over 
dat gehele aangiftetijdvak. Dit moet dus continu per 
aangiftetijdvak beoordeeld worden. Het kan voor- 
komen dat een werkgever met één werknemer twee  
dienstbetrekkingen heeft gesloten. Bijvoorbeeld een 
schriftelijke parttime arbeidsovereenkomst voor 
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onbepaalde tijd en een oproepovereenkomst voor onbepaalde 
tijd, zijnde een nulurencontract. Per arbeidsovereenkomst moet 
dan worden beoordeeld of de lage of de hoge WW-premie van 
toepassing is.

Als het aantal uren per maand structureel wordt gewijzigd 
blijft de lage WW-premie van toepassing als:

 X de wijziging van de contracturen vanaf het moment van 
wijziging voor onbepaalde tijd geldt, en

 X dit is vastgelegd in een schriftelijk addendum dat is onder-
tekend door werkgever en werknemer.

Als er sprake is van bijvoorbeeld een tijdelijke uitbreiding van 
het aantal uren, dan geldt het addendum met de tijdelijke extra 
uren als een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
waarop de hoge WW-premie van toepassing is.

Ook kan de situatie zich voordoen dat de werkgever het ene 
aangiftetijdvak de hoge WW-premie en het andere aangifte-
tijdvak de lage WW-premie moet betalen, bijvoorbeeld bij 
contractwijzigingen, of voor een jongere onder de 21 jaar, 
afhankelijk van of er voor hem meer of minder dan 48 of  
52 uren zijn verloond. Voor de toets aan de leeftijdsgrens van 
21 jaar is de leeftijd van belang die de werknemer had op de 
eerste dag van het betreffende aangiftetijdvak van 4 weken 
of een maand. Als de werknemer op de eerste dag van het 
aangiftetijdvak nog niet in dienst was, dan geldt de leeftijd 
van de werknemer op de eerste dag van de dienstbetrekking.

Wanneer de hoge premie?
Voor alle overige contracten geldt de hoge premie. De hoge 
premie is altijd van toepassing bij een fiscale fictieve dienst-
betrekking (mits verzekerd voor de WW), als daar geen sprake 
is van een reguliere dienstbetrekking op basis van een arbeids- 
overeenkomst (artikel 7:610 BW). Verder ziet de hoge premie 
op uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding, alsmede 
oproepovereenkomsten.

In de volgende gevallen is sprake van een oproepovereenkomst:
 X Het aantal uren dat een werknemer werkt is niet eenduidig 

vastgelegd per periode van maximaal een maand. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor een nulurencontract en een min-max-
contract. Als een werkgever een werknemer een contract 
geeft voor onbepaalde tijd waarin gedurende verschillende 
perioden in een kalenderjaar een wisselend aantal uren per 
periode is vastgelegd, is sprake van een oproepovereenkomst;

 X In sectoren met seizoensarbeid is het niet altijd mogelijk om 
werknemers een vast contract met een vast aantal uren per 
week of maand aan te bieden. De lage WW-premie geldt 
daarom ook voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd waarbij: 
1. het aantal uren per jaar is overeengekomen  
 (de jaarurennorm), en 
2. het recht op loon gelijkmatig over het jaar is gespreid. 

Wordt echter niet aan deze beide voorwaarden voldaan dan 
is er sprake van een oproepovereenkomst; of

 X De werknemer heeft geen recht op loon als het werk wegvalt 
vanwege uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (artikel 
7:628a lid 9 of artikel 7:691 lid 7 Burgerlijk Wetboek).

Let op!
Voor een werknemer die jonger is dan 21 jaar met maximaal  
48 verloonde uren per vierwekenaangifte of 52 verloonde uren 
per maandaangifte, geldt altijd de lage WW-premie. Volgens 
een door de Belastingdienst gepubliceerde ‘Handreiking voor- 
waarden lage WW-premie’ geldt dit ook als deze werknemer een  
fictieve dienstbetrekking zou hebben waarbinnen hij verzekerd 
is voor de WW.

Schriftelijke overeenkomst
Een eis voor de lage WW-premie is dat een werknemer een 
schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft. De werkgever is ver- 
plicht om op de loonstrook te vermelden of er een schriftelijke  
arbeidsovereenkomst is overeengekomen en in de loonaangifte  
met een indicatie aan te geven of er sprake is van een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst.
Aan de voorwaarde dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk 
is vastgelegd, wordt conform de eerdergenoemde ‘Handreiking’ 
ook voldaan bij een digitale arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld 
een gescande versie. Ook een digitale arbeidsovereenkomst 
met een digitale handtekening is voldoende als de handtekening 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek.

De lage WW-premie mag niet worden toegepast als er uit- 
sluitend een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op papier  
beschikbaar is, die van rechtswege op een later moment is 
omgezet naar onbepaalde tijd. Ook kan het zijn dat een om- 
zetting wel aan de werknemer is bevestigd, maar zonder dat 
er een (nieuwe of aangepaste) schriftelijke overeenkomst is 
opgemaakt die door werkgever en werknemer is ondertekend.
Voor deze werknemers mag alsnog de lage WW-premie 
worden benut als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 X Werknemer en werkgever hebben een schriftelijk  
addendum ondertekend;

 X Uit dit addendum blijkt dat sprake is van een  
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die  
geen oproepovereenkomst is;

 X Dit addendum wordt bewaard bij de loonadministratie.

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) zal als hij (direct of 
indirect) enig aandeelhouder is, of een meerderheidsbelang 
heeft in een vennootschap waarvoor hij (bestuurs)werkzaam-
heden verricht, veelal niet verplicht verzekerd zijn voor de werk- 
nemersverzekeringen, zodat er ook geen WW-premie verschul-
digd is. Dit zou bij toepassing van de zogenaamde doorbetaald- 
loonregeling echter anders uit kunnen pakken voor een aandeel- 
houder die bij de vennootschap, waarvoor hij via een management- 
overeenkomst feitelijk werkzaam is, niet als DGA kwalificeert.
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In dat geval is hij formeel uit hoofde van zijn hoofdbetrekking 
bij zijn personal holding (daar als DGA niet verplicht verzekerd) 
in nevenbetrekking werkzaam voor een andere vennootschap 
(daar wellicht wel verplicht verzekerd voor de werknemers-
verzekeringen, uitgaande van een civielrechtelijk dienstverband).
Vanwege de managementovereenkomst is er normaliter echter 
voor de nevenbetrekking geen afzonderlijke schriftelijke 
arbeidsovereenkomst beschikbaar tussen de aandeelhouder en 
genoemde vennootschap. Een dienstbetrekking wordt in de 
regel ook niet beoogd. Tóch kan naar de feiten en omstandig-
heden beoordeeld sprake zijn van een dienstbetrekking. In dat 
geval zal de lage WW-premie voor hem dus ook niet door die 
vennootschap kunnen worden toegepast, tenzij ook hiervoor 
een addendum kan worden gebruikt.

Werkgevers mogen echter onder voorwaarden per 1 januari 2020 
toch al de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereen-
komst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeids-
overeenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is  
ondertekend. In zulke situaties kunnen werkgevers in de loon- 
aangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’  
vullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsover-
eenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst 
zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de 
coulance niet. Uiterlijk voor 1 april 2020 dient voor deze werk- 
nemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke 
arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende 
schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te 
zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 
31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Als niet 
voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de 
arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, is met terug- 
werkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW- 
premie verschuldigd.
BDO heeft voor beide eerdergenoemde situaties een format 
beschikbaar. Neem hiervoor contact op met een van onze 
loonheffingenspecialisten.

Herziening van de lage premie
De wet kent bepalingen die moeten voorkomen dat werkgevers 
de strikte richtlijnen gaan misbruiken. In bepaalde gevallen kan 
dan ook met terugwerkende kracht een herziening worden toe- 
gepast op de betaalde lage premie. Dit betreft in de wetgeving 
de volgende vier situaties:
1.  De dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden na aan- 

vang. De reden van de beëindiging van de dienstbetrekking  
is hiervoor niet relevant. Hieronder valt ook de situatie 
waarin de dienstbetrekking precies twee maanden heeft 
geduurd;

2.  Wanneer in de loonaangiften over het betreffende  
kalenderjaar de uren waarover loon wordt betaald (de 
verloonde uren) de contractuele overeengekomen uren 
(de contracturen) met meer dan 30% overschrijden.
Deze bepaling voorkomt dat vaste contracten worden 
aangegaan met een (zeer) beperkt aantal vaste uren en 
in de praktijk structureel overwerk wordt ingezet als flexi- 
bele arbeid. Deze bepaling is daarom niet van toepassing 
als de werknemer in het kalenderjaar bij de werkgever één  
of meer dienstbetrekkingen heeft waarop de werkgever 
de lage WW-premie mag toepassen, waarbij in deze 
dienstbetrekking(en) gemiddeld een arbeidsomvang van 
minimaal 35 uur per week is overeengekomen;

3.  De werknemer krijgt binnen een jaar na aanvang van de 
dienstbetrekking een (herleefde) WW-uitkering;

4.  De werknemer krijgt opnieuw een (herleefde) WW- 
uitkering, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde 
werkgever het lage percentage voor herziening in 
aanmerking kwam.
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Let op!
De situaties 3 en 4 zijn vooralsnog niet van toepassing. In 2021  
zal worden onderzocht of, en zo ja wanneer, de herzieningssituaties  
3 en 4 alsnog in werking zullen treden.

Herziening betekent dat met terugwerkende kracht de hoge 
premie van toepassing wordt. De omvang van de herziening 
is het verschil tussen de premies die de werkgever zou hebben 
afgedragen als hij gedurende de voorafgaande 12 maanden 
– of, indien de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd, over  
de gehele duur van de arbeidsovereenkomst – de hoge premie  
had betaald, en de premies die de werkgever al heeft betaald. 
Een herziening heeft dus betrekking op een periode van maxi- 
maal 12 maanden.
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het met terugwerkende  
kracht afdragen van de hoge premie als er sprake is van een 
herzieningssituatie. Dat betekent dat de werkgever verplicht 
is om zelf de ingediende loonaangiften te herzien door middel 
van correctieberichten. In sommige specifiek aangewezen 
situaties (de dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden na 
aanvang, of corrigeren op basis van foutherstel) kan deze ‘her- 
ziening’ (deels) plaatsvinden bij het indienen van de initiële 
aangifte. Als de werkgever zijn ingediende loonaangiften niet 
herziet, dan kan de Belastingdienst de werkgever verzoeken 
om correctieberichten in te dienen. Weigert de werkgever dit, 
dan heft de Belastingdienst het verschil tussen de lage en de 
hoge premie na door middel van een naheffingsaanslag. Voor 
het niet indienen van een correctiebericht kan de Belasting-
dienst dan een boete opleggen.

Complexe toets overschrijding van 
meer dan 30%
De 30%-herzieningssituatie geldt zoals eerder vermeld niet 
als de overeengekomen arbeidsomvang van de vaste arbeids-
overeenkomst gemiddeld 35 uur per week of meer bedraagt 
in een kalenderjaar.

a. Overeengekomen arbeidsomvang
Om de gemiddelde overeengekomen omvang te berekenen 
wordt de totale omvang van overeengekomen arbeidsduur  
gedeeld door het aantal weken. Dit wordt naar boven 
afgerond op hele uren. Dienstbetrekkingen waarop niet het 
lage premiepercentage van toepassing is geweest, worden 
buiten beschouwing gelaten in deze berekening.

Het kan voorkomen dat de overeengekomen arbeidsomvang 
verandert gedurende het aangiftetijdvak. In dat geval dienen 
werkgevers volgens de instructies van de Belastingdienst bij 
het invullen van de contracturen in de loonaangifte uit te 
gaan van de situatie op de laatste dag van het aangiftetijdvak 
of, indien de dienstbetrekking eerder beëindigd is, de laatste 
dag van de dienstbetrekking. Voor de toepassing van deze 
regeling wordt uitgegaan van wat is opgegeven in de loon-
aangifte en wordt dus geen rekening gehouden met mogelijke 
wijzigingen in de overeengekomen arbeidsomvang gedurende 
het aangiftetijdvak. Om de overeengekomen omvang van de 
te verrichten arbeid te bepalen worden achtereenvolgens de 
volgende stappen doorlopen:
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1.  Per aangiftetijdvak wordt, om de vaste arbeids-
omvang van het aangiftetijdvak te berekenen, 
het aantal contracturen per week, zoals opge- 
geven in de loonaangifte vermenigvuldigd met 
4 indien de werkgever een aangiftetijdvak per  
4 weken hanteert, met 13/3 indien de werkgever  
een aangiftetijdvak per maand hanteert, met 
26 indien de werkgever een aangiftetijdvak per 
halfjaar hanteert en met 52 indien de werkgever  
een aangiftetijdvak van een jaar hanteert. De 
overeengekomen arbeidsomvang wordt per 
aangiftetijdvak rekenkundig afgerond op twee 
decimalen.

2.  Bestaat de dienstbetrekking een deel van het 
aangiftetijdvak dan moeten de contracturen 
worden vermenigvuldigd met het aantal 
kalenderdagen dat de dienstbetrekking in dat 
aangiftetijdvak heeft bestaan gedeeld door 
zeven. De overeengekomen arbeidsomvang 
wordt per aangiftetijdvak rekenkundig afgerond 
op twee decimalen.

3.  Om de overeengekomen vaste arbeidsomvang 
per kalenderjaar te bepalen, wordt het totaal 
van de omvang per aangiftetijdvak in dat 
kalenderjaar vervolgens bij elkaar opgeteld.

b. Duur van de dienstbetrekking in 
 het kalenderjaar
Het aantal weken dat een werknemer in een kalender- 
jaar in dienst is geweest wordt berekend door het 
aantal kalenderdagen dat er tussen de werkgever en de 
werknemer één of meer dienstbetrekkingen hebben 
bestaan te delen door zeven. Dit getal wordt reken- 
kundig afgerond op twee decimalen.

Als laatste moet de totale overeengekomen arbeids- 
omvang (a) gedeeld worden door de duur van de 
dienstbetrekking in het kalenderjaar (b, uitgedrukt 

in weken). Deze uitkomst wordt ook weer rekenkundig  
afgerond op twee decimalen en afgezet tegen de norm  
van gemiddeld 35 uur per week.

Toets 30%-norm
Als de uitkomst van deze berekening gemiddeld 
minder is dan 35 uur per week, dan zal er vervolgens 
getoetst moeten worden aan de 30%-norm. Om te 
berekenen of herziening aan de orde is, moet de 
verhouding tussen het totaal aantal verloonde  
uren en de (totale) overeengekomen uren van de 
arbeidsovereenkomsten in het kalenderjaar worden 
berekend. Alle dienstbetrekkingen over het gehele 
kalenderjaar tellen mee voor het aantal verloonde 
uren, ongeacht of hiervoor de lage of hoge premie is 
berekend. Daarom kan de werkgever deze berekening 
feitelijk pas na afloop van het kalenderjaar maken. 
Herziening van de WW-premie op deze herzienings- 
grond is dus ook pas mogelijk bij of na afloop van 
de aangifte over de maand december of periode 13.
Om het aantal verloonde uren per kalenderjaar te 
bepalen worden eerst de verloonde uren uit alle 
aangiftetijdvakken en alle dienstbetrekkingen tussen 
de betreffende werkgever en de werknemer in een 
kalenderjaar bij elkaar opgeteld. Om vast te stellen 
of meer dan 30% meer uren zijn verloond, moet dan 
de verhouding tussen het aantal verloonde uren en 
de overeengekomen arbeidsomvang per kalenderjaar 
worden berekend. Hiertoe moet het aantal verloonde  
uren gedeeld worden door de overeengekomen 
arbeidsomvang per kalenderjaar.
De totale overeengekomen arbeidsomvang dient te 
worden berekend zoals hiervoor onder a. staat be- 
schreven, zij het dan zoals eerder vermeld voor alle 
dienstbetrekkingen tezamen. Het resultaat wordt 
verminderd met 1 en vermenigvuldigd met 100. Dit 
percentage wordt naar beneden afgerond op een 
geheel percentage.

Voor meer informatie zie: www.bdo.nl/hrservices. U kunt ons natuurlijk ook rechtstreeks benaderen 
via telefoon 070 – 338 07 22 of via alp@bdo.nl. Meer informatie over evenementen vindt u op  
www.bdo.nl/alp. De BDO-specialisten op het gebied van Loon- & Premieheffing en BDO Legal maken 
onderdeel uit van BDO HR Services, uw adviseur voor alle mogelijke personele vraagstukken in elke 
levensfase van uw organisatie.
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