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Inmiddels heeft Minister Koolmees (in het Kennisdocument premiedif-
ferentiatie WW) bevestigd dat niet alleen een schriftelijk door beide 
partijen ondertekende arbeidsovereenkomst of een addendum volstaat, 
maar dat ook een digitale handtekening of een instemming per e-mail 
of in een HR-systeem voldoende is voor toepassing van de lage WW-
premie. 

Het is dus van belang te inventariseren in hoeverre u beschikt over een 
door beide partijen getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of ad-
dendum. Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld omdat er aanvankelijk 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was gesloten die stilzwij-
gend is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (of 
door een alleen door werkgever getekende brief), is actie vereist. 

U kunt volstaan met het sturen van een e-mail aan werknemers met 
daarin de vraag om voor een bepaalde datum per e-mail te bevestigen 
dat zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en dat 
dit geen oproepovereenkomst is. Het is ook mogelijk deze schriftelijke 
bevestiging te krijgen door middel van instemming met een stemknop.

Werkgevers mogen alsdan tot 1 april 2020 de lage WW-premie afdragen, 
ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (of het adden-
dum) nog niet schriftelijk is vastgelegd of bevestigd. In zulke situaties 
mag de werkgever op de loonstrook vermelden dat er een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst is en in de loonaangifte over die tijdvakken de in-
dicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Deze 
coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten met werknemers die 
in dienst getreden zijn voor 1 januari 2020. 

Als vervolgens echter niet voor 1 april 2020 voldaan is aan voornoemde 
voorwaarden (arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, schriftelijk vastge-
legd en geen oproepovereenkomst), maar de arbeidsovereenkomst wel 
voortduurt na 31 maart 2020, is met terugwerkende kracht alsnog de 
hoge WW-premie verschuldigd en dat scheelt maar liefst 5%.

Wij raden u dan ook aan om spoedig voornoemde inventarisatie te 
starten en zo nodig actie te ondernemen.

Heeft u vragen?  
Wij adviseren u graag. 
Ons team arbeidsrecht bestaat uit:

Olga van Beijeren       
olga.vanbeijeren@legaltree.nl         
06-24351740           

Eunice Bruyninckx
eunice.bruyninckx@legaltree.nl
06-51220172

Marjolein Westerbeek
marjolein.westerbeek@legaltree.nl
06-18554472

Bevestiging per e-mail is genoeg voor lage WW-premie
In onze nieuwsflash van 9 december jl. lieten we u weten dat Minister Koolmees bekend had gemaakt dat werkgevers, om in 
aanmerking te komen voor de lage WW-premie, tot 1 april 2020 de tijd zouden krijgen om te regelen dat zij beschikken over 
een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst, of een addendum, waaruit blijkt dat sprake is van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren, dus niet zijnde een oproepovereenkomst. Mocht u overi-
gens gebruik maken van arbeidsovereenkomsten met een jaaruren-norm, dan kan er onder voorwaarden wel een mogelijkheid 
zijn om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen. 
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