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  Heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd? 

Voor deze 
arbeidsovereen-
komst geldt de 
hoge WW-
premie. 

Voor deze arbeidsovereenkomst geldt de lage WW-premie 
De situatie op de eerste dag van het aangiftetijdvak is bepalend. 

Is er sprake van een deeltijd contract met minder dan 35 
uur per week? 

Is er sprake van een oproep, 0-uren of min-max 
arbeidsovereenkomst? 

Is de arbeidsovereenkomst beëindigd binnen twee 
maanden na aanvang? 

Is de arbeidsovereenkomst voor een vast aantal uren per 
week/maand/jaar? 

Heeft de werknemer een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst? 

Is er op jaarbasis sprake van 30% of 
meer verloonde uren 
(contracturen/uren tijdens verlof of 
ziekte/niet opgenomen wel 
uitbetaalde verlofuren) dan de 
overeengekomen arbeidsomvang? 
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Heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd? 

Voor deze 
arbeidsovereenkomst geldt 
de lage WW-premie. 

Zie ommezijde 

Is de werknemer een BBL-leerling die bij u werkzaam 
is met een BeroepsPraktijkVormingsovereenkomst, 
de arbeidsovereenkomst is schriftelijk aangegaan en 
voorzien van een dagtekening? 

Voor deze arbeidsovereenkomst geldt de hoge WW-premie. 

Is de werknemer jonger dan 21 jaar en werkt hij niet 
meer dan 48 uur per 4 weken of 52 uur per maand? 
De leeftijd op de eerste dag van het aangiftetijdvak is bepalend voor de 
premie over het hele tijdvak, of de datum in dienst. 

Een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst is niet nodig, 
een aok kan ook blijken uit de aard 
van de feitelijk te verrichten wzh. 

Hoge en lage premie kunnen elkaar 
afwisselen per aangiftetijdvak, dit 
wordt bepaald door het gewerkte 
aantal uren per loontijdvak. 

Een werknemer met een parttime  (<35 uur) 
dienstverband voor onbepaalde tijd kan tijdelijk 
meer uren (moeten) werken, maak hiervoor een 
tweede arbeidsovereenkomst (en LKV) bepaalde 

tijd op, hiervoor geldt dan de hoge premie. 
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