
De heer/mevrouw* ………………………………………… (voorletters en achternaam) 

………………………………………………………..……... (adres) 

…. .. ………………………….. (postcode en woonplaats) 

 

………………………….…….. (plaats), ..-..-…. (datum) 

 

Betreft: Schriftelijke vastlegging arbeidsovereenkomst 

 

Geachte heer/mevrouw* …………………….………. (achternaam), 

 

Vanaf 2020 lage en hoge WW-premie 

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een onderdeel van 

die nieuwe wet is dat de premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW) wijzigt. De WW-premie 

voor flexibele arbeidsovereenkomsten wordt dan maar liefst 5% hoger dan die voor vaste 

arbeidsovereenkomsten. Net als nu betaalt de werkgever in 2020 de volledige WW-premie.  

 

Voorwaarden lage WW-premie 

Voorwaarde voor de lage WW-premie is dat er een op papier vastgelegde (dus schriftelijke) 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. Die arbeidsovereenkomst mag daarbij geen 

oproepovereenkomst zijn.  

 

Alsnog bevestiging arbeidsovereenkomst voor lage WW-premie 

De arbeidsovereenkomst die tussen u en ons bestaat sinds …….………….……. (datum 

indiensttreding) is inderdaad voor onbepaalde tijd aangegaan. En het betreft daarbij geen 

oproepovereenkomst. Echter, wij beschikken niet over een schriftelijke vastlegging waaruit blijkt 

dat er een arbeidsovereenkomst is. Wij zouden u willen verzoeken om mee te werken aan het 

alsnog schriftelijk vastleggen van de onderdelen van de arbeidsovereenkomst die van belang zijn 

om te voorkomen dat wij vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie moeten gaan betalen. 

Onderstaand vindt u bedoelde punten ter bevestiging. Voor de goede orde: voor u verandert er 

verder niets.  

 

U kunt aan ons verzoek voldoen door de bijgevoegde kopie van deze brief voor akkoord te 

ondertekenen en aan ons te retourneren.  

 

Als u dat doet, bevestigt u daarmee dat: 

 de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst is die voor 

onbepaalde tijd is aangegaan; 

 de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst geen oproepovereenkomst is in de zin van 

de wet. Dit betekent dat: 

o de omvang van de arbeid is vastgesteld op … (aantal uur) per week; en 

o de verplichting om uw loon door te betalen in stand blijft bij gebrek aan werk of 

overmacht, zoals nader beschreven in artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek. 
 

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking. Mocht u eerst nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met …………………………….…… (naam contactpersoon). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

……………………………… (naam werkgever) 

……………………………... (voorletters en 

achternaam bevoegde vertegenwoordiger) 

Datum: ………………………………. 

Voor akkoord, 

………………………………………………………… 

(voorletters en achternaam werknemer) 

Datum: ………………………………. 

 


