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1. Hoge WW-premie bij 30% overschrijding 
Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 is bepaald dat als werknemers over het kalenderjaar 
meer dan 30% van hun afgesproken arbeidsduur extra hebben gewerkt, er met terugwerkende kracht 
over het hele jaar alsnog de 5% hogere WW-premie afgedragen moet worden.  
 
Door het coronavirus zou dit voor bepaalde beroepsgroepen waar in de afgelopen periode veel is 
overgewerkt, waaronder de zorg, ongewenste effecten hebben. Inmiddels is voor 2020 de regeling 
aangepast en hoeft de WW-premie bij een overschrijding niet te worden herzien.  

2. Uitstel coulanceregeling 
In een vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de coulance-regeling. Dit houdt in dat er, 
om de lage WW-premie te mogen toepassen, voor al uw medewerkers een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst in hun dossier aanwezig moest zijn. De oorspronkelijke datum waarop dit 
gerealiseerd diende te zijn, was 1 april 2020.  
 
Door alle ontwikkelingen met Corona leek dit minister Koolmees niet haalbaar om dit tijdig te 
realiseren en heeft hij de datum verschoven naar 1 juli 2020. 

3. e-herkenning 
Inmiddels zijn er steeds meer organisaties waarvoor e-herkenning nodig is om in te kunnen loggen. 
Dit geldt niet alleen voor overheidsinstanties, maar ook voor pensioenfondsen. Vrijwel alle 
pensioenfondsen hebben aangegeven dat het vanaf 1 juli 2020 niet meer mogelijk is op de oude 
manier in te loggen. 
Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, verzoeken wij u ons te machtigen om onze werkzaamheden zo 
goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren.  

4. Verhoging minimumloon per 1 juli 2020 
Per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk brutominimumloon met 1,6%. De bedragen worden bij een volledig 
dienstverband als volgt: 
(genoemde bedragen zijn in €) 

 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar  20 jaar 21 jaar 
en ouder 

Loon per maand 504,00 579,60 663,60 840,00 1.008,00 1.344,00 1.680,00 

Loon per week 116,30 133,75 153,15 193,85 232,60 310,15 387,70 

Loon per dag 23,26 26,75 30,63 38,77 46,54 62,03 77,54 

 


