Nota van toelichting
Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans
(Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele
contracten. In het verlengde daarvan is in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van het
Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WWpremie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30%
hebben overgewerkt. Vanwege het Coronavirus leidt deze bepaling nu tot onbedoelde en
ongewenste effecten in sectoren waar veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Om
deze onbedoelde effecten weg te nemen, is de zogenaamde 30% herzieningssituatie voor
het kalenderjaar 2020 opgeschort. Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk
nodig zijn als gevolg van Corona. Het kabinet heeft derhalve toegezegd deze regeling ook
voor het kalenderjaar 2021 te zullen opschorten.1
Om deze onbedoelde en ongewenste effecten weg te nemen regelt dit besluit een tijdelijke
afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit Wfsv. Hierdoor zal met
betrekking tot de kalenderjaren 2020 en 2021 op basis van de 30% herzieningssituatie de
lage WW-premie niet worden herzien. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer
bewerkelijk voor de uitvoering is en ook andere sectoren dan de zorg te maken hebben
met uitval van ziek personeel en personeel dat wacht op een testuitslag, is ervoor gekozen
een generieke uitzondering te maken voor de toepassing van de 30% herzieningssituatie.
Een generieke oplossing geldend voor alle werkgevers, voorkomt daarnaast discussie over
wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen.
Een generieke uitzondering voor de 30% herzieningssituaties zorgt ervoor dat er minder
WW-premies afgedragen worden. De kosten van de maatregel zijn lastig in te schatten,
omdat er bij invoering van de Wab geen informatie was over het aantal herzieningen. Op
basis van cijfers van UWV over 2017-2018 zou het gaan om maximaal € 90 mln. per jaar.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de tekst van het artikel te verduidelijken door
in de tekst van het artikel niet langer te spreken over de toepassing van artikel 2.3, eerste
lid, onderdeel b, “in” het kalenderjaar 2020 (en 2021), maar over de toepassing van dat
onderdeel “met betrekking tot de kalenderjaren 2020 en 2021”. De herziening van de
premie geschiedt immers pas na afloop van de betreffende kalenderjaren, en heeft
betrekking op de premie met betrekking tot die jaren. Om die reden is tevens gekozen
het artikel niet te laten vervallen met ingang van 1 januari 2022, maar per 1 januari 2027.
Aangezien het oude artikel 2.3a, dat alleen betrekking had op het jaar 2020, reeds is
vervallen, treedt het nieuwe artikel 2.3a voor wat betreft het kalenderjaar 2020 tevens in
de plaats van het oude artikel door terug te werken tot en met 1 januari 2020.
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