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Inleiding 
 

Op 10 september heeft u het AFAS/BVD WAB-congres bijgewoond. In dit document kunt u de 

juridische informatie nog eens rustig nakijken. 

Zoals u weet zal per 1 januari 2020 het arbeidsrecht flink wijzigen door de inwerkingtreding van de 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB heeft per 1 januari gevolgen voor: 

 De transitievergoeding: deze is per 1 januari verschuldigd vanaf dag één van de 

arbeidsovereenkomst. De verhoogde opbouw komt te vervallen. Daarnaast wordt er niet 

langer naar beneden afgerond op periodes van een half jaar, maar wordt de vergoeding pro 

rata berekend. Lees er hier meer over. 

 Oproepkrachten: oproepkrachten moeten na 12 maanden een aanbod krijgen van een vast 

aantal uren. Daarnaast wordt o.a. de oproeptermijn verlengd naar 4 dagen. Lees er hier 

meer over. 

 WW-premiedifferentiatie: er komt een hoge en lage WW-premie. De premie wordt 

afhankelijk van het soort contract wat is gesloten. De lage premie geldt voor alleen voor 

vaste contracten met een vaste omvang. Lees er hier meer over. 

 De ketenregeling: de keten wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. Lees er hier meer over.  

 Extra ontslaggrond: er komt een extra ontslaggrond, de cumulatiegrond, waardoor het 

eenvoudiger wordt om medewerkers te ontslaan. Lees er hier meer over. 

 Payroll: werknemers die op payrollbasis werkzaam zijn zullen grotendeels dezelfde 

arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers in dienst bij de werkgever. Dat betekent dat 

payrolling fors duurder zal worden. Lees er hier meer over. 

  



 

Transitievergoeding 
 

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft grote gevolgen voor de transitievergoeding. Die gevolgen 

gaan 2 kanten op. Aan de ene kant zal de transitievergoeding vaker verschuldigd zijn. Aan de andere 

kant zal de hoogte van de vergoeding vaak lager uitpakken.  

Transitievergoeding vanaf dag één 

De transitievergoeding is ontstaan met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015. Op dit moment 

is de transitievergoeding verschuldigd indien een dienstverband wordt beëindigd op initiatief van de 

werkgever na meer dan 2 jaar. Per 1 januari 2020 is de transitievergoeding vanaf dag één 

verschuldigd. Dus ook indien iemand wordt ontslagen binnen 2 jaar of zelfs in de proeftijd en 

onafhankelijk van de vraag of iemand een vast of flexibel contract heeft. Het is nog wel nodig dat 

het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Ook het niet verlengen van een 

tijdelijk contract door de werkgever geldt als beëindiging op initiatief van de werkgever. Als de 

werknemer niet wil verlengen, dan is dit uiteraard niet op initiatief van de werkgever en hoeft de 

transitievergoeding niet te worden betaald.  

De hoogte neemt af 

De verandering zal ertoe leiden dat de transitievergoeding vaker verschuldigd zal zijn, de hoogte van 

de vergoeding zal daarentegen afnemen. Momenteel geldt dat een werknemer die langer dan 10 jaar 

in dienst is en voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar een hogere transitievergoeding wordt 

gerekend. Deze uitzonderingen verdwijnen en de berekeningsmethode zal vereenvoudigen.  

Voor de dienstjaren zal niet langer worden gekeken naar periodes van een half jaar of naar beneden 

wordt afgerond. Als iemand 14 jaar 2 maanden en 6 dagen in dienst is, dan is ook voor die 2 maanden 

en 6 dagen een vergoeding verschuldigd. 

Verval uitzondering kleine werkgevers en compensatie 

Op dit moment hoeven kleine werkgevers (<25 werknemers) die werknemers moeten ontslaan om 

bedrijfseconomische reden geen transitievergoeding te betalen voor de gewerkte jaren voor mei 

2013. Deze uitzondering vervalt per 1 januari a.s.  

Vanaf 1 januari 2021 kunnen kleine werkgevers die wegens arbeidsongeschiktheid of het bereiken 

van de pensioengerechtigde leeftijd hun bedrijf beëindigen in aanmerking komen voor een 

compensatie van de transitievergoeding. 

Compensatie vanaf 1 april voor langdurig arbeidsongeschikten 

Daarnaast wordt het per 1 april mogelijk om compensatie te ontvangen voor de transitievergoeding 

van langdurig zieke werknemers. De Hoge Raad heeft kort geleden geoordeeld dat op grond van 

goed werkgeverschap werkgevers moeten meewerken indien een langdurige zieke medewerker om 

beëindiging van het dienstverband verzoekt en aan betaling van de transitievergoeding. De 

vergoeding die u verplicht bent te betalen loopt tot het einde van de periode dat uw 

doorbetalingsplicht ophield. 

U kunt een verzoek tot compensatie voor uitbetaalde transitievergoedingen indien bij het UWV vanaf 

1 april. Verzoeken die zien op dienstverbanden die voor 1 april 2020 zijn geëindigd dienen uiterlijk 

30 september binnen te zijn. Nieuwe verzoeken moeten binnen 6 maanden na betaling worden 

ingediend.  



 

 

Belangrijk is dat compensatie is beperkt tot de vergoeding die is berekend tot de dag waarop de 

werknemer twee jaar ziek was of tot het brutoloon dat is betaald gedurende die 104 ziekteweken, 

indien dat lager is. Het meerdere zal niet worden vergoed.  

De volgende gegevens zijn nodig voor het compensatieverzoek: 

 Arbeidsovereenkomst 

 Bewijs beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (behalve bij einde van 

rechtswege) 

 Verklaring werkgever ‘ziek uit dienst’ (behalve bij toekenning uitkering of toestemming UWV) 

 Loonstroken 

 Gegevens die gebruikt zijn om transitievergoeding te berekenen 

 Bewijs van betaling van de vergoeding 

Een periode van een eventuele loonsanctie wordt niet meegerekend en komt voor uw eigen rekening. 

  



 

Oproepkrachten 
 

De WAB heeft grote gevolgen voor oproepkrachten. Voor werknemers die nu werken op basis van 

een nulurencontract, min-/maxcontract of een arbeidsovereenkomst waarbij op basis van art. 7:628 

BW de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten gaat gelden dat zij onder de nieuwe wet na 12 

maanden een aanbod moeten krijgen voor een vast aantal uren (het ‘vastklikmoment’). Dat betekent 

nog niet dat ze ook een contract moeten krijgen voor onbepaalde tijd, het kan ook binnen een tijdelijk 

contract zijn.  

Het aanbod moet worden gedaan na 12 maanden oproepcontract en moet worden gedaan in de 

maand die daarop volgt. Wanneer een oproepkracht op 31 december 2019 er al 12 maanden of meer 

op heeft zitten dan dient dus in januari een aanbod te worden gedaan voor een vast aantal uren. Het 

is niet verstandig om het aanbod achterwege te laten. Zonder aanbod krijgt de oproepkracht 

automatisch recht op loonbetaling over het vaste aantal uren wat aangeboden had moeten worden.  

De werknemer heeft een maand om het aanbod te accepteren. Weigert de werknemer dan kan deze 

verder op flexibele basis. 12 maanden na weigering moet de werkgever een nieuw aanbod doen. 

Indien de werknemer wel accepteert telt deze niet langer als oproepkracht, tenzij naast het aanbod 

voor een vast aantal uren er nog een aanvullende oproepovereenkomst wordt gesloten. 

Het uren-aanbod 

Het aantal uren dat moet worden aangeboden is het gemiddeld aantal uren over de afgelopen 12 

maanden. Bij de berekening van het gemiddelde tellen de drukke en de rustige periodes evenveel 

mee. Het is – afhankelijk van de cao - mogelijk om een vast aantal uren over een periode van een 

maand of 4 weken aan te bieden. Daardoor lijkt het mogelijk om binnen die periode flexibiliteit te 

behouden.  

Oproepen en opzeggen 

Vanaf 1 januari geldt dat een werkoproep minimaal 4 dagen van te voren moet worden gedaan. Net 

als nu het geval is, moet het minimaal gaan om een oproep voor 3 uur. Wordt er vervolgens binnen 

4 dagen voor de werkzaamheden afgezegd of wordt de dienst aangepast dan heeft de werknemer in 

ieder geval recht op loon voor de uren van de oorspronkelijke oproep. Werkt de werknemer ook op 

de gewijzigde uren dan is er ook recht op loon voor die uren. Oproeping moet schriftelijk of 

elektronisch plaatsvinden. Bij cao of door een bevoegd bestuursorgaan kan een uitzondering worden 

gemaakt op de oproeptermijn en kan deze worden teruggebracht tot 24 uur. 

Wanneer een werkgever ‘te laat’ een oproep doet dan kan de oproepkracht natuurlijk gewoon komen 

werken. Daarnaast kan de werkgever er voor kiezen om werknemers die zich steeds beroepen op 4-

dagentermijn of in verband met een te late afzegging aanspraak maken op loon in het vervolg niet 

meer op te roepen.  

De opzegtermijn is voor een werknemer hetzelfde als de oproeptermijn voor werkgever. 

Uitzondering voor bepaald seizoenswerk 

Voor sommige werkzaamheden kan bij cao of door een bestuursorgaan een uitzondering worden 

gemaakt op de regels met betrekking tot het verplichte aanbod na 12 maanden. Dat geldt voor 

functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode 

van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en niet aansluitend door 



 

dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen 

maanden per jaar. 

Oproepcontracten en de hoge ww-premie 

Vanaf 1 januari geldt dat werkgevers een lagere ww-premie betalen bij een contract voor een vast 

aantal uren voor onbepaalde tijd. Voor een oproepkracht moet dus een hogere ww-premie worden 

betaald. Hoe dat precies zit vindt u hieronder.  

  



 

WW-premiedifferentiatie 
 

In een poging om vaste contracten te stimuleren wordt voor tijdelijke contracten per 1 januari een 

hogere WW-premie geheven dan bij vaste contracten. Tot nu toe is de premie sectorspecifiek, maar 

dat wordt contractsduurspecifiek. De hoogte van de premies is nog niet bekend, maar wel is duidelijk 

dat de hoge premie 5 procentpunt hoger zal zijn dan de lage premie. 

Als vast contract geldt: iedere schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die de omvang 

van de te verrichten arbeid eenduidig vastlegt. 

Als tijdelijk contract geldt: ieder ander contract, zoals tijdelijke contracten, min-/maxcontracten en 

nulurencontracten. 

De hoge premie kan met terugwerkende kracht worden geheven als een vast contract achteraf niet 

zo vast bleek te zijn. Dat is het geval in de volgende situaties: 

- De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt in de proeftijd (binnen 2 maanden na 

aanvang) beëindigd; 

- De werknemer krijgt binnen één kalenderjaar 30% of meer uren verloond, dan contractueel 

voor dat jaar is overeengekomen. Oftewel, als de werknemer voor een flink te laag aantal 

uren een vast contract heeft gekregen. Uitgezonderd is de situatie waarin er 35 of meer uren 

per week zijn overeengekomen; 

- De werknemer krijgt binnen één kalenderjaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-

uitkering door arbeidsuren- of inkomensverlies bij werkgever. 

Uitzondering 

De verhoogde WW-premie geldt niet voor BBL’ers en werknemers onder de 21 jaar die minder dan 

48 uur per 4 weken of 52 uur per maand verloond worden. 

Per aangiftetijdvak 

Aangezien de premie wordt bepaald per eerste dag van het aangiftetijdvak wordt iedere 

maand/periode opnieuw bepaald of aan de voorwaarden van de lage premie wordt voldaan. Wordt 

een werknemer tijdens het aangiftetijdvak 21 jaar, stopt deze met zijn BBL-opleiding of gaat een 

contract voor onbepaalde tijd met een vaste uren omvang over in een flexibele urenomvang of een 

oproepovereenkomst dan geldt voor dat aangiftetijdvak nog de lage premie. 

Per arbeidsovereenkomst 

Het is mogelijk om met een medewerker twee arbeidsovereenkomsten te sluiten. Één voor 

onbepaalde tijd en met een vaste urenomvang en bijvoorbeeld een nulurencontract.  De eerste 

overeenkomst valt dan in principe onder de lage premie, de tweede onder de hoge. Let wel op dat 

de situatie niet onder de herzieningsgrond valt. Stel dat u de werknemer 20 uur per week op basis 

van het vaste contract laat werken en doorgaans 8 uur op basis van het nulurencontract dan zal u 

op jaarbasis boven de 30% uitkomen en valt het vaste contract achteraf toch onder de hoge premie. 

Bewijs en controle 

Voor bewijs moeten werkgevers een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst in de 

loonadministratie opnemen net als een salarisspecificaties over de periode waarover loonaangifte 

wordt gedaan. De salarisspecificatie moet onder andere de overeengekomen arbeidsduur vermelden 

en of de medewerker een oproepmedewerker is of niet.  



 

Ketenregeling 
 

Momenteel krijgen werknemer automatisch een vast contract na 3 tijdelijke contracten of als ze 2 

jaar in dienst zijn op basis van één of meer tijdelijke contracten. De keten van tijdelijke contracten 

kan worden onderbroken door dat er meer dan 6 maanden tussen 2 contracten inzit. Dit wordt ook 

wel samengevat met 3 > 2 > 6.  

Per 1 januari wordt het 3 > 3 > 6. Pas na 3 jaar met 3 tijdelijke contracten krijgt de werknemer 

automatisch een vast contract. De andere regels blijven hetzelfde. De keten kan dus nog steeds 

onderbroken worden door minimaal 6 maanden en 1 dag tussen 2 opvolgende tijdelijke contracten 

te laten.  

Geen overgangsrecht 

Als een werknemer op of voor 31 december 2019 de twee jaar in dienst is dan verkrijgt hij of zij op 

de valreep nog een vast contract. Als een werknemer op of na 1 januari 2020 de 2-jaarstermijn 

overschrijdt dan gebeurt er niets. Vanaf 1 januari geldt immers de 3-jaarstermijn. U kunt derhalve 

iemand die op 31 december 2019 nog niet aan de 2-jaarstermijn zit nog een tijdelijk contract 

aanbieden zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat, tenzij het gaat om het 4e contract. 

Uitzonderingen 

Voor de ketenregeling gelden drie uitzonderingen. De regeling is niet van toepassing op 

arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg 

(BBL’ers) of 18-minners die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werken. Wanneer iemand niet 

meer aan deze uitzonderingsvoorwaarden voldoet, omdat iemand met zijn opleiding stopt of 18 jaar 

wordt, dan start de keten. 

De derde uitzondering geldt ten aanzien van AOW’ers. Voor de contracten die na het bereiken van 

de AOW-leeftijd zijn gesloten geldt de regel  6 < 4 < 6. Pas bij het zevende contract of na 4 jaar 

ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. 

Verband met andere WAB-wijzigingen 

De wijziging van de ketenregeling staat niet op zichzelf. Was het voorheen zo dat de 

transitievergoeding pas was verschuldigd bij twee jaar dienstverband en dus nagenoeg samenviel met 

de tweejaarstermijn van de ketenregeling is dat vanaf 1 januari niet langer het geval. De 

transitievergoeding is dan verschuldigd vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast komt 

er per 1 januari een hoge en lage ww-premie. De lage premie gaat gelden voor vaste contracten met 

een vaste urenomvang. Beide wijzigingen tezamen zouden voor uw organisatie kunnen betekenen dat 

het aantrekkelijker is om iemand eerder een vast contract aan te bieden in plaats van gebruik te maken 

van het extra jaar dat de ketenregeling u per 2020 biedt.  

 

  



 

Extra ontslaggrond 
 

Met de invoering van de WWZ is het moeilijker geworden om iemand te ontslaan. Werd voor de WWZ 

ongeveer 94% van de ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter gehonoreerd is dat sinds de WWZ 

ongeveer 65%. Om de arbeidsovereenkomst bij de rechter te laten ontbinden moet er sprake zijn 

van een ontslaggrond. De gronden vinden we in art. 7:669 lid 3 BW: 

 bedrijfseconomisch ontslag (a-grond) 

 langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) 

 frequent ziekteverzuim (c-grond) 

 disfunctioneren (d-grond) 

 verwijtbaar handelen of nalaten (e-grond) 

 werkweigering wegens gewetensbezwaar (f-grond) 

 verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) 

 ontslag wegens een restgrond (h-grond) 

Deze ontslaggronden zijn limitatief. Dat betekent dat de reden die de werkgever aanvoert onder één 

van de gronden moet vallen. Daarnaast moet die grond ‘voldragen’ zijn. Dat wil zeggen dat enigszins 

disfunctioneren, enigszins verwijtbaar handelen of enigszins verstoorde arbeidsverhouding niet 

voldoende is voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, want de gronden kunnen momenteel 

niet bij elkaar worden opgeteld. De grond die het meest wordt toegewezen is een verstoorde 

arbeidsverhouding. Meestal wordt er in een procedure voor gekozen om meerdere gronden aan te 

voeren in de hoop dat de rechter van in ieder geval één grond vindt dat deze voldragen is.  

Invoering i-grond 

Per 1 januari wordt het mogelijk om een aantal ontslaggronden te stapelen op basis van de nieuwe 

i-grond. Met de i-grond kunnen de gronden c, d, e, g, en h bij elkaar worden opgeteld. Voldoende 

mate disfunctioneren, voldoende verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding kunnen 

dan wel voldoende zijn voor ontbinding. 

Extra grond kost extra geld 

Met de nieuwe ontslaggrond wordt het makkelijker om iemand te ontslaan en kunnen rechters beter 

maatwerk leveren. Dat heeft een prijs. In het geval de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op de 

cumulatiegrond heeft de rechter de mogelijkheid de werknemer een extra vergoeding toe te kennen. 

Die vergoeding bedraagt maximaal 50% van de transitievergoeding. 

Hoe dat precies gaat uitpakken zal de tijd leren. In de praktijk zal duidelijk worden hoeveel er aan 

onvoldragen grond nodig is om tot een voldragen cumulatiegrond te komen en hoe rechters omgaan 

met de mogelijkheid tot een extra vergoeding.  

  



 

Payroll 
 

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft grote gevolgen voor payrolling. De verwachting is zelfs 

dat payrolling na 1 januari niet meer zal voorkomen in de vorm zoals we het nu kennen. Momenteel 

krijgen medewerkers die op basis van payrolling werkzaam zijn vaak minder betaald en hebben 

mindere arbeidsvoorwaarden dan directe collega’s die dezelfde werkzaamheden in loondienst bij de 

werkgever verrichten. Vanaf 1 januari kan dat niet meer. Werknemers die via payroll werken krijgen 

minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die gewoon bij de werknemer in dienst zijn, 

waaronder hetzelfde loon. Dat maakt payrolling fors duurder. Per 2021 hebben zo ook recht op een 

adequate pensioenvoorziening. Daarnaast gelden na 1 januari bepaalde uitzonderingen niet meer. 

Uitzonderingen vervallen 

- Er kan niet meer worden afgeweken van de ketenregeling. De eerste 26 of 78 weken zijn 

dus wel van belang voor de keten. 

- Het (uitzend)beding dat de arbeidsovereenkomst met de payroller van rechtswege eindigt 

indien de derde de terbeschikkingstelling van de werknemer beëindigt is niet langer geldig; 

- De mogelijkheid om in de eerste 6 maanden van de payrollovereenkomst 

loondoorbetalingsverplichting af te wijken wordt beperkt. Dit is alleen nog mogelijk indien bij 

individuele payrollovereenkomst is overeengekomen en dit in de functie van de werknemer 

bestendig gebruik is, of dit is overeengekomen bij CAO of regeling door of namen een daartoe 

bevoegd bestuursorgaan. 

Definitie 

Om te voorkomen dat payrolling onder een andere naam, maar op dezelfde manier wordt voortgezet 

komt er een definitie van payrolling in de wet. Daaruit volgt dat een payrollovereenkomst als een 

uitzendovereenkomst wordt gezien waar de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de 

werknemer niet tot stand is gekomen in het kader van samenbrengen van vraag en aanbod en 

waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander 

ter beschikking te stellen.  

Platgeslagen betekent dit dat als de werving en selectie niet door de uitzender wordt gedaan, maar 

door de inlener zelf of dat uitzender niet de mogelijkheid heeft om de werknemer bij een ander 

bedrijf ter beschikking te stellen er sprake is van payroll. Daarbij gaat het wel steeds om het 

individuele geval. Als werving en selectie wordt gedaan door de uitlener, maar de inlener zelf ook 

werving en selectie doet met betrekking tot ander personeel dan is dat geen probleem. 

Conclusie 

De verwachting is dat er zal worden gezocht naar alternatieven en payroll financieel gezien zijn 

aantrekkingskracht verliest. 


