
Met de Wet arbeidsmarkt in balans – kortweg de Wab - gaat er veel veranderen in de 

arbeidsverhoudingen in Nederland. Zoals vaak bij nieuwe we� en is het moeilijk om nu al te 

zeggen wat de impact zal zijn. De komende maanden houden we je daarom op de hoogte over de 

praktische gevolgen die wij ervaren en verwachten. 

Olympia blijft uiteraard inze� en op maximale fl exibiliteit voor opdrachtgevers en maximale 

zekerheid en perspectief voor fl exkrachten die met hun werk uitdrukking geven aan hun eigen unieke 

waarde. Want dat is waar wij in geloven.   

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
Dit moet je weten

Waarom deze wet?
De Wab is bedoeld om de balans op de arbeidsmarkt te 
verbeteren. De wet doet dat door de verschillen tussen 
vaste arbeidscontracten en � exwerk te verkleinen. Een 
vast contract wordt iets goedkoper, een tijdelijk con-
tract iets duurder, en ontslag wordt makkelijker. Minister 
Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt 
daarmee dat werkgevers mensen sneller in vaste dienst 
nemen en zich niet langer laten weerhouden door extra 
kosten en risico’s. 

Wanneer wordt de Wab van kracht?
De Wab treedt grotendeels op 1 januari 2020 in werking, 
maar de nieuwe regels kunnen nu al invloed hebben op 
bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten. Sommige 
wetswijzigingen gaan namelijk al op 1 juli 2019 in, waaron-
der de verhoging van het minimumloon naar € 1.635 per 
maand (fulltime) en een extra stijging van het wettelijk 
minimumloon voor jonge medewerkers.

De belangrĳ kste wĳ zigingen per 1 januari 2020
•  De periode in de ketenregeling wordt verruimd
•  Er komt een extra ontslaggrond bij: de cumulatie-

grond
•  Medewerkers hebben al vanaf de eerste dag recht op 

een transitievergoeding
•  Werkgevers moeten oproepkrachten minimaal vier 

dagen van tevoren oproepen als zij willen dat een 
oproepkracht verplicht verschijnt

•  Payrollmedewerkers krijgen dezelfde arbeidsvoor-
waarden als medewerkers van het bedrijf

•  De WW-premie is gekoppeld aan de contractvorm en 
is lager voor werkgevers die een arbeidscontract voor 
onbepaalde tijd aanbieden

De periode in de ketenregeling wordt verruimd
Werkgevers krijgen meer ruimte voor opeenvolgende 
tijdelijke contracten (de ketenbepaling). Nu is het nog 
zo dat een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten 
in een periode van maximaal twee jaar mag aangaan 
voordat automatisch sprake is van een contract voor on-
bepaalde tijd. De ketenregeling wordt verlengd naar drie 
aansluitende contracten in drie jaar. 
Als de drie contracten de periode van drie jaar overschrijden, 
ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Na 
een periode van tenminste zes maanden tussen iedere reeks 
van tijdelijke contracten start de keten opnieuw. Een uitzon-
dering op de ketenregeling is mogelijk voor invalkrachten 
in het primaire onderwijs die invallen wegens ziekte. Per cao 
is het mogelijk om af te wijken van de zes maanden ‘pauze’, 
maar alleen als er sprake is van seizoenswerk. 
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Tip
Denk je erover om een arbeidsovereenkomst voor be-
paalde tijd te verlengen? Hou dan nu al rekening met 
de verruimde ketenregeling. Voor een arbeidsover-
eenkomst die óp of ná 1 januari 2020 eindigt, geldt 
namelijk ook al de nieuwe ketenbepaling van drie jaar. 

Ontslag wordt makkelijker
Naast de acht ontslaggronden die het arbeidsrecht al 
kent, komt er een extra ontslaggrond bij: de cumula-
tiegrond. Deze cumulatiegrond moet een rechter de 
mogelijkheid bieden om een arbeidsovereenkomst bij 
meerdere ‘niet-voldragen’ ontslaggronden toch te ontbin-
den. Nu kan de rechter een arbeidsovereenkomst alleen 
ontbinden als voldaan is aan één van de ontslaggronden. 
De cumulatiegrond kan niet worden ingezet bij ontslag 
vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige 
arbeidsongeschiktheid. 

De 9 ontslaggronden volgens de Wab:
a.  Bedrijfseconomische redenen
b.  Langdurige arbeidsongeschiktheid
c.  Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen
d.  Disfunctioneren
e.  Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
f.  Werkweigering wegens gewetensbezwaar
g.  Verstoorde arbeidsrelatie
h.   Andere omstandigheden waaruit blijkt dat de arbeids-

overeenkomst niet kan worden voortgezet
i.  Cumulatiegrond (deze geldt voor c tot en met h)

LET OP
Als je de cumulatiegrond wilt gebruiken, kan de rechter 
de werknemer een extra vergoeding toekennen van maxi-
maal 50% van de transitievergoeding.

Vanaf dag één recht op een transitievergoeding
Met de komst van de Wab hebben werknemers al vanaf 
de eerste dag van hun dienstverband recht op een transi-
tievergoeding. Op dit moment is het zo dat je als werkge-
ver pas een transitievergoeding hoeft te betalen als een 
arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. 
Volgens de nieuwe wet bedraagt de transitievergoeding 
over de gehele duur van het dienstverband een derde 
maandsalaris per dienstjaar. 

Transitievergoeding = 1/3e maandsalaris x aantal dienst-
jaren

Tip
Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV 
compensatie aanvragen voor de transitievergoe-
ding die ze verschuldigd zijn aan werknemers die 
worden ontslagen omdat ze twee jaar ziek zijn. De 
compensatieregeling geldt met terugwerkende 
kracht tot dienstverbanden die vanaf 1 juli 2015 zijn 
geëindigd.

Werkgevers moeten oproepkrachten eerder 
oproepen
Volgens de Wab moet een werkgever een oproepkracht 
tenminste vier dagen van tevoren schriftelijk of elektro-
nisch oproepen om te komen werken. Doet een werk-
gever dat niet, dan is de oproepkracht niet verplicht om 
gehoor te geven aan de oproep. 

LET OP
Als je als werkgever de oproep binnen vier dagen intrekt 
of aanpast, moet de oproepkracht toch het loon ontvan-
gen over de tijden waarover hij was opgeroepen. Deze 
termijn kan bij cao worden verkort tot één dag. 

Oproepkrachten moeten steeds na een jaar een 
aanbod voor een vaste arbeidsomvang krijgen.
Steeds als de arbeidsovereenkomst van een oproep-
kracht 12 maanden heeft geduurd, moet een werkge-
ver in de 13e maand deze oproepkracht een aanbod 
voor een vaste arbeidsomvang (vast aantal uren) doen, 
waarbij geen sprake kan zijn van een uitsluiting van de 
loondoorbetalingsplicht. De arbeidsomvang moet ten-
minste gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren van het 
afgelopen jaar. Bied je als werkgever een oproepkracht 
na 12 maanden géén vaste arbeidsomvang aan, dan 
heeft hij of zij recht op het loon van het dienstverband 
dat je had moeten aanbieden. 

LET OP
Oproepkrachten die op 1 januari 2020 langer dan 12 
maanden aan het werk zijn, moet je binnen een maand 
na ingang van de Wab alsnog een vaste arbeidsomvang 
aanbieden. 
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Payrollkrachten krijgen dezelfde arbeidsvoor-
waarden als vaste medewerkers
Werknemers die op payrollbasis werken, hebben recht op 
minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers 
die in vaste dienst zijn. Dat geldt ook voor secundaire 
arbeidsvoorwaarden als vakantiedagen en scholingsrege-
lingen. Harmonisatie van het pensioen volgt mogelijk in 
een latere fase. Als werkgever bepaal je zelf of je mede-
werkers als uitzend- of payrollkracht in dienst neemt. De 
werkgever is hiervoor aansprakelijk.

Grote verschillen tussen payrollers en uitzendkrachten
Uitzenden en payrollen waren tot nu toe allebei  ‘uitzen-
dovereenkomsten’.  Voor uitzenden en payrollen golden 
dan ook dezelfde regels wat betreft rechtspositie en ar-
beidsvoorwaarden. Dat verandert met de komst van Wab. 
Er komt een duidelijk onderscheid tussen de twee vormen 
van arbeid. Aan de uitzendovereenkomst wordt nu ook de 
payrollovereenkomst toegevoegd. Het belangrijkste ver-
schil met uitzendwerk is dat de payrollwerkgever niet ac-
tief vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengt 
(hij vervult geen allocatiefunctie) en de payroller slechts 
bij één opdrachtgever aan het werk gaat (exclusiviteit). 
Als van deze twee punten sprake is dan is een werknemer 
een payroller en geen uitzendkracht. De defi nitie van een 
uitzendovereenkomst blijft wel hetzelfde.

LET OP
Als een bedrijf zelf een werknemer heeft gevonden en 
geselecteerd en alleen het formele werkgeverschap 
onderbrengt bij een derde partij, dan is er sprake van een 
payrollrelatie.

WW-premie lager voor medewerkers in vaste 
dienst
De WW-premie is met de komst van de Wab niet langer 
afhankelijk van de sector waarin iemand werkzaam is, 
maar van het soort contract: vast of fl exibel. Er geldt straks 
alleen nog een hoog en laag tarief, waarbij het hoge tarief 
5% hoger is dan het lage. Het hoge tarief geldt voor alle 
werknemers die geen vast contract hebben, het lage 
tarief is van toepassing voor werknemers met een vast 
dienstverband.

LET OP
Om fraude en oneigenlijk gebruik van de lage premies 
tegen te gaan, hanteert de wetgever een duidelijke 
omschrijving van een vast contract: ’schriftelijke arbeids-
overeenkomsten voor onbepaalde tijd die de omvang van 
de te verrichten arbeid eenduidig vastleggen.’ De hoge 
premie kan met terugwerkende kracht worden geheven. 
Bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst binnen vijf maan-
den beëindigd wordt, of wanneer de werknemer binnen 
een jaar in de WW komt.

Disclaimer
We hebben deze informatie uiterst zorgvuldig samengesteld, 
maar je kunt er geen rechten aan ontlenen. Door aanvul-
lingen op de nieuwe regelgeving en jurisprudentie kunnen er 
ook nog zaken veranderen in de komende maanden. 
Publicatiedatum: 28-6-2019


