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Met de Wet arbeidsmarkt in balans, kortweg de WAB, wil het kabinet 
het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst 
te nemen. De WAB bestaat uit een pakket maatregelen die de 
verschillen tussen vast en fl exibel werk moet verkleinen. 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft  
hiertoe een aantal maatregelen gebundeld in de Wet arbeidsmarkt 
in balans. De komende ti jd houdt @WORK u op de hoogte over de 
prakti sche gevolgen die de wet met zich meebrengt en adviseren wij u 
welke contractvorm of inzet van uitzendkrachten vanaf 1 januari 2020 
het beste bij uw bedrijfsvoering aansluit. 

Waarom de WAB?
De WAB is bedoeld om vast en fl exibel werk dichter bij elkaar te 
brengen. Flexkrachten krijgen een betere bescherming en vast werk 
wordt minder vast. 

Wat zijn de belangrijkste maatregelen uit de WAB?
• Oproepkrachten
• Payrollvoorwaarden
• Transiti evergoeding
• WW-premie
• Verruimde ketenregeling
• Aangepast ontslagrecht

Wet arbeidsmarkt in 
balans (WAB)
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De maatregelen uit de WAB gaan per 1 januari 2020 in. 





Wat is een oproepkracht volgens de WAB? 
Een oproepkracht is een werknemer die komt werken als de  
werkgever hem of haar oproept. Volgens de WAB is er sprake van een 
oproepovereenkomst als er geen vast aantal uren is afgesproken. Dit 
geldt dus bij nul-uren contracten, min-max contracten en uitzend- 
overeenkomsten (zonder vaste arbeidsomvang). Volgens de WAB is er 
ook sprake van een oproepcontract als er geen verplichting bestaat om 
loon te betalen over niet gewerkte uren. De zogenaamde uitgesloten 
loondoorbetalingsverplichting (ULV). 

Wat is de nieuwe oproeptermijn?
Het kabinet wil met de WAB de positie van de oproepkracht versterken 
door de verplichte permanente beschikbaarheid van deze werknemers 
te voorkomen. Vanaf 1 januari 2020 moet de werkgever een oproep-
kracht minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk of digitaal oproepen. 
Wordt de oproep binnen 4 dagen voor aanvang van de werkdag door 
de werkgever geannuleerd of gewijzigd, dan behoudt de oproepkracht 
het recht op loon van de uren waarvoor de oproepkracht oorspron-
kelijk is opgeroepen, ook al wijzigen alleen de werktijden en heeft de 
oproepkracht met de wijziging ingestemd. 

Als er voorafgaand aan een oproep geen tijdsduur met de  
oproepkracht is afgesproken en de oproep is korter dan 3 uur geweest, 
moet de werkgever de oproepkracht toch minimaal 3 uur uitbetalen.

Oproepkrachten
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Aanbod vaste urenomvang
Als een oproepkracht een jaar oproepwerk heeft gedaan, is een werkgever 
vanaf 1 januari 2020 verplicht om een contract met een vaste urenomvang 
aan te bieden. Die urenvang moet gelijk zijn aan het aantal uren dat de 
oproepkracht in het afgelopen jaar gemiddeld heeft gewerkt. De oproep- 
kracht mag dit aanbod afwijzen en op basis van een oproepovereenkomst 
blijven werken. Wij adviseren u dit schriftelijk vast te leggen. 

Wat betekent de nieuwe oproeptermijn voor werkgevers?
Deze maatregel dwingt werkgevers tot het effectiever inplannen en  
managen van oproepkrachten omdat een oproep in een laat stadium  
annuleren geld kost. Zeker voor bedrijven die veel gebruik maken van  
flex-pools, nul-uren contracten en min-max contracten heeft deze maatregel 
veel invloed. Het is goed om te inventariseren of u oproepkrachten in dienst 
heeft, hoelang ze al als oproepkracht werkzaam zijn, hoeveel uren ze  
gemiddeld werken en wanneer hun arbeidscontract (als dit tijdelijk is) eindigt. 

Wat kan @WORK voor u doen?
In veel uitzendovereenkomsten fase 1 en 2 volgens de fasesystematiek van 
de NBBU cao is het uitzendbeding opgenomen, waardoor het loon niet 
wordt doorbetaald als er geen werk is. Volgens de nieuwe wet vallen deze 
uitzendovereenkomsten onder de definitie oproepovereenkomst. Wij zullen 
uitzendkrachten die langer dan een jaar bij ons in dienst zijn en vallen onder 
de definitie oproepkracht een aanbod doen voor een vast aantal uren. Het 
uitzendbeding blijft echter wél van kracht wat betekent dat de uitzend-  
overeenkomst nog steeds eindigt zodra er geen werk meer voor de uitzend-
kracht is. 

@WORK heeft jarenlange ervaring met het invullen van (grote)  
personeelsplanningen en flex-pools. Uiteraard willen wij deze kennis en 
ervaring inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook na 1 januari 
2020 kunt u gebruik blijven maken van uitzendkrachten van @WORK. Graag 
kijken wij samen met u naar de uitdagingen en de mogelijkheden om uw 
personeelsplanning zo flexibel en soepel mogelijk te laten verlopen. 
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Wat is een payrollcontract volgens de WAB?
Met de invoering van de WAB verandert er veel op het gebied 
van payrolling. 

Het is per 1 januari 2020 van cruciaal belang om vast te stellen of 
een werknemer onder de definitie van payrollmedewerker valt of niet. 
Hierbij spelen twee criteria een belangrijke rol, de ‘allocatiefunctie’ en 
de ‘exclusieve terbeschikkingstelling’.

Bij de ‘allocatiefunctie’ gaat het erom of de uitzendwerkgever een 
actieve rol heeft vervuld bij het samenbrengen van vraag en aanbod. 
Door bijvoorbeeld het plaatsen van vacatures en het werven en  
selecteren van potentiele werknemers. 

Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen of er sprake is van  
‘exclusieve terbeschikkingstelling’. Mag de uitzendwerkgever de  
uitzendkracht zonder toestemming aan een andere opdrachtgever ter 
beschikkingstellen?

Volgens de WAB is er sprake van payroll als de overeenkomst tussen 
het uitzendbureau of payrollbedrijf en de opdrachtgever niet tot stand 
is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt (allocatiefunctie). 

Andere  
payrollvoorwaarden
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De opdrachtgever heeft zelf de werving en selectie van de werknemer 
voor zijn rekening genomen of heeft een derde (niet zijnde het  
uitzendbureau of payrollbedrijf) dit voor hem laten doen. Daarnaast 
moet de arbeidskracht exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking 
worden gesteld. Als er aan beide voorwaarden is voldaan is er sprake 
van een payrollovereenkomst en zijn de daarvoor geldende regels van 
toepassing. 
 
Wat verandert er voor payrollmedewerkers en opdrachtgevers? 
Werknemers die op payrollbasis werken krijgen direct recht op  
dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de  
opdrachtgever. Het betreft niet alleen het salaris en vakantiegeld, maar 
ook arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand, bonussen, vakantie- 
dagen, kinderopvang, opleidingen, sportabonnementen enzovoort. 
Daar komt nog bij dat de payrollmedewerker per 1 januari 2021 ook 
recht heeft op een adequate pensioenregeling zonder wachttijd.  

Naast de wijziging in arbeidsvoorwaarden, kan bij een payroll-  
medewerker geen gebruik meer worden gemaakt van het NBBU 
fasesysteem (5,5 jaar flexibele inzet) voor uitzendkrachten. De nieuwe 
ketenregeling gaat gelden; 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar. 
Afhankelijk van de toegepaste cao en arbeidsvoorwaardenregeling 
van uw bedrijf betekent het in de meeste gevallen dat de kosten voor 
payrollmedewerkers zullen stijgen. 

Wat kan @WORK voor u doen?
Ook voor payrolling kunt u nog steeds bij @WORK terecht. De 
loonadministratie wordt volledig voor u verzorgd en u loopt als  
opdrachtgever geen arbeidsrechtelijke en ziekterisico’s. @WORK blijft 
u ontzorgen op het gebied van HR, verzuimbegeleiding en ontslag.  
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Wat zijn de voorwaarden voor de transitievergoeding?
In de huidige situatie betalen werkgevers een transitievergoeding als 
de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd. 
Per 1 januari 2020 hebben werknemers met terugwerkende kracht 
recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Een  
werknemer heeft recht op deze transitievergoeding als het contract 
door de werkgever of opdrachtgever wordt beëindigd of als een 
contract voor bepaalde tijd na afloop niet wordt voortgezet. Ook de 
proeftijd telt mee. Een werknemer heeft dus ook recht op een  
transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd 
wordt beëindigd door de werkgever of opdrachtgever.

Hoe berekent de WAB de transitievergoeding?
De vergoeding wordt berekend over de feitelijke duur van de  
arbeidsovereenkomst, vanaf de eerste dag ongeacht hoe lang deze 
arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Voor ieder dienstjaar bedraagt de 
vergoeding 1/3 maandsalaris. Het is mogelijk om gemaakte scholings- 
kosten hierop in mindering te brengen. De werknemer moet daar, in 
alle gevallen, vooraf schriftelijk mee instemmen én deze scholing moet 
tot een verhoging van de ‘arbeidsmarkt’ waarde van een werknemer 
leiden. De WAB rekent ook opleidingen voor een andere functie  
binnen de organisatie hiertoe. De hogere vergoeding van  
oudere werknemers komt te vervallen. 

Transitievergoeding
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Wat kan @WORK voor u doen? 
Ook uitzendkrachten hebben recht op transiti evergoeding vanaf 
de eerste dag. De gemiddelde kosten hiervan zullen volledig in het 
tarief worden verwerkt om onaangename verrassingen achteraf te 
voorkomen. Zo weet u van tevoren wat u voor een uitzendkracht 
betaalt. 





Wat verandert er in de WW-premie door de WAB?
De sectorindeling in de premieheffing voor de WW verdwijnt. Tot nu 
toe werd de hoogte van de WW-premie die werkgevers betalen,  
bepaald door de sector waarin de werkgever was ingedeeld. Met de 
komst van de WAB wil het kabinet werkgevers stimuleren om  
werknemers een vaste baan (arbeidscontracten voor onbepaalde tijd 
met vaste urenomvang) aan te bieden.  

Per 1 januari 2020 zijn de WW-premies voor elke sector gelijk en 
wordt de hoogte bepaald door de vorm van het contract. De  
WW-premie is voordeliger als de werkgever de werknemer een vaste 
baan aanbiedt. Het premievoordeel voor vaste contracten is vijf  
procent ten opzichte van de premie voor flexibele of tijdelijke  
contracten. 

Voor BBL’ers (leerlingen beroepsbegeleidende leerweg) en voor  
jongeren onder de 21 jaar die niet meer dan 52 uren per maand  
werken, mag ook de lage WW-premie worden gehanteerd.  

Wat betekent de WW-premie wijziging voor werkgevers?
De hoofdregel is dat de werkgever de lage WW-premie betaalt als uw 
werknemer: 
• Een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft; 
• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft;
• Het geen oproepovereenkomst is. 

Voor werknemers die niet aan deze drie voorwaarden voldoen, betaalt 
u een fors hogere WW-premie dan u gewend was.

WW-premie
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Wat kan @WORK voor u doen?
Voor de invoering van de WAB betaalden uitzendbureaus een hogere 
WW-premie dan werkgevers in andere sectoren. De impact van de 
kostenverhoging voor de WW-premie voor uitzendkrachten zal 
hierdoor ten opzichte van alle andere sectoren beperkt zijn, oft ewel 
voor wat betreft  de WW-premie zal de kostensti jging voor uitzend- 
krachten minder groot zijn dan voor uw eigen werknemers met een 
ti jdelijk dienstverband.

Het inzett en van uitzendkrachten via @WORK heeft  veel belangrijke 
voordelen. Denk aan het opvangen van seizoenspieken, vervanging bij 
ziekte, het overnemen van de administrati eve afh andeling van 
contractbeheer en salarisadministrati e en het beperken van arbeids- 
rechtelijke en ziekterisico’s. 





De WAB verruimt de zogeheten ketenbepaling, de periode waarbij 
elkaar opvolgende ti jdelijke contracten overgaan in een vast contract. 
In plaats van drie ti jdelijke contracten in maximaal 2 jaar, mag de 
werkgever per 1 januari 2020 drie ti jdelijke contracten in maximaal 
3 jaar geven. Bij voortzetti  ng van het dienstverband is de werkgever 
verplicht een contract voor onbepaalde ti jd aan te bieden. 

De keten start opnieuw als er tussenti jds een pauze is van meer 
dan zes maanden. Bij terugkerend ti jdelijk werk dat maximaal negen 
maanden per jaar verricht kan worden (seizoenswerk, theaterwerk, 
festi valwerk etc.), mag dit een pauze van meer dan drie maanden zijn, 
mits vastgelegd in de cao.

Verruimde 
ketenregeling
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Wat is de cumulati egrond?

Tot op heden moest een ontslag volledig voldoen aan één van de acht 
in het wetboek opgenomen ontslaggronden. Er komt nu een negende 
grond bij; de cumulati egrond.  De cumulati egrond geeft  de rechter de 
mogelijkheid verschillende omstandigheden te combineren. Wanneer 
er sprake is van ontslag op basis van de cumulati egrond, kan de rechter 
een extra ontslagvergoeding toekennen (bovenop de transiti e- 
vergoeding) ter hoogte van maximaal 50% van de transiti evergoeding. 

Aangepast 
ontslagrecht
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Wat kan @WORK Personeelsdiensten voor u betekenen?

@WORK blijft uiteraard inzetten op maximale flexibiliteit voor  
opdrachtgevers en maximale zekerheid en perspectief voor  
uitzendkrachten.

Door het verstrekken van deze informatie hopen we u te helpen bij het 
maken van de juiste beslissingen op personeelsgebied en het inzetten 
van uitzendkrachten of payrollkrachten. 

De kracht en meerwaarde van @WORK is de kennis van de markt, ons 
grote netwerk van gemotiveerde uitzendkrachten, de mogelijkheid tot 
het gebruik van haar op maat gemaakte plansysteem, het overnemen 
van de administratieve afhandeling van contractbeheer en  
salarisadministratie en arbeidsrechtelijke en ziekterisico’s.

Daarnaast hebben wij heel veel kennis van actuele wetgeving en cao’s 
op het gebied van personeel en arbeid. Uiteraard willen we deze kennis 
graag met u delen om te kijken welke contractvorm(en) de meeste 
voordelen biedt in uw eigen situatie. Onze specialisten gaan graag 
met u in gesprek om te kijken welke oplossingen het beste past bij uw 
bedrijf. 
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Kollum

Eyso de Wendtstraat 9
9291 ES Kollum

0511 - 820282

Drachten

Kraaiheide 8
9202 PC Drachten

0512 - 587999

www.workbv.nl

Precies wat je zoekt.


