
TUSSENBALANS WAB - INLENERS 
 
INLEIDING  
 
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) brengt – als dit wetsvoorstel wordt aangenomen – per 1 januari 
2020 voor iedere werkgever en werknemer veranderingen met zich mee. Het doel van de Wab is 
vooral om de kloof tussen vast en flex kleiner te maken: flex wordt duurder en vast aantrekkelijker & 
goedkoper. De Wab heeft grote impact op zowel ‘eigen’ als ‘ingeleend’ personeel. Eén ding staat in 
ieder geval vast: de gevolgen zijn groot! Hieronder tref je in hoofdlijnen de veranderingen aan.  
 
STAND VAN ZAKEN EN INHOUD WAB 
 
Stand van zaken van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans per mei 2019 
 
De Eerste Kamercommissie heeft op 23 april 2019 inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag. 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verzocht uiterlijk 10 mei 2019 te antwoorden, 
zodat de Eerste Kamercommissie op 14 mei 2019 mogelijk nog een plenaire behandeling voor de 
Kamerwisseling, die in juni 2019 plaatsvindt, kan voorstellen. De verwachting is dat eind mei 2019 
meer duidelijk zal worden over of de Wab er definitief gaat komen en zo ja per wanneer. Wij 
verwachten overigens dat de wet er doorheen gaat komen. Wel verwachten wij dat het onderdeel 
‘adequaat pensioen’ bij de payrollovereenkomst later in werking treedt, omdat de stakeholders in de 
markt te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden bij een inwerkingtreding van deze wijziging per 
1 januari 2020.  
 
Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen? 
 

1. De arbeidsovereenkomst ontbinden via de kantonrechter wordt makkelijker  
 
Per 1 januari 2020:  
De werkgever kan vanaf 1 januari 2020 de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst met 
de werknemer te ontbinden wegens een optelsom van omstandigheden. Dit wordt de zogenoemde 
‘cumulatiegrond’ genoemd. Oftewel de werkgever kan ontslag aanvragen op basis van een combinatie 
van ontslaggronden. Als de werkgever gebruik maakt van de cumulatiegrond, kan de kantonrechter 
de werkgever veroordelen in de betaling van een extra vergoeding, ter hoogte van maximaal 50% van 
de transitievergoeding.  
 

2. De transitievergoeding wordt lager, maar de werknemer krijgt wel eerder recht hierop 
 
Per 1 januari 2020 
De werknemer krijgt vanaf 1 januari 2020 recht op de transitievergoeding vanaf de eerste dag dat de 
werknemer in dienst treedt. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar, 
berekend over de feitelijke duur. Er is dus geen sprake meer van afronding op hele dienstjaren. Ook is 
er niet langer sprake van een hogere transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst langer dan 10 
jaren heeft geduurd. 
 
Per 1 april 2020 
De werkgever kan een beroep doen op de compensatie van de betaling van de transitievergoeding. 
Dit geldt alleen ingeval van ontslag op basis van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige 
arbeidsongeschiktheid. De werkgever moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van deze 
compensatieregeling. De aanvragen moeten zijn ingediend uiterlijk voor 1 oktober 2020. Dus wees 
hier alert op! 



 
3. De ketenregeling wordt verruimd  

 
Per 1 januari 2020 
Er kunnen weer drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in drie jaar worden afgesloten. Dit betekent dat 
je langer tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan aanbieden. Voor uitzendovereenkomsten die vallen 
onder de ABU- of NBBU-cao wijzigt er niets in de ketenregeling. Zij kunnen nog steeds maximaal 5,5 
jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden.  
 
Arbeidsovereenkomsten die doorlopen na 1 januari 2020, worden voortgezet onder het huidige recht, 
totdat ze aflopen.  
 

4. Oproepovereenkomst wordt wettelijk verankerd  
 

Per 1 januari 2020 
Er komt een wettelijke definitie van de oproepovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek. De 
oproepovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij:  

 de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid; 

 de werknemer geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon als hij niet gewerkt 
heeft.  

 
Bij een oproepovereenkomst gelden de volgende regels:  

 de werkgever moet de werknemer tenminste vier dagen van te voren oproepen. Als dit niet 
tijdig (en schriftelijk of per e-mail) gebeurt, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven 
aan de oproep. Bij cao kan de oproeptermijn worden verkort tot 24 uur; 

 als een eenmaal gedane oproep binnen vier dagen weer wordt ingetrokken, behoudt de 
oproepkracht zijn recht op loon over de periode waarvoor hij was opgeroepen; 

 als oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een 
schriftelijk of elektronisch aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het aantal uur 
dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Doet de werkgever dit niet, dan heeft de 
oproepkracht toch recht op loon over dit aantal uren. 
 

5. Differentiatie in WW-premie  
 
Per 1 januari 2020 
Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, met een vaste arbeidsomvang gaat een lage WW-
premie gelden. Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten en oproepovereenkomsten geldt een hoge 
WW-premie (dus ook voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder vaste 
arbeidsomvang!). De verwachting is dat circa 5% verschil zal zitten tussen de hoge en lage WW-
premie. 
 
De vak-sectoren voor de WW verdwijnen per 1 januari 2020. De wijzigingen in de WW-premies hebben 
tot gevolg dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten en oproepovereenkomsten duurder worden. Ook de 
inhuur van flexibele arbeidskrachten via uitzendbureaus, payrollondernemingen of 
detacheringsbedrijven wordt naar verwachting (flink) duurder. Dit kan dus een stijging van de kostprijs 
opleveren. Reden om tijdig in overleg te treden met jouw leveranciers van flexibele arbeidskrachten.  
 
 
 
 
 



6. Payrollovereenkomst wordt wettelijk verankerd 
 
Per 1 januari 2020 
De payrollovereenkomst wordt wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek alsmede in de Wet 
allocatie arbeid door intermediairs (Waadi). Of sprake is van een payrollovereenkomst wordt op 
individueel niveau bepaald. Om die reden krijgen zowel uitzend-, detacherings- en 
payrollondernemingen hiermee te maken. Ook jij als inlener gaat de gevolgen van de wettelijke 
verankering van de payrollovereenkomst mogelijk voelen. De wettelijke verankering van de 
payrollovereenkomst heeft voor de inhuur van payrollwerknemers op de volgende punten gevolgen:  
 

a. payrollovereenkomsten vallen niet meer onder ABU- of NBBU-cao; 
b. de payrollonderneming mag niet langer meer gebruik maken van het uitzendbeding; 
c. de payrollonderneming mag nog maar beperkte gebruik maken van de loonuitsluiting.  Indien 

sprake is van een payrollovereenkomst, kan de loonuitsluiting uitsluitend voor de eerste zes 
maanden van de arbeidsovereenkomst bij individuele schriftelijke overeenkomst worden 
overeengekomen met de payrollwerknemer, als dit gebruikelijk is voor de functie waarin de 
werknemer werkzaam is bij de opdrachtgever of hierin is voorzien in een cao;  

d. het fasen systeem uit de ABU- of NBBU-cao is niet van toepassing meer. De verruiming van de 
ketenregeling is alleen mogelijk als dit op grond van cao van de inlener mogelijk is; 

e. de payrollwerknemer krijgt recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die van werknemers in 
dienst van de inlener werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functie. Dit geldt voor alle 
(primaire en secundaire (en ook tertiaire )) arbeidsvoorwaarden. Als de inlener geen 
werknemers in dienst heeft, dan heeft de payrollkracht recht op dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in een gelijke of 
gelijkwaardige functie in de sector van het beroeps- en bedrijfsleven waar de opdrachtgever 
werkzaam is. De enige uitzondering hierop is pensioen. Hiervoor dient te worden 
gegarandeerd dat er een adequate pensioenregeling wordt toegepast (hierover worden 
nadere regels gesteld bij algemene maatregel van bestuur); 

f. payrollwerknemer krijgt ook recht op een 'adequate' pensioenregeling.  
 
Als inlener krijg je de verplichting om de payrollonderneming correct te informeren over de 
arbeidsvoorwaarden, zoals die gelden bij jouw bedrijf, voor werknemers werkzaam in gelijke of 
gelijkwaardige functies. Het is dus van belang dat je goede afspraken maakt met de 
payrollonderneming over de beloning van de payrollwerknemers en de uitsluiting van 
aansprakelijkheden. Indien je de payrollonderneming incorrect hebt geïnformeerd en/of de 
payrollwerknemer onjuist is beloond, ben jij als inlener (mede) hoofdelijk aansprakelijk voor het niet 
dan wel te weinig ontvangen loon.  
 
Verder is relevant om te weten dat mede gelet op de definitie van de payrollovereenkomst het onder 
de Wab nog niet duidelijk is of de huidige NEN-certificering de risico’s voor jou als inlener voldoende 
dekt. De NEN-certificering is namelijk verbonden aan uitzenden, oftewel de uitzendovereenkomst, of 
aanneming van werk, en zoals hiervoor uiteengezet krijgt de payrollovereenkomst een nieuwe 
definitie in de wet. Het is dus belangrijk dat je ook daarover goed nadenkt in verband met 
aansprakelijkheidsrisico’s.  
 
CONCLUSIE  
 
Met de komst van de Wab zal een administratieve lastenverzwaring plaatsvinden. Ook worden 
tijdelijke arbeidsovereenkomsten en inhuur van flexibele arbeidskrachten via een uitzendbureau, 
payrollonderneming of detacheringsbedrijf duurder. Belangrijk is  dat de meeste wijzigingen die de 
Wab met zich meebrengt directe werking hebben vanaf 1 januari 2020. Denk dus goed na over wat je 



gaat doen met lopende arbeidsovereenkomsten, verlengingen en beëindigingen van 
arbeidsovereenkomsten. Het kan zowel inhoudelijke als financiële gevolgen hebben wat je wel of niet 
doet voor of na 1 januari 2020.  
 

________ 
 


