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Voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans 
(WAB) aangenomen door Tweede Kamer  
 

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale 
verzekeringen en enige andere wetten. De wet heeft als doel de kosten- en risicoverschillen 
tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt waar de aard van 
het werk daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Ook beoogt 
het voorstel het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, 
zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. 
 
Om dit te bereiken worden voorstellen gedaan om de wetgeving op het terrein van flexibele 
arbeid en het ontslagrecht te herzien. Bovendien wordt het aanbieden van een vast contract 
aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan 
voor tijdelijke contracten. 
 
De WAB maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat erop is gericht om de 
balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat hierbij onder andere om de maatregelen 
rond de positie van zelfstandigen, de verplichtingen van werkgevers in verband met 
arbeidsongeschiktheid en ziekte en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Ook 
heeft het kabinet op 7 november 2018 de Commissie Regulering van werk ingesteld om 
onderzoek te doen naar en advies te geven over de fundamentele vragen over de toekomst 
van de regulering van werk. Het advies wordt verwacht in november 2019. 
 
Beoogde ingangsdatum van vrijwel alle onderdelen van het wetsvoorstel is 1 januari 2020. 
 

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 5 februari 2019 aangenomen. Dezelfde dag is het 
voorstel naar de Eerste Kamer gezonden1, met daarin verwerkt de volgende door de 
Tweede Kamer aangenomen amendementen:  
• De verlenging van de proeftijd tot maximaal 5 maanden bij contracten voor 

onbepaalde tijd wordt geschrapt; 
• Contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste twaalf uur per week 

werken, vallen niet onder de hoge premie in het kader van de premiedifferentiatie; 
• Van de verscherpte regelgeving voor oproepcontracten (oproeptermijn, 

afzegtermijn en/of het aanbod na 12 maanden) kan bij cao worden afgeweken voor 
functies die door klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen 
worden verricht. 

 
Op 12 november 2018 is een aantal nieuwe en te wijzigen uitvoeringsregelingen 
gepubliceerd op https://www.internetconsultatie.nl/ (zie de bijlage voor een overzicht). Deze 
zijn op 8 februari 2019 naar de Tweede Kamer gezonden. Naar aanleiding van de 
internetconsultatie en het verdere overleg met de uitvoerders op de verschillende terreinen, 
zullen de concepten nog op een aantal punten zullen worden aangepast.  
Op 15 februari 2019 is het Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling 
payrollkrachten op https://www.internetconsultatie.nl/ gepubliceerd. 

                                                           
1 Eerste Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 074, A 
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De hoofdlijnen van het wetsvoorstel  

Maatregelen rond flexibele arbeid  

Ketenbepaling (7:668a BW)  
Om gesignaleerde knelpunten op te lossen stelt de regering een drietal wijzigingen van de 
ketenbepaling voor.   
1) Een verlenging van de maximumtermijn van twee jaar naar drie jaar (dit was ook 

de situatie voor de Wwz).  

2) Introductie van de mogelijkheid om bij cao voor bij cao aangewezen functies de 
tussenpoos te verkorten naar drie maanden, indien het terugkerend tijdelijk werk 
betreft dat ten hoogste negen maanden per jaar kan worden verricht (dit is nu al 
mogelijk voor seizoensarbeid). Het is aan cao-partijen om te bepalen welke 
functies hiervoor in aanmerking komen.  

Als in een bepaalde sector het niet mogelijk is om tot een cao te komen, kan de 
Stichting van de Arbeid de minister van SZW verzoeken om de tussenpozen voor 
bepaalde functies bij ministeriele regeling te verkorten.  

3) Een uitzondering van de ketenbepaling voor invalkrachten in het primair 
onderwijs die invallen in verband met vervanging wegens ziekte. Dit moet er voor 
zorgen dat invalkrachten die invallen wegens ziekte van een leerkracht op 
tijdelijke basis kunnen invallen, zonder dat na een aantal invalbeurten van 
rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. 

 

Oproepovereenkomsten (7:628a BW)  
De regering vindt de onzekere positie van oproepkrachten die met deze baan in hun 
inkomen moeten voorzien precair, omdat er zowel inkomensonzekerheid is als 
onzekerheid over de tijdstippen waarop gewerkt moet worden. Daarom doet de regering 
voorstellen om de positie van oproepkrachten te versterken.  
Er is volgens artikel 7:628a BW sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van 
de te verrichten arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste 
een maand, of als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een jaar, waarbij het recht 
op loon gelijkmatig gespreid is over dat tijdvak. Volgens de memorie van toelichting betreft 
het nulurencontracten, min/max-contracten en arbeidsovereenkomsten (zoals ook 
uitzendovereenkomsten) waarbij op basis van artikel 7:628 BW de loondoorbetalingsplicht 
is uitgesloten. Een contract met een jaarurennorm, waarbij er wel sprake is van een 
gelijkmatige spreiding van het loon, wordt niet gezien als oproepcontract.  
Ingeval van een oproepcontract geldt het volgende.  
1) De werkgever moet de werknemer minstens 4 dagen van tevoren schriftelijk of 

elektronisch oproepen, anders hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de 
oproep (hij mag dit natuurlijk wel). 

Ook een afzegging moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan. Een 
mondelinge afzegging geldt niet. 

2) Wanneer de werkgever de oproep binnen 4 dagen voor aanvang van de 
werkzaamheden intrekt of de tijdstippen wijzigt, heeft de werknemer recht op 
loonbetaling conform de (oorspronkelijke) oproep. Van dit recht op loon kan niet 
worden afgeweken, ook niet bij cao. 
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Voor wat betreft de wijziging van de tijdstippen van de oproepen geeft de 
memorie van toelichting de volgende voorbeelden: 
“Er staat een oproep gepland van 9 tot 13 uur en de werkgever wenst de oproep 
te wijzigen in een oproep van 10 tot 14 uur. De tijdstippen die buiten de 
oorspronkelijke oproep liggen, worden in dit geval gezien als een nieuwe oproep 
waaraan de werknemer, indien de voorgestelde wijziging binnen de 
vierdagentermijn valt, op grond van het tweede lid geen gehoor hoeft te geven. 
Indien de werknemer akkoord gaat met het voorstel om te werken van 10 tot 14 
uur, heeft hij recht op 5 uur loon. Het gedeelte van de oproep van 9 tot 10 uur is 
immers ingetrokken. Stel dat de werkgever de geplande oproep van 9 tot 13 uur 
binnen vier dagen voor aanvang van de oproep wenst te wijzigen in een oproep 
van 13:30 tot 17:30 uur. Indien de werknemer hiermee akkoord gaat, heeft hij 
recht op 8 uur loon, namelijk over het ingetrokken gedeelte van 9 tot 13 uur en 
over de gewerkte uren van 13:30 tot 17:30 uur.”   

3) Bovengenoemde termijn van 4 dagen kan bij cao verkort worden, maar hij kan 
niet korter zijn dan 24 uur.  

4) De werkgever moet als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd de 
werknemer binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor 
een arbeidsomvang met vaste uren waarbij de aangeboden gemiddelde 
arbeidsduur ten minste gelijk is aan de gemiddelde gewerkte arbeidsduur per 
maand in de voorgaande 12 maanden (de referteperiode). Voor zover 
opvolgende contracten elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan zes 
maanden worden ze samengeteld. Hierbij worden de tussenpozen zelf niet 
meegeteld. De werkgever moet de werknemer ten minste een maand geven om 
het aanbod te aanvaarden.  
Indien de werknemer op de invoeringsdatum van de wet, 1 januari 2020, al langer 
dan 12 maanden op oproepbasis werkzaam is, moet het aanbod voor 1 februari 
2020 worden gedaan.   

5) Vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod als vermeld onder 4 
had moeten doen, heeft de werknemer recht op loon voor het aantal uren 
waarvoor hij een aanbod had moeten ontvangen. Volgens de memorie van 
toelichting kan de werknemer dan eventueel aanspraak maken op de verhoging 
wegens vertraging van artikel 7:625 BW (deze kan oplopen tot 50%).  

6) Bij cao kan bepaald worden dat de bepalingen genoemd onder 1, 2 en 4 niet van 
toepassing zijn voor bij die cao aangewezen 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. 

 
Verder wordt In art. 7:672 BW bepaald dat de oproepkracht kan opzeggen met een 
opzegtermijn van 4 dagen (of de kortere bij cao afgesproken termijn). Dit omdat de 
oproepkracht vanwege de inkomensonzekerheid in de gelegenheid moet zijn om op korte 
termijn een andere baan te accepteren.  
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Payroll  

De regering benadrukt dat payrolling als instrument om werkgevers te ontzorgen, mogelijk 
moet blijven. Payrolling mag echter niet als instrument gebruikt worden om te concurreren 
op arbeidsvoorwaarden. Om dit te voorkomen moeten voor de payrollmedewerker 
dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als wanneer hij rechtstreeks in dienst zou zijn bij de 
opdrachtgever.   

Wanneer is er sprake van payrolling? 
In het kader van dit wetsvoorstel wordt onder payrolling verstaan: het op basis van een 
overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het 
samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een 
arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens 
een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de 
arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd 
is deze arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen.   
 
Deze definitie van payrolling is vrijwel gelijk aan de definitie van payrollwerkgever zoals die 
al is opgenomen in de Ontslagregeling.   
 
Er is dus sprake van payrolling als de formele werkgever geen actieve rol heeft gespeeld bij 
de werving en selectie van de payrollkracht.  

Intraconcernuitzending  
Het voorgestelde payrollingregime is onverkort van toepassing op 
(personeels)maatschappijen, die binnen de eigen groep uitzenden. 

Voorgestelde maatregelen  
Met de volgende maatregelen worden volgens de regering de negatieve gevolgen van 
payrolling ongedaan gemaakt – zoals dat ook is beoogd met de aanpassing van het 
ontslagregime voor payrollwerknemers – zonder dat payrolling als zodanig onmogelijk 
wordt:  
1) Er wordt een apart gelijk behandelingsvoorschrift in de wet opgenomen (waarvan 

niet ten nadele van de werknemer bij cao kan worden afgeweken), dat bepaalt dat 
de payrollwerknemer recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden 
voor de eigen werknemers van de opdrachtgever die werkzaam zijn in gelijke of 
gelijkwaardige functies. Zijn dergelijke werknemers er niet bij de opdrachtgever, 
dan moet worden gekeken naar de arbeidsvoorwaarden van gelijke of 
gelijkwaardige functies binnen de sector waarin de opdrachtgever werkzaam is.  

2) Mede gelet op deze extra administratieve lasten heeft de regering niet gekozen 
voor een gelijke pensioenregeling, maar wil het de payrollwerknemer het recht 
geven op een adequate pensioenregeling die voldoet aan bij algemene maatregel 
van bestuur (AMvB) te stellen regels. Het concept voor deze AMvB is op 15 
februari 2019 voor internetconsultatie gepubliceerd. In dit concept is voor wat 
betreft de eisen die worden gesteld aan een ‘adequate pensioenregeling’ 
aangesloten bij ofwel de pensioenregeling van de inlener, ofwel de gemiddelde 
pensioenregeling in Nederland. Hiermee wordt volgens de toelichting het beste 
recht gedaan aan de wens om concurrentie op arbeidsvoorwaarden op 
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macroniveau zoveel mogelijk te voorkomen en tegelijkertijd te zorgen voor een 
uitvoerbare regeling voor payrollwerkgevers en pensioenuitvoerders. Ook blijft met 
deze optie de onderhandelingsvrijheid van sociale partners zoveel mogelijk 
behouden. Zij kunnen zelf – onder meer – het type pensioenregeling bepalen, de 
werkingssfeer, het niveau van de pensioenambitie en door wie de 
pensioenregeling wordt uitgevoerd. 

3) De inlener/opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan de 
terbeschikkingstelling de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden te melden aan 
de onderneming die de arbeidskracht payrollt of uitzendt, en aan de werknemer. 
Doordat de inlener via de ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is ten 
opzichte van de payroll- of uitzendwerknemer voor niet-genoten loon, is ook de 
inlener erbij gebaat om te zorgen dat de juiste arbeidsvoorwaarden worden 
meegedeeld.  

4) Indien er arbeidsvoorwaarden gelden via fondsvorming, en de payrollwerkgever 
zich niet kan aansluiten bij een dergelijk fonds, moet hij een geldelijke bijdrage ter 
hoogte van hetzelfde bedrag als de bijdrageverplichting reserveren voor de 
werknemer. De werkgever is dan zelfverantwoordelijk voor bijvoorbeeld de 
aanvulling op de WW en scholingsbijdragen aan de werknemer.  

5) Afwijking van driekwartdwingende wetsbepalingen (loondoorbetalingsplicht, 
ketenbepaling) is alleen mogelijk als dat bij de opdrachtgever bij cao is 
overeengekomen voor een gelijke of gelijkwaardige functie als die de payrollkracht 
vervult.  

6) De bijzondere bepalingen in het BW die gelden voor de uitzendovereenkomst, zijn 
niet van toepassing als er sprake is van payrolling (uitzendbeding, afwijkingen 
m.b.t. de ketenbepaling, uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht).  

 

Aanpassingen in het ontslagrecht  

Op basis van de ervaringen met het ontslagrecht sinds 2015 is de regering van mening dat 
op onderdelen wijzigingen aangebracht dienen te worden om een betere balans op de 
arbeidsmarkt te creëren. De regering beoogt met, onder meer, het onderhavige 
wetsvoorstel te bereiken dat meer werknemers aan de slag kunnen op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.   
Dit kan bereikt worden door het aantrekkelijker maken van het aangaan van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werkenden met flexibele arbeidsrelaties 
meer perspectief op zekerheid te bieden. Daartoe wordt een aantal voorstellen gedaan op 
het terrein van het ontslagrecht, de proeftijd en de transitievergoeding.  

Ontslaggronden (7:669 BW)  

1) Aan het derde lid (waarin de ontslaggronden zijn opgesomd) wordt een nieuw 
onderdeel toegevoegd, de zogeheten cumulatiegrond:   
i.  een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de 

gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met h, die zodanig is dat van de 
werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te 
laten voortduren.   

Het gaat dan om situaties waarbij zich omstandigheden uit verschillende 
ontslaggronden voordoen (bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding in 
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combinatie met onvoldoende functioneren of verwijtbaar handelen van de 
werknemer), die echter op zich onvoldoende zijn om een redelijke grond te vormen 
maar waarbij het gezien het geheel van de omstandigheden in redelijkheid niet 
van de werkgever kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten 
voortduren.   
Het is ter beoordeling aan de rechter of de door de werkgever aangevoerde 
omstandigheden uit twee of meerdere ontslaggronden (c t/m h) in combinatie een 
redelijke grond voor ontslag opleveren. Het enkele feit dat een werkgever het 
dienstverband niet wil voortzetten is onvoldoende voor een ontbinding op grond 
van deze nieuwe ontslaggrond.  

 
2) Wanneer de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op de cumulatiegrond, dan 

kan hij daar als compensatie een extra vergoeding voor de werknemer tegenover 
stellen van maximaal 50% van de voor de werknemer geldende 
transitievergoeding (een nieuw lid 8 van art. 7:671b BW). De rechter zal moeten 
motiveren waarom hij al dan niet tot toekenning van deze extra vergoeding 
overgaat alsmede de hoogte van de vergoeding. De rechter bepaalt de hoogte van 
de extra vergoeding aan de hand van de mate waarin aan de omstandigheden uit 
de ontslaggronden c tot en met h is voldaan. De wijze waarop de hoogte van de 
extra vergoeding wordt bepaald en in hoeverre de omstandigheden uit de 
ontslaggronden c tot en met h daarbij relevant zijn zal zich in de jurisprudentie 
verder uitkristalliseren.  

Proeftijd (7:652 BW)  

Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement is het 
aanvankelijke voorstel om de proeftijd te verlengen tot maximaal 5 maanden bij contracten 
voor onbepaalde tijd, en tot maximaal 3 maanden bij contracten voor bepaalde tijd, 
ingetrokken.  

Concurrentiebeding (7:653 BW)  

Om misbruik van de proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen te 
gaan, kan een werkgever in beginsel geen rechten ontlenen aan een concurrentiebeding 
als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgezegd gedurende de proeftijd. 
De werkgever kan bij opzegging tijdens de proeftijd het beding wel inroepen indien dit 
noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever dient dit 
dan gelijktijdig met de opzegging te doen als hij degene is die de arbeidsovereenkomst 
opzegt. Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, dient de werkgever de 
mededeling onverwijld te doen, dat wil zeggen zo snel als in die specifieke situatie voor die 
werkgever mogelijk is. De werkgever moet het beroep op het concurrentiebeding schriftelijk 
of elektronisch en gemotiveerd aan de werknemer meedelen.  

Transitievergoeding – aanpassing van de opbouw (7:673 BW)  

De huidige vormgeving van de transitievergoeding leidt in de praktijk tot een verschil in 
kosten tussen de beëindiging van een kortdurende arbeidsovereenkomst (veelal een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) en een langdurige arbeidsovereenkomst (veelal 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). Dit kan een drempel zijn voor het aangaan 
van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.   
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Teneinde deze knelpunten te ondervangen, wordt een tweetal maatregelen voorgesteld 
met betrekking tot het recht op en de opbouw van de transitievergoeding.  
1) Aanspraak op de transitievergoeding, nu pas als het dienstverband ten minste 2 

jaar heeft geduurd, is er al vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. 
Eindigt bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst na een week in de proeftijd, dan 
moet er een transitievergoeding betaald worden. 

2) De hogere opbouw na 10 jaar dienstverband komt te vervallen. Bij invoering van 
de Wwz was al afgesproken dat de overgangsregeling voor 50-plussers (1 maand 
per dienstjaar voor de dienstjaren vanaf de leeftijd van 50 jaar bij een 
dienstverband van ten minste 10 jaar) per 1 januari 2020 zou vervallen.  
Hiermee wordt voor alle dienstjaren de opbouw 1/3de maandsalaris (onvolledige 
dienstjaren naar rato). Dit geldt ook voor de dienstjaren van voor deze 
wetswijziging. Voor de resterende duur dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd 
en voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een jaar duren, wordt de 
transitievergoeding naar rato berekend. Daarvoor kan de volgende formule worden 
gehanteerd: 
((feitelijk genoten) brutosalaris/bruto maandsalaris) x  
(1/3 bruto maandsalaris / 12) 

Overgangsrecht  
De regelingen m.b.t. de transitievergoeding zoals die golden op 31 december 2019 blijven 
van toepassing bij een einde van de arbeidsovereenkomst in 2020 of later, als de  
procedure bij UWV of kantonrechter is gestart voor 1 januari 2020, de arbeidsovereenkomst 
voor die datum is opgezegd, of de werknemer voor die datum met het ontslag heeft 
ingestemd.   
Het oude recht blijft ook van toepassing op een uitspraak in hoger beroep, als de procedure 
in eerste aanleg is gestart voor 1 januari 2020.   
 

Transitievergoeding – compensatieregelingen/alternatief bij cao  

Compensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer  
In het geval van ontslag van de werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid was 
door minister Asscher al een wetsvoorstel ingediend (Kamerstukken II 2016/17, 34 699, nr. 
2). Voor de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij ontslag na langdurige 
arbeidsongeschiktheid ontvangt hij een vergoeding van het UWV. De vergoeding is beperkt 
tot het gedeelte van de betaalde transitievergoeding dat is opgebouwd tot en met de eerste 
24 maanden van de ziekte. De vergoeding kan ook niet meer bedragen dan het loon dat 
tijdens de ziekteperiode is betaald. De regeling kent terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, 
en gaat naar verwachting in op 1 april 2020. In de WAB wordt geregeld dat er alleen sprake 
is van compensatie als de werknemer ten minste twee jaar ziek is.  

Alternatief bij cao bij ontslag om bedrijfseconomische redenen  
Bij cao kan worden bepaald dat geen transitievergoeding verschuldigd is indien de 
werknemer op grond van die cao recht heeft op voorzieningen die bestaan uit maatregelen 
om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken, of uit een redelijke financiële 
vergoeding. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk. De (gekapitaliseerde) 
waarde van dergelijke voorzieningen hoeft niet langer gelijkwaardig te zijn aan de 
transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad. Wel is de 
afwijkingsmogelijkheid beperkt tot ontslag om bedrijfseconomische redenen (de a-grond).  
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Ingangsdatum is 1 januari 2020.  

Compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte werkgever  
In de huidige wetgeving is bepaald dat werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens 
pensionering of ziekte van henzelf, ook de transitievergoeding verschuldigd zijn. 
Bedrijfsbeëindiging heeft tot gevolg dat de werkgever alle bij hem werkzame werknemers 
moet ontslaan en dus voor alle werknemers in één keer een transitievergoeding moet 
betalen. Als deze bedrijfsbeëindiging plaatsvindt wegens pensionering of ziekte van de 
werkgever, kan dit, met name voor kleine werkgevers, tot ongewenste gevolgen leiden.  
 
In het wetsvoorstel wordt een recht op compensatie geregeld voor de gevallen dat een 
kleine werkgever werknemers ontslaat omdat hij zijn bedrijf beëindigt vanwege 
pensionering (op of na het bereiken van de AOW-leeftijd) of ziekte.  
 
De vormgeving van de compensatieregelingen en de voorwaarden waaronder compensatie 
verstrekt kan worden, zullen in een algemene maatregel van bestuur worden uitgewerkt. De 
beoogde datum van inwerkingtreding van deze maatregel is 1 april 2020. De regeling kent 
geen terugwerkende kracht.  

Verruiming van in mindering brengen kosten op transitievergoeding  
Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding wordt 
gewijzigd, zodat het mogelijk wordt om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor de 
bevordering van kennis en vaardigheden die zijn aangewend voor een andere functie 
binnen de eigen organisatie van de werkgever, in mindering te brengen op de 
transitievergoeding. Dit is een stimulans om tijdens het dienstverband te investeren in de 
bredere inzetbaarheid van werknemers.  

Verruimen criteria tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding  
Op grond van artikel 7:673d BW kan een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers), 
die een werknemer ontslaat om bedrijfseconomische redenen, die gelegen zijn in een 
slechte financiële situatie, onder voorwaarden een beroep doen op de zogenoemde 
tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding. Deze houdt in dat dienstjaren, die 
gelegen zijn voor mei 2013, niet meegeteld worden bij de berekening van de 
transitievergoeding.  
Deze regeling loopt tot 1 januari 2020. De werkgever kan deze tijdelijke  
overbruggingsregeling toepassen, indien hij voldoet aan de drie financiële criteria die in de 
Ontslagregeling zijn uitgewerkt. Deze criteria worden verruimd. Met het oog hierop zal de 
Ontslagregeling worden aangepast.   
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Maatregelen rond sociale zekerheid  
WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract  

De regering wil het aangaan van vaste contracten stimuleren door een lagere WW-premie 
te heffen voor vaste contracten en een hogere premie voor tijdelijke contracten. Hierdoor 
zou het voor werkgevers aantrekkelijker worden om vaste contracten aan te bieden. Gevolg 
is dat de sectorindeling niet meer relevant is voor de WW-premiestelling en dat er voortaan 
twee WW-premies worden ingevoerd die voor alle werkgevers gelden: een lage premie 
voor vaste contracten en een hoge premie voor flexibele contracten.  
De voorgestelde WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract zal niet gelden voor 
werkgevers in overheids- en onderwijssectoren. Voor deze sectoren geldt dat de WW-
lasten niet via een premie worden omgeslagen, maar via (verplicht) eigen risicodragen door 
de individuele overheidswerkgevers worden gedragen. Alleen voor de uitvoeringskosten 
van de WW en andere bepaalde specifieke lasten met betrekking tot de Ziektewet en de 
Wet arbeid en zorg (Wazo) is sprake van risicoverevening door een zogenaamde uniforme 
Ufo-premie.  
Het eigen risicodragen leidt tot maximale WW-lasten voor de individuele werkgever als er 
sprake is van werkloosheid na een dienstverband. Het systeem bij overheid en onderwijs 
zo al een individuele financiële prikkel die meeweegt in de keuze voor een vast of tijdelijke 
dienstverband. Daarom is premiedifferentiatie naar de aard van het contract voor deze 
sectoren niet nodig.  

Hoogte van de premies  

Het hoge percentage van de AWf-premie wordt vijf procentpunten hoger vastgesteld dan 
het lage percentage.  
Hoofdregel is dat de lage premie geldt voor werknemers met een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits er geen sprake is van een 
oproepovereenkomst. Voor alle andere contractvormen geldt het hoge percentage. 
Nulurencontracten en min-max-contracten komen dus niet in aanmerking voor de lagere 
premie.  
Contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste 48 uur per vier weken werken of 
ten hoogste 52 uur per maand werken (dit komt neer op gemiddeld twaalf uur per week), en 
BBL-contracten vallen onder het lage premieprecentage in het kader van de 
premiedifferentiatie. 
Wat precies onder een oproepovereenkomst moet worden verstaan, wordt bij algemene 
maatregel van bestuur nader uitgewerkt.  
Bij algemene maatregel van bestuur wordt ook geregeld dat in een aantal situaties de hoge 
premie met terugwerkende kracht van toepassing is, ook al is er sprake is van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarin het aantal uren eenduidig is vastgelegd.  
Het gaat hierbij volgens de conceptregeling zoals die die naar de tweede Kamer is gestuurd 
om de volgende situaties.  
a. De dienstbetrekking wordt binnen vijf maanden na aanvang beëindigd. 

Dit moet voorkomen dat de proeftijd wordt gebruikt als manier om de lage premie 
te hanteren voor een de facto flexibele arbeidsrelatie. 
Dit betekent dat als de werkgever aan het einde van de proeftijd moet concluderen 
dat de werknemer helaas niet geschikt blijkt voor de functie en daarom het 
dienstverband beëindigd, hij hiervoor met terugwerkende kracht wordt gestraft met 
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een hogere premie. Feitelijk wordt hiermee het beoogde gebruik van de proeftijd 
feitelijk financieel ontmoedigd, dan wel afgestraft. 
Overigens geldt dat bij elke beëindiging binnen vijf maanden de hoge premie van 
toepassing wordt, ook als dat niet binnen een proeftijd gebeurt. 

b. De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond dan 
contractueel voor dat jaar overeengekomen. 
Hiermee wil men voorkomen dat vaste contracten worden aangegaan met een 
(zeer) beperkt aantal vaste uren waarbij vervolgens in de praktijk structureel 
overwerk wordt ingezet als flexibele arbeid. Uit een analyse van gegevens uit de 
polisadministratie blijkt dat een percentage van 30% werkgevers de ruimte biedt 
om voor gangbare flexibele componenten binnen een contract (zoals tijdelijk meer 
uren werken, consignatiediensten en overwerk) de lage premie af te dragen. Bij 
meer dan 30% meer verloonde uren is de regering van mening dat dit niet kan 
worden beschouwd als gangbare flexibiliteit in een arbeidscontract, waarop de 
lage premie van toepassing kan zijn. Deze bepaling is niet van toepassing op 
dienstbetrekkingen waarbij in de arbeidsovereenkomst 35 uur arbeid of meer per 
week (voltijds volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek) is 
overeengekomen. Voltijds arbeidsovereenkomsten bieden immers al de door de 
regering gewenste zekerheid aan werknemers. 

c. De werknemer krijgt binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een 
WW-uitkering door arbeidsuren- of inkomstenverlies bij de werkgever. 
Deze bepaling voorkomt dat vaste contracten flexibel worden ingezet door na korte 
tijd de overeenkomst (al dan niet met wederzijds goedvinden) te laten eindigen. Bij 
herleving van een WW-uitkering wordt de lage premie herzien bij de werkgever 
waar het arbeidsurenverlies (de reden voor herleving) ontstaat.  

d. De werknemer krijgt een WW-uitkering toegekend, terwijl maximaal een jaar 
eerder bij dezelfde werkgever het lage percentage voor herziening in aanmerking 
kwam omdat aan dezelfde werknemer binnen een jaar na de aanvang van de 
dienstbetrekking een WW-uitkering werd toegekend uit hoofde van diezelfde 
dienstbetrekking.  
Deze bepaling moet voorkomen dat bijvoorbeeld voltijds vaste contracten worden 
aangegaan waarvan vervolgens in een (seizoensmatig) patroon het aantal te 
werken uren naar beneden en naar boven wordt bijgesteld. Zonder deze bepaling 
zou bij het eerste arbeidsurenverlies eenmalig het lage premiepercentage moeten 
worden herzien, maar kan vanaf het tweede jaar het lage premiepercentage 
worden toegepast terwijl het aantal te werken uren fluctueert (en er aanspraak 
wordt gemaakt op de WW).  

Herziening met terugwerkende kracht  

In situatie a geldt terugwerkende kracht tot datum van aanvang van het dienstverband. In 
situatie b geldt de hoge premie met terugwerkende kracht over het betreffende 
kalenderjaar. In situaties c en d wordt een periode van terugwerkende kracht een jaar (12 
maanden) gehanteerd. Die periode wordt geteld vanaf het moment dat recht op een WW-
uitkering ontstaat.   

Bezwaar  

Omdat de lage WW-premie in situaties c en d met terugwerkende kracht wordt herzien als 
de werknemer een WW-uitkering wordt toegekend, is de werkgever belanghebbende als 



 
 

 
 

  
 

Datum  18 februari 2019 

Kenmerk  1684860 

Onderwerp  Hoofdlijnen WAB 

Blad  14 van 19 

/ Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 14 

aan de werknemer een WW-uitkering wordt toegekend. Dit betekent dat de werkgever 
bezwaar of beroep moet instellen op het moment dat de uitkering aan zijn (ex)werknemer 
wordt toegekend. UWV moet een kopie van het toekenningsbesluit van de WW-uitkering 
daarom ook aan de werkgever sturen. De werkgever kan met het instellen van bezwaar niet 
wachten tot het moment dat hij wordt geconfronteerd met de beslissing tot herziening met 
terugwerkende kracht van de hoogte van zijn WW-premie.   

Herziening  

Als de premie met terugwerkende kracht herzien moet worden, is de werkgever zelf 
verantwoordelijk voor het indienen van correctieberichten. Laat hij dit na, dan kan de 
inspecteur gedurende vijf jaar nadien de premie bij naheffingsaanslag wijzigen naar het 
hoge percentage. De Belastingdienst stuurt de betreffende werkgever voor 15 maart van 
een kalenderjaar een overzicht van de werknemers waarvoor sprake zou zijn van een 
herzieningssituatie. De werkgever moet dan uiterlijk op 1 mei van dat kalenderjaar in de 
gelegenheid de aangifte(n) over het betreffende kalenderjaar (of de betreffende 
kalenderjaren) aanpassen door middel van een correctiebericht, of aangeven waarom er 
geen sprake is van een herzieningssituatie.  

Administratieve verplichtingen  

Bewaarplicht  
De werkgever moet voor werknemers voor wie hij de lage premie afdraagt, een afschrift 
van de arbeidsovereenkomst en een schriftelijke of elektronische loonstrook opnemen in 
zijn loonadministratie. Zo kan de Belastingdienst controleren of er daadwerkelijk sprake is 
van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een 
oproepovereenkomst.  
 
Vermelding op de loonstrook  
De werkgever wordt verplicht om op de loonstrook te vermelden of het gaat om een 
schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en of de omvang van de 
arbeid eenduidig is vastgelegd.   

Opheffing sectorfondsen  

Op de beoogde inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel, 1 januari 2020, zullen de 
sectorfondsen worden opgeheven. De rechten en verplichtingen van de sectorfondsen 
gaan over naar het AWf. Voor sectoren met een positief vermogen is de premie voor 2019 
op een zeer laag percentage of zelfs op nihil vastgesteld (een negatief percentage is niet 
toegestaan). Sectoren met een negatief vermogen zijn verplicht om in het jaar 2019 het 
tekort voor ten minste een derde aan te zuiveren.  

Gevolgen voor premies ZW en WGA  

Uit de sectorfondsen worden nu ook enkele uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) en 
Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) gefinancierd. Na 
afschaffing van de sectorfondsen zullen deze lasten via de Werkhervattingskas (ZW-
staartuitkeringen) en het Aof (overige uitkeringen) worden gefinancierd.   
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Naast de sectorpremie voor de WW zijn ook de premies voor de Ziektewet (ZW) en 
Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor publiek verzekerde 
kleine en middelgrote werkgevers (gedeeltelijk) gedifferentieerd naar sector.   
 
De regering zal een verbeterde en toekomstbestendige premiesystematiek voor de ZW en 
WGA ontwikkelen voor kleine en middelgrote werkgevers.  
 
Uit de sectorfondsen worden thans ook uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) en 
Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gefinancierd. Hiervoor 
betalen werkgevers een opslag bovenop het WW-deel van de sectorpremie. Het gaat dan 
om ZW-staartuitkeringen van werkgevers die eigenrisicodragers zijn geworden, WGA-
uitkeringen aan flexwerkers die gestart zijn voor 1 januari 2012, en WGA-staartuitkeringen 
van kleine en middelgrote werkgevers die eigenrisicodrager WGA-vast zijn geworden in de 
periode 2014 tot en met 1 juli 2015.  
  
In een algemene maatregel van bestuur wordt geregeld dat de ZW-staartuitkeringen na 
afschaffing van de sectorfondsen worden gefinancierd via de Werkhervattingkas (Whk). 
Hiervoor wordt gekozen met het oog op een gelijk speelveld tussen UWV en private 
verzekeraars. Eigenrisicodragers betalen staartlasten zelf of via hun private 
verzekeringspremie. Door de publieke staartlasten via de Whk te financieren komen deze 
publieke staartlasten uitsluitend voor rekening van publiek verzekerde werkgevers.   
  
Daarnaast wordt geregeld dat de WGA-uitkeringen aan flexwerkers die gestart zijn voor 1 
januari 2012 ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Hiervoor wordt 
gekozen omdat het om uitkeringen gaat die zijn gestart toen er nog geen hybride markt 
bestond voor WGA-uitkeringen aan flexwerkers. WGA-staartuitkeringen van kleine en 
middelgrote werkgevers die eigenrisicodrager WGA-vast zijn geworden in de periode 2014 
tot en met 1 juli 2015 worden eveneens gefinancierd uit het Aof. Een financiering van deze 
uitkeringen uit de Whk net als de overige staartlasten van de WGA zou tot een 
onevenwichtigheid leiden.  
  
Het betreft namelijk uitsluitend staartlasten van kleine en middelgrote werkgevers, terwijl 
het aanwezige vermogen in de Whk ten behoeve van de financiering van staartlasten 
opgebracht is door alle publiek verzekerde werkgevers.  

Melden toepasselijkheid no-riskpolis   

Artikel 38b, eerste lid, van de Ziektewet bepaalt dat de werknemer verplicht is de werkgever 
op diens verzoek te informeren over een mogelijke aanspraak op ziekengeld op grond van 
de no-riskpolis (artikel 29b van de Ziektewet) of de compensatieregeling voor oudere 
langdurig werkloze werknemers (artikel 29d van de Ziektewet). Deze verplichting voor de 
werknemer geldt niet gedurende de eerste twee maanden na aanvang van zijn 
dienstbetrekking. De reden hiervoor is dat het niet wenselijk is dat de werknemer al tijdens 
een proeftijd moer aangeven dat op hem de no-riskpolis of de compensatieregeling voor 
oudere langdurig werkloze werknemers van toepassing is. Een werkgever zou daar 
gevolgen aan kunnen verbinden. Aangezien in het wetsvoorstel wordt voorgesteld in 
sommige situaties een langere proeftijd af te spreken, wordt ook artikel 38b, eerste lid, van 
de Ziektewet aangepast. Geregeld wordt dat de informatieverplichting van de werknemer 
niet geldt gedurende de periode van een overeengekomen proeftijd als bedoeld in artikel 
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7:652 BW, maar ten minste gedurende de eerste twee maanden na aanvang van een 
dienstbetrekking.   

Onwerkbaar weer  

Met het wetsvoorstel wordt premiedifferentiatie naar aard van het contract ingevoerd en zal 
de sectorindeling voor de financiering van een deel van de WW niet langer worden 
gehanteerd. Dat heeft ook gevolgen voor de Calamiteitenregeling zoals die aanvankelijk 
aan de Tweede Kamer is gestuurd. Doordat voor de financiering van de WW niet langer 
een sectorindeling gehanteerd zal worden, is het bepalen bij cao van de precieze 
voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van de Calamiteitenregeling volgens 
de regering niet langer logisch. De ene cao zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor één 
wachtdag waarna bij onwerkbaar weer aanspraak gemaakt kan worden op een WW-
uitkering en de andere cao voor een wachtperiode van twee weken. In het huidige stelsel is 
die keuze van invloed op de hoogte van de sectorpremie waardoor de sector zelf de kosten 
draagt. Maar in het nieuwe stelsel heeft die keuze, die niet voor alle werkgevers en 
werknemers geldt, enkel (een gering) effect op de AWf-premie die door alle werkgevers 
wordt afgedragen. De regering zal daarom opnieuw met sociale partners in overleg treden 
over de precieze vormgeving van de regeling. Doel is helderheid te bieden over de 
toekomstige vormgeving vóór 1 januari 2020, de beoogde invoeringsdatum van het 
wetsvoorstel.  
 
  



 
 

 
 

  
 

Datum  18 februari 2019 

Kenmerk  1684860 

Onderwerp  Hoofdlijnen WAB 

Blad  17 van 19 

/ Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 17 

Bijlage: Uitvoeringsregelingen Wab  
 

De lagere regelgeving die bij het voorstel voor de Wab hoort is op 12-11-2018 op 
www.internetconsultatie.nl geplaatst. Het gaat om verschillende regelingen op het terrein 
van het arbeidsrecht en de WW.  
Het betreft de volgende onderwerpen en lagere regelgeving.  

Wijziging Besluit loonbegrip  

In het Besluit Loonbegrip wordt vastgesteld hoe het ‘loon per maand’ voor de berekening 
van de transitievergoeding berekend kan worden. Het besluit gaat daarbij uit van de 
overeengekomen of gemiddelde arbeidsduur per maand. Door de introductie van de 
maatregel dat de transitievergoeding vanaf dag 1 verschuldigd is, moet ook een loon per 
maand berekend kunnen worden als er geen volledige maand is gewerkt. Het gewijzigde 
besluit voorziet hierin.  

Ontwerpbesluit nadere regels over oproepovereenkomsten  

Dit besluit geeft duidelijkheid welke arbeidsovereenkomsten niet worden aangemerkt als 
oproepovereenkomst. Zo wordt geregeld dat arbeidsovereenkomsten, waarin vergoede 
consignatiediensten of vergoede beschikbaarheidsdiensten in de zorg zijn afgesproken, 
niet worden gezien als oproepovereenkomsten. Hierdoor vallen deze 
arbeidsovereenkomsten niet onder de oproepmaatregelen en kan de lage WW-premie 
worden afgedragen (mits sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd).  

Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing van de 
premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen  

Deze ministeriële regeling regelt twee dingen in verband met de invoering WW-
premiedifferentiatie (zie het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans). Ten eerste vervallen 
enkele bepalingen in de Regeling Wfsv in verband met de afschaffing van de 
sectorfondsen. Ten tweede wordt het overgangsrecht omtrent de sectoraansluiting van 
uitzendbedrijven afgeschaft en worden nieuwe regels gesteld ten aanzien van de 
sectoraansluiting van payrollbedrijven.  

Wijziging Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op 
transitievergoeding i.v.m. inzetbaarheidskosten  

Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding regelt onder 
welke voorwaarden werkgevers kosten kunnen aftrekken van de transitievergoeding. Het 
besluit wordt verruimd. Werkgevers kunnen voortaan niet alleen inzetbaarheidskosten voor 
de werknemer in mindering brengen op de transitievergoeding die gericht zijn op een 
andere functie bij een andere werkgever, maar ook inzetbaarheidskosten die gericht zijn op 
een andere functie in de eigen onderneming van de werkgever.  
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Ontwerpbesluit compensatie transitievergoeding beëindiging 
van de werkzaamheden van de onderneming  

Werkgevers zijn een transitievergoeding verschuldigd bij ontslag. Deze verplichting geldt 
ook als de onderneming in zijn geheel wordt beëindigd als voortzetting van de onderneming 
niet mogelijk is door ziekte of pensionering van de werkgever. In het Wetsvoorstel 
arbeidsmarkt in balans wordt voorgesteld de transitievergoeding in dat geval te 
compenseren. In dit conceptbesluit zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de 
werkgever voor deze betaalde transitievergoedingen wordt gecompenseerd.  

Wijziging Besluit Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie 
WW en afschaffing sectorfondsen  

Dit besluit regelt in hoofdlijnen drie dingen in verband met de invoering WW-
premiedifferentiatie (zie het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans). Ten eerste wordt het 
vaste verschil tussen de hoge en lage WW-premie vastgesteld op vijf procentpunten. Ten 
tweede worden vier situaties vastgelegd waarin de werkgever met terugwerkende kracht de 
hoge premie dient af te dragen. En ten derde worden in verband met de opheffing van de 
sectorfondsen enkele lasten overgeheveld naar andere fondsen.  

Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling 
payrollkrachten 

Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans recht op een 
adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de 
betreffende sector een pensioenregeling geldt. Indien de werknemer niet deelneemt aan de 
regeling van de inlener moet de pensioenregeling voldoen aan de voorwaarden die worden 
gesteld met dit besluit.  
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