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Door Kirsten Roskam & Stephanie Profijt

Kirsten Roskam en Stephanie Profijt zijn werkzaam 
als advocaat bij SPRAAQ advocaten in Almelo. Allebei 
zijn zij gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociaal 
zekerheidsrecht en zijn sprekers op de Nationale 
Salarisdag.

In het dossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaan 
Kirsten Roskam en Stephanie Profijt in op de wijzi-
gingen die per 1 januari 2020 zijn ingevoerd. Daarbij 
zoomen zij onder meer in op de WW-premie, de 
cumulatiegrond bij ontslag, de transitievergoeding, de 
ketenregeling, de rechtpositie en arbeidsvoorwaarden 
van een payrollwerknemer en de gewijzigde rechten 
van oproepwerknemers. Ook komen verschillende 
praktische voorbeelden aan de orde. 
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Dossier Wet arbeidsmarkt in balans 

NR. 4

Inleiding 
 
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 1 januari 
2020 in werking getreden. Hierdoor zijn de bepalin-
gen rondom de arbeidsovereenkomst in boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek veranderd. Dit heeft op zowel 
werknemers als werkgevers effect. Het kabinet wilde 
door middel van de WAB de arbeidsmarkt beter re-
guleren. De WAB borduurt voort op de Wet werk en 
zekerheid (WWZ) die op 1 januari 2015 gefaseerd in 
werking is getreden.  
In de WWZ is het ontslagrecht grondig gewijzigd door 
onder meer de invoering van de redelijke grond, de 
transitievergoeding en de billijke vergoeding. Naast 
materiële wijzigingen waardoor het voor werkgevers 
lastiger werd om personeel te ontslaan, zijn ook 
formele wijzigingen doorgevoerd met onder meer 
vervaltermijnen voor procedures en  de mogelijkheid 
om in hoger beroep te gaan van ontbindingsbeschik-
kingen.  
De praktijk wees uit dat de WWZ niet naar behoren 
werkte. Eén van de doelen van de WWZ was om de 
kloof tussen vaste contracten en flexcontracten te 
verkleinen. Dit is niet gelukt. De kloof is juist groter 
geworden. Ook bleek het onbevredigend dat kanton-
rechters meer dan voorheen ontbindingsverzoeken 
afwezen. Reden waarom de WAB tot stand is geko-
men. Zoals de naam van de wet al doet luiden: de 
arbeidsmarkt moe(s)t weer in balans komen. Wat is er 
nu gewijzigd?  
 
1.  Vast contract: lage WW-premie, flex-

contract: hoge WW-premie

Een werkgever moet WW-premie afdragen voor zijn 
werknemers. De WW-premie maakt deel uit van de 
zogeheten premies werknemersverzekeringen. Dit 

betreffen verplichte verzekeringen die werknemers 
beschermen op het moment dat zij te maken krijgen 
met inkomensverlies, bijvoorbeeld door ziekte of 
werkloosheid. De WW-premie moet door de werkge-
ver worden af gedragen aan de Belastingdienst via de 
periodieke aangifte loonheffingen. 

Tot 1 januari 2020 werd onderscheid gemaakt in 
de WW-premie. Enerzijds bestond de landelijke ge-
nerieke premie (ook wel de AWf-premie genoemd), 
anderzijds de sectorpremie die per bedrijfstak of on-
derdeel verschilde. Deze premiesystematiek van de 
WW is per 1 januari 2020 met de komst van de WAB 
gewijzigd. De WAB voorziet namelijk in een vorm van 
premiedifferentiatie. Afhankelijk van het type contract 
wordt een andere premie gehanteerd. Voor werkne-
mers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, is de werkgever een lage WW-premie 
verschuldigd. Dit contract mag geen oproepovereen-
komst zijn. Voor andere werknemers is de werkgever 
een hoge premie verschuldigd. De gedachtegang 
achter deze premiedifferentiatie is dat de overheid 
werkgevers wil stimuleren om werknemers (eerder) 
een vast contract aan te bieden. De lage WW-premie 
bedraagt per 1 januari 2022 2,70% en de hoge premie 
is 7,70%. Dit is een behoorlijk verschil en een aanzien-
lijke kostenpost voor de werkgever die graag flexibel 
wil blijven in zijn personeel.  
 
Een simpele rekensom ter illustratie:  
 
Voor een werknemer die voor onbepaalde tijd in 
dienst is met een maandloon van € 2.500, moet  
€ 67,50 aan WW-premie worden afgedragen. Stel dat 
dezelfde werknemer een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd heeft, dan is de werkgever € 192,50 aan 
WW-premie kwijt.  
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Lage WW-premie 
 
De werkgever betaalt de lage WW-premie in de vol-
gende gevallen: 

De werknemer heeft een schriftelijke arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste 
arbeidsomvang. Deze arbeidsovereenkomst mag 
dus geen oproepovereenkomst zijn, want een 
oproepcontract kent juist geen vaste omvang van 
arbeidsuren. Op de loonstrook moet worden ver-
meld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd. Ook moet dit worden ver-
meld bij de loonaangifte. Kan een werkgever niet 
aantonen dat schriftelijk vastligt dat sprake is van 
een dienstverband voor onbepaalde tijd, dan is de 
hoge WW-premie verschuldigd.  
De werknemer is jonger dan 21 jaar. Deze werkne-
mer heeft maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van 
vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een 
kalendermaand) uitbetaald gekregen. Het maakt 
daarbij niet uit of deze werknemer een contract 
voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft. Het gaat 
om de uren. Werkt deze jongere meer dan de ge-
noemde uren, dan geldt de hoge WW-premie. 
Werknemers die de Beroeps Begeleidende Leer-
weg (BBL) volgen. Op de overeenkomst die met 
de BBL-leerling is gesloten, moet de datum staan 
waarop deze is overeengekomen. Ook moet de 
overeenkomst zijn opgenomen in de administratie 
van werkgever. 
De werkgever betaalt een WW-, ZW-, WIA-, WAO- of 
WAZO-uitkering door aan de werknemer (werkge-
versbetaling). Of de werkgever betaalt deze uitke-
ring zelf als eigenrisicodrager.

Het kan zijn dat bij een tijdelijke uitbreiding van uren 
van de werknemer of bij een arbeidsovereenkomst 
met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren 
per dag, week of maand de lage WW-premie van toe-
passing kan zijn door een gewijzigd standpunt van de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid waardoor werkgevers over 2020, 2021 of 2022 
te veel premies hebben betaald. In die gevallen kan 
sprake zijn van een teruggaaf die de werkgever bij de 
Belastingdienst kan aanvragen. 
 
Hoge WW-premie  
 
De hoge WW-premie moet worden afgedragen voor 
alle overige dienstverbanden, anders dan het dienst-
verband voor onbepaalde tijd. Denk bijvoorbeeld aan 
tijdelijke contracten, oproepcontracten (0-uren en 
min/max), fictieve dienstbetrekkingen, uitzendcon-
tracten met uitzendbeding en arbeidsovereenkom-
sten zonder schriftelijk contract. 

Herzien in hoge WW-premie 
 
In een bepaald aantal gevallen moet de lage WW-pre-
mie alsnog worden herzien in een hoge WW-premie. 
De wet- en regelgeving rondom de WAB benoemt de 
volgende situaties:

Een nieuwe werknemer neemt uiterlijk twee maan-
den na indiensttreding ontslag of wordt door de 
werkgever ontslagen.  
Een werknemer met een arbeidscontract voor ge-
middeld minder dan 35 uur per week krijgt in een 
kalenderjaar meer dan 30% uren verloond dan het 
aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft. 
In verband met de coronacrisis was de werkgever 
in 2020 en 2021 de hogere premie niet verschul-
digd, sinds 2022 wel weer. 
De werknemer krijgt binnen een jaar na de start 
van het vaste contract een WW-uitkering vanwege 
arbeidsurenverlies bij de werkgever.  
De werknemer krijgt opnieuw een WW-uitkering, 
maximaal één jaar na bovenstaande situatie zich 
voor heeft gedaan. 

Op dit moment zijn alleen de eerste twee herzienings-
situaties van toepassing. De bepalingen inzake herzie-
ningssituaties 3 en 4 zijn nog niet in werking getreden, 
omdat deze herzieningssituaties onvermijdelijk tot 
fouten in de uitvoering zouden leiden en tot een sta-
peling van complexiteit zouden leiden bij uitvoerings-
organisaties, werkgevers en softwareontwikkelaars. 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid onderzoekt of deze alsnog in werking kunnen 
treden en hoopt de Tweede Kamer daarover in 2022 
te informeren. Deze herzieningssituaties zullen in elk 
geval niet eerder gaan gelden dan per 1 januari 2024. 

 
2.  Nieuwe mogelijkheid voor ontslag:  

cumulatiegrond 

Met de komst van de WAB is in 2020 de cumulatie-
grond in het leven geroepen. Dit is de zogeheten 
i-grond. In art. 7:669 lid 3 BW sub a t/m i zijn de 
ontslaggronden geformuleerd. Met de komst van 
de WWZ is het voor de werkgever lastiger gebleken 
om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te 
bewerkstelligen. Daar waar vóór de WWZ de toets 
was dat van de werkgever niet kon worden verlangd 
om de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan, 
werden door de WWZ verschillende ontslaggronden 
ingevoerd, zoals (ernstig) verwijtbaar handelen, dis-
functioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. 
De werkgever dient aan te tonen dat sprake is van 
een voldragen grond. Er moet dus sprake zijn van een 
deugdelijk personeelsdossier, de werkgever moet 
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kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld om 
de situatie op te lossen en dat er geen herplaatsings-
mogelijkheden zijn voor de werknemer. 
 
In de praktijk bleek regelmatig dat werkgevers het 
dossier niet op orde hadden en dat kantonrechters 
vonden dat de werkgever bijvoorbeeld onvoldoende 
had gedaan om het disfunctioneren aan te pakken. 
Tegelijkertijd realiseerden de kantonrechters zich 
dat de arbeidsverhouding door het disfunctioneren 
en de daaropvolgende procedure bij de rechter was 
verstoord. Maar ook de grond van de verstoorde ar-
beidsverhouding was in die gevallen niet voldragen. 
De rechters konden dan niet anders dan het ontbin-
dingsverzoek afwijzen. Dit terwijl zowel disfunctione-
ren en een verstoorde arbeidsverhouding de arbeids-
overeenkomst kenmerkten.  
 
Het komt dus nog wel eens voor dat er meerdere situ-
aties op de werkvloer spelen, die afzonderlijk gezien 
niet tot ontslag kunnen leiden op een van de gronden 
uit sub c t/m h als bedoeld in de wet. De wetgever 
heeft met de per 1 januari 2020 nieuw ingevoerde 
i-grond (de cumulatiegrond) bedoeld het gesloten 
grondenstelsel van het ontslagrecht uit de WWZ iets 
te verruimen, zonder het als zodanig af te schaffen. 
 
I-grond 
 
De i-grond houdt in dat de kantonrechter de arbeids-
overeenkomst kan ontbinden als een combinatie van 
omstandigheden, die relevant zijn voor de ontslag-
gronden c t/m h en maakt dat van een werkgever niet 
in redelijkheid kan worden gevergd om de arbeids-
overeenkomst te laten voortduren.  
 
In een procedure kan de cumulatiegrond primair 
aan het ontbindingsverzoek ten grondslag worden 
gelegd. Er moeten dan omstandigheden uit twee of 
meer gronden (sub c t/m h) worden gemotiveerd. In 
de praktijk wordt er echter veelal voor gekozen om de 
cumulatiegrond (meer) subsidiair aan te dragen. Dit 
is voor het geval de rechter tot het oordeel komt dat 
de primair aangedragen gronden onvoldragen zijn of 
onvoldoende gemotiveerd.  
 
Aanvullende vergoeding  
 
De cumulatiegrond wordt veelal subsidiair aangedra-
gen, omdat hier doorgaans een hogere vergoeding 
voor de werknemer mee gepaard gaat. De rechter 
kan namelijk bepalen dat de werkgever – naast de 
transitievergoeding – een aanvullende vergoeding aan 
de werknemer verschuldigd is. Die extra vergoeding 
is conform art. 7:671b lid 8 BW maximaal de helft van 
de transitievergoeding. Het is een bevoegdheid van 

de kantonrechter en het is geen gegeven dat deze 
cumulatievergoeding altijd 50% van de transitiever-
goeding bedraagt.  
 
Deze aanvullende vergoeding is in het leven ge-
roepen, omdat de wetgever van mening was dat 
werknemers die ontslagen worden op grond van de 
cumulatiegrond een compensatie verdienen. Zonder 
deze cumulatiegrond was de werknemer immers niet 
ontslagen, nu de ontslaggronden afzonderlijk onvol-
doende waren om het ontslag te rechtvaardigen.  
 
De rechter heeft, zoals gezegd, de keuze om al dan 
niet een (aanvullende) vergoeding toe te kennen. De 
hoogte van de vergoeding hangt af van de omstandig-
heden van het geval. Ook wordt gekeken in hoeverre 
de omstandigheden uit de overige ontslaggronden 
(sub c t/m h) daarbij relevant zijn. De (financiële) ge-
volgen van het ontslag zijn overigens niet van belang 
voor de bepaling of een aanvullende vergoeding toe 
wordt gekend. De transitievergoeding is hier immers 
voor bedoeld.  

Voorbeeld uitspraak cumulatiegrond 
Een fysiotherapeut had als hobby portretfo-
tografie en ‘fine art’ naaktfoto’s. De werkgever 
had de werknemer laten weten dat hij zich op 
het werk moest beperken tot fotografie voor de 
website van de werkgever. Op een gegeven mo-
ment heeft hij een zwangere collega voorgesteld 
om foto’s van haar te maken en heeft hij haar 
voorbeelden laten zien van zwangere naaktmo-
dellen. Deze collega informeert de werkgever 
hierover. De werkgever geeft de fysiotherapeut 
een waarschuwing en daarnaast een voorstel 
om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. 
Meerdere collega’s hadden uitgesproken niet 
meer met hem te willen samenwerken. 
 
De werknemer heeft het voorstel niet geac-
cepteerd en werd op non-actief gezet door de 
werkgever zodat een onderzoek kon worden 
ingesteld. Hieruit bleek dat de werknemer pa-
tiënten had gefotografeerd ondanks eerdere 
waarschuwingen. De werkgever dient een ont-
bindingsverzoek in, primair op grond van ernstig 
verwijtbaar handelen, subsidiair op grond van 
een verstoorde arbeidsrelatie en meer subsidi-
air op de cumulatiegrond. 
 
De kantonrechter vond het gedrag van de fysio-
therapeut niet ernstig verwijtbaar, maar vond 
wel dat de werknemer een verwijt viel te maken 
van het feit dat hij in strijd met gemaakte afspra-
ken toch patiënten heeft gefotografeerd. Hij had 
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ook niet aan collega’s mogen voorstellen om 
suggestief-erotische foto’s te laten maken. Dit 
was echter niet zo erg dat daarvoor een 22-jarig 
dienstverband waarin de werknemer goed had 
gefunctioneerd, kon worden beëindigd. 
 
De arbeidsovereenkomst kon volgens de rech-
ter ook niet worden ontbonden wegens een 
verstoorde arbeidsverhouding nu de werkge-
ver direct een vaststellingsovereenkomst had 
aangeboden en er niet voor had gekozen om te 
bezien of de situatie kon worden opgelost. De 
werkgever kon niet aantonen dat de arbeidsrela-
tie ernstig en duurzaam was verstoord. 
 
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereen-
komst ten slotte op de i-grond. De rechter vindt 
dat er een verstoring is in de arbeidsverhouding 
waaraan beide partijen hebben bijgedragen. Het 
optreden van de werknemer heeft er toe bijge-
dragen dat zodanige onderlinge spanningen in 
de praktijk zijn ontstaan waardoor van de werk-
gever niet kon worden verwacht de arbeidsover-
eenkomst voort te zetten. De rechter heeft de 
maximale aanvullende vergoeding toegekend 
naast – uiteraard – de transitievergoeding. 

3. Transitievergoeding 

Op het moment dat een dienstverband op initiatief 
van de werkgever wordt beëindigd, is de werkgever 
aan de werknemer een transitievergoeding verschul-
digd. Dit betreft een vergoeding die bedoeld is ter 
compensatie van de financiële gevolgen van het ont-
slag en kan worden aangewend om de transitie naar 
een andere baan te vergemakkelijken. Een werkne-
mer kan met deze vergoeding bijvoorbeeld scholing 
betalen. De werknemer is echter niet verplicht dit geld 
hieraan uit te geven. De transitievergoeding mag vrij 
worden besteed.  
 
Tot en met 31 december 2019 kon een werknemer 
pas aanspraak kon maken op een transitievergoeding 
als diegene minimaal twee jaar in dienst was geweest. 
Sinds 1 januari 2020 is hierin verandering gekomen. 
Een werknemer heeft sinds die datum vanaf de eer-
ste werkdag al recht op een transitievergoeding. De 
reden hiervoor is: “de regering acht het wenselijk de 
referteperiode los te laten om zo het kostenverschil tus-
sen arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde 
tijd zo klein mogelijk te maken en het verschil in kosten 
van de transitievergoeding geen rol te laten spelen bij de 
beslissing de werknemer al dan niet in dienst te laten.” 

De werkgever is deze transitievergoeding  aan de 
werknemer verschuldigd als de arbeidsovereen-
komst op initiatief van de werkgever eindigt dan wel 
wanneer de kantonrechter de arbeidsovereenkomst 
ontbindt.  
 
Niet verschuldigd

De transitievergoeding is niet verschuldigd als de 
werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd wil verlengen, maar de werknemer maakt van dat 
aanbod geen gebruik. Ook is de transitievergoeding 
niet verschuldigd als de werknemer naar het oordeel 
van de rechter ernstig verwijtbaar heeft gehandeld 
waardoor de arbeidsovereenkomst dient te eindigen. 
 
Hoogte transitievergoeding 
 
De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk 
van de duur van het dienstverband van de werkne-
mer. Deze vergoeding is voor elk kalenderjaar dat de 
arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk aan een 
derde van het loon per maand en een evenredig deel 
daarvan voor de periode dat de arbeidsovereenkomst 
korter dan een kalenderjaar heeft geduurd.  De tran-
sitievergoeding is dus de som van drie berekeningen:

1/3 bruto maandsalaris voor alle volle dienstjaren;

1/36 maandsalaris voor de resterende volle maan-
den; en

1/1095 maandsalaris voor eventueel resterende 
dagen.

Rekenvoorbeelden: 
Een werknemer verdient € 4.000 bruto per 
maand (inclusief vakantietoeslag) en is precies 
12 jaar in dienst. 12 x 1/3 x € 4.000 = € 16.000 
bruto. Dit is de hoogte van de transitievergoe-
ding.

Een werknemer is 15 jaar, 3 maanden en 14 
dagen bij deze werkgever in dienst geweest en 
verdient € 2.600 bruto per maand inclusief va-
kantietoeslag. 

- 15 x 1/3 x € 2.600 = € 13.000 bruto

- 3 x 1/3 x 1/12 x € 2.600 = € 216,67 bruto

- 14 x 1/3 x 1/365 x € 2.600 = € 33,24 bruto

In dit voorbeeld bedraagt de transitievergoeding 
€ 13.249,91 bruto.
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Elk jaar wordt bijgesteld hoe hoog de transitievergoe-
ding maximaal mag zijn. Voor het jaar 2022 is deze 
geïndexeerd op maximaal € 86.000.  
 
Afwijkende voorziening

Bij cao mag worden afgeweken van de transitiever-
goeding. In een cao mag een afwijkende voorziening 
aan de werknemer worden toegekend. De voorzie-
ning hoeft niet meer gelijkwaardig te zijn aan de 
transitievergoeding. De voorziening moet wel bestaan 
uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in 
duur te beperken. Een redelijke financiële vergoeding 
mag ook of een combinatie daarvan.  
 
Compensatie transitievergoeding

De werkgever kan de transitievergoeding gecompen-
seerd krijgen via het UWV. Dit kan als een arbeids-
overeenkomst na 104 weken ziekte eindigt, maar ook 
als de kleine werkgever beslist om het bedrijf te be-
eindigen door pensionering. Ook als de ondernemer 
overlijdt en de arbeidsovereenkomsten met het per-
soneel moeten worden beëindigd, bestaat de moge-
lijkheid voor compensatie van de transitievergoeding 
via  UWV. Het compensatieverzoek moet aan voor-
waarden voldoen. Het is verstandig om – alvorens de 
arbeidsovereenkomsten te beëindigen – deze voor-
waarden te raadplegen op de website van het UWV.

4.  Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten 
in maximaal 3 jaar

Conform de wet kan een beperkt aantal arbeidsover-
eenkomsten voor bepaalde tijd aan de werknemer 
worden aangeboden. Voor de komst van de WAB 
was het mogelijk om drie tijdelijke contracten met de 
werknemer overeen te komen in twee jaar tijd. Na 
afloop van deze termijn of het aanbieden van een 
vierde contract werd deze automatisch gezien als een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze 
ketenregeling werd op deze manier gewijzigd door de 
invoering van de WWZ. Het was de bedoeling van de 
wetgever om werkgevers eerder te binden aan vaste 
dienstverbanden. In de praktijk kozen veel werkge-
vers er echter voor om een contract van zeven maan-
den aan te bieden (dit in verband met de proeftijd), 
gevolgd door twee contracten voor acht maanden. In 
totaal leverde dit een duur van 23 maanden aan ar-
beidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op. Op deze 
manier werd de grens van 24 maanden niet bereikt 
waarna er geen vierde contract werd aangeboden en 
de werknemer na 23 maanden werkloos werd. Het 
gewenste doel werd dus niet bereikt.   
Voornoemde structuur (7 + 8 + 8) is niet langer nodig. 
Door de invoering van de WAB is de ketenregeling 

gewijzigd. De termijn waarin werknemers een ar-
beidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen krij-
gen is gewijzigd van 24 maanden naar 36 maanden. 
Het aantal contracten voor bepaalde tijd (drie) dat 
de werkgever binnen dit tijdsbestek kan aanbieden, 
blijft gelijk. Dit betekent dat bij het aanbieden van het 
vierde contract nog steeds een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd ontstaat.  
 
Tussenpoos

De ketenregeling voorziet ook in een tussenpoos. 
Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
eindigt en binnen zes maanden een nieuwe arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangebo-
den,  sluit deze nog aan bij de keten. De keten aan 
arbeidsovereenkomsten begint dus op dat moment 
niet opnieuw. De WAB heeft hier ook een wijziging in 
aangebracht. Bij cao kan de tussenpoos worden ver-
kort tot drie maanden in plaats van zes maanden. Dit 
is het geval bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt 
tot seizoensarbeid) dat maximaal negen maanden per 
jaar kan worden gedaan. 

Voorbeeld ketenregeling 
Een werknemer heeft bij de werkgever drie ar-
beidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gehad. 
In de op de arbeidsovereenkomst van toepas-
sing zijnde cao is bepaald dat de tussenpoos van 
de ketenregeling drie maanden is in plaats van 
zes maanden. Deze cao wijkt dus af van de wet. 
 
De werknemer heeft besloten op reis te gaan 
en vertrekt bij de werkgever na afloop van de 
derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 
De werknemer moet echter vanwege omstan-
digheden de reis vroegtijdig beëindigen en keert 
terug naar Nederland. Zij klopt vervolgens twee 
maanden na haar vertrek weer aan bij de werk-
gever en vraagt of ze weer terug kan komen. De 
werkgever heeft hier wel oren naar en besluit 
de werknemer een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd te geven voor de duur van 8 maan-
den. 

Aangezien de werknemer binnen de tussenpoos 
van drie maanden terug is gekeerd bij de werk-
gever, is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd automatisch een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd geworden. Indien de werkne-
mer een maand later terug was gekomen, was 
dit niet het geval geweest. 
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Invalkrachten 
 
De WAB maakt een uitzondering voor invalkrachten 
in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Voor 
de WAB kregen invalkrachten die voor bepaalde tijd 
invielen voor een zieke leraar, na meerdere tijdelijke 
contracten een vast contract. Voor tijdelijke inval-
krachten die een leerkracht vervangen wegens ziekte 
geldt de ketenregeling echter niet.  

5.  Payrollwerknemer: gelijke rechtsposi-
tie en arbeidsvoorwaarden

Payroll betreft een bijzondere vorm van het ter be-
schikking stellen van personeel. De verplichtingen 
die verbonden zijn aan het werkgeverschap worden 
overdragen aan het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf 
regelt de salarisadministratie en het juridisch werkge-
verschap. Het payrollbedrijf is de werkgever, maar de 
payrollwerknemers werken bij het bedrijf dat hen in-
leent. De inlener wordt ontzorgd van alle werkgevers- 
lasten en kan tegelijkertijd ook gemakkelijk afscheid 
nemen van de payrollwerknemer. 

Van payroll is sprake op het moment dat de inlener 
de werknemer zelf heeft geworven of geselecteerd. 
Een derde mag dit ook voor de inlener doen, niet 
zijnde het payrollbedrijf. De overeenkomst die wordt 
gesloten tussen het payrollbedrijf en de inlener mag 
niet tot stand zijn gekomen vanwege het samenbren-
gen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit 
wordt ook wel de allocatiefunctie genoemd. Daar-
naast behoort de payrollwerknemer uitsluitend bij de 
inlener te werken. Indien van voornoemde elementen 
sprake is, kan van een payrollovereenkomst worden 
gesproken.  
 
Gelijke rechtspositie

Payrollwerkgevers konden altijd gebruik maken van 
de bijzondere regels die gelden voor uitzendkrachten. 
Zo kon in een contract met een payrollwerknemer 
een uitzendbeding overeengekomen worden, kon 
de loondoorbetaling worden uitgesloten en kon de 
ketenregeling buiten toepassing worden verklaard. 
Daarnaast werd de payrollwerknemer anders be-
loond dan de collega’s die hetzelfde werk deden 
en die in dienst waren bij de werkgever/inlener. De 
wetgever heeft vastgesteld dat werkgevers die geen 
gebruik maken van payrolling, worden geconfron-
teerd met oneerlijke concurrentie op flexibiliteit en 
arbeidsvoorwaarden. Door invoering van de WAB 
wil de regering een einde maken aan deze oneerlijke 
concurrentie. Een aantal zaken is daardoor gewijzigd. 
Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als 
de werknemers die rechtstreeks bij de werkgever 

in dienst zijn.  De arbeidsvoorwaarden voor payroll-
werknemers moeten vanaf 1 januari 2020 minimaal 
hetzelfde zijn als die van de overige werknemers in 
dienst bij de inlener. Denk aan de hoeveelheid vakan-
tiedagen, bonusregelingen en scholingsregelingen. De 
voorwaarden kunnen in een cao staan, maar dit kan 
ook in een arbeidsvoorwaardenreglement.  
 
Vanaf 2020 kan bij payrolling geen gebruik meer 
worden gemaakt van de bijzondere regels voor uit-
zendovereenkomsten. Zoals eerder in deze bijdrage 
besproken, is de ketenregeling gewijzigd naar drie 
bepaalde tijd contracten in drie jaar tijd. Dit is ook van 
toepassing op de payrollwerknemers. Tijdelijke con-
tracten die voor 1 januari 2020 zijn overeengekomen, 
vallen wel onder een overgangsregeling. De ketenre-
geling zoals deze was voor 1 januari 2020 blijft hier-
voor gelden tot afloop van het desbetreffende tijde-
lijke contract. Daarnaast is het niet meer mogelijk om 
bij payroll een beroep te doen op het uitzendbeding. 
Het uitsluiten van de loondoorbetalingsverplichting is 
per 1 januari 2020 ook niet meer mogelijk. 
 
Adequate pensioenregeling 
 
Bij de verbetering van de rechtspositie en arbeids-
voorwaarden van de payrollwerknemer komt ook 
een adequate pensioenregeling om de hoek kijken. 
De werkgever moet hiervoor zorgen. Dit kan op twee 
manieren. De payrollwerknemer kan meedoen met 
de pensioenregeling van de inlener ofwel het payroll- 
bedrijf zelf zorgt voor een pensioenregeling. Er zijn 
voorwaarden gesteld waaraan de pensioenregeling 
van een payrollbedrijf moet voldoen.

De werknemer moet vanaf de eerste werkdag 
pensioen opbouwen.

De pensioenregeling moet voorzien in een nabe-
staandenpensioen.

De premie die de werkgever moet afdragen voor 
het pensioen moet minstens gelijk zijn aan de 
‘normpremie’. De normpremie wordt elk jaar 
opnieuw berekend aan de hand van de gemid-
delde werkgeverspremie bij alle Nederlandse 
pensioenfondsen. De premie moet door de 
werkgever worden gedragen en mag niet aan de 
payrollwerknemer worden doorberekend. 

De verplichting ten aanzien van de pensioenregeling 
is niet per direct ingegaan. De werkgever moet sinds 
1 januari 2021 voor een adequate pensioenregeling 
zorgen. De reden hiervoor was om de werkgever enig 
respijt te geven om deze zaken goed te regelen. 
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6.  Oproepwerknemers: minimale oproep-
termijn en aanbod voor vaste uren na 
12 maanden

Er bestaan verschillende soorten oproepcontracten, 
bijvoorbeeld een nulurencontract en een min-max-
contract. Bij een nulurencontract is er geen vaste 
arbeidsomvang terwijl bij een min-maxcontract er een 
vast minimum aantal te werken uren wordt afgespro-
ken die tijdens ziekte moet worden doorbetaald. De 
WAB brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor 
deze flexibele arbeidskrachten nu hun positie kwets-
baar is en sterk afhankelijk is van de werkgever.  
 
Oproeptermijn  
 
De oproeptermijn voor oproepkrachten is gewijzigd 
naar minimaal vier dagen van tevoren. De werknemer 
moet dus minimaal vier dagen van tevoren weten 
wanneer hij moet komen werken. Als de werkgever 
minder dan vier dagen van tevoren overgaat tot op-
roeping,  is de werknemer niet verplicht de oproep 
te aanvaarden. Daarnaast moet de oproep door de 
werkgever schriftelijk of elektronisch geschieden. 
De werkgever mag bijvoorbeeld een e-mail sturen, 
maar een WhatsApp-bericht wordt doorgaans ook als 
schriftelijk gezien.  
 
De WAB voorziet daarnaast in een regeling waardoor 
de werknemer aanspraak kan maken op loon. Hier-
van is sprake op het moment dat de werkgever de 
opgeroepen werknemer binnen vier dagen geheel of 
gedeeltelijk afzegt of de werktijden verandert. Is de 
werkgever te laat, dan heeft de oproepkracht recht op 
het salaris als hij de arbeid overeenkomstig de op-
roep zou hebben verricht. De wijziging moet de werk-
gever overigens wederom schriftelijk of elektronisch 
kenbaar  maken.  
 
Bij cao kan worden afgeweken van de termijn van vier 
dagen. Deze kan worden verkort tot minimaal 24 uur. 

Aanbod voor vaste urenomvang na 12 maanden 
 
Sinds 1 januari 2020 mogen oproepkrachten niet 
langer dan een jaar werken met de variabele uren en 
gebrek aan zekerheid. Na afloop van het jaar heeft de 
werknemer recht op een vast aantal uren per week, 
maand of jaar. De werkgever moet dit aanbod aan de 
werknemer doen en wel schriftelijk of elektronisch. 
Dat is belangrijk voor de bewijslast van de werkgever. 
Het aanbod moet uiterlijk een maand na afloop van 
het jaar worden gedaan. Dit is een jaarlijkse verplich-
ting van de werkgever. Dat aanbod wordt – nadat de 
arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd – in 
de 13e maand door de werkgever gedaan. De werkne-
mer heeft dan ten minste één maand om het aanbod 

te aanvaarden waarna de vaste arbeidsomvang op de 
dag van de 15e maand ingaat.  

Er zullen oproepkrachten zijn die het onregelmatige 
werk juist prettig vinden. Het staat de  werknemer 
dan ook vrij om het aanbod van vaste uren te weige-
ren. De oproepkracht werkt dan zonder de garantie 
van een vast aantal uren door. De werkgever is ech-
ter wel gehouden ieder jaar het aanbod opnieuw te 
doen. De werknemer kan in dat geval alsnog ervoor 
kiezen een vast aantal uur te gaan werken. 

De WAB heeft dit verplichte aanbod zodanig gefor-
muleerd dat als de werkgever het aanbod niet doet of 
een aanbod doet dat niet conform de wet is, de werk-
gever verplicht is het loon te betalen over het aantal 
uren waarvoor hij verplicht was het aanbod te doen. 
Voor de loonaanspraak geldt niet dat de werknemer 
zich bereid moet hebben verklaard om werkzaam-
heden te verrichten. De werkgever loopt dan ook het 
risico dat de oproepkracht zich met terugwerkende 
kracht op het standpunt stelt dat ten onrechte geen 
aanbod is gedaan waardoor alsnog salaris te ver-
meerderen met de wettelijke verhoging en wettelijke 
rente verschuldigd is geworden. 

De tien belangrijkste punten

De belangrijkste punten uit dit dossier op een rijtje:

1. Voor werknemers met een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd (geen oproep- 
overeenkomst) is de werkgever de lage 
WW-premie verschuldigd. Voor overige me-
dewerkers (bepaalde tijd of oproepovereen-
komst) is de werkgever de hoge WW-premie 
verschuldigd. 

2. De lage WW-premie kan worden herzien als 
de arbeidsovereenkomst binnen twee maan-
den na aanvang eindigt. Dit geldt ook op het 
moment dat in een kalenderjaar 30% meer 
uren zijn uitbetaald dan vastgelegd in de ar-
beidsovereenkomst: de herzieningssituatie.

3. Met de komst van de cumulatiegrond 
(i-grond) kunnen meerdere (onvoldragen) 
ontslaggronden worden gecombineerd, zo-
dat deze gronden samen ervoor zorgen dat 
het ontbindingsverzoek wordt gehonoreerd. 
De ontslaggronden zijn verruimd. Dit biedt 
de werkgever meer mogelijkheden.

4. Indien een beroep wordt gedaan op de cu-
mulatiegrond en de arbeidsovereenkomst 
wordt op grond daarvan ontbonden,  kan de 
rechter naast de transitievergoeding een aan-
vullende vergoeding bepalen die maximaal 
de helft van de transitievergoeding bedraagt. 
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Dit is een discretionaire bevoegdheid.

5. De transitievergoeding is bedoeld ter com-
pensatie van het verlies van de arbeids-
overeenkomst en om de overstap naar een 
andere baan te vergemakkelijken. Deze 
transitievergoeding is verschuldigd, indien 
de arbeidsovereenkomst op initiatief van de 
werkgever is geëindigd. Sinds 1 januari 2020 
kan de werknemer aanspraak maken op een 
transitievergoeding vanaf de eerste dag van 
het dienstverband.

6. Als de werkgever een werknemer heeft ont-
slagen door langdurige arbeidsongeschikt-
heid of bedrijfsbeëindiging en hij heeft deze 
werknemer een transitievergoeding betaald, 
heeft de werkgever misschien recht op com-
pensatie van deze transitievergoeding via 
UWV.

7. De WAB heeft de ketenregeling gewijzigd. 
De termijn waarbinnen werknemers een ar-
beidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun-
nen krijgen is gewijzigd van twee jaar naar 
drie jaar. De hoeveelheid contracten voor 
bepaalde tijd (drie) die in die periode kunnen 
worden aangeboden, blijft gelijk. Dit betekent 
dat bij het aanbieden van het vierde contract 
of het overschrijden van de 36 maanden een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
ontstaat.

8. Payrollwerknemers hebben recht op dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als de ’gewone’ werk-
nemers. De gewijzigde ketenregeling is van 
toepassing op payrollwerknemers. Ook is het 
niet meer mogelijk om bij payroll een beroep 
te doen op het uitzendbeding. Hiermee is 
beoogd dat payrollwerknemers dezelfde 
rechtspositie krijgen als andere werknemers 
in dienst van de inlener. 

9. Oproepkrachten moeten minimaal vier da-
gen van tevoren worden opgeroepen. Dit 
betreft een schriftelijke of elektronische op-
roep.

10. Oproepkrachten mogen niet langer dan een 
jaar flexibel werk verrichten. Na een jaar 
moet de werkgever vaste uren aanbieden. 

Meer weten over het arbeidsrecht en sociaal zeker-
heidsrecht? Tijdens de Nationale Salarisdag gaan 
Kirsten Roskam en Stephanie Profijt in op diverse 
actuele onderwerpen. 
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