
Welkom!
Workshop WAB 

Talent inspireert! 
Wij doen dit door trainingen, workshops, coaching en events

Programma
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Workshop WAB

• Introductie WAB 
• Ketenregeling en onderbreking
• Ontslag
• (Oproepovereenkomst)
• Payrollovereenkomst
• Transitievergoeding 
• WW-premie
• Effect op detacheren? 
• Vragen? 
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Kennismaking 

Specifieke vragen 

• Paar vraagstukken zijn ingediend…. 
• Zijn er nu nog andere vragen? 
• Interactieve sessie: vragen tussendoor
• Wrap-up document

WAT IS EEN CAO?Introductie WAB
We beginnen even bij het begin….. 
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1998 WAADI 
Wet Allocatie 
Arbeidskrachten 
door intermediairs

1999 Wet Flexibiliteit 
en Zekerheid

2015 Wet Werk en 
Zekerheid

Historie arbeidsrecht

2020 Wet Arbeidsmarkt in 
Balans

Wet Arbeidsmarkt in balans

“Ik zet me in voor een arbeidsmarkt die zekerheid en 
kansen biedt aan iedereen”

• Doel: een nieuwe balans aanbrengen tussen 
zekerheid en kansen binnen de arbeidsmarkt. 

• De WAB moet er voor zorgen dat het aantrekkelijker 
wordt om vast personeel aan te nemen. 

Minister Koolmees in het NOS journaal van 31 januari 2019: 

Wat betekent dit voor flexibel 
werken? 

Intentie WAB: flexibel werk wordt gebruikt wanneer  
de “aard van het werk daarom vraagt”. 

Wat betekent dit voor flexibel werk? 
Dit betekent dat flexibel werk wordt ingezet voor:
• Een piek in de werkzaamheden
• Vervanging wegens ziekte

En niet:
• Omdat de risico’s lager zijn of…
• Omdat de kosten lager zijn
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Wat wijzigt er niet? 

• Opzegtermijn
• Proeftijd
• Aanzegtermijn
• Concurrentiebeding

Bepaalde artikelen in het BW blijven hetzelfde…. 

Opzegtermijn

• Afwijken kan tot maximaal zes maanden!
• Bij afwijking geldt altijd een dubbele opzegtermijn 

voor de werkgever

Opzegtermijnen

Werknemer Werkgever 

1 maand Afhankelijk van tijd die werknemer 
bij werkgever heeft gewerkt:
< 5 jaar -> 1 maand
≥ 5   < 10 jaar -> 2 maanden
≥ 10 < 15 jaar -> 3 maanden
≥ 15 jaar -> 4 maanden

Vraag….

Wat is er veranderd in de proeftijd? 
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Proeftijd
Een proeftijd moet altijd vooraf en schriftelijk worden vastgelegd. 

Duur van de proeftijd
Overeenkomst bepaalde tijd duur meer dan 6 maanden: 
proeftijd max. 1 maand.

Overeenkomst bepaalde tijd van min. 2 jaar of overeenkomst voor 
onbepaalde tijd: proeftijd max. 2 maanden.

Van de proeftijd van 1 maand kan bij cao worden afgeweken, maar de 
proeftijd kan nooit langer zijn dan 2 maanden (dwingend recht).

Aanzegtermijn
• Tijdelijke contracten lopen altijd van rechtswege af op de einddatum

• Tijdelijke contracten voor de duur van 6 maanden of langer moeten door de werkgever 
schriftelijk worden aangezegd, uiterlijk 1 maand voor de einddatum

• Bij niet (tijdig) aanzeggen is de werkgever 1 maandsalaris als boete aan de werknemer 
verschuldigd

Concurrentiebeding
• In een tijdelijk contract mag geen concurrentiebeding worden opgenomen (alleen bij 

zwaarwegende bedrijfsbelangen)

• Een concurrentiebeding mag wel in contract voor onbepaalde tijd

13

14

15



Wat gaat er wijzigen in de 
WAB? 

• Ketenregeling en onderbreking
• Ontslag
• Oproepovereenkomst
• Payrollovereenkomst
• Transitievergoeding 

Even een Quiz 

17

Kennis van de WAB….. 

• Ga (via de telefoon) naar www.kahoot.it
• Vul de pincode in die in beeld komt

Vervolgens….

Wat gaat er wijzigen in de 
WAB? 

• Ketenregeling en onderbreking
• Ontslag
• Oproepovereenkomst
• Payrollovereenkomst
• Transitievergoeding 
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Het periode- en ketensysteem WWZ

3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar. 
Daarna: contract voor onbepaalde tijd 

maximaal 2 jaar 

Afwijken
Mag bij cao ten nadele van de werknemers 
Max. 6 contracten in maximaal 4 jaar
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1e

overeenkomst
2e

overeenkomst
3e

overeenkomst

OT… of meer 
dan zes 
maanden 
onderbreking 

Het periode- en ketensysteem WAB

3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar. 
Daarna: contract voor onbepaalde tijd 

maximaal 3 jaar 

Afwijken
Mag bij cao ten nadele van de werknemers 
Max. 6 contracten in maximaal 4 jaar
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1e

overeenkomst
2e

overeenkomst
3e

overeenkomst

OT… of meer 
dan zes 
maanden 
onderbreking 

Overgangsregeling 
ketenregeling 

Er is geen overgangsrecht vastgesteld. Dit betekent 
dat de regels gaan gelden voor alle 
arbeidsovereenkomsten die eindigen na 1 januari 
2020. 
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Uitzondering ketenregeling 

• Werknemers onder de 18 jaar
• Werknemers die BBL-route volgen
• Tijdelijke invalkrachten in het basis-en speciaal 

onderwijs, die een leerkracht vervangen wegen 
ziekte. 

• Werknemers die na het bereiken van de AOW-
leeftijd weer in dienst treden bij een werkgever. 

Het periode- en ketensysteem

Onderbrekingen tussen contracten van 6 maanden of korter: 
• Tellen mee voor de duur van de periode
• Langer dan 6 maanden: systeem opnieuw toepassen

Afwijking onderbrekingstermijn
Alleen bij cao en alleen voor  functies die, gedurende een periode van 
ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend. 
Denk bijvoorbeeld aan seizoensarbeid.    

Onderbrekingstermijn kan dan worden verkort tot ten hoogste 3 maanden

Wat gaat er wijzigen in de 
WAB? 

• Ketenregeling en onderbreking
• Ontslag
• Oproepovereenkomst
• Payrollovereenkomst
• Transitievergoeding 
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Beëindigen arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd 

• Wederzijds goedvinden met vaststellingsovereenkomst (werknemer heeft 
verplicht 2 weken bedenktijd)

• Ontbinding door de kantonrechter: 
- mogelijk vanwege disfunctioneren

• Opzeggen na ontslagvergunning UWV :
- Bedrijfseconomische redenen
- Na 2 jaar ziekte 

• Vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd
• Ontslag op staande voet
• Overlijden werknemer

Ontslag WWZ

• Gesloten ontslagstelsel (één ontslaggrond).
• Lastiger om medewerkers te ontslaan dan voor 1 juli 

2015.

Ontslag WAB

• Er wordt een extra ontslaggrond geïntroduceerd: 
de cumulatiegrond. 

• Dit betekent dat een combinatie gemaakt kan 
worden van ontslaggronden:

- Disfunctioneren
- Verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer
- Weigering tot het verrichten van bedongen arbeid
- Verstoorde arbeidsrelatie
- Andere omstandigheden

Bijvoorbeeld: de werknemer wordt ontslagen op 
grond van disfunctioneren in combinatie met een 
verstoorde arbeidsrelatie. 

Wat gaat er veranderen? 

25

26

27



Wat gaat er wijzigen in de 
WAB? 

• Ketenregeling en onderbreking
• Ontslag
• Oproepovereenkomst
• Payrollovereenkomst
• Transitievergoeding 

Oproep  en WWZ

• Voordeel: de werkgever betaalt alleen voor de 
daadwerkelijk gewerkte uren

• Geen definitie voor het begrip 
“oproepovereenkomst”

• Onder de WWZ geen definitie voor oproep, is een 
verzamelbegrip: nul-urencontract / min-max 
overeenkomst etc. 

Oproep  en WAB

• Wettelijke definitie voor oproepovereenkomst

• Er is sprake van een oproepovereenkomst indien:
- De omvang van de arbeid niet is vastgelegd in uren 

per tijdseenheid (mag ook per maand en per jaar)
- Gebruik gemaakt worden van uitsluiting 

loondoorbetalingsverplichting (ULV)
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Er is sprake van een oproepovereenkomst dan…(1)

1. Vier dagen termijn van toepassing:

• Een werkgever moet vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch de 
tijdstippen van een oproep bekend maken. Zo niet dan is de werknemer 
niet verplicht om aan deze oproep gehoor te geven. 

• Als een werkgever de tijdstippen van een oproep binnen vier dagen van 
deze oproep wijzigt of intrekt, dan heeft de werknemer recht op loon van 
die oproep. 

Vier dagen termijn in schema

Meer dan 
vier dagen vier dagen werkdag

Niet verplicht te komenVerplicht te komen

Bij intrekking oproep 
geen recht op loon

Bij intrekking oproep 
wel recht op loon

Er is sprake van een oproepovereenkomst dan… (2)

2. Aanbod vaste arbeidsomvang na 12 maanden:
• Een werkgever moet als een oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, 

schriftelijk of elektronisch, een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. 
• Dit aanbod moet binnen een maand worden gedaan. 
• Aanbod is tenminste gelijk aan het gemiddeld aantal uren in de laatste 12 maanden.
• Aanbod blijft ook gelden als de werknemer binnen zes maanden weer aan het werk 

gaat. 
• Er is geen sprake van overgangsrecht. 

Noot: een werknemer hoeft dit aanbod niet aan te nemen…… lager aantal uren is dan 
mogelijk (wel goed administreren). 
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Wat als de werkgever geen 
aanbod doet? 

• De werknemer kan aanspraak maken op het loon 
(dat hij gehad zou hebben indien hij wel een aanbod 
had ontvangen). 

• Inclusief wettelijke verhoging (rente). 
• De werknemer hoeft het aanbod niet aan te nemen 

en mag er zelf voor kiezen om op flexibele basis te 
werken (wel goed registreren). 

Wat gaat er wijzigen in de 
WAB? 

• Ketenregeling en onderbreking
• Ontslag
• Oproepovereenkomst
• Payrollovereenkomst
• Transitievergoeding 

Vraag….

Is een uitzendbureau gelijk te stellen aan het 
detacheren in vergelijking vanuit een payroll bedrijf? 
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Payrollovereenkomst

Is de uitzendovereenkomst waarbij: 

• De overeenkomst niet tot stand gekomen is in het kader van het 

samenbrengen van vraag en aanbod (er is dus geen allocatiefunctie 

vervuld) en…..

• Waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde (met met

toestemming van de inlener) bevoegd is de werknemer aan een ander ter 

beschikking te stellen.

Doel: “ontzorgen” van de opdrachtgever en geen concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden. 

Indicaties allocatiefunctie

Voorbeelden: 

• Zelf geworven en geselecteerd (o.a. plaatsing vacature, actieve benadering).

• Geen / nauwelijks bemoeienis inlener met de werving en selectie. 

• Werknemer niet eerder in dienst bij de inlener.

• Voorzien in tijdelijke vraag (piek / ziek)

• Inrichting flexonderneming (intercedenten / vacaturesite etc.) 

Indicaties exclusieve terbeschikkingstelling

Voorbeelden: 

• Afspraken tussen werkgever en de inlener.

• Mededeling aan arbeidskracht over exclusiviteit. 

• Duur van de terbeschikkingstelling.

• Of de flexkracht met de inlener praktische afspraken moet maken over bv. 

arbeidszaken of vakantie)

• Inlener doet personeelszaken zoals functioneringsgesprekken / 

scholingsgesprekken. 
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Doelgroep 

Het komt regelmatig voor dat een ‘match’ gemaakt wordt door een ‘derde’ 

partij, bijvoorbeeld een werkgevers-servicepunt, of een sociale dienst, of een 

praktijkschool. Vaak treedt daarna een uitzendbureau of een SW-bedrijf in de rol 

van detacheerder (en soms ook begeleider). 

Consequentie Payrollovereenkomst

• Geen uitzendbeding en beperking ULV (niet langer dan 26 weken).

• Fasensystematiek niet meer mogelijk. 

• Gelijke arbeidsvoorwaarden zoals in gelijke of gelijkwaardige functie van 

bedrijf of sector. 

• Gaat in per 1 januari 2020, m.u.v. doorlopende overeenkomsten. 

• Geldt ook voor pensioen, moet adequaat zijn. StiPP-pensioen nu 

onvoldoende. Nieuwe pensioenregels gaan pas in op 1 januari 2021. 

Kostprijsverhoging

• Payrollen: vanwege gelijke beloning
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Vraag….

• Wat is er nu bekend over de WAB en de 
consequenties voor detacheringen van doelgroep 
medewerkers? 

• Wordt er met ingang van 2020 onderscheid 
gemaakt tussen SW-personeel en doelgroep / 
beschut werken qua arbeidsvoorwaarden bij 
detachering? 

• Is er onder de WAB de mogelijkheid voor een 
afzonderlijk dienstverband naar Ambtelijk en Wsw?

Payroll en detachering (reguliere) duurder voor 
banenafspraak met arbeidsbeperking? 
• Derde nota van wijziging voor het wetsontwerp WAB gesproken over 

mogelijk uit te zonderen groepen van arbeidsbeperkte werknemers:
- WSW
- Doelgroep Banenafspraak 
- Beschut werken
Kanttekening: van uitzondering kan alleen sprake zijn als er een cao is. 
• In de AMvB wordt de uitzondering (op dit moment nog) beperkt tot de 

groep WSW-werknemers
• Dit zou betekenen dat in het geval van “Beschut werk” de cao van de 

inlener toegepast zou moeten worden (kostenverhoging). 
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Vraag….

• Wat is de verwachting m.b.t. de invloed van de WAB 
op detachering van (participatie-wet) kandidaten 
van onze doelgroep? 

Overleg in 2 – 3 tallen…….
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Invloed WAB op detachering?

• Als detacheren onder het payrollregime valt dan:
- Wordt het duurder (doordat bepaalde beloningselementen zoals pensioen 

overgenomen moeten worden en daardoor de kosten boven de kale WML 
komt)

- Meer administratie omdat bij iedere plaatsing de beloningselementen 
opnieuw moeten worden bepaald

- De “springplank” functie is minder aanwezig als de beloning al 
“gelijkwaardig” is…
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Arbeidscontracten beoordelen 

Het is voor werkgevers belangrijk om voor 1 
januari 2020 (eigenlijk nu al) alle contracten 
goed door te lichten en te beoordelen: 
• Welke contracten gaan onder de definitie 

vallen van een payrollovereenkomst? 
• Hoe gaan we hier mee om? 

Belangrijk voor 1 januari 2020….

Wat gaat er wijzigen in de 
WAB? 

• Ketenregeling en onderbreking
• Ontslag
• Oproepovereenkomst
• Payrollovereenkomst
• Transitievergoeding

46

47

48



Wat is het doel van de 
transitievergoeding? 

De transitievergoeding is bedoeld om de 
werknemer te compenseren voor ontslag en 
de transitie naar een nieuwe baan makkelijker 
te maken.

Transitievergoeding WAB
• Vanaf 1 januari 2020 hebben alle werknemers vanaf de eerste werkdag recht op een 

transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst eindigt.

• Geldt ook voor flexovereenkomsten

• Voor elk kalenderjaar een derde van het loon per maand.

• Berekening naar rato.

• Directe werking per 1 januari 2020

Wanneer geldt transitievergoeding? 

Als de arbeidsovereenkomst:
• Door de werkgever is opgezegd
• Op verzoek van de werkgever is ontbonden;
• Na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet 

aansluitend is voortgezet. 
• Als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever, 

door de werknemer is opgezegd. 
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Rekenvoorbeeld 
Voorbeeld 1: 
Een medewerker heeft in totaal negen jaar bij 

een bedrijf gewerkt. Zijn maandsalaris is 

€ 3.000,-.De transitievergoeding is dan: 

9 x (1/3 x € 3.000,-) = € 9.000,-

Voorbeeld 2:
Een medewerker heeft vijf dagen gewerkt bij een 
bedrijf en heeft in die periode € 800,- verdiend. De € 
800,- wordt aangemerkt als maandloon (fictief). 

De transitievergoeding is dan: 1 / 12 x (1 / 3 x € 800,- ) 

= € 22,22

Verruiming in mindering te 
brengen kosten 
transitievergoeding
Vanaf 1 januari 2020 kunnen de volgende kosten 
in mindering worden gebracht op de 
transitievergoeding:
• Alle kosten die verband houden met het 

bevorderen van de bredere inzetbaarheid van 
de werknemer. 

• Geldt ook voor (scholings)kosten ter 
bevordering voor een andere functie binnen 
de eigen onderneming (werknemer moet wel 
vooraf schriftelijk ingestemd hebben met de 
vermindering van deze kosten. 

Geen transitievergoeding
• De werknemers tot 18 jaar die maximaal 12 

uren per week werken
• Werknemers waarvan de 

arbeidsovereenkomst eindigt in verband met 
of na het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd. 

• Als de flexovereenkomst eindigt omdat de 
flexkracht een arbeidsovereenkomst aangaat 
met de opdrachtgever.

• Minister Koolmees komt terug op mogelijke 
uitwerking compensatieregeling 
transitievergoeding voor Wsw-ers
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Overige zaken 
transitievergoeding
Compensatieregeling UWV in geval van 
langdurige arbeidsongeschiktheid. Aanvragen 
vanaf 1 april 2020 (mogelijk met terugwerkende 
kracht bij dienstverbanden die geëindigd zijn 
vanaf 1 juli 2015). 

Voorwaarden: 
• De arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege 

langdurige arbeidsongeschiktheid
• De werknemer was bij het beëindigen nog ziek
• Er is transitievergoeding betaald (bewijs). 

Het aanvraagformulier staat vanaf 1 april 2020 in 
de werkgeversportal. 

Kostprijsverhoging

• Payrollen: vanwege gelijke beloning
• Transitievergoeding vanaf dag 1 

Arbeidscontracten beoordelen 

Het is voor werkgevers belangrijk om voor 1 januari 
2020 (eigenlijk nu al) alle contracten goed door te 
lichten en te beoordelen: 
• Inschatten wat voor gevolgen de 

transitievergoeding voor de huidige lopende 
arbeidsovereenkomsten zou kunnen zijn? Breng 
de risico’s in kaart! 

• Hou goed bij of de werknemer zelf initiatief heeft 
genomen om het contract te beëindigen of niet 
te verlengen

• Hou alle kosten bij die ingezet worden t.b.v. 
bredere inzetbaarheid (let op schriftelijke 
instemming medewerker)

• Breng in kaart voor welke medewerkers de 
compensatieregeling transitievergoeding 
arbeidsongeschiktheid aangevraagd kan worden 

Belangrijk voor 1 januari 2020….
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Wijziging WW-premie 1 januari 2020

WW-premiedifferentiatie 

Contractvorm bepaalt de premie: 

• Lagere WW-premie voor OT. Voor OT geldt de een 
premie van 2,94%

• Hogere WW-premie voor BT en andere flexibele 
vormen (ook OT met min-max). Voor BT geldt een  
premie van 7,94%. 

Sectorfondsen worden afgeschaft…… Doel? Werkgevers 

motiveren om meer vaste contracten aan te bieden en de 

vervuiler betaald. 

Uitzondering hoge premie

• Werknemer jonger dan 21 jaar en minder dan 
12 uur per week werkzaam (praktisch vertaald 
naar maximaal 48 uur per 4 gewerkte 
(verloonde) weken. Per aangifte periode wordt 
bepaald of de lage premie toegepast mag 
worden

• Leerovereenkomst op grond van 
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Uitzondering: geen hoge WW-premie voor…
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Administratieve verplichtingen 

De lage WW-premie gaat alleen gelden als de 
arbeidsovereenkomst aan drie eisen voldoet: 
• Schriftelijk overeengekomen
• Voor onbepaalde duur
• Contracturen per periode zijn eenduidig 

vastgelegd. 

WW-premie

Gevolgen kostprijsstijging WW-premie laag of hoog

Effect voor de detacheerder en de inlener 

Onderdeel Effect voor de detacheerder Effect voor de inlener Gevolg

WW-premie Hogere WW-premie voor 
flexibele contracten. 
Lagere WW-premie voor 
vaste contracten.

Hogere WW-premie voor 
flexibele contracten. 
Lagere WW-premie voor 
vaste contracten.

Geen verschil meer in WW-
premies tussen 
detacheerders en inleners.

Transitievergoeding Afhankelijk voor aandeel dat 
door werkgevers wordt 
opgezegd. 

Afhankelijk voor aandeel dat 
door werkgevers wordt 
opgezegd. 

Effect hetzelfde voor inleners 
en detacheerders.

Payrollovereenkomsten Verplichting tot het bieden 
van gelijke beloning

n.v.t. ??
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Welke waarde 
blijft voor 
detacheren 
binnen de 
doelgroep 
werkzoekenden 
met afstand tot 
de arbeidsmarkt?

Wat is de consequentie van de WAB voor onze tarieven? 

Meerwaarde van detacheren binnen deze doelgroep? 

• Begeleiden (terug) naar de arbeidsmarkt (een-derde van de mensen met 
loonkostensubsidie dankzij intermediair aan het werk)

• In opstapfase werkervaring op laten doen
• Het aanbod aan kortdurend werk van reguliere werkgevers benutten
• De brugfunctie is ontzorgend voor de werkgevers
• Werknemer krijgt zekerheid van een (vast) contract
• De kleine ondernemer wordt ontzorgd rond het Loonkostenvoordeel, 

loonkostensubsidie etc. 
• Reguliere werkgevers risico’s uit handen te nemen. 

VRAGEN?
Vragen?
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VRAGEN?
Bedankt voor jullie aandacht! 
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