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Welkom!
Kennissessie WAB 12 maart 2020

Artra arbeidsmarkttrainingen 
Opleidingsinstituut voor de flexbranche. 
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Programma
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Kennissessie WAB 12 maart 2020

• Introductie WAB: waar staan we nu?  
• Payrollovereenkomst: allocatiefunctie / WAADI
• In groepjes: Uitwisselen van ervaringen
• Plenaire terugkoppeling
• Doelgroepen en WAB
• WW-premie: administratieve processen (waar 

moet je op letten)
• Transitievergoeding: dagelijkse praktijk
• Vragen? 

Kennismaking 
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Specifieke vragen 

• Diverse vraagstukken zijn ingediend…. 
• Interactieve sessie: vragen tussendoor

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: 
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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

Vraag
Hoe verhoudt de WAB zich tegenover lopende 
CAO’s

Antwoord: 

Als er sprake is van dwingend recht dan kan van 
de WAB niet worden afgeweken. In het geval van 
driekwart dwingend recht kan alleen bij CAO 
worden afgeweken. 

Bijvoorbeeld:

• Vierdagentermijn bij oproep -> 24 uur 

• Ketenonderbreking van 6 maanden -> 3 
maanden. 
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Vraag
Kan bij cao worden verkort tot 3 maanden bij 
tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot 
seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar 
kan worden gedaan? 

Antwoord: 

In het geval van driekwart dwingend recht kan 
alleen bij CAO worden afgeweken. 

Uitzenden en detacheren WAB payroll (periode- en 
ketensystematiek)

Burgerlijk wetboek
WAB

Uitzend-CAO CAO Inlener 

Burgerlijk wetboek
WAB

Gelijke beloning

Belonings-
elementen

Fasen-
systeem

Periode 
en keten
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Vraag
Hoe zit het met invalkrachten in het onderwijs? 

Antwoord: 
Tijdelijke invalkrachten in het basisonderwijs en 
speciaal onderwijs zijn uitgezonderd van de 
ketenbepaling. Het gaat om tijdelijke 
invalkrachten die een leerkracht vervangen 
wegens ziekte.
Bij vervangingen die minder vaak voorkomen 
(bijvoorbeeld voor het bijwonen van een 
begrafenis) of van tevoren beter zijn te voorzien 
(bijvoorbeeld wegens zwangerschap) geldt de 
ketenregeling wel gewoon.

WAT IS EEN CAO?WAB en payroll
Allocatiefunctie en exclusiviteit….. 
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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. 

Vraag

Hoe zorgen zgn. backoffice bureaus voor 
detachering-/ uitzendbureaus ervoor dat ze niet als 
payroller worden aangemerkt?

Antwoord: 

Door de werving en selectie duidelijk aantoonbaar 
te maken en de non-exclusiviteit. 
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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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Wat is payroll nog wel? 

• Uit handen nemen van administratieve verplichtingen, door formeel 
werkgeverschap uit te voeren. 
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Consequentie Payrollovereenkomst

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

• Fasensystematiek niet meer mogelijk -> periode en ketensysteem. 

• Gelijke arbeidsvoorwaarden zoals in gelijke of gelijkwaardige functie van bedrijf of 

sector. 

• Uit de werkingssfeer van de uitzend-cao
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Vraag
Welke voorwaarden payroll of juist niet.

Beloningselementen Payroll: gelijke beloning
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Uitzend-cao inlenersbeloning

• Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal 

• ADV: tijd of geld (uitzendorganisatie kiest!)

• Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (feestdagentoeslag), 

ploegentoeslag en toeslag werken onder fysiek belastende omstandigheden

• Onbelaste onkostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en  andere voor de 

functie noodzakelijke kosten (mits fiscaal toelaatbaar)

• Initiële loonsverhogingen: hoogte en tijdstip inlener

• Periodieken: hoogte en tijdstip inlener

• Reisuren

Alleen als er geen sprake is van payroll! 

Beloning en uitzend-CAO

• Inlenersbeloning vanaf de eerste dag

• Niet-indeelbare flexwerknemer

• CAO-beloning allocatiegroep:
 Personen met afstand tot de arbeidsmarkt 

(bijvoorbeeld met participatiewet-uitkering).
 Personen die geen startkwalificatie hebben. 
Noot: een vakbekwame flexwerknemer kan nooit 
ingedeeld worden in de allocatiegroep! 
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WAADI art. 8a lid 9

Uitzondering mogelijk als er een cao wordt afgesloten voor de doelgroep 
banenafspraak en nieuw beschut. 

Voorwaarden: 

• Er wordt een cao afgesloten tussen werkgevers van de doelgroep of een 
werkgeversvereniging en één of meer werknemersverenigingen, die bevoegd zijn 
om namens werknemers een cao af te sluiten.

• De cao van toepassing is op de werknemers die behoren tot de doelgroep

• In de cao worden de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsovereenkomsten in acht te 
nemen, geregeld.

23

Vraag
Hoe invulling/vertaling gaan geven WAB inzake 
PW-contracten en Beschut Werk? Dit ook 
vooruitlopend op een eventueel komende cao

Dit koppelen we o.a. aan de volgende 
groepsopdracht: 
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Groepsopdracht

1. Wat zijn de belangrijkste zaken die je 
gewijzigd hebt / aangepakt in jullie dagelijkse 
praktijk

2. Hoe zijn de contacten met inleners verlopen? 
Hoe hebben zij gereageerd? Welke 
ervaringen (extern)?

3. Hoe ga je om met enerzijds het organisatie 
belang versus het belang van de werknemer 
als het gaat om dezelfde beloning voor 
hetzelfde werk’.

4. Welke punten willen jullie plenair delen? 

Overleg in groepen van 5 personen…….

Plenaire terugkoppeling

Plenaire terugkoppeling van de belangrijkste punten 
per groep.  
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Vraag
Cedris richt zich op payrolling maar onze 
dienstverlening voldoet ook aan alle kenmerken 
van detachering/uitzending. Dit betekent dat StiPP
en ABU CAO om de hoek komen kijken. 

Wat is het standpunt Cedris naar aanleiding van de 
nieuwe/actieve ontwikkelingen van StiPP? 

Belangrijker nog: hoe hou je StiPP buiten de deur? 

Pensioen
Afhankelijk van WAB payroll of uitzenden / detacheren

WAB-payroll: 

• Op dit moment zijn er payrollbedrijven die hun 
werknemer vrijwillig hebben aangesloten bij het 
bedrijfstakpensioen van de opdrachtgever. Dit is 
niet altijd mogelijk. 

• De payrollsector de mogelijkheid om een eigen 
regeling te treffen om een adequate 
gelijkwaardige regeling te treffen. Sociale 
partners denken hierover na.

• Payrollwerkgevers kunnen ook zelf een regeling 
treffen (bijvoorbeeld bij een verzekeraar)
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Pensioen
Uitzenden of detacheren binnen de uitzend-cao

Uitzend-cao: 
• Aansluiting bij het StiPP
• Tot 1 januari 2021 vallen payrollwerknemers nog 

onder StiPP

Vraag
Wat betekent dit i.r.t. tot de participatiewet? wat 
gaat er precies veranderen?
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Doelgroep SW-sector 

• Medewerkers die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening vallen niet onder de 

bepalingen van payroll. 

• Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening van toepassing 

• Artikel 1.2 lid 3 CAO SW:

Werknemers met een arbeidsovereenkomst onder de Cao SW zijn vanaf 1 januari 
2020 uitgezonderd van de werking van artikel 8a Wet allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs (Waadi). 

Doelgroep Banenafspraak en nieuw beschut werk 

• (Nog) geen uitzondering omdat er geen cao is die de arbeidsvoorwaarden van deze 

doelgroepen regelt. 

• Gelijke arbeidsvoorwaarden wel van toepassing in geval van payroll. 

• Niet als er sprake is van een allocatiefunctie en er geen exclusieve ter beschikking

plaatsvindt. 
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Vraag
Is er nog iets bekend over de nieuwe cao 
Participatie? Zit Cedris aan de 
onderhandelingstafel?  Ik ben met name 
benieuwd of voor deze doelgroep 
pensioenvoorziening wordt getroffen maar ook 
benieuwd naar de ketenregeling.

Wijziging WW-premie 1 januari 2020
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Vraag
Wat zijn gevolgen van de premies voor tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten? 

Antwoord:

De meeste impact heeft de WW-premie (uitleg 
volgt hierna). 

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. 
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Vraag
Hoe moet ik deze zin lezen: "Na 12 maanden 
moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste 
arbeidsomvang aanbieden." in relatie tot een 
hoger % werkgeverslasten voor min/max 
urencontracten. Geldt dat alleen voor het 1e jaar?

Antwoord:

Het aanbod van een vaste arbeidsomvang na 12 
maanden geldt als er sprake is van een 
oproepovereenkomst. Wordt dit aanbod 
geaccepteerd dan is er geen sprake meer van een 
oproepovereenkomst. De hogere WW-premie is 
(nog steeds) van toepassing, als er sprake is van 
een tijdelijke arbeidsovereenkomst. 

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

Administratieve verplichtingen 

Van sommige werknemers is geen schriftelijke 
arbeidsovereenkomst aanwezig. 
Geldt ook voor Wsw-ers voor 1998. Deze groep 
kreeg eenzijdig besluit tot in dienst name. 

Tip: tot 1 april 2020 is het mogelijk om alsnog 
overeenkomst voor onbepaalde tijd aantoonbaar te 
maken. Dit kan door middel van ondertekenen van 
addendum.

WW-premie



21

Transitievergoeding

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

een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst eindigt.

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

• Berekening naar rato.

• Directe werking per 1 januari 2020
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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. 

43

Vraag
Als ik een medewerker in dienst heb waarvan het 
tijdelijk contract afloopt. En wij willen de 
medewerker een contractverlenging geven, maar 
de medewerker wil dit zelf niet. Moet ik dan de 
transitievergoeding betalen? 

Antwoord: 

Nee, een transitievergoeding is verschuldigd als na 
het einde van rechtswege niet op initiatief van de 
werkgever een opvolgende arbeidsovereenkomst 
is aangeboden. In dit geval heeft de werkgever dat 
wel en weigert de medewerker. Tip: goed 
administreren! 
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Vraag

Wanneer je een medewerker (uit de doelgroep) 
begeleidt naar werk en deze wordt overgenomen –
na afloop van zijn contract- door de opdrachtgever, is 
de transitievergoeding in dit geval verschuldigd? 

Antwoord: 

In veel gevallen is er geen transitievergoeding 
verschuldigd als de flexwerknemer overgenomen 
wordt door de opdrachtgever. Flexwerker stopt met 
flexovereenkomst om verder te gaan bij de 
opdrachtgever. De opdrachtgever is wel opvolgend 
werkgever! 

Mocht de oude werkgever wel transitievergoeding 
hebben betaald dan kan de nieuwe werkgever, de 
transitievergoeding die al is betaald wel in mindering 
brengen op de door hem te betalen 
transitievergoeding. 

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. 
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Inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die verband 
houden met het bevorderen van de bredere 
inzetbaarheid van de werknemer. Bijvoorbeeld een 
opleiding die geen betrekking heeft op de functie 
van de werknemer, maar die juist kan bijdragen 
aan een betere arbeidsmarktpositie van de 
werknemer in het algemeen.

Niet de scholingskosten die in directe relatie staan 
tot de functie die de werknemer vervult. 
Een werkgever is namelijk verplicht om ervoor te 
zorgen dat zijn personeel voldoende geschoold 
wordt om de eigen functie naar behoren te 
kunnen vervullen.

Verrekening is toegestaan van: 
Verrekening  is toegestaan van:

• Transitiekosten. Dit zijn kosten van maatregelen 
die verband houden met het eindigen of niet 
voortzetten van de arbeidsovereenkomst en 
gericht zijn op voorkoming/bekorting van 
werkloosheid, zoals outplacementkosten; en

• Inzetbaarheidskosten. Dit zijn kosten die 
verband houden met de bevordering van de 
bredere inzetbaarheid van de werknemer 
buiten de huidige organisatie van de werkgever. 
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Voorwaarden aftrek 
opleidingskosten
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• Kosten moeten worden gespecificeerd
• Werknemer moet instemmen met de kosten
• De aftrek moet schriftelijk worden 

overeengekomen
• Partijen kunnen een afbouwschema 

overeenkomen

Transitievergoeding claimen
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• Een werkgever moet de transitievergoeding 
binnen 1 maand na einde arbeidsovereenkomst 
betalen. 

• Werknemer kan, kan bij uitblijven, een procedure 
starten bij de kantonrechter, binnen 3 maanden 
na het einde van het einde van de 
arbeidsovereenkomst. 
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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. 

VRAGEN?
Bedankt voor jullie aandacht! 


