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WELKOM

Fijn dat u onze WAB update voor u heeft liggen en dat u 
nieuwsgierig bent naar de inhoud. Met deze update geven 
wij u graag een indruk van wie wij zijn en welke (juridische) 
ondersteuning ons kantoor u - of uw organisatie - kan 
bieden. Daarnaast informeren wij u graag inhoudelijk over de 
rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn: 

• arbeidsrecht
• ondernemingsrecht
• contractenrecht
• zakelijke mediation
• privacy & gegevensbescherming 

Wij nemen u graag mee hoe de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de 
praktijk wordt toegepast en zetten de wetswijzigingen sinds 2020 op 
dit vlak voor u op een rijtje. Ook gaan wij in op de per 1 augustus 
2022 geldende nieuwe wetgeving, waaronder de Wet implementatie 
EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Tot 
slot gaan we in op de Wet betaald ouderschapsverlof

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bel ons op 088 - 884 0840 of stuur een mail naar
arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl 

Wij wensen u namens ons hele team van Van Gelder Advocaten veel 
leesplezier toe!

Versie augustus 2022
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BEVLOGEN, 
HELDER, 
STRATEGISCH. 

BEVLOGEN

Bevlogen medewerkers die zich met hart en ziel  
inzetten, dat is wat u kunt verwachten van Van Gelder 
Advocaten. Vol vuur vechten wij voor onze cliënten. 

 Kijkt u maar eens naar de twinkeling in onze ogen als 
we het gewenste resultaat voor u hebben bereikt. Wij 
denken en werken in uw belang: creatief, strategisch 
en oplossingsgericht.

 
HELDER

Wij communiceren in heldere taal en maken duidelijke 
afspraken. Zo weet u altijd vooraf precies waar u aan 
toe bent.

Open staan voor anderen en buiten de bewandelde  
paden durven te gaan. Zo willen wij de mens achter 
de ondernemer begrijpen en helpen. Een informele en 
open stijl. Een sfeer, waarin effectief zaken doen, het 
boeken van resultaat, inhoud en kwaliteit prima tot hun 
recht komen.

 
 STRATEGISCH

   Wij hebben oog voor detail. Wij zijn creatieve denkers 
en geven het uiterste voor uw zaak, zonder dat ons 
ego in de weg zit. Bovendien zijn wij sterk in situaties 
waarin emoties een belangrijke rol spelen. Cliënten 
omschrijven onze advocaten als doorbijters met een 
scherp oog voor de belangen van de ondernemer. Dit 
alles maakt dat wij uw sterke strategische partner zijn. 
Ondernemen draait om keuzes maken en wij helpen u 
bij het maken van de juiste juridische keuzes.
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KANTOOR

Van Gelder Advocaten is een eigentijds en modern kantoor dat u 
op elk moment van dienst kan zijn. Onze advocaten zijn creatief 
en gedreven, maar bovenal specialist binnen hun vakgebied. 
Zo hebben zij diverse specialisatieopleidingen en cursussen met 
succes afgerond. Door onze proactieve houding brengen wij u 
tijdig op de hoogte van de ontwikkelingen die voor u van belang 
zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wij hebben oog voor de menselijk kant in kwesties die spelen en 
hebben hiervoor aandacht bij het geven van advies. Bij ons staat 
de ondernemende mens centraal. 

ONDERNEMEND 

Het kantoor van Van Gelder Advocaten is gestart door ondernemer 
Marieke van Gelder. Haar doel was om het eeuwenoude beroep 
van advocaat uit te oefenen in een modern jasje. De groei van 
kantoor qua klanten en omzet is met name ontstaan door de 
volgende factoren:
•  het behouden van onze cliënten, waardoor jarenlange zakelijke  

relaties ontstaan; 
• mond tot mond reclame; 
•  een vaste basis aan doorverwijzingen van onder meer 

accountants, fiscalisten en corporate finance adviseurs; 
•  de inhoudelijke presentaties die Van Gelder Advocaten 

als gastspreker geeft tijdens seminars, congressen en 
netwerkbijeenkomsten.

Naast vaste medewerkers van Van Gelder Advocaten beschikt ons 
kantoor over advocaten en specialisten die worden ingeschakeld 
in piekperiodes en voor specialistische projecten. De grootte van 
kantoor zorgt er voor dat er voldoende basis is bij afwezigheid 
wegens bijvoorbeeld vakantie van één of meerdere medewerkers 
en zorgt tegelijkertijd voor een gevoel van grote betrokkenheid 
bij kantoor en cliënten. 

Van Gelder Advocaten is innovatief in haar dienstverlening. 
Zo zijn er vaste prijsafspraken te maken en zijn er diverse 
abonnementsvormen beschikbaar. Omdat Van Gelder Advocaten 
zich richt op het mkb en de markt van de advocatuur aan 
veranderingen onderhevig is, wordt op voorhand op nieuwe 
ontwikkelingen in te spelen zodat ons kantoor klaar is voor 
uitdagingen die de advocatuur en het mkb te wachten staan. 

Van Gelder Advocaten staat bekend om haar transparante tarieven 
zonder extra bijkomende en onverwachte kosten. 

Ons kantoor is gespecialiseerd in zakelijke mediation, 
ondernemings-, contracten-, privacy- en arbeidsrecht. Daarnaast 
heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in het begeleiden van 
reorganisatietrajecten en advisering over vennootschapsstructuren 
en (het voorkomen van) bestuurdersaansprakelijkheid. Een 
onderneming kan ons inschakelen bij de opstart, het groei- of 
inkrimpproces en de eventuele verkoop van de onderneming. Dan 
is alles goed geregeld en kunnen discussies, (negatieve) energie en 
kosten worden voorkomen als er toch iets fout mocht gaan. 

VAN GELDER 
ADVOCATEN
IS OPRECHT 
UW PARTNER
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SPECIALISMEN

  Arbeidsrecht
  • arbeidsovereenkomsten
  • opbouw personeelsdossiers
  • collectieve arbeidsovereenkomsten (cao)
  • (dreigende) arbeidsconflicten
  • loonvorderingen
  • (transitie)vergoedingen
  • ziekte / arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • overgang van onderneming
  • wijziging van arbeidsvoorwaarden
  • ondernemingsraad en medezeggenschap
  •  beëindiging arbeidsovereenkomst; ontslag, opzegging, 
   beëindiging met wederzijds goedvinden
  • concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding
  • pensioen/AOW
  • statutair bestuurder
  • ondernemingsraad

  Ondernemingsrecht en contractenrecht   
  • fusies en overnames (M&A)
  • oprichting, wijziging en liquidatie van rechtspersonen
  • insolventie en herstructurering
  •  compliance (waaronder het uitvoeren van een legal scan en 

het geven van een legal opinion)
  • vennootschapsrecht
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
  • franchiseovereenkomsten
  • licentieovereenkomsten
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • overeenkomsten van opdracht
  • agentuurovereenkomsten
  • beslag- en executierecht
  • civiele procespraktijk
  • ZZP-problematiek

Wij hebben een uniek concept ontwikkeld voor de (juridische)  
begeleiding van een reorganisatie. Door alle werkzaamheden 
en processen te stroomlijnen, maken wij van een reorganisatie 
een overzichtelijk en efficiënt traject. Waar wenselijk en/of nodig 
kunnen wij – vanwege onze ervaring – dit traject versnellen. Dit kan 
financieel en organisatorisch voordelen opleveren. Begeleiding bij  
reorganisaties vindt plaats bij kleine ondernemingen met 
enkele werknemers tot grote organisaties met een eigen 
personeelsafdeling. 

Wij werken in reorganisaties met een vooraf overeen te komen 
vaste prijs per boventallige werknemer.

   Reorganisatie
  • opstellen en toepassen afspiegelingsberekening
  • beoordelen herplaatsingsmogelijkheden
  •  berekenen transitie- en eventuele overige vergoedingen 

en opzegtermijnen 
  • opstellen vaststellingsovereenkomsten 
  • voeren van onderhandelingen  
  • beoordelen cao-mogelijkheden en -verplichtingen
  • houden informatiebijeenkomst 
  • indienen ontslagaanvragen bij UWV
  • onderhouden van contact met UWV
  • voeren van verweer  
  • opstellen opzeggingsbrieven 
  • beroepsprocedures

  Zakelijke Mediation 
  • samenwerkingsconflicten (collega’s of maatschap)
  • conflicten tussen werkgevers en werknemers
  •  conflicten tussen werkgevers en vakbonden / 

ondernemingsraden
  • conflicten tussen leveranciers en afnemers
  • andere zakelijke geschillen
  • arbeidsconflicten
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SPECIALISMEN

 
  Interim
  •  tijdens ziekte of zwangerschapsverlof nemen wij graag uw 

juridische werkzaamheden waar, ook bij u op kantoor
 
 
  Masterclasses (extern & inhouse)
  • contracten   
  • reorganisaties
  • ontslagrecht
  • samenwerkingsverbanden
  • vennootschapsstructuren
  • ondernemingsraad en medezeggenschap

  Privacyrecht en gegevensbescherming
  • nulmeting
  • opmaak en beoordelen van verwerkingsregister 
  • opmaak en beoordelen van (verwerkers)overeenkomst
  • functionaris voor gegevensbescherming
  • (awareness) trainingen
  • DPIA
  • begeleiding bij datalekken

  

BRANCHES PROFIT & NON-PROFIT

  

RETAIL & 
PRODUCTIE

ZAKELIJKE 
DIENST-

VERLENING

WERKGEVER 
EN -NEMER

KINDEROPVANG

ZORG
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CONTACT

Vanuit ons goed bereikbare kantoorpand aan de Ellen Pankhurststraat 
1a (Entrada) te Tilburg bouwen wij aan relaties die gebaseerd zijn 
op deskundigheid en vertrouwen. 

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, neemt u 
gerust contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.

Adres:
Ellen Pankhurststraat 1a
5032 MD TILBURG

T 088 - 88 40 840

www.vangelderadvocaten.nl
info@vangelderadvocaten.nl
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1. INLEIDING 

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: de 
WAB) meende de wetgever noodzakelijke stappen te zetten op het 
terrein van het arbeidsrecht en de Werkloosheidswet (hierna: de 
WW), die bijdragen aan het bewerkstelligen van een nieuwe balans 
op de arbeidsmarkt. De WAB maakte onderdeel uit van een breder 
pakket van maatregelen die erop gericht was om de balans op de 
arbeidsmarkt te verbeteren. 

Per 1 januari 2020 is de WAB in werking getreden. Na ruim 
twee jaar is het tijd om de balans op te maken. Het gaat 
hierbij onder andere om maatregelen rond de positie van 
zelfstandigen, de verplichtingen van werkgevers in verband met 
arbeidsongeschiktheid en ziekte en het stimuleren van een leven 
lang leren. Naast de onderwerpen uit de WAB, zullen ook de 
belangrijkste gevolgen van de Wet Implementatie EU-richtlijn 
transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden toegelicht 
worden, en de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof. Deze 
nieuwe wetgeving is per 1 augustus 2022 in werking getreden.

1.1 Doel WAB
Het doel van de WAB is om de kosten- en risicoverschillen tussen 
contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt 
waar de aard van het werk daar om vraagt en niet alleen omdat het 
een kostenvoordeel oplevert. Ook beoogt de regering het aangaan 
van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, 
zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. 

1.2 Inhoud WAB
De WAB wijzigt het arbeidsrecht op de volgende onderdelen, 
gevolgd door de hoofdstuknummers waarin deze onderdelen 
worden toegelicht: 

• Oproepovereenkomsten  hoofdstuk 2
• Ketenbepaling   hoofdstuk 3
• Ontslagstelsel    hoofdstuk 4
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• Transitievergoeding  hoofdstuk 5
• Payrollovereenkomsten  hoofdstuk 6
• WW-premiedifferentiatie  hoofdstuk 7

Aanvankelijk maakte ook de wijziging van de proeftijdbepalingen 
onderdeel uit van de WAB. Bij de behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn de voorgestelde wijzigingen 
in de proeftijdbepalingen geschrapt. De proeftijdbepalingen 
wijzigen dus niet door de komst van de WAB.
  

2. OPROEPOVEREENKOMSTEN

In diverse branches is de oproepovereenkomst niet weg te denken. 
Deze overeenkomsten bieden werkgevers de mogelijkheid een 
werknemer alleen op te roepen als er ook echt werk is. Werkgevers 
hoeven dan alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren loon te 
betalen. Binnen de oproepovereenkomsten zijn verschillende 
varianten te onderscheiden. 

De WAB brengt wijzigingen aan in de oproepovereenkomsten 
en dan in het bijzonder de nulurencontracten en de min-
maxcontracten en daarnaast in de uitzendovereenkomsten. 

Een nulurencontract is een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst 
waarin is overeengekomen dat de werknemer alleen arbeid verricht 
als hij wordt opgeroepen en dat er geen loon wordt betaald als 
er niet wordt gewerkt. Dit is mogelijk via de uitsluiting van de 
loondoorbetalingsplicht die in de wet (in artikel 7:628 BW) is 
opgenomen. 

Het min-maxcontract is een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst 
waarin is overeengekomen dat een werknemer ten minste een  
aantal uren per week werkt – de zogenaamde garantie-uren – en  
dat dit aantal door de werkgever op oproepbasis kan worden  
verhoogd tot een bepaald maximum. 

De garantie-uren krijgt een werknemer altijd uitbetaald, ook als de 
werkgever hem niet oproept om te werken. 

Bij zowel het nulurencontract als het min-maxcontract ligt de  
onzekerheid van werk bij de werknemer. Enerzijds dient de 
werknemer zich beschikbaar te houden voor oproepen van de 
werkgever en aan een oproep in beginsel ook gehoor te geven. 
Anderzijds is het onzeker of, en zo ja wanneer, de werkgever de 
werknemer oproept en heeft de werknemer in de tussentijd in 
beginsel geen recht op loon. 

De WAB beoogt meer zekerheid te scheppen voor werknemers die 
werkzaam zijn op basis van een oproepovereenkomst. De regering 
is van mening dat oproepcontracten voorzien in de behoefte 
aan flexibiliteit bij werkgevers en bij een deel van de werkenden. 
Daarom wil de regering het aangaan van oproepcontracten niet 
verbieden of nodeloos beperken. Aan de andere kant vindt de 
regering de onzekere positie van oproepkrachten die met deze 
baan in hun inkomen moeten voorzien zorgelijk, omdat er zowel 
inkomensonzekerheid is als onzekerheid over de tijdstippen waarop 
gewerkt moet worden.

2.1 Definitie oproepovereenkomsten
De WAB houdt een wettelijke definitie in van de 
oproepovereenkomst. Volgens de WAB is van een 
oproepovereenkomst sprake als: 
a)  de omvang van de te verrichten arbeid niet is 

overeengekomen als één aantal uren per tijdvak van 
 1. ten hoogste een maand; of
 2.  ten hoogste een jaar, als het recht op loon gelijkmatig  

gespreid is over dat tijdvak, ofwel de jaarurennorm.
b) de wettelijke loondoorbetalingsplicht wordt uitgesloten.    
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Dat betekent dat onder andere nulurencontracten en min-max- 
contracten als oproepovereenkomsten worden beschouwd, nu 
daarin niet “één aantal uren” is overeengekomen (zoals wel 
het geval is bij bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst met 
een (vaste) omvang van 16 uur per week) en waarbij eventueel 
wordt overgewerkt. Ook uitzendovereenkomsten waarbij de 
loondoorbetalingsplicht op grond van de wet is uitgesloten, 
worden beschouwd als oproepovereenkomsten. 

Bij zowel het nulurencontract, het min-maxcontract als de 
uitzendovereenkomst waarin de loondoorbetalingsplicht wordt 
uitgesloten, geldt dat de werknemer geen duidelijkheid heeft over 
de arbeidsomvang, wat onzekerheid veroorzaakt over het inkomen 
en de uren waarop gewerkt moet worden. 

Consignatie-, beschikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten vallen 
niet onder het begrip oproepovereenkomst, omdat deze diensten 
vooraf worden ingeroosterd en de werknemer een vergoeding 
krijgt voor de tijd die hij beschikbaar moet zijn. Een overeenkomst 
waarbij wel een vast aantal uren is overeengekomen, maar nog 
niet is vastgelegd wanneer wordt gewerkt, valt evenmin onder de 
definitie van de oproepovereenkomst. 

De werkgever moet op grond van de WAB aan de werknemer 
opgeven of er sprake is van een oproepovereenkomst als bedoeld 
in de wettelijke definitie. 

2.2 Oproeptermijn 
Als sprake is van een oproepovereenkomst volgens voorgaande 
wettelijke definitie, dan regelt de WAB dat de werkgever de 
werknemer ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk of 
elektronisch moet oproepen (hieronder valt ook e-mail). Een 
telefonische oproep voldoet niet aan de eisen van de WAB. Ook 
wanneer de werkgever de werknemer schriftelijk wijst op een 
elders opgehangen rooster, volstaat dit niet als schriftelijke oproep.

Schema oproeptermijn

Bij cao of een regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan kan van de oproeptermijn van vier dagen worden 
afgeweken. Er moet dan wel minimaal een termijn van 24 uur 
overblijven. 

De toepasselijkheid van de oproeptermijn kan volledig worden 
uitgesloten, waardoor geen oproeptermijn geldt. Dit kan alleen 
voor functies die in de cao zijn aangewezen en die als gevolg van 
klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een 
periode van maximaal negen maanden per jaar kunnen worden 
uitgeoefend (kort gezegd: seizoensarbeid). Het moet dan gaan 
om functies die niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen 
worden uitgeoefend voor een periode van meer dan negen 
maanden per jaar. Denk bijvoorbeeld aan de aardbeienplukker, die 
buiten het seizoen de machines van de onderneming onderhoudt. 

2.2.1 Antimisbruikbepaling oproeptermijn
De WAB bevat daarnaast een antimisbruikbepaling. Als de 
werknemer wordt opgeroepen en de oproep wordt binnen de 
termijn van vier dagen weer geheel of gedeeltelijk ingetrokken óf 
als de werkgever binnen die termijn de tijdstippen van de dienst 
alsnog wijzigt, heeft de werknemer recht op loon over de volledige 
periode waarvoor hij in eerste instantie was opgeroepen. Dit om 
te voorkomen dat een werkgever een werknemer zekerheidshalve 

Werknemer is verplicht te 
komen bij oproep

Werknemer is niet ver-
plicht te komen bij oproep

Vanaf tien jaar

> 4 dagen voor dienst 4 dagentermijn dienst

Bij intrekking oproep géén 
recht op loon

Bij intrekking oproep wel 
recht op loon
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oproept om aan de termijn van vier dagen te voldoen, en 
vervolgens afzegt als er toch niet genoeg werk zou zijn. Ook de 
afzegging moet overigens schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. 

Een werkgever kan binnen de vierdagentermijn natuurlijk wel nog 
steeds een verzoek doen aan de werknemer om te komen werken. 
De werknemer kan die oproep aanvaarden, maar is niet verplicht 
aan de oproep gehoor te geven.

Voorbeeld
Een werknemer die aanvankelijk werd opgeroepen om tussen 
08:00 en 12:00 uur een vrachtwagen te lossen kan niet de avond 
tevoren worden gezegd toch liever van 13:00 tot 17:00 uur te 
komen omdat de vrachtwagen vertraagd is, zonder dat hiermee de 
oproep te laat wordt geacht te zijn. Bovendien zal de werkgever de 
uren van de ochtend eveneens moeten uitbetalen. 

2.3 Aanbod voor vaste arbeidsomvang na twaalf maanden 
De wetgever vindt het onwenselijk dat de werknemer langdurig 
in de situatie zit dat hij onzekerheid heeft over zowel het inkomen 
als het rooster. Om te bewerkstelligen dat deze onzekerheid op 
enig moment moet eindigen, regelt de WAB dat de werkgever 
na elke twaalf maanden de werknemer een vast aantal uren moet 
aanbieden. Het aanbod voor die vaste arbeidsomvang moet ten 
minste gelijk zijn aan het aantal verloonde uren per maand over het 
afgelopen jaar. In het aanbod mag bovendien niet zijn opgenomen 
dat de loondoorbetalingsplicht wordt uitgesloten.

De verplichting tot het doen van een aanbod voor een vaste  
arbeidsomvang blijft staan als een werkgever binnen zes 
maanden na afloop van de oproepovereenkomst een nieuwe 
oproepovereenkomst wil aanbieden. Weigert de werknemer het 
ene jaar het aanbod, dan neemt dit niet weg dat na 12 maanden 
weer opnieuw een aanbod dient te worden gedaan. 

2.3.1 Opvolgend werkgeverschap
De verplichting tot het doen van een aanbod geldt ook als 

sprake is van zogenaamd opvolgend werkgeverschap. Van 
opvolgend werkgeverschap is – kort gezegd – sprake als de 
werknemer vanwege een overgang van werkzaamheden dezelfde 
of soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten voor een andere 
werkgever die niet juridisch dezelfde werkgever is. De andere 
werkgever wordt dan de opvolgend werkgever genoemd. 

Voorbeeld
Van opvolgend werkgeverschap is bijvoorbeeld sprake als een 
werknemer op basis van een uitzendovereenkomst met een 
uitzendbureau werkzaamheden als magazijnmedewerker bij een 
distributiecentrum verricht. Als de werknemer op basis van een 
arbeidsovereenkomst (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden in 
dienst van datzelfde distributiecentrum gaat verrichten, is sprake 
van opvolgend werkgeverschap. 

Als sprake is van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten die  
elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben  
opgevolgd, ontstaat de verplichting tot het doen van een 
aanbod nadat er twaalf maanden een arbeidsovereenkomst 
is geweest in die keten. Eventuele tussenpozen tussen de 
arbeidsovereenkomsten worden voor de berekening van de 
termijn van twaalf maanden niet meegeteld. Voor de berekening 
van de voorafgaande twaalf maanden waarover het gemiddelde 
aantal gewerkte uren moet worden bepaald, worden de 
arbeidsovereenkomsten op dezelfde wijze samengeteld. Dit 
betekent dat ook hier tussenpozen niet worden meegeteld voor de 
berekening van het gemiddelde aantal uren, waarop het aanbod 
moet zien.
 
Sinds 1 januari 2020 geldt dat de werkgever uiterlijk in de 
dertiende maand een aanbod vaste arbeidsomvang moet 
verstrekken. De werknemer heeft vervolgens één maand om 
het aanbod al dan niet te accepteren. Indien de werknemer het 
aanbod accepteert, dan dient de vaste arbeidsomvang uiterlijk de 
vijftiende maand in te gaan. 
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Voorbeeld
De eerste oproepovereenkomst wordt aangegaan op 1 juli 2021. 
Werknemer dient na twaalf maanden in de maand juli 2022 
een aanbod te krijgen voor een vaste arbeidsomvang van het 
gemiddeld aantal uitbetaalde uren van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. 
Na het doen van het aanbod heeft de werknemer één maand om 
te reageren, wat uiterlijk 31 augustus 2022 is. Het aanbod gaat bij 
acceptatie uiterlijk 1 september 2022 in. 

1 JULI 2021

Flexibele arbeidsomvang 
van 12 maanden

Aanbod vaste 
arbeidsomvang

Uiterlijke ingangsdatum 
vaste arbeidsomvang

één maand na aanbod

1 JULI 2022

MAAND 12 MAAND 13 MAAND 14 MAAND 15

31 JULI 2022 1 SEPTEMBER 2022

2.3.2   Antimisbruikbepaling verplichting aanbod voor vaste  
 omvang na twaalf maanden

Ook bij de verplichting tot het doen van een aanbod voor een  
vaste arbeidsomvang na twaalf maanden is een 
antimisbruikbepaling opgenomen. Indien de werkgever geen 
aanbod doet en het dienstverband wordt wel voortgezet, dan heeft 
de werknemer recht op het loon dat hij gehad zou hebben indien 
hij wel een aanbod had ontvangen en dit zou hebben aanvaard. 
Deze loonvordering is dan ter hoogte van de gemiddelde hoogte 
van de afgelopen twaalf maanden. De werknemer kan in dat geval 
het achterstallig loon vorderen, inclusief de wettelijke verhoging 
voor te late betaling en de wettelijke rente. Deze verplichting tot 
betaling van loon geldt ook als de werknemer niet werkt in die 
uren. De werknemer heeft recht op loon zolang de werkgever het 
aanbod op grond van de wettelijke verplichting niet heeft gedaan. 

De werkgever is niet verplicht de arbeidsovereenkomst te 
verlengen. Hij hoeft dus niet een arbeidsovereenkomst voor een 
langere duur of voor onbepaalde tijd aan te bieden: het aanbod 
beperkt zich tot een vaste omvang van het aantal uren. 

In een cao of regeling door of namens een bevoegd 
bestuursorgaan kan worden opgenomen dat de verplichting 
tot het doen van een aanbod voor een vaste arbeidsomvang 
na twaalf maanden niet geldt. Dit kan – net zoals het geval is 
bij het uitsluiten van de oproeptermijn - alleen voor functies die 
bij die cao of regeling zijn aangewezen en 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 (kort gezegd: seizoensarbeid). 

Het aanbod van de werkgever dient schriftelijk of elektronisch te 
worden gedaan. De werkgever moet de werknemer ten minste een 
maand de tijd geven om het aanbod te aanvaarden. 

2.4 Verkorte opzegtermijn bij nulurencontracten
In de WAB is vastgelegd dat de werknemer een kortere opzegtermijn 
heeft dan de reguliere wettelijke termijn, als de omvang van de 
arbeid niet is vastgelegd (zoals bij nulurencontracten). In dat geval is 
de opzegtermijn voor de werknemer even lang als de oproeptermijn 
voor de werkgever, namelijk vier dagen. Als de oproeptermijn voor 
de werkgever bij cao of regeling door of namens een daartoe 
bevoegd bestuursorgaan is verkort (bijvoorbeeld tot 24 uur), geldt 
die verkorte termijn ook als opzegtermijn voor de werknemer. Die 
korte opzegtermijn voor de werknemer is volgens de wetgever 
rechtvaardig gezien de onzekerheid die de werknemer heeft.
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2.5 Kort en goed 
Overzicht belangrijkste wijzigingen oproepovereenkomst

3. KETENBEPALING

De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Doel van de 
ketenbepaling is dat na verloop van tijd voor werknemers 
zekerheid ontstaat in de vorm van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. 

3.1 Nieuwe ketenbepaling
De WAB wijzigt de ketenbepaling op drie onderdelen: 
1. De maximumtermijn voor de ketenbepaling wijzigt.
2.  De tussenpoos kan worden verkort bij terugkerend  

tijdelijk werk.
3.  Invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs  

worden uitgezonderd van de ketenbepaling.
 

Minimaal 4 dagen van te voren oproepen  
(bij cao of regeling te verkorten naar 24 uur)

Na oproep is het loon verschuldigd als de 
oproep binnen de oproeptermijn wordt ingetrokken 
of gewijzigd

Na 12 maanden aanbieden arbeidsomvang 
gemiddeld aantal gewerkte uren

Korte opzegtermijn voor werknemer bij 
nulurenovereenkomst; gelijk aan oproeptermijn

3.1.1 Verruiming maximumtermijn ketenregeling
Onder de WAB wordt de maximumtermijn van de ketenregeling  
verruimd van twee naar drie jaar. Het is dus mogelijk om 
langer bij dezelfde werkgever werkzaam te zijn op basis van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het maximaal aantal 
toegestane bepaalde tijdcontracten blijft drie. De tussenpoos die 
nodig is om de keten te doorbreken, is ook onder de WAB zes 
maanden. 

Kort gezegd, luidt de hoofdregel voor het ontstaan van een  
onbepaalde tijdcontract: 

3 3 6 

maximum aantal  
contracten

maximum aantal jaar minimum aantal maan-
den van tussenpoos

De mogelijkheid om de ketenregeling – in de zin van de 
toegestane duur en het aantal bepaalde tijdcontracten - bij cao 
onder voorwaarden te verlengen, blijft ook onder de WAB bestaan. 
Let op, cao-partijen kunnen ook voor een beperktere regeling 
kiezen.   
 
3.1.2 Verkorting tussenpoos bij terugkerend tijdelijk werk
Daarnaast bepaalt de WAB dat in de cao kan worden bepaald dat 
de termijn van de tussenpoos kan worden verkort tot drie maanden  
als de aard van het werk daarom vraagt. Volgens de wetgever 
is dat bijvoorbeeld het geval bij terugkerend tijdelijk werk dat 
maximaal gedurende een periode van negen maanden kan worden 
verricht. Het kan ook gaan om terugkerend tijdelijk werk dat niet 
valt onder seizoenswerk. Denk bijvoorbeeld aan functies in de 
culturele sector die afhankelijk zijn van het theaterseizoen. 



32 |  ARBEIDSRECHT INHOUDELIJK ARBEIDSRECHT INHOUDELIJK  | 33

3.1.3  Invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs 
uitgezonderd van ketenbepaling

De WAB regelt dat tijdelijke invalkrachten in het basisonderwijs  
en speciaal onderwijs die een leerkracht wegens ziekte vervangen, 
wettelijk worden uitgezonderd van de ketenbepaling. De 
uitzondering zorgt er voor dat invalkrachten een leerkracht 
bij ziekte kunnen vervangen op tijdelijke basis, zonder dat 
na een aantal invalbeurten, waarbij telkens een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst gesloten wordt, van rechtswege een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Deze 
uitzondering van de ketenbepaling beperkt zich tot vervangingen 
wegens ziekte en niet bijvoorbeeld het meer voorzienbare 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

3.2 Overgangsrecht
De ketenregeling had onmiddellijke werking vanaf 1 januari 2020. 
Er is geen overgangsrecht getroffen. 

De onmiddellijke werking van de ketenbepaling houdt in dat op  
een arbeidsovereenkomst die eindigde op of na 1 januari 2020  
de ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de  
arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020. 

Een drietal voorbeelden: 

Voorbeeld 1
De eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes 
maanden is aangegaan van 1 april 2018 tot 1 oktober 2018. 
Hierop volgt een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
voor een periode van twaalf maanden van 1 oktober 2018 tot 1 
oktober 2019. 
Een derde arbeidsovereenkomst volgt voor bepaalde tijd van 
twaalf maanden van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020. 

In dit geval ontstaat, als gevolg van de inwerkingtreding van de  
verruimde ketenregeling onder de WAB, gedurende de 
looptijd van het derde bepaalde tijdcontract nog geen 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Vanaf tien jaar

arbeidsovereenkomst 
bepaalde tijd 
6 maanden

arbeidsovereenkomst 
bepaalde tijd 
12 maanden

arbeidsovereenkomst 
bepaalde tijd 
12 maanden

1 april
2018

1 oktober
2018

1 oktober 
2019

1 oktober  
2020

1 januari  
2020

Inwerkingtreding WAB

Totale duur: 21 maanden
Aantal arbeidsovereenkomsten: 3
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Voorbeeld 2
Er is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twaalf 
maanden aangegaan van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. 
Een tweede overeenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan van 
achttien maanden van 1 oktober 2019 tot 1 april 2021. 

Na inwerkingtreding van de WAB blijft de tweede 
arbeidsovereenkomst een overeenkomst voor bepaalde tijd en 
gaat deze niet over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd. Immers, de duur van de opvolgende contracten overschrijdt 
weliswaar de periode van twee jaar (de ketenbepaling onder de 
WWZ), maar het moment waarop de periode van twee jaar wordt 
gepasseerd, ligt na de inwerkingtreding van de WAB. 

arbeidsovereenkomst 
bepaalde tijd 
12 maanden

arbeidsovereenkomst 
bepaalde tijd 
18 maanden

1 oktober
2018

1 oktober
2019

1 april 
2021

1 januari  
2020

Inwerkingtreding WAB

Totale duur: 15 maanden
Aantal arbeidsovereenkomsten: 2

Voorbeeld 3
Er is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur 
van twaalf maanden aangegaan van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 
2018. Hierop volgt een tweede arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd voor veertien maanden van 1 oktober 2018 tot 1 
december 2019. 

In dit geval ontstaat op grond van de ketenregeling onder de WWZ 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met ingang van  
1 oktober 2019. Dan wordt immers de periode van twee jaar 
overschreden. Inwerkingtreding van de WAB met ingang van 1 
januari 2020 wijzigt deze situatie niet. 

arbeidsovereenkomst 
bepaalde tijd 
12 maanden

arbeidsovereenkomst 
bepaalde tijd 
14 maanden

1 oktober
2017

1 oktober
2018

1 december  
2019

1 oktober  
2019

Totale duur: 24 maanden
Vóór inwerkingtreding WAB

onbepaalde tijdcontract
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3.3 Kort en goed
Overzicht belangrijkste wijzigingen ketenregeling

De ketenregeling schrijft voor wanneer elkaar opvolgende 
arbeidscontracten voor bepaalde tijd overgaan in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

1 januari 2020

contract 1 contract 2 contract 3 contract 4 contract voor 
onbepaalde tijd

De ketenregeling wordt verlengd van twee naar drie jaar.

Kernpunten voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten:
• gedurende 3 jaar
• maximaal 3 arbeidsovereenkomsten
•  bij een onderbreking van 6 maanden begint de ketenregeling 

opnieuw

Extra wijzigingen
Indien er sprake is van terugkerend tijdelijk werk, kan de tussenpoos 
van 6 maanden bij cao verkort worden naar 3 maanden.

     Belangrijk punt

De wijziging van de ketenregeling heeft na 1 januari 2020 onmiddellij-
ke werking (er is niet voorzien in overgangsrecht). Dit betekent dat de 
driejaarlijkse termijn meteen ingaat; ook als de arbeidsovereenkomst 
voor 1 januari 2020 is ingegaan.

4. ONTSLAGSTELSEL 

Doel van het ontslagrecht is het beschermen van de werknemer  
tegen ontslag als daar geen redelijke grond voor is. Het 
ontslagstelsel is, als onderdeel van de WWZ, ingrijpend gewijzigd 
in 2015. Op basis van de ervaringen met het ontslagrecht sinds 
2015 meent de regering dat op onderdelen het ontslagrecht moet 
wijzigen om een betere balans op de arbeidsmarkt te creëren. 

De regering beoogt met de WAB onder meer te bereiken 
dat meer werknemers aan de slag kunnen op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit doet de wetgever 
door onder meer het ontslagrecht te wijzigen en wijzigingen aan te 
brengen in de regelingen van de transitievergoeding. 

Onder de WWZ is gebleken dat zich situaties kunnen voordoen 
waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd 
wordt geacht, terwijl er niet aan een van de ontslaggronden uit de 
WWZ is voldaan. Rechters kunnen onder het ontslagstelsel onder 
de WWZ de arbeidsovereenkomst niet ontbinden als niet volledig 
wordt voldaan aan een van de in de wet genoemde redelijke 
gronden, terwijl ontbinding soms wel wenselijk zou zijn volgens de 
rechters. Rechters zijn van mening onder de WWZ onvoldoende 
maatwerk te kunnen leveren. Het gaat dan om situaties waarbij 
zich omstandigheden uit verschillende ontslaggronden voordoen 
(bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding in 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 
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omstandigheden niet redelijk is van de werkgever te vergen om de 
arbeidsovereenkomst te laten voortduren.  

Voorbeeld
De werkgever is van mening dat de werknemer onvoldoende 
functioneert. De werkgever heeft wel een gedeeltelijk (verbeter)
dossier opgebouwd, maar de situatie is nog niet dusdanig dat 
de werkgever het aandurft om enkel op basis van die grond 
tot ontslag over te gaan. De verhoudingen tussen werkgever 
en werknemer zijn als gevolg van het disfunctioneren echter op 
scherp komen te staan. Maar ook die verstoring is niet dusdanig 
dat dit een zelfstandige grond is. De rechter kan in dat geval de 
arbeidsovereenkomst niet ontbinden op grond van het ontslagstelsel 
onder de WWZ. 

4.1 Cumulatiegrond
De WAB regelt dat voor de situaties waarin sprake is van meerdere 
onvoldragen ontslaggronden de cumulatie van omstandigheden 
een redelijke grond vormt voor ontslag. De WAB voegt een 
nieuwe grond toe aan de redelijke gronden voor ontslag: de 
zogenaamde ‘i-grond’. Deze ontslaggrond houdt in dat er sprake 
moet zijn van een combinatie van twee of meer ontslaggronden 
die zodanig is dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden 
gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij die 
combinatie van ontslaggronden moet het gaan om uitsluitend 
gronden die in de persoon van de werknemer zijn gelegen (en 
dus niet vanwege bedrijfseconomische redenen en/of langdurige 
arbeidsongeschiktheid (twee jaar ziekte) van de werknemer). De 
zogenaamde f-grond (gewetensbezwaren) kan ook niet gecumuleerd 
worden, nu een werknemer niet ‘een beetje’ gewetensbezwaard kan 
zijn.

4.1.1 Vergoeding ontbinding cumulatiegrond
Wanneer de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op deze 
zogenaamde cumulatiegrond, dan heeft hij de mogelijkheid om 
een extra vergoeding toe te kennen aan de werknemer. Deze 
extra vergoeding kan maximaal de helft van het bedrag aan 

transitievergoeding bedragen waarop de werknemer recht heeft bij 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bedragen die op grond 
van wettelijke bepalingen in mindering mogen worden gebracht 
op de transitievergoeding, blijven voor de berekening van de extra 
vergoeding buiten beschouwing (welke kosten dit zijn, wordt in 
hoofdstuk 5.4 weergegeven). De rechter zal moeten motiveren 
waarom hij al dan niet tot toekenning van deze extra vergoeding 
overgaat. Ook zal de rechter de hoogte van de vergoeding moeten 
motiveren.

De rechter bepaalt de hoogte van de extra vergoeding aan de hand 
van de omstandigheden van het geval. Dit zal zich in de rechtspraak 
verder moeten uitkristalliseren. De gevolgen van het ontslag voor 
de werknemer spelen geen rol bij de vaststelling van de hoogte 
van de vergoeding. Deze zijn immers al verdisconteerd in de 
transitievergoeding. Ook eventuele ernstige verwijtbaarheid van de 
werkgever speelt geen rol bij het vaststellen van de hoogte van de 
extra vergoeding. 

De vergoeding vanwege de cumulatiegrond komt bovenop het 
bedrag aan transitievergoeding waarop de werknemer recht heeft 
bij ontslag. Daarnaast is het ook onder de WAB mogelijk om een 
billijke vergoeding toe te kennen aan de werknemer wanneer er 
naar het oordeel van de rechter sprake is van ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werkgever. 

De extra vergoeding dient als compensatie voor ontslag op basis 
van de cumulatiegrond. Deze mogelijkheid tot het toekennen van 
een extra vergoeding is volgens de wetgever wenselijk, omdat de 
werknemer daarmee gecompenseerd kan worden voor het ontslag, 
terwijl de ontslaggronden ieder voor zich onvoldoende zijn om een 
ontslag te rechtvaardigen. 

Wanneer de rechter voornemens is de arbeidsovereenkomst te  
ontbinden op grond van de cumulatiegrond en voornemens is een  
extra vergoeding toe te kennen bij die ontbinding, informeert hij  
partijen over dit voornemen en stelt hij een termijn waarbinnen de 
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verzoeker het ontbindingsverzoek kan intrekken.
 
4.2 Kort en goed
Overzicht belangrijkste wijzigingen ontslagstelsel

5. TRANSITIEVERGOEDING

Met de WWZ is in 2015 de transitievergoeding geïntroduceerd. 
De transitievergoeding heeft tot doel de werknemer te 
compenseren voor ontslag en de transitie naar een nieuwe baan 
te vergemakkelijken. Onder de WWZ heeft een werknemer recht 
op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst ten minste 
twee jaar heeft geduurd en – kort gezegd – de werkgever het 
initiatief heeft genomen de arbeidsovereenkomst te beëindigen of 
het bepaalde tijdcontract niet voort te zetten.
De wetgever is van mening dat de vormgeving van de 
transitievergoeding onder de WWZ in de praktijk leidt tot een 

I-GROND
Nieuwe ontslaggrond (maakt cumulatie van meerdere niet voldragen 
ontslaggronden mogelijk).

Andere gronden

Verstoorde verhouding

Disfunctioneren

Verwijtbaar handelen

Veelvuldig ziekteverzuim

Rechter kan 1/2 transitievergoeding extra toekennen.

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.
 
De WAB houdt een tweetal maatregelen in voor de 
transitievergoeding: enerzijds het recht op de transitievergoeding 
en anderzijds de opbouw van de transitievergoeding.

5.1 Berekening naar rato
De WAB bepaalt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst 
recht bestaat op een transitievergoeding, zonder de referteperiode 
van twee jaar van de WWZ. De regering acht het wenselijk de 
referteperiode van twee jaar los te laten om zo het kostenverschil  
tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd  
bij beëindiging zo klein mogelijk te maken. Daarnaast wenst de  
regering het verschil in kosten van de transitievergoeding geen 
rol te laten spelen bij de beslissing van de werkgever om de 
werknemer al dan niet langer in dienst te houden. 

De transitievergoeding wordt onder de WAB berekend over de  
feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst zonder de duur van 
de arbeidsovereenkomst af te ronden op volledig gewerkte 
halve jaren. Als de afronding naar halve dienstjaren uit de 
WWZ gehandhaafd zou blijven, zou dit tot gevolg hebben 
dat werknemers die gedurende het eerste half jaar van 
hun arbeidsovereenkomst worden ontslagen of van wie de 
arbeidsovereenkomst binnen die termijn eindigt en niet wordt 
voortgezet, geen transitievergoeding ontvangen. Dit vindt de 
regering onwenselijk. 
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Voorbeeld
Een werknemer wordt in de eerste maand tijdens de proeftijd 
ontslagen. Onder de WWZ bestaat in dat geval geen recht op een 
transitievergoeding, omdat het dienstverband korter dan twee 
jaar heeft geduurd. Onder de WAB bestaat vanaf de eerste dag 
recht op een transitievergoeding, ook als een werknemer tijdens 
de proeftijd wordt ontslagen. Als de werknemer bijvoorbeeld 14 
dagen heeft gewerkt tijdens de proeftijd en dan wordt ontslagen, 
is onder de WAB over deze 14 dagen de naar rato berekende 
transitievergoeding verschuldigd. 

5.1.1 Toepassing bij uitzendbeding
Ook als de uitzendovereenkomst eindigt door het inroepen van 
het uitzendbeding geldt dat een transitievergoeding verschuldigd 
is. Een uitzendbeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst 
tussen de uitzendorganisatie (uitlener) en de uitzendkracht 
(werknemer) die regelt dat de arbeidsovereenkomst per direct 
van rechtswege eindigt als de terbeschikkingstelling van 
de uitzendkracht aan de opdrachtgever op verzoek van de 
opdrachtgever eindigt. 

Als het uitzendbureau ervoor kiest om aansluitend een nieuwe  
arbeidsovereenkomst aan te gaan en de uitzendkracht aan een  
andere inlener ter beschikking wordt gesteld, dan wordt de 
arbeidsovereenkomst voortgezet en is het uitzendbureau op dat 
moment geen transitievergoeding verschuldigd. 

5.1.2 Terugkerende seizoensarbeid
De transitievergoeding onder de WAB kan ook consequenties  
hebben voor seizoensgerelateerde arbeid. Wanneer de werkgever 
voor terugkerende seizoensarbeid gebruik maakt van dezelfde 
werknemers kan het steeds weer moeten betalen van een 
transitievergoeding aan het einde van een seizoen niet praktisch 
zijn.  

Daarvoor is de volgende regeling in de WAB opgenomen: 
De werkgever die met de werknemer voor het einde van de  
arbeidsovereenkomst aansluitend een nieuwe tussentijds 
opzegbare arbeidsovereenkomst is aangegaan, die ingaat met een  
tussenpoos van ten hoogste zes maanden, is geen 
transitievergoeding verschuldigd. De werknemer wordt dan immers 
de zekerheid geboden van een nieuwe arbeidsovereenkomst 
die binnen zes maanden ingaat. De verschillende 
arbeidsovereenkomsten worden samengeteld voor het bepalen 
van de hoogte van de transitievergoeding als de werkgever besluit 
de werknemer geen nieuw contract aan te bieden. 

Voorbeeld
Een werknemer werkt in een strandpaviljoen vanaf maart 2022 tot 
en met oktober 2022. Het bepaalde tijdcontract eindigt dan van 
rechtswege. De werkgever biedt in september 2022 de werknemer 
een nieuw bepaalde tijdcontract aan vanaf maart 2023 voor de 
duur van zeven maanden. Dit nieuwe bepaalde tijdcontract bevat 
een tussentijdse opzegmogelijkheid. 

De werkgever is bij het einde van rechtswege van het bepaalde 
tijdcontract in oktober 2022 geen transitievergoeding verschuldigd, 
nu een nieuwe arbeidsovereenkomst voor het einde van het 
bepaalde tijdcontract is aangegaan, die ingaat met een tussenpoos 
van ten hoogste zes maanden. 

Mocht het bepaalde tijdcontract na oktober 2023 niet worden 
voortgezet en geen nieuwe arbeidsovereenkomst worden 
aangeboden, dan is de werkgever op dat moment een 
transitievergoeding verschuldigd over de duur van de verschillende 
bepaalde tijdcontracten (de tussenpozen tellen niet mee). 
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5.1.3 Hoogte: altijd 1/3 maandsalaris per dienstjaar
De hoogte van de transitievergoeding bedraagt onder de WAB 
een derde maandsalaris per dienstjaar. Als de arbeidsovereenkomst  
gedurende een dienstjaar eindigt of als de arbeidsovereenkomst 
in totaal korter heeft geduurd dan een jaar, dan moet een pro rato 
berekening worden gemaakt. 

Als het totale dienstverband korter duurt dan één maand (of 
bijvoorbeeld al tijdens de proeftijd wordt beëindigd), dan wordt 
het bruto maandsalaris voor de berekening gelijkgesteld aan het  
feitelijke bruto salaris. Er hoeft niet te worden omgerekend naar  
een maandsalaris in dat geval. 

Voorbeeld
De arbeidsovereenkomst heeft vijf dagen geduurd. De werknemer 
heeft een bruto salaris over deze vijf dagen ontvangen van € 
800,- bruto. Het bruto maandsalaris wordt hieraan gelijk gesteld. 
1/3 van dit maandsalaris zou verschuldigd zijn bij twaalf maanden 
dienstverband en naar rato berekend (1/3 van € 800 is 266,67, 
gedeeld door twaalf maanden), bedraagt de transitievergoeding 
dan € 22,22.

De berekeningsmethode van het bruto maandsalaris blijft 
gehandhaafd. Dat wil zeggen dat het niet alleen gaat om het kale  
maandsalaris, maar ook om vakantietoeslag, vaste eindejaars- 
uitkeringen, overeengekomen vaste en variabele looncomponenten 
(zoals overwerkvergoedingen, onregelmatigheidstoeslagen en 
ploegentoeslagen), etc.

Bij de berekening van de transitievergoeding is de eerste stap om 
deze te berekenen over de hele dienstjaren. Daarvoor geldt de  
volgende formule: 

Aantal dienstjaren x 1/3 bruto maandsalaris

Voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en voor  
arbeidsovereenkomsten die korter dan een jaar duren, wordt de 

transitievergoeding naar rato berekend. Daarvoor kan de volgende 
formule worden gehanteerd: 

(bruto salaris / bruto maandsalaris) x (1/3 maandsalaris / 12)

De berekening van de transitievergoeding naar rato over het 
laatste deel van de arbeidsovereenkomst, dat korter is dan een 
heel jaar, vindt in de formule plaats door het feitelijke bruto  
salaris, dat is ontvangen over de duur van dit laatste deel van de 
arbeidsovereenkomst waarover de berekening naar rato plaatsvindt  
af te zetten tegen het bruto maandsalaris. Dit geeft een factor die 
vermenigvuldigd wordt met het bedrag aan transitievergoeding 
dat per maand dienstverband verschuldigd is, zoals in het tweede 
deel van de formule wordt berekend. Op deze wijze wordt de 
transitievergoeding naar rato berekend over de feitelijke duur van 
de arbeidsovereenkomst. 

Een aantal voorbeelden: 

Voorbeeld 1
De arbeidsovereenkomst heeft 9 jaar en 4 maanden geduurd.  
De werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 3.000,-. 

De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per 
dienstjaar. De berekening van de transitievergoeding over de 
gehele dienstjaren is als volgt: 

Aantal dienstjaren x 1/3 maandsalaris
9 x (1/3 x € 3.000) = € 9.000,-

De berekening van de transitievergoeding over de resterende duur 
van het dienstverband (4 maanden) aan de hand van de formule is 
als volgt: 

(bruto salaris bruto / maandsalaris) x (1/3 maandsalaris / 12)
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Het bruto salaris (totaal verdiende salaris over het resterende deel): 
4 maanden x € 3.000 = € 12.000,-. 

(€ 12.000 / € 3.000) x (€ 1.000 / 12)
4 x € 83,33 = € 333,33

Totaal aan transitievergoeding: € 9.000 + € 333,33 = € 9.333,33. 

Voorbeeld 2
De arbeidsovereenkomst heeft 9 jaar en 5 dagen geduurd. De 
werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 3.000,-. 

De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per 
dienstjaar. De berekening van de transitievergoeding over de 
gehele dienstjaren is als volgt: 

Aantal dienstjaren x 1/3 maandsalaris
9 x (1/3 x € 3.000) = € 9.000,-

De berekening van de transitievergoeding over het resterende  
deel van het dienstverband (5 dagen) aan de hand van de formule 
is als volgt: 

(bruto salaris / bruto maandsalaris) x (1/3 maandsalaris / 12)

Het bruto salaris (totaal verdiende salaris over het resterende 
deel) is € 800,-. Dit bedrag is te berekenen door het totaal aantal 
gewerkte uren maal het bruto uurloon te doen (in casu 5 dagen x 8 
uur = 40 uur maal € 20 = € 800,-. 

(€ 800 / €3.000) x (€ 1.000 / 12)
0,2666667 x € 83,33 = € 22,22

Totaal aan transitievergoeding € 9.000 + € 22,22 = € 9.022,22. 

Voorbeeld 3
De arbeidsovereenkomst heeft 5 dagen geduurd. De werknemer 
heeft een bruto salaris ontvangen over deze 5 dagen van € 800,-.  
Het bruto maandsalaris wordt hieraan gelijk gesteld, volgens het 
(vernieuwde) besluit loonbegrip. 

De berekening van de transitievergoeding is als volgt: 

(bruto salaris / bruto maandsalaris) x (1/3 maandsalaris / 12)

(€ 800 / €800) x (€ 266,67 / 12)
1 x € 22,22 = € 22,22 

5.2 Aanvullende regelingen 
In de inleiding is al opgemerkt dat de wetgever een pakket van 
maatregelen heeft geïntroduceerd, naast de WAB, om een nieuwe 
balans op de arbeidsmarkt te creëren. In dat kader is onder meer 
van belang de wet die compensatiemaatregelen bevat bij ontslag 
wegens (bepaalde) bedrijfseconomische redenen of langdurige  
arbeidsongeschiktheid en het stimuleren van een leven lang leren. 

5.2.1 Kosten in mindering brengen op de transitievergoeding
Allereerst worden de voorwaarden voor het door een werkgever 
in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding 
verruimd. Het gaat hierbij om zogenaamde transitiekosten 
en inzetbaarheidskosten. Transitiekosten zijn gericht op het 
voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van 
werkloosheid van de werknemer. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor 
outplacement, scholing en/of inachtneming van een langere dan 
de geldende opzegtermijn. Inzetbaarheidskosten zijn gericht op 
het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer 
tijdens het dienstverband. 

De kosten die de werkgever heeft gemaakt voor de bevordering 
van kennis en vaardigheden die zijn aangewend voor een andere 
functie binnen de eigen organisatie in mindering mogen worden 
gebracht op de transitievergoeding. Hierdoor worden werkgevers 
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gestimuleerd om tijdens het dienstverband te investeren in de 
bredere inzetbaarheid van werknemers. 

5.2.2 Compensatieregelingen
Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding heeft in sommige 
situaties onwenselijke gevolgen volgens de wetgever. Voor die  
situaties heeft de wetgever gekozen voor een 
compensatieregeling. Deze regeling houdt in dat werkgevers 
gecompenseerd worden voor de betaalde transitievergoeding 
en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en 
inzetbaarheidskosten. 

De compensatieregeling geldt voor kleine werkgevers die de 
transitievergoeding dienen te betalen bij het eindigen van een 
arbeidsovereenkomst wegens de beëindiging van de onderneming 
vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van 
de ondernemer of ziekte (ingangsdatum nog niet bekend) of 
overlijden van de ondernemer. Onder een kleine werkgever wordt 
verstaan een werkgever die minder dan 25 werknemers in dienst 
heeft.

Daarnaast is geregeld dat de werkgever (wat niet alleen geldt  
voor de kleine werkgever) recht heeft op compensatie van de 
transtievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte 
transitie- en inzetbaarheidskosten bij ontslag wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dat is in principe na 
twee jaar ziekte. Als aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd 
omdat hij onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie van 
de werknemer, telt die periode niet mee bij het berekenen van 
de compensatie. De hogere transitievergoeding is volgens de 
wetgever in dat geval aan de werkgever zelf te wijten. 

De compensatie wordt verstrekt uit het Algemeen 
werkloosheidsfonds (Awf). Dat betekent dat een verhoging van de 
(uniforme) premie plaatsvindt. De compensatie moet tijdig, dat wil 
zeggen binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding, 
worden aangevraagd bij UWV. 

6 PAYROLLOVEREENKOMSTEN

Wanneer via payroll wordt gewerkt, is de werknemer juridisch 
gezien in dienst bij het payrollbedrijf, maar werkt hij feitelijk onder 
leiding en toezicht van een andere onderneming. Er is dan sprake 
van een driehoeksverhouding tussen i) een payrollbedrijf, ii) een 
payrollwerknemer en iii) een opdrachtgever. De opdrachtgever 
is het inlenende bedrijf waar de werknemer feitelijk zijn 
werkzaamheden verricht en waarmee het payrollbedrijf een 
overeenkomst van opdracht sluit. De werknemer sluit een 
arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf. Tussen de werknemer 
en de opdrachtgever bestaat geen contractuele relatie. Het 
payrollbedrijf heeft als juridisch werkgever geen zeggenschap 
over de inhoud van de werkzaamheden van de werknemer. De 
opdrachtgever oefent feitelijk toezicht en leiding uit. 

6.1 Doel van payrolling
Een belangrijk doel van payrolling is om werkgevers te ontlasten 
van de aan een arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) 
verbonden werkgeversverplichtingen. Denk hierbij met name 
aan de loondoorbetaling gedurende ziekte voor de duur van 104 
weken of het betalen van een transitievergoeding. Een ander doel 
is de behoefte bij werkgevers aan flexibiliteit. 

6.2 Knelpunten
Lange tijd is onzeker geweest of payrolling al dan niet een vorm 
van uitzenden was. Als dat het geval was, dan hield dat in dat het 
lichte arbeidsrechtelijke uitzendregime kon worden toegepast. Dit 
uitzendregime houdt in dat:
•  een uitzendbeding overeengekomen kan worden, 

waardoor de arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf 
van rechtswege eindigt op het moment dat de inlener de 
terbeschikkingstelling laat eindigen.

•  de ketenregeling pas van toepassing is na 26 weken arbeid 
verrichten, welke periode verlengd kan worden bij cao tot 
maximaal 78 weken.
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•   een ruimere ketenregeling van zes contracten in een periode 
van vier jaar geldt, in tegenstelling tot drie contracten in een 
periode van drie jaar onder de WAB.

•  uitsluiting van de loonbetalingsverplichting tot maximaal 78 
weken mogelijk is (in plaats van 26 weken).

Bovenstaand uitzendregime is eerder geïntroduceerd om recht te 
doen aan de flexibiliteit die kenmerkend is voor uitzendarbeid en 
die inherent is aan de allocatiefunctie van de uitzendwerkgever. 
De allocatiefunctie houdt in dat vanuit het beroep of bedrijf van 
de (uitzend)werkgever de vraag naar en het aanbod van tijdelijke 
arbeid bij elkaar worden gebracht. In tegenstelling tot uitzenden 
waar dus het uitzendbureau kandidaten werft en selecteert, doet 
de opdrachtgever bij payrolling zelf de werving en selectie. De 
opdrachtgever kiest de werknemer en het payrollbedrijf neemt 
deze werknemer in dienst. Het payrollbedrijf vervult dus geen 
allocatiefunctie.

De Hoge Raad (de hoogste rechter van Nederland) heeft in 
2016 in het zogenaamde Care4Care-arrest geoordeeld dat 
het waarschijnlijk niet de bedoeling was van de wetgever om 
payrollbedrijven de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van 
het lichte arbeidsrechtelijke uitzendregime. Er wordt namelijk geen 
allocatiefunctie vervuld. De Hoge Raad oordeelde echter dat het 
aan de wetgever was om grenzen te stellen aan het gebruik van 
het lichte arbeidsrechtelijke uitzendregime door payrollbedrijven 
als dit niet de bedoeling zou zijn geweest van de wetgever. Deze 
grenzen stelt de wetgever met de WAB.

6.3 Definitie payrollovereenkomst
In de WAB introduceert de wetgever een wettelijke definitie van de 
‘payrollovereenkomst’. Deze definitie luidt: 
De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de 
overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet 
tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen 
met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een  
ander ter beschikking te stellen.

6.3.1 Allocatiefunctie
In de definitie is opgenomen dat geen sprake is van het samenbrengen 
van vraag en aanbod (de allocatiefunctie), waardoor een wettelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen uitzenden en payrolling. Aan de 
hand van onderstaande criteria kan bezien worden of sprake is van 
een allocatiefunctie:
•  Heeft de formele (uitzend)werkgever de arbeidskracht zelf  

geworven en geselecteerd?
•  Heeft de opdrachtgever bemoeienis gehad bij de werving en 

selectie en in welke mate?
•  Is de werknemer eerder in dienst geweest bij de opdrachtgever?
•  Is er sprake van een tijdelijke vraag naar arbeid door de  

opdrachtgever?
• Zijn de functie/werkzaamheden structureel van aard?
•  Heeft de formele (uitzend)werkgever in het geheel geen  

allocatieve activiteiten (zoals: een vacaturesite of intercedenten 
in dienst)?

Bovenstaande indicaties kunnen tezamen bepalen of sprake is van 
een allocatiefunctie.

6.3.2  Exclusieve terbeschikkingstelling
Als het payrollbedrijf de werknemer aan een ander bedrijf ter  
beschikking wil stellen, is toestemming van de opdrachtgever 
noodzakelijk. Er is dus in beginsel sprake van een zogenaamde 
exclusieve terbeschikkingstelling. 
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De volgende indicaties zijn hierbij van belang:
•  Welke afspraken zijn gemaakt tussen de opdrachtgever en de 

formeel (uitzend)werkgever?
•  Is aan de arbeidskracht medegedeeld dat hij exclusief ter  

beschikking wordt gesteld?
•  Hoe lang is de arbeidskracht al werkzaam bij de opdrachtgever 

 en is hij voorheen werkzaam geweest bij de opdrachtgever?
•  Worden praktische zaken afgestemd met de opdrachtgever 

(zoals bijvoorbeeld vakanties)?
•  Heeft de opdrachtgever bemoeienis met het 

personeelsbeleid ten behoeve van de arbeidskracht (zoals: 
functioneringsgesprekken)?

Bovenstaande indicaties kunnen tezamen bepalen of sprake is van 
een exclusieve terbeschikkingstelling.

6.4 Geen gebruik meer mogelijk van uitzendregime
In de WAB is expliciet opgenomen dat het lichte arbeidsrechtelijke 
uitzendregime niet geldt bij payrolling. Dit houdt in dat geen  
uitzendbeding meer overeengekomen mag worden en dat de  
reguliere ketenbepaling (zie hoofdstuk 3) onmiddellijk van 
toepassing is bij indiensttreding. 

Verder mag onder de WAB bij payrolling alleen gebruik gemaakt 
worden van de uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht voor  
de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst als dat in  
de functie van de werknemer in de onderneming waar hij werkt 
gebruikelijk is. 

6.5 Gelijke behandeling
De wetgever vindt dat payrolling mogelijk moet blijven als 
instrument om werkgevers te ontzorgen. Payrolling mag volgens 
de wetgever niet leiden tot minder goede arbeidsvoorwaarden 
voor werknemers en concurrentie op arbeidsvoorwaarden voor 
werkgevers. Om deze reden is in de Wet allocatie arbeidskrachten 
door intermediairs (hierna: de Waadi, waarin regels en voorschriften 
zijn opgenomen die van toepassing zijn in de situatie waarin sprake 

is van arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten) een wijziging opgenomen. Deze wijziging houdt in 
dat payrollwerknemers recht hebben op ten minste dezelfde primaire 
en secundaire, individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden als 
die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige 
functies in dienst van de opdrachtgever. Als geen gelijke of 
gelijkwaardige functies aanwezig zijn, dan heeft de werknemer recht 
op dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers bij  
andere werkgevers binnen de sector. Van deze bepaling in de Waadi 
kan niet worden afgeweken in de arbeidsovereenkomst of bij cao.

De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat payrollwerknemers  
gelijke toegang hebben tot bedrijfsvoorzieningen of diensten als 
werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.  
Bij voorzieningen kan gedacht worden aan: kantines en 
kinderopvang- en vervoersfaciliteiten. 

6.6 Adequaat pensioen
Sinds 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op een 
adequaat pensioen. Wanneer is een pensioen adequaat? 
Een pensioenregeling is in ieder geval adequaat als dit 
dezelfde basispensioenregeling is die geldt voor werknemers 
rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever die werkzaam zijn 
in gelijke of gelijkwaardige functies. Ook adequaat is het als de 
pensioenregeling hetzelfde is als de pensioenregeling binnen de 
sector voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige 
functies (als de opdrachtgever zelf geen werknemers in dienst heeft 
in gelijke of gelijkwaardige functies). 

Er is daarnaast sprake van een adequate pensioenregeling als 
ten minste de gemiddelde werkgeverspremie afgedragen wordt, 
zorggedragen wordt voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen 
en geen wachttijd wordt gehanteerd. In aanvullende regelgeving 
kan verdere invulling gegeven worden aan deze criteria.

Een adequaat pensioen voor payrollwerknemers is verplicht als:
•  werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies  
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in dienst bij de opdrachtgever ook recht hebben op een  
pensioenregeling; of

•  werknemers die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige  
functies bij andere werkgevers binnen de sector recht hebben 
op een pensioenregeling (in het geval dat de opdrachtgever 
geen werknemers in dienst heeft in gelijke of gelijkwaardige 
functies).

Een payrollbedrijf is dus niet verplicht de payrollwerknemer aan  
te sluiten bij een pensioenregeling van de opdrachtgever, zolang 
sprake is van een adequate pensioenregeling.

6.7 Informatie verschaffen
Het kan ingewikkeld zijn voor een payrollbedrijf om te achterhalen 
welke arbeidsvoorwaarden gelden bij de opdrachtgever. Om deze 
reden is in de WAB opgenomen dat de opdrachtgever verplicht  
is de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden te melden  
aan het payrollbedrijf voorafgaand aan de terbeschikkingstelling. 
Het payrollbedrijf moet vervolgens – als juridisch werkgever van  
de payrollwerknemer – de gegevens die ontvangen zijn van de  
opdrachtgever over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, 
verstrekken aan de payrollwerknemer. De opdrachtgever is als 
inlener hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het correcte 
loon, zodat de opdrachtgever een belang heeft bij het zorgen voor 
correcte informatie over de geldende arbeidsvoorwaarden. 

6.8 Intraconcern uitzenden
De WAB regelt dat op intraconcern detachering het payrollregime 
van toepassing is. Als (personeels)maatschappijen binnen de eigen 
groep werknemers uitzenden, kan aldus geen gebruik gemaakt  
worden van de verruiming van de ketenregeling en kan evenmin een 
uitzendbeding overeengekomen worden (zoals dit kan bij reguliere 
uitzending). De wetgever heeft deze wijziging opgenomen om te 
voorkomen dat organisaties via een eigen uitzendbureau personeel 
ter beschikking stellen aan de eigen organisatie waarbij het lichte 
arbeidsrechtelijke uitzendregime zou gelden (zoals de verruiming 
van de ketenregeling).

6.9 Overgangsrecht
De wijzigingen rondom payrolling zijn in werking getreden vanaf 1 
januari 2020, met uitzondering van het regelen van een adequaat 
pensioen. Deze verplichting is ingegaan op 1 januari 2021.

Er geldt overgangsrecht. Op payrollovereenkomsten die zijn 
aangegaan voor 1 januari 2020 blijft de mogelijkheid bestaan om 
het toepassen van de ketenregeling uit te stellen en een langere  
ketenregeling te hanteren (zes contracten in vier jaar). Met dit 
overgangsrecht wordt voorkomen dat als gevolg van de wijzigingen 
van de WAB op een lopende tijdelijke payrollovereenkomst de 
reguliere ketenregeling ineens van toepassing is, terwijl dat onder 
de WWZ niet het geval was. Ook wordt voorkomen dat een lopende 
tijdelijke payrollovereenkomst ineens een payrollovereenkomst  
voor onbepaalde tijd wordt.

Voor payrollovereenkomsten die aangegaan zijn op of na 1 januari 
2020 gelden de regels uit de WAB.

7 WW-PREMIEDIFFERENTIATIE

In de Werkloosheidswet zijn de voorwaarden beschreven waaronder 
een werknemer aanspraak kan maken op een WW-uitkering als 
hij werkloos wordt. Om de WW-uitkering te bekostigen, dragen 
werkgevers premies af.

7.1 Premiedifferentiatie naar aard van contract
Met de WAB wil de wetgever het principe van ‘de vervuiler betaalt’ 
hanteren. Om dit principe te realiseren, wordt een premiedifferentiatie 
geïntroduceerd op basis van de aard van het contract. Werkgevers 
betalen voor werknemers met een ‘vast contract’ een lagere WW-
premie dan voor werknemers met een ‘flexibel contract’. Het doel 
van de wetgever met dit onderscheid in contracten, is om werkgevers 
te stimuleren sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
met vaste uren aan te bieden aan werknemers. Daarnaast heeft de 
regeling als doel het beprijzen van instroom in de WW.
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De sectorindeling op grond waarvan de WW-premie werd berekend 
is met de WAB komen te vervallen.

7.2 Lagere premie 
De lagere premie mag afgedragen worden voor werknemers met 
een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 
deze arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. De lage 
premie geldt dus niet bij een nulurencontract, min-maxcontract of 
een contract waarbij de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten –  
ongeacht de duur van dit contract (zoals onder meer bij een  
uitzendovereenkomst met een uitzendbeding). 

In paragraaf 2.1 is opgesomd welke situaties niet vallen onder de 
definitie van een oproepovereenkomst. De situaties die niet vallen 
onder de definitie van oproepovereenkomst zijn:
•  Contracten waarbij de arbeidsomvang per jaar is 

overeengekomen, mits het recht op loon gelijkmatig over 
het jaar is  verspreid (de zogenaamde jaarurennorm). Deze 
uitzondering is gemaakt ten behoeve van seizoensarbeid.

•  Contracten met bereikbaarheids-, consignatie- en 
aanwezigheidsdiensten (onder bepaalde voorwaarden).

•  Contracten die geen werktijden bevatten, maar wel zekerheid 
geven over de totale arbeidsomvang (onder bepaalde 
voorwaarden).

7.2.1 Uitzondering I: overwerk
Als sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd met vaste 
uren, geldt dus de lage premie. Daarbij mag maximaal 30% van  
de vaste overeengekomen uren worden overgewerkt om in 
aanmerking te (blijven) komen voor de lagere WW-premie.  
Consignatiediensten vallen ook onder overwerk. Wordt meer dan 
30% van de overeengekomen uren overgewerkt, dan geldt de  
hogere premie (zelfs als sprake is van een reguliere 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).

 

7.2.2 Uitzondering II: beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
De wetgever wil werkgevers stimuleren om leer-werktrajecten aan te 
bieden. Om deze reden geldt voor arbeidsovereenkomsten in het 
kader van de beroepsbegeleidende leerweg de lagere WW-premie, 
ook bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

7.2.3 Uitzondering III: jonger dan 21 jaar
Voor werknemers die nog geen 21 jaar zijn en per maand minder 
dan 52 uur werken of per vier weken minder dan 48 uur werken, 
geldt tevens de lagere WW-premie. Hierbij maakt het niet uit om 
wat voor contract het gaat. 

7.2.4  Uitzondering IV: uitzonderingen op grond van 
werknemersverzekeringen

Als de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, 
ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als 
eigenrisicodrager is de werkgever de lage WW-premie verschuldigd.

7.3 Herzien van premie
Om te voorkomen dat contracten die aan de voorwaarden voor 
de lagere premie voldoen, alsnog flexibel ingezet worden, is het 
volgens de wetgever noodzakelijk te regelen dat de lage WW-
premie herzien kan worden. Het herzien van de lage WW-premie 
betekent dat met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-
premie verschuldigd is. 

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende twee herzieningssituaties:
•  Als het dienstverband uiterlijk twee maanden na aanvang 

eindigt (inclusief precies na twee maanden). De reden van de 
beëindiging is niet relevant (bijvoorbeeld in de proeftijd).

•  Als de werknemer binnen een kalenderjaar 30% of meer uren 
krijgt uitbetaald dan overeengekomen met de werkgever. 
Deze herzieningsregel is niet van toepassing op contracten 
die zijn aangegaan voor 35 uur of meer per week. 
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Op een nader te bepalen moment wordt bekeken of, en zo ja 
wanneer, twee aanvullende herzieningssituaties in werking treden. 
Dit zijn:
•   Als de werknemer binnen een jaar na aanvang van de 

dienstbetrekking een WW-uitkering ontvangt.
•   Als de werknemer een WW-uitkering krijgt toegekend, 

terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever 
de lage WW-premie moest worden herzien op basis van 
de voorgaande situatie (binnen een jaar na aanvang van 
dienstbetrekking een WW-uitkering ontvangen).

7.4 Vermelden op loonstrook
Werkgevers zijn onder de WAB verplicht op de loonstrook te 
vermelden of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
of onbepaalde tijd en of sprake is van een oproepovereenkomst. Het 
doel hiervan is om de aard van de arbeidsovereenkomst zichtbaar te 
maken voor de werknemer en de handhaafbaarheid van de nieuwe 
premiesystematiek te bevorderen. 

Het opzettelijk vermelden van verkeerde informatie over de aard 
van het contract, levert valsheid van geschrifte op, waarvoor een 
werkgever strafrechtelijk vervolgd kan worden.

7.5 Hoogte premies
Uitgangspunt bij de vaststelling van de hoge en lage WW-premies 
is dat het verschil daartussen moet bijdragen aan het aantrekkelijker 
maken van het vaste contract ten opzichte van het flexibele contract. 
De regering kiest er daarom voor een vast verschil te hanteren 
tussen de hoge en de lage premie, uitgedrukt in procentpunten. 
Het verschil tussen de hoge en lage premie is vijf procentpunten. 

7.6 Boetes
De wetgever heeft maatregelen vormgegeven die erop gericht 
zijn om fouten te voorkomen, fraude te ontmoedigen en, waar 
toch fraude plaatsvindt, effectief te handhaven. Met name de 
loonstrook speelt daarin een belangrijke rol. Als de Belastingdienst 
kan aantonen dat er sprake is van grove schuld of opzet, kan aan 

de werkgever een vergrijpboete worden opgelegd, naast de 
naheffingsaanslag. De maximale boete die kan worden opgelegd, 
is 100% van de niet of niet tijdig betaalde premie. 
•  In geval van grove schuld kan een boete worden opgelegd 

van 25%. Bij grove schuld kan gedacht worden aan laakbare 
slordigheid of ernstige nalatigheid. 

•  In geval van opzet kan een boete worden opgelegd van 50%. 
Opzet is het willens en weten handelen of nalaten, leidend 
tot het niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn 
heffen of betalen van de belasting. 

•  Ten slotte kan er voor de ergste overtredingen, wanneer er 
sprake is van strafverzwarende omstandigheden, een hogere 
vergrijpboete worden vastgesteld. Zo kan in het geval van 
recidive bij opzet de boete maximaal 100% bedragen. 

Ook kan, in afstemming met het Openbaar Ministerie, worden 
overgegaan tot strafvervolging. 

8 WET IMPLEMENTATIE EU-RICHTLIJN
 TRANSPARANTE EN VOORSPELBARE
 ARBEIDSVOORWAARDEN

Hierbij informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen per 1 au-
gustus 2022 die de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor u met zich brengt.

Als gevolg van Europese wetgeving treedt in Nederland per 1 
augustus 2022 een nieuwe wet in werking, de zogenoemde ‘Wet 
implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeids-
voorwaarden’. Deze wet heeft onder meer als doel de arbeidsvoor-
waarden van werknemers te verbeteren door transparantere en be-
ter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig 
te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. 
De richtlijn bepaalt de minimumrechten van werknemers met be-
trekking tot verplichte informatievoorziening vanuit de werkgever en 
op welk moment dit moet gebeuren.
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Daarnaast bevat de richtlijn minimumvereisten voor de arbeidsvoor-
waarden en enkele extra maatregelen ter bescherming van de werk-
nemer. 

8.1 Uitbreiding informatieverplichting
De implementatie van de EU-richtlijn zorgt voor een uitbreiding van 
de informatieplicht van de werkgever. In de wet (art. 7:655 BW) is 
al een opsomming gegeven met enkele gegevens die werkgever 
aan werknemer moet verstrekken. Vanaf 1 augustus 2022 dienen 
werkgevers tevens informatie te verschaffen over onder meer de 
arbeidsplaats, arbeidstijden, verlofregelingen (tegen het volle 
loon), proeftijd, afzonderlijke loonbestanddelen zoals bonussen 
of toeslagen, recht op scholing en procedurele aspecten bij het 
beëindigen van het dienstverband. Voor arbeidsovereenkomsten 
die na 1 augustus 2022 worden gesloten, geldt dat deze informatie 
binnen 1 week na de eerste werkdag verstrekt moeten worden.

8.2 Nevenwerkzaamheden
Per 1 augustus 2022 is de mogelijkheid van de werkgever om 
nevenwerkzaamheden te verbieden beperkt, op grond van het 
nieuwe artikel 7:653a BW. Het verrichten van nevenwerkzaamheden 
mag alleen nog maar verboden worden indien hier een 
objectieve rechtvaardigingsgrond voor bestaat. Objectieve 
rechtvaardigheidsgronden zijn bijvoorbeeld de gezondheid 
en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie, het overtreden van een wettelijk voorschrift, zoals 
de Arbeidstijdenwet of het vermijden van belangenconflicten.

Het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden in de 
arbeidsovereenkomst is dus niet zonder meer mogelijk. Als ervoor 
gekozen wordt om dergelijk beding wel op te nemen, is het 
niet verplicht om daarbij een objectieve rechtvaardigingsgrond 
te benoemen. Hier kan ook later nog een beroep op worden 
gedaan door werkgever. Dat betekent dat ook in bestaande 
arbeidsovereenkomsten een verbod van nevenwerkzaamheden niet 
meteen verwijderd hoeft te worden. 

Wel dien je als werkgever – wanneer een werknemer nevenwerk-
zaamheden wil verrichten – een objectieve rechtvaardigheidsgrond 
te hebben voor deze weigering. Denk daar dus alvast over na! 

8.3 Scholing en studiekostenbeding 
Met intreding van de nieuwe wet mogen de kosten van verplichte 
scholing voor werknemers niet meer op de werknemer worden ver-
haald. In artikel 7:611a BW was de scholingsplicht van werkgever 
al opgenomen, maar deze bepaling is met ingang van de EU-richt-
lijn uitgebreid. Dit heeft als gevolg dat kosten voor scholing die op 
grond van de wet of een cao verplicht is, niet langer op werknemer 
mogen worden verhaald. Tevens staat in de bepaling dat de werk-
nemer de verplichte scholing, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk 
is, zoveel mogelijk tijdens arbeidstijd dient te volgen. 

De wet stelt dat scholing verplicht is indien het voor de werknemer 
noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Hieronder valt 
onder meer de scholing bij disfunctioneren van een werknemer of 
scholing ten aanzien van nieuwe technologische ontwikkelingen van 
de functie. Ook scholing die voortzetting van de arbeidsovereen-
komst mogelijk maakt in geval van het wegvallen van de functie van 
werknemer, is op grond van de wet verplicht. In bepaalde gevallen is 
een studiekostenbeding nog wel mogelijk. Wanneer het specifieke 
beroep in een vastgestelde lijst van beroepen staat (op basis van de 
Beroepskwalificatierichtlijn) is een terugbetalingsregeling nog wel 
mogelijk. Voorbeelden zijn artsen, fysiotherapeuten en (beëdigde) 
tolken. 

Vanaf 1 augustus 2022 is het dus niet meer mogelijk om terugbeta-
lingsregelingen ten aanzien van verplichte scholing op te nemen in 
de arbeidsovereenkomst. Een voorbeeld van verplichte scholing op 
grond van de wet zijn de opleidingspunten die een advocaat ieder 
jaar moet behalen om de functie van advocaat te mogen blijven 
uitoefenen. 
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8.4 Verzoek voorspelbaar werkpatroon
De richtlijn bepaalt dat de werknemer aan werkgever een verzoek 
kan doen tot een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Dit geldt vooral 
voor oproepkrachten, maar kan ook gelden voor een werknemer die 
naast de huidige baan ook een andere baan heeft. Om de twee banen 
beter op elkaar aan te laten sluiten, kan een werknemer verzoeken 
om een meer voorspelbaar werkpatroon. In de Wet flexibel werken 
was al geregeld dat de werknemer aanpassing van de arbeidstijd, 
-duur en -plek mag verzoeken. Met de richtlijn wordt de Wet flexibel 
werken aldus uitgebreid. Een verzoek tot een meer voorspelbare 
arbeidsrelatie kan zien op verzoek tot een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde tijd of een vaste arbeidsomvang. Een dergelijk verzoek 
dient schriftelijk bij werkgever te worden ingediend en mag eenmaal 
per jaar. Daarnaast dient de werknemer alvorens een verzoek te 
kunnen doen 26 weken in dienst te zijn.

8.5 Onvoorspelbaar werkpatroon
Met de intreding van de nieuwe wet hebben werknemers die 
werken op grond van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar 
werkpatroon een minimaal niveau van voorspelbaarheid. Van een 
voorspelbaar werkpatroon is sprake als de tijdstippen waarop het 
werk moet worden verricht, in overwegende mate direct of indirect 
door de werkgever wordt bepaald. Een voorbeeld van een contract 
met een onvoorspelbaar werkpatroon is een oproepovereenkomst. 
Met deze nieuwe regeling (artikel 7:628b BW) kan er bij contracten 
met een onvoorspelbaar werkpatroon ook sprake zijn van een vast 
overeengekomen arbeidsuur, als er vooraf niet is vastgesteld op welke 
momenten de werkzaamheden moeten worden verricht. Ook voor 
werknemers die werkzaam zijn op grond van dergelijke contracten 
geldt nu dat zij oproepen mogen weigeren als die binnen 4 dagen 
voor het tijdstip waarop gewerkt moet worden, gedaan worden. Als 
een oproep binnen deze 4 dagen wordt geannuleerd of gewijzigd 
behoudt de werknemer recht op loon. Voor oproepovereenkomsten 
gold dit al middels de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Echter, met de 
nieuwe richtlijn wordt ook de bescherming van oproepkrachten 
uitgebreid. 

Zo geldt vanaf 1 augustus 2022 dat in contracten met een 
onvoorspelbaar werkpatroon referentiedagen en -uren vastgelegd 
moeten worden. Op deze overeengekomen dagen en uren 
kan werknemer verplicht worden om te komen werken. Indien 
werknemer wordt opgeroepen voor werkzaamheden buiten deze 
overeengekomen dagen en tijden, mag hij de oproep weigeren. 

9 WET BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF 

Op dit moment hebben Nederlandse werknemers die ouder of 
verzorger zijn, recht op 26 weken ouderschapsverlof voor kinderen 
tot hun achtste jaar. Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers die 
ouderschapsverlof willen opnemen, de eerste 9 van de 26 weken 
een uitkering van het UWV. Dit verlof dient dan wel opgenomen 
te worden in het eerste levensjaar van het kind. De rest van het 
ouderschapsverlof (de overige 17 weken) mogen nog steeds tot het 
achtste levensjaar worden opgenomen.

De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer 
en maximaal 70% van het maximumdagloon. Het betaalde 
ouderschapsverlof wordt aangevraagd door de werkgever via een 
formulier op de website van het UWV. 
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TOT SLOT

Het arbeidsrecht is en blijft voortdurend in beweging. Dit komt zo-
wel door de politieke opvattingen die veranderen, als door maat-
schappelijke ontwikkelingen. Geconstateerd kan worden dat met 
het implementeren van de EU-richtlijn weer een nieuw hoofdstuk 
toegevoegd kan worden aan het veranderende Nederlandse ar-
beidsrecht. 

Wellicht roepen de veranderingen bij u de nodige vragen op. Wij 
zijn voor vele organisaties een strategische partner voor onder meer 
arbeidsrecht. Wij hebben jarenlange ervaring in diverse branches 
en denken graag met u mee wat voor uw organisatie de beste op-
lossing en invulling van een bepaald vraagstuk is. In de kennis van 
uw branche en onze strategische en heldere denkwijze zit ook onze 
toegevoegde waarde. Wij adviseren op strategische en juridisch ni-
veau over wat aangepast moet en kan worden in een arbeidsover-
eenkomst en personeelshandboek. Ook staan wij u graag bij wan-
neer zich onverhoopt geschillen voordoen. Daarnaast publiceren 
wij regelmatig op onze website over de veranderingen binnen het 
arbeidsrecht. Houd dus onze website goed in de gaten! 


