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Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 
 
Het doel van de WAB is om de naar de mening van de overheid bestaande onbalans tussen flexibele 
en vaste arbeidsovereenkomsten te verkleinen en de positie van de oproepkrachten te versterken.  
Dit heeft nogal wat gevolgen voor uw loonadministratie en uw HR- / personeelsbeleid.  
 
Als Drechtsteden Accountants en Adviseurs informeren wij u over deze gevolgen.  
Onderstaand krijgt u hiervan een overzicht van ons. 
 
 
Ontslag (bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) en de transitievergoeding 
 

 Vanaf datum in dienst is er bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een 
transitievergoeding door de werknemer. Dus ook bij ontslag tijdens de proeftijd en einde van 
overeenkomsten voor bepaalde tijd!  

 Bij dienstverbanden langer dan 10 jaar wordt de opbouw van de transitievergoeding na 10 
dienstjaren verlaagd naar 1/3 maandsalaris per dienstjaar, dit was ½ maandsalaris per dienstjaar.  

 Er komt een nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond per 1 januari 2020. Wat betekent dit ? 
Ontslag wordt nu wel mogelijk bij een combinatie van persoonlijk getinte ontslaggronden die 
afzonderlijk geen voldragen ontslaggrond opleveren, maar die zodanig zijn dat van de werkgever 
redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 
Bij ontbinding op grond van deze cumulatiegrond kan de rechter de voor de werknemer geldende 
transitievergoeding met maximaal 50% verhogen. 
 

 
Oproepkrachten 
 

 Een oproepkracht dient minstens 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of 
via elektronische weg opgeroepen te worden. Daarbij heeft de oproepkracht altijd het recht om 
een oproep te weigeren (in tegenstelling tot huidige regeling). 

 De oproepkracht houdt toch recht op loon over de uren waarvoor oorspronkelijk is opgeroepen  
als binnen de 4 dagen voordat het werk zou moeten aanvangen, het werk wordt afgezegd of  
het tijdstip wordt gewijzigd. U dient dus alert te zijn hoe u met deze oproepen omgaat. 

 De minimum duur per oproep blijft 3 uur. 
 De oproeptermijn van 4 dagen kan per CAO worden verkort naar 24 uur. 
 Heeft de arbeidsovereenkomst met een oproepkracht 12 maanden geduurd, dan moet de 

werkgever voortaan de oproepkracht een schriftelijk of elektronisch aanbod doen het gemiddeld 
aantal uren in de voorgaande 12 maanden. Dit dient binnen een maand na de 12 maanden te 
worden aangeboden. 
Als de werkgever dit niet doet, dan kan de werknemer toch loon claimen voor het gemiddelde 
aantal uren. Het alternatief is dat u de oproepovereenkomst na 12 maanden beëindigd of met de 
medewerker schriftelijk overeenkomt dat de oproepovereenkomst gecontinueerd wordt voor de 
jaarurennorm conform de voorgaande 12 maanden. 

 De termijn om de arbeidsovereenkomst op te zeggen door een oproepkracht wordt gelijk aan de 
oproeptermijn van de werkgever. In de meeste gevallen 4 dagen, tenzij in de CAO een kortere 
termijn is afgesproken. De opzegtermijn voor de werkgever blijft minimaal 1 maand, afhankelijk 
van de duur van de arbeidsovereenkomst. 

 
 
Payroll overeenkomsten 
 

 Werknemers die op payroll basis werken, moeten dezelfde primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. 

 
 



 

Deze mededeling is met de grootste zorg opgesteld.  
Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Voor meer info 

Drechtsteden Accountants en Adviseurs BV 
Nieuwland Parc 77 | Postbus 1260 3350 CG | Papendrecht 

T: 078 – 89 072 89 | F: 078 – 89 072 88 
E: info@drechtstedenaccountants.nl     

 
 
 
Duur ketenbepaling arbeidsovereenkomsten 
 

 De maximale duur van de ketenbepaling wordt weer 3 jaar, dit was 2 jaar sinds 1 juli 2015.  
Het aantal aan te bieden arbeidsovereenkomsten blijft totaal 3. 
Tussen de arbeidsovereenkomsten dient minimaal 6 maanden te zitten om aan een nieuwe  
termijn van 3 jaar te beginnen. 
Er geldt een uitzondering: bij seizoensarbeid en per CAO kan deze tussenperiode worden verkort 
naar 3 maanden bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden 
gedaan. 

 
 

Premiedifferentiatie 

 

 De sectorpremie verdwijnt en wordt vervangen door een hoge en een lage WW-premie. 
Het verschil tussen de lage en hoge WW-premie bedraagt 5%. 

 Voorwaarden om het lage WW-premie te mogen toepassen: 
o Schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 
o Geen sprake van een oproepovereenkomst; 
o Of: arbeidsovereenkomst voor jongeren onder de 21 jaar, die ten hoogste 52 uur per maand  

werken. Dit komt neer op gemiddeld 12 uur per week. 
o Medewerkers met BBL-contracten 

 Hoge premie wordt van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, 
oproepovereenkomsten en min-max contracten. 
 

 
Overige maatregelen die per 1 januari 2020 van kracht worden  
 

 De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt verhoogd. 
Over de loonsom tot € 400.000 mag 1,7 % vrije ruimte berekend worden, over het meerdere 1,2%. 

 
 Betalingen / vergoedingen voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) komt niet meer ten laste van de 

vrije ruimte. Deze kunnen dus onbelast vergoed worden. 
 

 Er komt een nieuwe regeling voor fietsen, e-bikes en speed pedelecs. Deze kunnen door 
werkgever verstrekt worden. Er dient dan 7% over de nieuwwaarde forfaitair bijgeteld worden als 
privé gebruik van een zakelijke fiets. 
 

 Bijtelling voor volledig elektrische auto’s gaat omhoog van 4% naar 8 % over de eerste € 50.000 
van de cataloguswaarde voor auto’s met datum eerste tenaamstelling vanaf 1 januari 2020. 
Over het meerdere geldt dezelfde bijtelling als voor een gewone auto, zijnde 22 %. 

 Zorgverzekeraars mogen maximaal 5% korting op de basisverzekering geven, dit was 10 %.  
 
 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te informeren over essentiële zaken die van belang zijn voor uw 
personeelsbeleid en -keuzes. Heeft u vragen over deze maatregelen, neemt u gerust contact met ons 
op via onderstaande gegevens. 
 
 
 


