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De WAB staat voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans en treedt op 1 januari a.s. al in werking. 
Reden genoeg om hier nu bij stil te staan en mee aan de slag te gaan. Hierna volgen een 
aantal WAB-Weetjes. 

HOOG / LAAG PREMIE
“Flex” wordt duurder gemaakt door de Awf-premie voor arbeidscontracten voor onbepaal-
de tijd 5% lager te stellen dan de premie die gaat gelden voor andere contracten. De 5% 
duurdere premie gaat dus gelden voor jaarcontracten, oproepovereenkomsten, uitzend-
overeenkomsten, nulurencontracten, min-maxcontracten en dergelijke flexibele contracten. 
De Awf-premie is volledig een werkgeverslast. Dit onderscheid tussen de hoge en lage 
premie gaat voor elke werkgever gelden (en dus niet alleen voor uitzendbureaus). Er komt 
een uitzondering voor contracten voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 
De lage premie (voor contracten voor onbepaalde tijd) geldt alleen als de arbeidsomvang 
eenduidig is vastgelegd. En op de loonstrook moet de aard van de arbeidsovereenkomst 
worden vermeld. 

SECTORINDELING
Door de WAB zullen payrollondernemingen met ingang van 1 januari a.s. door de Belasting-
dienst in beginsel ingedeeld gaan worden in sector 45 (zakelijke dienstverlening). Nu zijn 
payrollbedrijven vaak in een vaksector ingedeeld, waardoor zij een lagere premie betalen. 
Als een payrollbedrijf naast payrollen ook uitzendt, dan kan een gesplitste aansluiting aan 
de orde zijn. Dit is mogelijk als met het uitzenden meer dan 15%, maar niet meer dan 50% 
van het totale premieplichtige loon op jaarbasis is gemoeid. 

UITZENDOVEREENKOMST VS PAYROLLOVEREENKOMST
Eén van de belangrijke wijzigingen die de WAB bewerkstelligt, is dat er een significant 
onderscheid komt tussen een uitzendovereenkomst en een payrollovereenkomst. De pay-
rollovereenkomst is een bijzondere vorm van de uitzendovereenkomst waarbij de (payroll)
werkgever niet de allocatieve functie vervult én de werknemer exclusief aan de opdracht-
gever ter beschikking wordt gesteld. Aan beide voorwaarden moet voldaan worden om te 
kunnen spreken van een payrollovereenkomst. De vraag waar veel intermediairs nu mee 
worstelen, is wanneer exact aan deze twee voorwaarden wordt voldaan. Als sprake is van 
een payrollovereenkomst dan: 

  geldt het reguliere arbeidsrecht (maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar) en niet   
  het flexibele arbeidsrecht. Let op: er geldt beperkt overgangsrecht; 
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  zijn niet alleen de 6 loonelementen van de inlenersbeloning van toepassing (zoals 
  bij een uitzendkracht), maar moet de payrollkracht dezelfde arbeidsvoorwaarden 
  krijgen als de werknemer van de opdrachtgever die dezelfde of een gelijkwaar-  
  dige functie vervult. Zo gaat met ingang van 2020 de payrollkracht recht krijgen 
  op het dezelfde aantal vakantiedagen, 13e maand, etc. 
  moet op de loonstrook worden vermeld dat sprake is van een payrollovereenkomst.

TRANSITIEVERGOEDING
Een andere belangrijke verandering als gevolg van de WAB is dat werknemers direct recht 
krijgen op de transitievergoeding. Anno 2019 is het zo dat werknemers pas recht krijgen 
op de transitievergoeding als het dienstverband tenminste 24 maanden heeft geduurd. 
Vanaf 2020 vervalt deze eis van 24 maanden en krijgt de werknemer al aanspraak op de 
transitievergoeding na 1 gewerkte dag. De transitievergoeding is voortaan naar evenredig-
heid verschuldigd. De hoogte van de transitievergoeding verandert ook en gaat een derde 
maandsalaris per dienstjaar bedragen (pro rata); dit is omgerekend 2,78% van het salaris. 
De transitievergoeding is overigens pas verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op initi-
atief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd; dat verandert niet. Door het 
schrappen van de referteperiode van 24 maanden zal dus vaker een transitievergoeding 
verschuldigd zijn, maar het bedrag van de transitievergoeding zal lager zijn dan onder de 
huidige wetgeving.

OPROEPKRACHTEN
De WAB zorgt ook voor belangrijke veranderingen voor oproepkrachten. Allereerst krijgt een 
werkgever de verplichting om de oproepkracht na 12 maanden een aanbod te doen voor 
een vast aantal uren. Hiermee beoogt de wetgever meer zekerheid te geven aan oproep-
krachten.

De aangeboden arbeidsduur moet gebaseerd zijn op de gemiddelde arbeidsomvang in de 
voorgaande 12 maanden. Als de werkgever geen aanbod doet, heeft de werknemer recht op 
niet-genoten loon vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod had moeten 
doen. Het initiatief ligt dus bij de werkgever. Doet een werkgever geen of een foutief aanbod, 
dan kan een werknemer achteraf (binnen vijf jaar) een loonvordering instellen en hierbij 
wettelijke rente en verhoging bij vertraging vorderen.

Verder krijgt de werkgever de verplichting om oproepkrachten tenminste 4 dagen van te 
voren op te roepen. Deze oproeptermijn kan via de cao worden ingekort tot minimaal 24 uur.  
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SEESINGPERSONEEL.NL

Heeft u een vraag aan één van 
onze medewerkers? Neem dan 
gerust contact met ons op.
Bel 0544 - 35 37 39

Contactgegevens
Seesing Personeel
Rembrandtplein 8
7131 EJ Lichtenvoorde

Havenstraat 1
7005 AG Doetinchem

Stadsplein 7,
7041 JA 's-Heerenberg

info@seesingpersoneel.nl
www.seesingpersoneel.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 
van 08.30 - 17.30 uur 


