
                                                                                                                                                 

 

 

De Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020 van kracht  

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. De VCP heeft in 

deze Nieuwsbrief-special de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Misstanden? Laat het 

ons weten op ons meldpunt. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor lobby. Voor individuele 

vragen en advies, neem contact op met uw vakbond. 

Doel van de Wab 

De doelstelling van de wet is om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten te 

verkleinen. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om een vast contract aan te 

gaan en voor werkenden meer perspectief op zekerheid bieden. De VCP is het met dit laatste 

eens, maar dit doel wordt volgens de VCP niet met deze maatregelen bereikt. De Wab komt 

in de plaats van de Wet werk en zekerheid (Wwz), die nog maar net was ingevoerd en ook 

nog niet was geëvalueerd. Volgens de VCP had de Wwz eerst geëvalueerd moeten worden.   

 

Transitievergoeding 

Werknemers hebben straks vanaf dag één recht op een transitievergoeding als de 

arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. Nu moet de 

arbeidsovereenkomst nog meer dan 2 jaar hebben geduurd. Dit betekent dat een werkgever 

bijvoorbeeld ook de transitievergoeding moet betalen als de arbeidsovereenkomst enkele 

dagen heeft geduurd.   

Een tweede verandering is dat de transitievergoeding bij een dienstverband langer dan tien 

jaar wordt verlaagd. De transitievergoeding bedraagt straks 1/3 brutomaandsalaris per jaar, 

en voor het overige deel van het dienstverband korter dan een jaar, naar rato. Dit wordt niet 

meer hoger als je langer dan 10 jaar in dienst bent zoals nu nog het geval is. De 

maximumhoogte voor de transitievergoeding is op dit moment € 83.000 en wordt jaarlijks 

geïndexeerd. Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 83.000, dan bedraagt 

de maximale transitievergoeding een jaarsalaris.  

Let op: in een cao kan worden bepaald dat een werknemer een andere voorziening krijgt in 

plaats van een transitievergoeding. Vanaf 1 januari kan dit alleen nog maar bij ontslag om 

bedrijfseconomische redenen, maar hoeft dit niet meer gelijkwaardig te zijn aan de 

transitievergoeding. Voor afspraken gemaakt vóór 1 januari 2020, geldt dat de andere 

voorziening gedurende de looptijd van de cao blijft gelden tot het einde van de looptijd van 

cao’s. In uw cao kunt u nagaan of dit op u van toepassing is.  



Let op: als een werkgever niet overgaat tot betaling van de transitievergoeding, moet het 

binnen drie maanden na afloop van het contract worden voorgelegd aan de rechter. Het is 

een vervaltermijn, dus dat betekent dat er na drie maanden geen beroep meer op gedaan 

kan worden.  

Tip: voor het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding kan gebruik worden 

gemaakt van de rekentool op de website van rijksoverheid. 

 

De mogelijkheid wordt verruimd om onder voorwaarden scholingskosten in mindering te 

brengen op de transitievergoeding. De werkgever mag zogenoemde transitie- en 

inzetbaarheidskosten onder voorwaarden in mindering brengen op de transitievergoeding. 

De opleidingskosten voor een andere functie bij een andere werkgever zijn nu al aftrekbaar 

van de transitievergoeding. Daar komen ook de opleidingskosten voor een andere functie bij 

hetzelfde bedrijf bij. De werkgever heeft hiervoor wel de instemming van de werknemer 

nodig.  

Let op: opleidingskosten voor de huidige functie mogen niet worden afgetrokken van de 

transitievergoeding.   

De hogere vergoeding voor werknemers die bij ontslag ouder dan 50 jaar zijn komt te 

vervallen. Daarnaast vervalt met ingang van 1 januari 2020 de overgangsregeling voor 

werkgevers met minder dan 25 werknemers. De uitzondering dat zij in geval van een slechte 

financiële situatie de dienstjaren voor 1 mei 2013 bij de vaststelling van de 

transitievergoeding niet hoeven mee te tellen, is niet meer van toepassing. 

Standpunt VCP 

De VCP vindt het positief dat er vanaf dag één recht bestaat op een transitievergoeding. De 

VCP is het niet eens met de maatregel om de opbouw van de transitievergoeding te 

verlagen. Werknemers die lang in dienst zijn bij een werkgever zijn gebaat bij een hogere 

transitievergoeding, voor hen kan het lastiger zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. 

Daarnaast biedt de transitievergoeding ook bescherming tegen het verlies aan inkomen, 

aangezien de werkloosheidsuitkering gemaximeerd is tot 70% van het maximumdagloon.  

Verder wijst de VCP de verruiming van het in mindering brengen van scholingskosten op de 

transitievergoeding ten principale af. Deze maatregel staat haaks op de doelstellingen van 

een leven lang ontwikkelen en draagt niet bij aan een positieve leercultuur binnen 

ondernemingen. De VCP ziet als risico dat werknemers terughoudender zullen zijn om 

scholing te gaan volgen. Bovendien is de scheidslijn soms erg dun tussen de eigen functie en 

een andere functie binnen het bedrijf. Deze onduidelijkheid kan zorgen voor conflicten op de 

werkvloer of dat scholingskosten in mindering worden gebracht die (voor een groot deel) 

zien op de eigen functie. 

 

Cumulatiegrond  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen


Op dit moment kent de wet acht ontslaggronden. Er moet volledig aan één van deze 

gronden worden voldaan om een werknemer te kunnen ontslaan. Met de Wab wordt er een 

negende ontslaggrond aan toegevoegd, namelijk de zogeheten cumulatiegrond (de i-grond). 

Dit betekent dat een werkgever verschillende gronden kan aanvoeren die samen voldoende 

kunnen zijn voor ontslag, terwijl de gronden afzonderlijk onvoldoende zijn voor ontslag. Een 

voorbeeld is het combineren van de ontslaggronden disfunctioneren en een verstoorde 

arbeidsverhouding.  

Bij een ontslag via de cumulatiegrond kan de rechter een ‘extra’ vergoeding toekennen van 

maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de wettelijke transitievergoeding). 

Het is aan de rechter of er een ‘extra’ vergoeding wordt opgelegd en wat de hoogte hiervan 

is.  

Let op: de ontslaggronden a (economische omstandigheden) en b (langdurige 

arbeidsongeschiktheid) kunnen niet gecombineerd worden. Deze worden namelijk getoetst 

door het UWV. Ook de ontslaggrond werkweigering vanwege gewetensbezwaren (f-grond) 

kan niet gecombineerd worden met andere ontslaggronden. Bent u van mening dat de 

regels niet worden nageleefd, meld het ons. 

Standpunt VCP 

De VCP heeft zich hard gemaakt om invoering van de cumulatiegrond te voorkomen. De VCP 

vindt dat er een deugdelijk ontslagdossier nodig is om te kunnen komen tot ontslag mét een 

zorgvuldige onderbouwing. Deze maatregel zorgt voor een verruiming van de 

ontslagmogelijkheden en daarmee voor onzekerheid bij werknemers. Ook vindt de VCP de 

‘extra’ vergoeding van maximaal de helft van de transitievergoeding niet in verhouding staan 

tot onzekerheid dat het voor werknemers tot gevolg heeft.  

 

Ketenregeling  

Werkgevers krijgen meer mogelijkheden om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan 

te gaan. De maximale duur van de ketenregeling wordt weer drie jaar. Dit betekent dat er 

dan weer maximaal drie contracten in maximaal drie jaar kunnen worden aangegaan zonder 

dat er een vast contract ontstaat. Dit was ook al zo vóór inwerkingtreding van de Wwz. Er is 

geen overgangsrecht. Dit betekent dat contracten die eindigen op of na 1 januari 2020, de 

ketenregeling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan 

voor 1 januari 2020.  

Er geldt een uitzondering voor tijdelijke invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal 

onderwijs. Zij zijn wettelijk uitgezonderd van de ketenbepaling als zij een zieke leerkracht 

vervangen. Doordat de ketenregeling niet van toepassing is, ontstaat er na een aantal 

tijdelijke contracten niet automatisch een vast contract.  

Let op: de maximale tussentijd waarbij de keten wordt doorbroken, blijft zes maanden. Deze 

tussenperiode kan in de cao worden verkort naar drie maanden bij terugkerend tijdelijk 

werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan (dit is nu al mogelijk bij 

seizoensarbeid). In de cao kunt u nagaan of dit op u van toepassing is.  



Tip: als u lid bent van een vakbond kunt u advies inwinnen om na te gaan of sprake is van 

een vast contract. Wilt u lid worden van een vakbond die aangesloten is bij de VCP? Kijk hier 

voor meer informatie. 

Standpunt VCP 

Het verruimen van de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te 

gaan zorgt volgens de VCP voor meer onzekerheid bij werknemers. Zij weten straks pas na 

drie jaar of er een vast contract ontstaat. Als dat niet het geval is, is de verwachting dat 

werknemers in veel gevallen opnieuw drie jaar moeten doorlopen bij een nieuwe werkgever.  

 

Payrolling 

In de toelichting op de Wab staat vermeld dat payrolling als instrument om werkgevers te 

ontzorgen moet blijven bestaan, maar niet mag worden gebruikt om te concurreren op 

arbeidsvoorwaarden. Er wordt voorgesteld om op payrollwerknemers dezelfde 

arbeidsvoorwaarden toe te passen als op werknemers die gewoon in dienst zijn. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een 13e maand, het aantal vakantiedagen en verlofregelingen. Een 

uitzondering is pensioen. Wel krijgen payrollwerknemers recht op een ‘adequaat’ pensioen. 

Op dit moment is nog niet precies bekend hoe dit eruit komt te zien. Pensioen voor 

payrollers is uitgesteld tot 2021. Om te bepalen wanneer sprake is van een 

payrollovereenkomst is er in de Wab een definitie opgenomen.  

Daarnaast kunnen de bijzondere bepalingen voor de uitzendovereenkomst niet meer 

toegepast worden. De bijzondere ketenregeling en de langere uitsluiting van de 

loondoorbetalingsverplichting gelden niet meer voor payrollwerknemers. Ook kan er geen 

beroep meer worden gedaan op het zogenoemde uitzendbeding. De huidige ketenregeling 

blijft van toepassing op tijdelijke contracten die voor 1 januari 2020 zijn aangegaan tot 

afloop van het tijdelijke contract. 

Tip: als u vragen heeft over uw eigen situatie, dan kunt u advies inwinnen bij uw vakbond als 

u lid bent. Bent u van mening dat de regels niet worden nageleefd, meld het ons. 

Standpunt VCP 

Payrolling zou volgens de VCP steviger moeten worden aangepakt en eigenlijk afgeschaft 

moeten worden. De maatregelen op het gebied van payrolling zijn echter wel een 

verbetering ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving. In de praktijk zullen dan ook 

daadwerkelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden toegepast moeten worden.  

 

Oproepovereenkomsten  

Het kabinet wil voorkomen dat sprake is van permanente beschikbaarheid als dat voor het 

werk niet nodig is. Er is een wettelijke definitie bepaald van de oproepovereenkomst om 

duidelijk te maken wanneer sprake is van een oproepovereenkomst en wanneer niet. Als 

sprake is van een oproepovereenkomst moet de werkgever de werknemer minstens 4 dagen 



van tevoren oproepen. Als de werkgever iemand minder dan 4 dagen van tevoren oproept, 

dan is de werknemer niet verplicht om te komen werken. Als de werkgever binnen 4 dagen 

afzegt of de werktijden wijzigt, dan is er recht op loon over de uren waarop iemand was 

opgeroepen.  

Let op: In de cao kunnen afspraken worden gemaakt om de termijn van 4 dagen te 

verkorten, maar niet korter dan 24 uur. Of dit bij u het geval is kunt u nagaan in de cao die 

van toepassing is.  

De werkgever moet de werknemer schriftelijk of elektronisch oproepen, een whatsapp is 

bijvoorbeeld ook toegestaan. Dit geeft de werknemer een sterkere bewijspositie. Dat geldt 

ook voor de intrekking, een mondelinge intrekking ontslaat de werkgever niet van het 

betalen van loon over de tijdstippen waarover de werknemer is opgeroepen.  

Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht na twaalf maanden een contract met een 

vast aantal uren aanbieden om ervoor te zorgen dat er na een bepaalde periode zekerheid 

bestaat over de arbeidsomvang. Het gaat om hetzelfde aantal uren dat hij of zij gemiddeld 

de afgelopen twaalf maanden werkte. Alle arbeidsovereenkomsten die elkaar binnen zes 

maanden opvolgen, tellen mee. Het mag geen nieuw oproepcontract zijn, maar wel een 

tijdelijk contract. Het gaat erom dat er een vaste arbeidsomvang wordt aangeboden. Als de 

werkgever dit nalaat, dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling over het 

gemiddeld aantal uren.  

Let op:  Voor werknemers die op al langer dan 12 maanden op basis van een oproepcontract 

werken is er een overgangsregeling getroffen. Voor deze situatie is bepaald dat de 

werkgever binnen een maand na inwerkingtreding een aanbod voor een vaste 

arbeidsomvang moet doen.  

Tip: als de werkgever bijvoorbeeld nalaat om u een vaste arbeidsomvang aan te bieden, kunt 

u advies inwinnen bij de vakbond als u lid bent.  

Standpunt VCP 

De VCP vindt het positief dat er maatregelen worden genomen om de positie van 

werknemers die werkzaam zijn op grond van een oproepcontract te verbeteren. Een termijn 

van vier dagen is volgens de VCP erg kort, waardoor in de praktijk de onzekerheden van het 

werken op grond van een oproepcontract blijven bestaan. De VCP vindt het positief dat de 

werkgever een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang en daarmee het initiatief 

bij de werkgever ligt.  

 

 

Premiedifferentiatie Werkloosheid (WW) 

Er komt een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-

premie voor een flexibel contract. Het voorstel van het kabinet is, kort gezegd, om de 

sectorindeling los te laten en te komen tot één premie met een verschil van 5%-punt tussen 

de tijdelijke en vaste contracten. Het kabinet wil hiermee werkgevers stimuleren om een 

vast contract aan te gaan. De hoofdregel is dat de lage WW-premie is verschuldigd bij een 



vast contract die geen oproepovereenkomst is. Ook voor seizoenswerk is de lage WW-

premie verschuldigd wanneer het recht op loon evenredig is gespreid over het kalenderjaar 

én er sprake is van een vast contract. Voor alle overige arbeidsovereenkomsten wordt de 

hoge premie gerekend, ook voor een min-maxcontract en een nulurencontract voor 

onbepaalde tijd.  

Let op: er kunnen nog een aantal uitzonderingen van toepassing zijn, namelijk wanneer 

sprake is van leerwerktrajecten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en voor jongeren 

tot 21 jaar.  

Een werknemer merkt in principe in de praktijk niets van de WW-premie die de werkgever 

betaalt. Een werkgever wordt wel verplicht om op de loonstrook te vermelden wat voor 

soort contract de werknemer heeft. Voor de werknemer is dit zichtbaar. Daarnaast kan een 

werkgever enkel in aanmerking komen voor de lage WW-premie wanneer sprake is van een 

schriftelijke arbeidsovereenkomst of een bijlage bij de bestaande arbeidsovereenkomst 

waaruit blijkt dat sprake is van een vast contract en door zowel werkgever als werknemer is 

ondertekend.  

Tip: dit betekent dat het mogelijk is dat een werkgever u een schriftelijke 

arbeidsovereenkomst voorlegt of een bijlage om in aanmerking te komen voor de lage WW-

premie. Van belang is om de arbeidsovereenkomst of de bijlage goed te lezen voordat u 

tekent.  

Standpunt VCP 

De VCP is zeer positief over het duurder maken van flex ten opzichte van vast. De 

arbeidsmarkt is enorm geflexibiliseerd en heeft negatieve gevolgen die duidelijk zichtbaar 

zijn. De VCP vindt dat een vast contract de norm moet zijn. Deze maatregel is een stap in de 

goede richting om de doorgeslagen flexibilisering aan te pakken. De VCP ziet wel als risico bij 

deze maatregel dat er een toevlucht wordt genomen in ZZP. Het is daarom van belang dat er 

gehandhaafd wordt tegen schijnzelfstandigheid.  

 


