
Wet Arbeidsmarkt 
in balans (Wab)
DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN VOOR UITZEND- EN 
PAYROLLBEDRIJVEN



1. Payrolling

Wanneer is er sprake van payrolling?

De payrollwerkgever heeft niet zelf de vraag en aanbod bij 
elkaar gebracht (allocatiefunctie)

De arbeidskracht mag alleen met toestemming van de 
opdrachtgever elders worden geplaatst (exclusiviteit)



2. Verschil tussen uitzenden en 
payrolling bij invoering van de Wab

Rechtspositie Arbeidsvoorwaarden

Uitzenden Uitzendbeding, Fase A+B 
78 weken

Inlenersbeloning ABU-CAO 
(zes elementen) + StiPP

Payrollen Zelfde als inlener Zelfde als inlener (incl. 
pensioen van 2021)



3. Transitievergoeding
Wat verandert er per 1 januari 2020:
 De werknemer krijgt vanaf de eerste werkdag recht op een 

transitievergoeding in plaats van na 24 maanden.
 De opbouw van de transitievergoeding is aangepast. Daardoor 

gaat de hoogte van de transitievergoeding bij langdurige 
arbeidsovereenkomsten lager uitvallen.

 Er komen meer mogelijkheden om inzetbaarheidskosten in 
mindering te brengen op de transitievergoeding (denk aan 
cursussen)



4. Oproepcontracten

Wanneer is een uitzendovereenkomst een oproepovereenkomst?
Een uitzendovereenkomst of detacheringsovereenkomst is volgens de Wab
van 1 januari 2020 een oproepovereenkomst als er geen vaste 
arbeidsomvang is of als de loondoorbetalingsverplichting  (ULV) uitgesloten is.

Welke regels gelden er voor de oproepovereenkomst?
 Werknemer heeft recht op minimaal drie uur loon voor iedere periode 

(week).
 Werknemer kan niet altijd worden verplicht om gehoor te geven aan een 

oproep. (>vier dagen van tevoren)
 Werknemer heeft recht op loon bij intrekking of wijziging van de oproep 

(< vier dagen voor de oproep)
 Werkgever moet een vaste arbeidsomvang zonder uitsluiting van de 

loondoorbetalingsverplichting aanbieden (na twaalf maanden)



5. WW-premies

Contracten voor onbepaalde tijd (niet zijnde oproepovereenkomsten) krijgen een lage Awf-
premie en alle andere contractvormen krijgen te maken met een hoge Awf-premie. Het 
premieverschil bedraagt 5% punten

Voor welke gevallen geldt een uitzondering?
 Jonge medewerkers (<21 jaar) en <12 uur per week werkzaam zijn
 BBL-werknemers



6. Ontslag en de Wab

Ontslag wordt per 1 januari 2020 mogelijk gemaakt wanneer er 
sprake is van een optelsom van omstandigheden: 
de cumulatiegrond.

Nu is het nog zo dat de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden 
(a- t/m h-grond) volledig moet voldoen.

De nieuwe negende grond (i-grond) zorgt ervoor dat werkgevers 2 
of meer omstandigheden mogen combineren.



7. Ketenregeling 

Per 1 januari 2020 geldt er een verruiming van de ketenregeling 
oftewel de opeenvolging van tijdelijke contracten.

Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar aan te 
gaan.

Dat verandert naar aansluitend 3 contracten in 3 jaar.

Er kan van de ketenregeling worden afgeweken als het een
uitzendovereenkomst betreft en dit mogelijk is vanuit de cao!



8. Gevolgen invoering Wab m.b.t. 
kosten flexibele werknemers

Per 1 januari 2020 zal met invoering van de Wab de kostprijs van tijdelijk personeel (ingeleend of in 
eigen beheer) stijgen.

De componenten die de kostprijs zullen doen stijgen zijn:
 Transitievergoeding vanaf dag één.
 Hogere Awf-premie (5% punten).

Dit zal inhouden dat de uurtarieven per 1 januari 2020 met plusminus 5% zullen gaan stijgen.

Ook zullen we per 1 januari 2020 moeten aantonen dat we een allocatiefunctie hebben vervuld. Dus 
elke nieuwe werknemer moet een schriftelijke sollicitatie moeten doen bij ons bureau.

Wanneer we hier niet aan voldoen worden deze nieuwe uitzendingen onder de Wab als payroll 
worden aangemerkt en dan valt de kostprijs nog hoger uit!


