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 Geschiedenis arbeidsrecht
- Paar regels in de wet (1838)
- Wet op het arbeidscontract (1907)
- BBA 1945 en Flexwet (1945 en 1999)
- Wet werk en zekerheid (2015)

 Wet werk en zekerheid (WWZ) in vogelvlucht:

• Drie wijzigingen per 1 januari 2015:
 Invoering aanzegverplichting
 Wijziging proeftijdbeding
 Wijziging concurrentiebeding

• Diverse wijzigingen per 1 juli 2015, de belangrijkste:
 Limitatieve ontslaggronden
 Wijziging procesgang en mogelijkheid hoger beroep en 

appèl
 Invoering bedenktermijn
 Wijziging AOW ontslag
 Wijziging ketenregeling
 Invoering transitievergoeding
 Invoering billijke vergoeding

ONTWIKKELINGEN 
ARBEIDSRECHT
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Doelstellingen regering met de Wet arbeidsmarkt in balans 
(WAB):

 het verkleinen van de kloof tussen vaste contracten en 
flexibele arbeid;

 het voor werkgevers aantrekkelijker maken om een vast 
contract aan te gaan; en

 werkenden meer perspectief bieden op zekerheid.

Dit moet, aldus de regering, leiden tot bestendige 
arbeidsrelaties die aansluiten bij de behoeften van werkgevers 
en werknemers.

Waar hebben we dit eerder gehoord? Feitelijk is de WAB 
een herstelwet op de WWZ, maar met ingrijpende wijzigingen.
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WAT IS DE 
STATUS VAN DE 
WAB?

9 april 2018 

Wetsvoorstel

5 februari 
2019 

Tweede 
Kamer heeft 
wetsvoorstel 
aangenomen

28 mei 
2019

Eerste Kamer 
heeft 

wetsvoorstel 
aangenomen

1 januari 
2020

Inwerking-
treding



KETENREGELING

3 x 3 x 3

3 x 2 x 6

3 x 3 x 6



CASUS 
KETENREGELING 1. 1 april 2018 tot 1 okt 2018 (6 mnd)

-------- 4 mnd onderbreking --------

2. 1 feb 2019 tot 1 aug 2019 (6 mnd)

3. 1 aug 2019 tot 1 aug 2020 (12 mnd)

Is hier sprake van automatische omzetting naar een 
vast contract?



EXTRA 
ONTSLAGGROND Wijzigingen

• Van 8 naar 9 ontslaggronden

• Nieuw artikel 7:669 lid 3 sub i BW: 

“een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of 
meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met 
e, g en h, die zodanig is dat van de werkgever in 
redelijkheid niet kan worden gevergd de 
arbeidsovereenkomst te laten voortduren.”

• Rechter kan transitievergoeding verhogen tot 150%

• Ambtshalve toepassing door rechter



TRANSITIE-
VERGOEDING

Nu WAB

Aanspraak na tenminste twee 
jaar dienstverband

Per direct aanspraak

Eerste 10 jaar: 1/6e voor elke
zes maanden

Daarna: 1/4e voor elke zes
maanden

Voor elk jaar 1/3e

Slechts volledige perioden van 
zes maanden wegen mee

Bij periode korter dan jaar
weegt een evenredig deel mee



CASUS 1 
TRANSITIE-
VERGOEDING

• Medewerker A
• Brutosalaris: € 3.000,-
• Tijdelijk contract 1 jaar
• Verlenging contract met 11 maanden
• Tijdige aanzegging niet-verlengen

Wat krijgt werknemer 
onder het huidige 
recht aan TV?

 Arbeidsovereenkomst 
heeft niet tenminste 
24 maanden geduurd

€ 0,- transitievergoeding

Wat krijgt werknemer aan 
TV onder de WAB?

 1 kalenderjaar en 11 
maanden in dienst

 1 x 1/3e brutosalaris = € 
1.000,-

 (33.000 / 3.000) x (1.000 / 
12) = € 916,67

€ 1.916,67,- transitievergoeding



CASUS 2 
TRANSITIE-
VERGOEDING

• Medewerker A
• Brutosalaris: € 3.000,-
• 15 jaar dienstverband, waarvan 5 jaar na 50e verjaardag

Wat krijgt werknemer 
onder het huidige recht aan 
TV?

20 x (1/6 x 3.000) = € 10.000

10 x (1/2 x 3.000) = € 15.000

€ 25.000,- transitievergoeding

Wat krijgt werknemer aan 
TV onder de WAB?

15 x (1/3 x 3.000) = € 15.000

€ 15.000,- transitievergoeding



Wijzigingen

• Werkgever roept korter dan vier dagen van tevoren op?
=> werknemer niet verplicht gehoor te geven aan oproep

• Werkgever trekt binnen vier dagen voor arbeid de oproep in?
=> werknemer recht op loon overeenkomstig de oproep

• Werkgever dient in de 13e maand een aanbod voor een vaste 
arbeidsomvang te doen (gelijk aan gemiddelde voorafgaande 
12 maanden)

OPROEP-
CONTRACTEN



CASUS 1 OPROEP-
CONTRACTEN

1 juni

Wg roept wn op 
om op 5 juni 

twee uur arbeid 
te verrichten

3 juni

Wg belt wn om 
de oproep in te 

trekken

5 juni

Wn verricht 
geen arbeid

Moet de werkgever loon aan werknemer betalen (en zo 
ja, voor hoeveel uur)?



CASUS 2 OPROEP-
CONTRACTEN 1. 1 juni 2018 t/m 31 okt 2018 (5 mnd)

-------- 3 mnd onderbreking --------

2. 1 feb 2019 t/m 31 juni 2019 (5 mnd)

-------- 5 mnd onderbreking --------

3. 1 dec 2019 t/m 30 april 2020 (5 mnd)

Moet de werkgever een aanbod voor een vaste 
arbeidsomvang doen (en zo ja, wanneer)?



 NU:

- Payroll is op dit moment niet in de wet gereguleerd of 
gedefinieerd. In de praktijk wordt payroll (vaak) 
gekwalificeerd als een vorm van uitzenden / detacheren

PAYROLLING 



 STRAKS:
- De WAB introduceert in artikel 7:692 BW een definitie 

voor payroll:
"De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de 
overeenkomst van opdracht tussen 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"

- Payrolling wordt derhalve niet langer gelijkgeschaard 
met uitzenden. Het fase-systeem en de uitgebreide 
ketenregeling is bijvoorbeeld niet meer van toepassing 
op payrolling.

- Recht op inlenersbeloning + adequate pensioenregeling 
voor payrollers.

Verwachting: over de uitleg van de definitie voor payrolling zal 
veel discussie ontstaan. 

Tevens lijkt de mogelijkheid te kunnen bestaan dat achteraf 
wordt vastgesteld dat toch geen sprake was van payrolling, 
maar van uitzenden en andersom.

PAYROLLING 



 Aan de definitie van uitzenden verandert niets. Wel probeert 
de regering uitzenden te ontmoedigen door onder andere:

 hogere ww-premies voor uitzendkrachten (tot wel drie 
keer zo hoog);

 transitievergoeding vanaf dag 1 verschuldigd;

 hogere premies voor Ziektewet en WGA (Sector 52).

Verwachting: toename aantal ZZP-ers. De WAB regelt 
daarover niets.

UITZENDEN



- Vervanging sectorale differentiatie in WW-premiestelling 
naar differentie naar aard van contract:

- Lage premie voor vaste contracten (niet 
oproepcontract); 2,94%

- Hoge premie voor flexibele contracten; 7,94%

- ZW en WGA: op termijn ook afschaffing sectorindeling, maar 
nog onzeker.

PREMIE-
WIJZIGING
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