
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te 

nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen 

bereiken. De minister wil het wetsvoorstel najaar 2018 naar de Tweede Kamer sturen. 

De arbeidsmarkt vraagt om onderhoud. Zowel werknemers als werkgevers geven aan dat 

sommige van de huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg 

staan. Teveel mensen komen er daardoor niet meer tussen. 70 procent van het groeiende 

aantal flexwerkers geeft aan een vaste baan te willen. Minister Koolmees wil dat meer 

werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat deze samenhangende maatregelen. 

 Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, 

de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 

ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de 

mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve 

transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de 

cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag. 

 Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding 

(ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. 

 De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. 

 Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden. 

 De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is 

het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar. 

 Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao 

te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat 

maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. 

 Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het 

primair onderwijs die invallen wegens ziekte. 

 Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de 

werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen 

waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt 

niet gewijzigd. 

 Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van 

oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van 

tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht 

op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden 

verkort tot 1 dag. 



 De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste 

baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-

premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is. 

 



Compensatie transitievergoeding 

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten 

betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.  

Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze ook na een langdurige ziekteperiode. 

Voor de wet is iedereen immers gelijk. Maar door werkgevers wordt de optelsom van 

financiële verplichtingen als zwaar en onredelijk ervaren. Het kabinet wil het aantrekkelijker 

maken om mensen aan te nemen en wil deze scherpe rand van de transitievergoeding 

afhalen. 

Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor (in beginsel) de betaalde 

transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en 

inzetbaarheidskosten. Dit laatste om te voorkomen dat het in mindering brengen van deze 

kosten op de transitievergoeding tot gevolg heeft dat de compensatie lager wordt. De 

kosten in kwestie zou de werkgever in dat geval zelf dragen. Dat wordt - gelet op het doel 

van de regeling - niet redelijk geacht. Die compensatie zal door UWV verstrekt worden 

vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar een verhoging van de (uniforme) 

premie tegenover zal staan. De regering meent dat het aangewezen is de maatregel ook van 

toepassing te laten zijn in situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 

(datum van inwerkingtreding van de wijziging van het ontslagrecht) is geëindigd of niet is 

voortgezet, om verschillen tussen werkgevers die voor en na inwerkintreding van de 

maatregel tot ontslag overgaan, te voorkomen.  

Verder meent de regering dat geen onderscheid moet worden gemaakt naar de aard van de 

arbeidsovereenkomst die door een werkgever wordt beëindigd. Dat betekent dat de regeling 

zowel betrekking heeft op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij het niet 

verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer bij het van 

rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst ziek is (en dus in de regel aanspraak 

maakt op ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW)) als op arbeidsovereenkomsten voor 

onbepaalde of bepaalde tijd die vanwege het niet langer kunnen verrichten van de 

bedongen arbeid na ommekomst van de periode gedurende welke het opzegverbod bij 

ziekte van de werknemer geldt, worden opgezegd of ontbonden. De regeling heeft tevens 

betrekking op het (eveneens na ommekomst van de periode gedurende welke het 

opzegverbod bij ziekte van de werknemer geldt) om genoemde reden beëindigen van deze 

arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden (en de daarbij overeengekomen 

vergoeding) om te voorkomen dat een werkgever zich (onnodig) tot UWV (of rechter) wendt 

om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Anders dan bij opzegging of ontbinding van een 

arbeidsovereenkomst is bij een beëindiging met wederzijds goedvinden immers geen 

transitievergoeding verschuldigd. Als de regeling beperkt wordt tot de wettelijk 

verschuldigde transitievergoeding dan zal dit tot gevolg hebben dat beëindigingen die nu 

veelal met wederzijds goedvinden plaatsvinden, in de toekomst zullen verlopen via UWV (of 

rechter) met negatieve gevolgen voor de werklast.  

Er wordt een aantal beperkingen aangebracht in de hoogte van de compensatie die aan een 

werkgever wordt verleend. Om misbruik te voorkomen (het voortzetten van een 



arbeidsovereenkomst uitsluitend met het oog op het verkrijgen van een hogere 

compensatie) zal in de eerste plaats niet meer aan compensatie worden betaald dan de 

transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de 

loondoorbetalingsplicht eindigt. Het is mogelijk dat er op die transitievergoeding transitie- of 

inzetbaarheidskosten in mindering worden gebracht waardoor de werkgever een lager 

bedrag aan de werknemer betaalt. Gecompenseerd wordt in dat geval dus niet slechts de 

betaalde transitie-vergoeding maar ook de hierop in mindering gebrachte kosten, tot een 

maximum van het bedrag aan transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben 

op het moment dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte eindigt. In de tweede plaats 

zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag van het tijdens ziekte van de 

werknemer betaalde bruto loon. De compensatie ziet immers slechts op het voorkomen van 

het cumuleren van deze kosten met die van de transitievergoeding. Als de kosten van 

loondoorbetaling tijdens ziekte beperkt zijn, bijvoorbeeld bij tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten of bij arbeidsovereenkomsten met een huishoudelijke hulp waar 

een beperkte periode van loondoorbetaling voor geldt (zes weken), is volledige compensatie 

van de transitievergoeding naar het oordeel van de regering niet noodzakelijk. Ten slotte 

wordt er een beperking aangebracht in die zin dat als aan een werkgever een zogenoemde 

loonsanctie is opgelegd (waarbij de periode van loondoorbetaling tijdens ziekte wordt 

verlengd in verband met het niet naleven van re-integratieverplichtingen) die periode niet 

meetelt bij de berekening van de hoogte van de compensatie. In dat geval is de als gevolg 

hiervan hogere transitievergoeding immers aan hemzelf te wijten.  

Naast deze beperkingen geldt (uiteraard) dat bij een beëindiging met wederzijds goedvinden 

er nooit meer aan compensatie zal worden verstrekt dan het bedrag gemoeid met de 

transitievergoeding waar recht op zou hebben bestaan als de arbeidsovereenkomst door 

opzegging of ontbinding zou zijn geëindigd. Dat betekent ook dat als bij een beëindiging met 

wederzijds goedvinden een vergoeding is toegekend in een situatie waar op grond van de 

wet geen recht op transitievergoeding bestaat er geen compensatie zal worden toegekend. 

Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als 

ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.  

Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die 

verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Anders dan in de huidige 

situatie hoeft de waarde van dergelijke voorzieningen niet gelijkwaardig te zijn aan de 

transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad. Wel moet 

de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op 

nieuw werk vergroten. 

 


	5.2 achtergrondinformatie Wet arbeidsmarkt in balans
	5.3 achtergrondinformatie Compensatie transitievergoeding

