
De gevolgen van de Wet 
arbeidsmarkt in balans
Wat moeten werkgevers met de WAB?

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van 

kracht geworden. Die repareert een aantal maatregelen uit de Wet 

werk en zekerheid (WWZ) die in de praktijk niet het gewenste effect 

hadden en introduceert een aantal nieuwe regels. De WAB brengt 

nogal wat veranderingen voor werkgevers en werknemers met zich 

mee. Welke, en wat betekenen die in de praktijk?

Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen: 

De maatregelen in vogelvlucht    p.2 

De veranderingen voor flexkrachten   p.4 

De veranderingen in het ontslagrecht   p.7 

De veranderingen in de WW-premie    p.9 

Ga voor meer praktische vakinformatie naar: 

rendement.nl
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volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer.
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Wat betekent de WAB in de praktijk voor werkgevers en werknemers?

Per 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de belangrijkste arbeidswet sinds de Wet werk en 
zekerheid (WWZ). De WAB heeft een aantal maatregelen uit de WWZ teruggedraaid, omdat die in de praktijk niet 
bleken te werken. Ook zijn een aantal nieuwe regels geïntroduceerd, waaronder een volledig nieuw systeem voor 
de berekening van de WW-premie. Uw organisatie heeft door de WAB in diverse situaties met nieuwe regels te 
maken gekregen. Deze toolbox loodst u aan de hand van artikelen, tools, infographics en nieuwsberichten langs alle 
veranderingen en de gevolgen die deze veranderingen hebben voor de dagelijkse praktijk.

1  Download de interactieve checklist 

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond. 
Dit vinkje kunt u dus vast zetten. 

Opmerkingen

2  De maatregelen in vogelvlucht

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het 
stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW). Met welke 6 maatregelen brengt de WAB de 
arbeidsmarkt weer in balans? U ziet het in deze infographic.

Opmerkingen

CHECKLIST

INFOGRAPHIC

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/toolbox/de-gevolgen-van-de-wet-arbeidsmarkt-in-balans.html
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/infographics/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab.html
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
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Wat regelt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

Door de Wet arbeidsmarkt in balans heeft uw organisatie te maken met een hele reeks aan ingrijpende 
veranderingen. Rendement Online zet de kern van de maatregelen op een rijtje die gevolgen hebben voor 
werkgevers. 

Opmerkingen

De ingangsdata van de maatregelen uit de WAB

Het grootste deel van de maatregelen van de WAB is per 1 januari 2020 direct van kracht geworden. Ze 
gelden dan niet alleen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten, maar hebben vaak onmiddellijk consequenties 
voor lopende contracten. Hier moet u op voorbereid zijn! U vindt de nieuwe regels in dit artikel.

Opmerkingen

Gevolgen WAB voor de ondernemingsraad

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft per 1 januari 2020 het ontslagrecht, de transitievergoeding, 
de ketenbepaling, de regels voor het werken met oproepkrachten en payrollwerknemers en het stelsel van 
de WW-premie gewijzigd. Dit kan doorwerken in het aanname-, ontslag- en bevorderingsbeleid van uw 
organisatie. Welke rol speelt de ondernemingsraad (OR)? U leest het in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

V & A

ARTIKEL

NIEUWS

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/vraag-en-antwoord/wat-regelt-de-wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/verdiepingsartikel/de-ingangsdata-van-de-maatregelen-uit-de-wab.html
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/nieuws/gevolgen-wab-voor-de-ondernemingsraad.html
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
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3  De veranderingen voor flexkrachten

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk 
om deze werknemers meer zekerheid te geven. De WAB schaft flexibele arbeid niet af, maar het kabinet wil 
wel de negatieve gevolgen voor werknemers beperken. In dit artikel leest u welke maatregelen dit moeten 
regelen.

Opmerkingen

Oproepkracht recht op loon bij afzegging binnen 4 dagen

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de regels voor oproepkrachten met een nulurencontract en een 
min-maxcontract. Zo moet de werkgever jaarlijks een aanbod doen aan een oproepkracht voor een vaste 
arbeidsomvang en de oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren oproepen (tenzij in de cao iets anders is 
geregeld). U leest de regels in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

Modelbrief schriftelijke oproep

De WAB regelt een wettelijke oproeptermijn van ten minste 4 dagen. Houdt uw organisatie zich daar 
niet aan, dan hoeft de oproepkracht in principe geen gehoor te geven aan de oproep. De oproep moet 
schriftelijk of elektronisch plaatsvinden, onder vermelding van de tijdstippen waarop de oproepkracht moet 
werken. Met deze modelbrief regelt u deze verplichting snel.

Opmerkingen

ARTIKEL

NIEUWS

MAATWERKBRIEF

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/verdiepingsartikel/wat-verandert-er-door-de-wab-voor-flexibele-krachten.html
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/nieuws/oproepkracht-recht-op-loon-bij-afzegging-binnen-4-dagen.html
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/tools/modelbrief-schriftelijke-oproep.html
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools


5

Vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkracht

De WAB schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang 
moet aanbieden die is gebaseerd op zijn gemiddelde uren van het afgelopen jaar. Regelt u dit niet, dan 
kan de oproepkracht het loon over zijn gemiddelde uren na 12 maanden opeisen. Deze verplichting 
staat los van de contractduur; het aanbod kan ook voor de rest van een lopend contract zijn. Met deze 
maatwerkbrief regelt u dit correct.

Opmerkingen

Nulurencontract na inwerkingtreding WAB

In verband met de invoering van de WAB moeten de oproep- of nulurencontracten die uw organisaties 
met werknemers sluit er per 2020 iets anders uitzien. In deze voorbeeldovereenkomst zijn alle essentiële 
aanpassingen al voor u verwerkt.

Opmerkingen

Wat moet er veranderen in payrollovereenkomsten door de WAB?

Payrollwerknemers hebben sinds 1 januari 2020 recht op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden 
als werknemers die rechtstreeks bij de organisatie in dienst zijn. Ook kunnen payrollorganisaties nu geen 
uitzendbeding meer in de arbeidsovereenkomst opnemen. Wat moet hier door de komst van de WAB voor 
geregeld worden? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

MAATWERKBRIEF

OVEREENKOMST

V & A

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/oproepkrachten/tools/vaste-arbeidsomvang-aanbieden-aan-oproepkracht.html
https://www.rendement.nl/arbeidsovereenkomst/tools/nulurencontract-geldig-vanaf-1-januari-2020.html
https://www.rendement.nl/payrolling/vraag-en-antwoord/wat-moet-er-veranderen-in-payrollovereenkomsten-door-de-wab
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
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Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de regels voor payrollwerknemers

Per 1 januari 2020 is er veel veranderd in de payrollregels. In de WAB is geregeld dat payrollbedrijven 
geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer kunnen hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast 
hebben payrollwerknemers nu recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij uw organisatie 
in dienst zijn. In dit verdiepingsartikel leest u wat dit in de praktijk betekent.

Opmerkingen

Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling

Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling nog strenger maakte, heeft het kabinet dit per 1 
januari 2020 weer deels teruggedraaid. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er vaak 
toe leidde dat werkgevers juist eerder afscheid namen van tijdelijke werknemers. Met deze tool krijgt u 
inzicht in welke regels er nu bestaan rond de ketenbepaling en welke daarvan per 2020 zijn gewijzigd.

Opmerkingen

Geldt er overgangsrecht voor de langere ketenbepaling per 2020?

Werknemers hadden tot en met 2019 na 2 jaar tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband; per 
2020 is dat na 3 jaar geworden. Maar welke regels gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
die in 2019 al liepen? Rendement Online geeft het antwoord op deze vraag. 

Opmerkingen

ARTIKEL

CHECKLIST

V & A

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/verdiepingsartikel/wab-wijzigt-de-regels-voor-payrollwerknemers.html
https://www.rendement.nl/ketenbepaling/tools/houd-rekening-met-nieuwe-regels-ketenbepaling.html
https://www.rendement.nl/ketenbepaling/vraag-en-antwoord/geldt-er-overgangsrecht-voor-de-ketenbepaling-die-per-2020-wordt-verlengd
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
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Welke maatregelen kent de WAB voor seizoenswerk?

Tijdelijke krachten die werk doen dat niet het hele jaar rond beschikbaar is – zoals seizoenswerkers in de 
agrarische sector – hebben te maken met speciale omstandigheden. De WAB biedt op diverse manieren 
uitzonderingen voor deze situatie. Wat zijn de bijzondere regels voor deze doelgroep? U leest het in deze 
Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

4  De veranderingen in het ontslagrecht

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker zijn om werknemers een vast contract te geven, zodat 
werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft daar niet genoeg aan 
bijgedragen. Daarom is daar de WAB, die de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet 
verkleinen. In dit verdiepingsartikel leest u welke gevolgen deze wet heeft voor het ontslagrecht.

Opmerkingen

Transitievergoeding berekenen

Als uw organisatie een werknemer ontslaat of het contract van een werknemer niet verlengt, kan de 
werknemer recht hebben op een transitievergoeding. In 2019 moest een werknemer daarvoor minstens 
2 jaar in dienst zijn geweest. Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 2020 moet uw 
organisatie al vanaf de eerste dag van het dienstverband een transitievergoeding betalen bij onvrijwillig 
vertrek van een werknemer. Met deze online rekentool bepaalt u om welk bedrag het gaat.

Opmerkingen

V & A

ARTIKEL

REKENTOOL

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/vraag-en-antwoord/welke-maatregelen-kent-de-wab-voor-seizoenswerk
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/verdiepingsartikel/ontslagrecht-op-de-schop-door-wet-arbeidsmarkt-in-balans.html
https://www.rendement.nl/transitievergoeding/tools/transitievergoeding-berekenen.html
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
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Hoe berekent u de transitievergoeding voor en na de WAB?

Met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 en het vervallen van bepaalde 
overbruggingsregelingen uit de WWZ, zijn er een hoop zaken veranderd, ook op het gebied van de 
transitievergoeding. De wijzigingen merkt uw organisatie in de portemonnee en niet altijd in het voordeel 
van de werkgever. Dit verdiepingsartikel maakt de balans op.

Opmerkingen

Maakt WAB ontslag makkelijker?

De Wet arbeidsmarkt in balans zorgt ervoor dat werkgevers in een ontbindingsverzoek 2 of meerdere 
ontslaggronden met elkaar kunnen combineren. Dit maakt het makkelijker om werknemers te ontslaan, 
al moeten de ontslaggronden uiteraard nog steeds goed onderbouwd zijn. In dit nieuwsartikel staan de 
bijzonderheden op een rijtje.

Opmerkingen

Ontslaggronden combineren

De WAB zorgt ervoor dat een werkgever vanaf 1 januari 2020 weer meerdere ontslaggronden met elkaar 
kan combineren, zodat deze samen een ‘voldragen’ ontslaggrond vormen. De kantonrechter zal een 
verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van één grond mogelijk niet accepteren, maar 
een combinatie van beide gronden wél. In de infographic ziet u welke ontslaggronden kunnen worden 
gecombineerd als de nieuwe i-grond wordt toegepast. 

Opmerkingen

ARTIKEL

NIEUWS

INFOGRAPHIC

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/transitievergoeding/verdiepingsartikel/hoe-berekent-u-de-transitievergoeding-voor-en-na-de-wab.html
https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/nieuws/maakt-wab-ontslag-straks-makkelijker.html
https://www.rendement.nl/ontslag/infographics/ontslaggronden-combineren.html
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
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5  De veranderingen in de WW-premie

WW-premie niet per sector maar per arbeidsovereenkomst

Per 1 januari 2020 is de manier van berekening van het premiepercentage voor de Werkloosheidswet (WW) 
grondig anders. De gedifferentieerde premie WW is namelijk niet meer afhankelijk van de sectorindeling, 
maar van het soort arbeidsovereenkomst van de individuele werknemers. Dat kan voor uw organisatie een 
stuk goedkoper, maar ook veel duurder uitpakken! In dit verdiepingsartikel leest u de effecten.

Opmerkingen

Nieuwe WW-premie WAB in 2020 2,94% en 7,94%

Werkgevers betalen in 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie voor iedere werknemer. De 
hoge premie geldt voor flexibele krachten en de lage voor vaste werknemers. De sectorpremie voor de WW 
verdwijnt, zo werd bekend op Prinsjesdag. De bijzonderheden leest u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

Drie maanden extra de tijd voor addendum lage WW-premie

Werkgevers hebben tot 1 april 2020 de tijd om ervoor te zorgen dat hun administratie voldoet aan de eisen 
voor het toepassen van de lage WW-premie. Pas per die datum is een getekend contract of addendum 
nodig om de lage premie te mogen toepassen voor werknemers met een vast contract. In dit nieuwsartikel 
staan de regels op een rijtje.

Opmerkingen

ARTIKEL

NIEUWS

NIEUWS

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ww/verdiepingsartikel/ww-premie-straks-niet-per-sector-maar-per-arbeidsovereenkomst.html
https://www.rendement.nl/ww/verdiepingsartikel/ww-premie-straks-niet-per-sector-maar-per-arbeidsovereenkomst.html
https://www.rendement.nl/premies-werknemersverzekeringen/nieuws/nieuwe-ww-premie-wab-in-2020-294-en-794.html
https://www.rendement.nl/premies-werknemersverzekeringen/nieuws/drie-maanden-extra-de-tijd-voor-addendum-lage-ww-premie.html
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
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Voorbeeld addendum verlenging voor onbepaalde tijd

Om de lage WW-premie te mogen toepassen, moeten werkgevers in de salarisadministratie bewijs bewaren 
dat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft die geen oproepovereenkomst 
is. Het is voldoende om het bestaan van het vaste contract te bevestigen onder verwijzing naar de 
arbeidsvoorwaarden uit de vorige arbeidsovereenkomst. Met deze maatwerkbrief regelt u dit snel.

Opmerkingen

Lage WW-premie nog in 2 situaties herzien per 2020

Als werkgevers per 2020 voor een werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst en arbeidsomvang de 
lage WW-premie toepassen, moeten ze die in 2 situaties met terugwerkende kracht herzien naar de hoge 
premie. Eigenlijk zou dat in 4 situaties het geval zijn, maar die andere 2 waren voor UWV niet al per 2020 
uitvoerbaar. In dit nieuwsartikel leest u de precieze regels.

Opmerkingen

Bepalen of herziening van de WW-premie nodig is

De werkgever moet de toepassing van de lage WW-premie per 2020 herzien als de werknemer op jaarbasis 
30% meer uren verloond krijgt dan in zijn arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Met deze rekentool 
stelt u snel vast of u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moet  hanteren voor een werknemer.

Opmerkingen

Toch nog vragen?

Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over de veranderingen van de 
WAB voor uw organisatie, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als 
abonnee gratis uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een 
antwoord.

MAATWERKBRIEF

NIEUWS

REKENTOOL

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/arbeidsovereenkomst/tools/voorbeeld-addendum-verlenging-voor-onbepaalde-tijd.html
https://www.rendement.nl/premies-werknemersverzekeringen/nieuws/lage-ww-premie-nog-in-2-situaties-herzien-per-2020.html
https://www.rendement.nl/premies-werknemersverzekeringen/tools/bepalen-of-herziening-van-de-ww-premie-nodig-is.html
http://rendement.nl/adviesdesk
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
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