
De gevolgen van de WAB  
voor uw onderwijsinstelling 

WHITEPAPER 



DOEL VAN DE WAB 
Door de jaren heen is er een groot verschil ontstaan tussen de 
arbeidsvoorwaarden van werknemers met een vast contract en 
flexibele werknemers.  
De regering wilt deze kloof kleiner maken door het invoeren van de 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Vanaf 1 januari 2020 krijgen 
oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Daarnaast 
wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan 
te bieden. 

NOTA BENE 
Ondanks dat deze whitepaper met de grootste zorg is samengesteld 
behouden wij ons op eventuele onjuistheden. 
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WET ARBEIDSMARKT IN BALANS 
Het zal u vast niet ontgaan zijn. Op 1 januari 2020 is de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking gegaan. Van onze 
samenwerkingspartners hebben wij het afgelopen jaar veel vragen 
omtrent de nieuwe wet ontvangen. Er bleken nog behoorlijk wat 
onduidelijkheden te zijn. Om u meer inzicht te geven in de WAB 
hebben wij dit whitepaper samengesteld. 
 
In deze whitepaper hebben wij samengevat welke gevolgen de WAB 
voor u als werkgever heeft. En hoe u hier rekening mee dient te 
houden in uw HR beleid. Heeft u nog vragen na het lezen van dit stuk? 
Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend WAB 
consult.  
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WERVING OPDRACHTGEVER ZONDER  
EXCLUSIVITEIT (VOORKEURSKANDIDAAT) 
Als er voorkeurskandidaten door de opdrachtgever worden aangemeld, 
die niet exclusief bij deze opdrachtgever ingezet worden, dan is er geen 
sprake van payroll.  
 
Voor deze kandidaten willen wij een nieuw gereduceerd tarief 
voorstellen, omdat er geen wervingskosten worden gemaakt.  Deze 
kandidaten kunnen op Fase A met uitzendbeding of via detachering 
Fase A/B worden ingezet. Het tarief voor deze kandidaten wordt 
berekend op basis van de gewenste inzet.  
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VERSCHILLEN TUSSEN DE WWZ & WAB 
WWZ                                                        WAB 
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1. KETENREGELING 
In de WAB wordt de ketenregeling die eerder door de Wet werk en 
zekerheid was beperkt, weer uitgebreid. De periode waarna elkaar 
opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten  vergaan in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt weer verlengd van 24 
maanden naar 36 maanden. 
 
Dit betekent dat de werkgever gedurende maximaal drie jaar tijd drie 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met de werknemer mag 
sluiten. Na drie jaar of bij de vierde overeenkomst ontstaat 
een dienstverband voor onbepaalde tijd.  
 
Onderbrekingsregeling 
De ketentelling kent een onderbrekingsregel van zes maanden. Als de 
werknemer langer dan zes maanden (ten minste zes maanden en één 
dag) niet heeft gewerkt, begint de ketentelling opnieuw.  
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VERSCHILLEN WWZ & WAB 

Bij cao kan deze onderbrekingsregel worden verkort tot ten hoogste 
drie maanden, voor bij die cao aangewezen functies die, gegeven de 
aard van het werk, gedurende een periode van maximaal negen 
maanden 
per jaar kunnen worden uitgeoefend. De eis dat de functies als gevolg 
van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende 
maximaal negen maanden kunnen worden uitgeoefend, is hier 
vervallen. Dit betekent dat niet alleen in het geval van seizoenswerk 
afwijking van de onderbrekingstermijn van zes maanden mogelijk is, 
maar ook als de aard van het werk daar om vraagt. 
 
Primair onderwijs 
Voor het primair onderwijs geldt een afwijking van de ketenregeling. Zo 
is de ketentelling niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst met 
een werknemer als die arbeidsovereenkomst is aangegaan in verband 
met vervanging van een zieke werknemer die een onderwijsgevende of  
-ondersteunende functie bekleedt met lesgebonden of behandeltaken. 
 



2. VERSOEPELING ONTSLAGRECHT: CUMULATIEGROND 
De WAB creëert een extra ontslaggrond voor het beëindigen van een 
dienstverband. Op dit moment kan de arbeidsovereenkomst alleen 
worden beëindigd als sprake is van een voldragen ontslaggrond zoals 
opgenomen in de wet. Dit betekent dat aan alle vereisten van die grond 
moet zijn voldaan. 
 
Als geen sprake is van een voldragen ontslaggrond kan de werkgever 
een arbeidsovereenkomst niet beëindigen. De nieuwe ontslaggrond (de 
zogeheten i-grond) geeft de werkgever de mogelijkheid om meerdere 
onvoldragen (wettelijke) ontslaggronden te cumuleren. 
 
Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van 
de cumulatieve ontslaggrond, dan kan hij de werknemer een (extra) 
vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitie-
vergoeding. Deze vergoeding komt bovenop de  transitievergoeding 
waar de werknemer al recht op heeft op grond van de wet. 
 
 
 
 
 
 

De gevolgen van de WAB voor uw onderwijsinstelling 

SITUATIE ONDER WWZ 
■ 6 ontslaggronden 
a. Bedrijfseconomische redenen 
b. Langdurige arbeidsongeschiktheid 
c. Frequent ziekteverzuim 
d. Disfunctioneren 
e. Verwijtbaar handelen 
f. Gewetensbezwaren 
g. Verstoorde arbeidsverhouding 
h. Overige omstandigheden die ontslag noodzakelijk maken 

 

SITUATIE ONDER WAB 
■ Extra ontslaggrond (de ‘cumulatiegrond’) 
i. Optelsom van a t/m h 
■ Hogere transitievergoeding 
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Daarnaast kunnen er geen Fase A contracten/ oproepcontracten 
worden aangeboden, maar alleen detacheringscontracten.  
 
Een payroller heeft dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als 
de werknemer in dienst bij de inlener. 
 
Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in het geval van Payroll: 
• Loon   
• Toeslagen  
• 13e maand 
• Arbeidstijden  
• Overwerk  
• Arbeid in nachtdienst  
• Pauzes  
• Werken op feestdagen 
• Vakantiedagen 
• Gelijke behandeling / discriminatie 
• Verlofregelingen / kinderopvangfaciliteiten  
• Scholing 
• Jubilea  
• Fitness 
• Aanvullende ondernemings- en sectorale regelingen op het gebied 

van de sociale zekerheid en loondoorbetaling bij ziekte 
 
Let op: check de bij uw organisatie geldende voorwaarden voor de 
complete lijst. 
 

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN PAYROLL 
De WAB definieert de payrollovereenkomst als een bijzondere 
uitzendovereenkomst. Bij payroll is net als bij uitzenden sprake van een 
driehoeksverhouding tussen de ter beschikking stellende onderneming 
(de payrollonderneming), de ter beschikking gestelde werknemer (de 
payrollmedewerker) en de inlenende onderneming (de opdrachtgever).  
 
Het verschil met uitzenden is dat: 
• de payrollmedewerker niet door de payrollonderneming is geworven 
   en geselecteerd (de payrollonderneming heeft geen allocatieve 
   functie vervuld); 
• exclusiviteit is afgesproken. Dat betekent dat de payrollmedewerker 
   alleen met toestemming van de opdrachtgever aan een ander ter 
   beschikking mag worden gesteld. 
 
Om te bepalen of sprake is van payroll moet worden gekeken naar de 
individuele relatie tussen de ter beschikking stellende onderneming, de 
opdrachtgever en de werknemer. Of de ter beschikking stellende  
onderneming daarnaast ook uitzendt (waarbij wel vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt worden samengebracht) is niet van belang. 
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden 
Indien er sprake is van payroll, dan moeten alle contracten afgesloten 
per ingang van de WAB gelijk zijn aan contracten voor eigen 
werknemers. Dit betekend dat ook alle secundaire arbeidsvoorwaarden 
‘met uitzondering van pensioen, aangeboden moeten worden. 
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Wanneer is er volgens de WAB sprake van een payrollovereenkomst? 
De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de 
overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde (klant) 
niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt (allocatie). Waarbij de werkgever alleen 
met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een 
ander ter beschikking te stellen (exclusiviteit). Kortom; er is sprake van 
een payrollovereenkomst als er geen sprake is van allocatie, maar er 
wel sprake is van exclusiviteit. 
 
Een payroller heeft dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als 
de werknemer in dienst bij de inlener: 
• geen uitzendbeding; 
• geen fasen systeem, maar een normale ketenregeling; 
• uitsluiting loondoorbetaling is alleen mogelijk als dat bij de inlener 
   bestendig gebruik is of in de CAO geregeld is; 
• geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden; 
• adequaat pensioen in 2021 (tot die tijd STIPP-plusregeling of 
   branchepensioen). De nieuwe regels gelden ook voor de payroll 
   medewerkers die als een lopend contract hebben.  
 
Voor de werkgever wordt payroll waarschijnlijk duurder en minder 
flexibel. Hoe zorg je ervoor dat het onderscheid tussen uitzenden en 
payrollen duidelijk is? Om te voorkomen dat je als werkgever in de 
buurt van een payroll overeenkomst komt, kun je het beste de werving 
en selectie bij de uitzendonderneming laten.  
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3. OPROEPCONTRACTEN 
De WAB wijzigt de mogelijkheden om met een oproepovereenkomst te 
werken. In de wet is een definitie opgenomen waaruit volgt wat onder 
een oproepovereenkomst wordt verstaan. 
 
Definitie oproepovereenkomst 
Van een oproepovereenkomst is sprake als: 
• er geen eenduidige arbeidsomvang (niet een vast aantal uren) per 
   tijdvak van bijvoorbeeld een maand of een jaar is overeengekomen  
   waarbij het recht op loon gelijkmatig is verspreid over dat tijdvak 
   (ingeval van een tijdvak langer dan een maand),  en/of 
• uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting is overeengekomen.  
 
Dit betekent dat de werkgever en de werknemer overeenkomen dat de 
werkgever alleen loon is verschuldigd als de werknemer daadwerkelijk 
werkt.  
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Moment van oproepen 
Bij een oproepovereenkomst kan de werkgever de werknemer niet 
verplichten om aan een oproep om te komen werken gehoor te 
geven, als de werkgever de tijdstippen waarop hij moet werken niet 
ten minste vier dagen van tevoren aan de werknemer bekend heeft 
gemaakt (schriftelijk of elektronisch). Het doel hiervan is te 
voorkomen dat de werknemer permanent beschikbaar moet zijn bij 
oproepovereenkomsten.  
 
Onder vier dagen worden vier kalenderdagen verstaan waarbij de 
geplande werkdag niet meetelt. De termijn van vier dagen kan bij cao 
worden verkort, zolang er een termijn van 24 uur resteert. Het 
ophangen van een rooster op een centrale plaats en daar schriftelijk 
naar verwijzen, is niet voldoende. 
 
Oproep wijzigen 
Als de werknemer is opgeroepen en de werkgever vier dagen of 
korter voor aanvang van het tijdstip waarop de werknemer moet 
werken de oproep tot werken intrekt, heeft de werknemer recht op 
loon over de afgezegde uren. Ook bij het wijzigen van de tijdstippen 
waarop de werknemer moet werken, behoudt hij het recht op loon 
over de tijdstippen van de oorspronkelijke oproep.  
 
Voor de nieuwe uren waarvoor de werkgever hem oproept, geldt dat 
hij deze niet hoeft te accepteren, want hij is daarvoor niet meer dan 
vier dagen van tevoren opgeroepen. De werkgever moet de oproep 
tot werken schriftelijk of elektronisch intrekken. Gebeurt dat niet, 
dan wordt de oproep beschouwd als niet ingetrokken. 
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OPROEPOVEREENKOMST 

Werknemer ten minste 4 dagen  
van tevoren oproepen 

Verplichting om 
aan oproep 

gehoor te geven 

Aanvang 
werkzaamheden 

Geen verplichting om aan  
oproep gehoor te geven 



Aanbod gemiddelde arbeidsomvang 
Als het dienstverband met de werknemer twaalf maanden heeft 
geduurd en de werknemer op dat moment op basis van een 
oproepovereenkomst werkt, dan moet de werkgever de werknemer 
binnen één maand een aanbod doen voor een eenduidige 
arbeidsomvang.  
 
Hierbij mag geen uitsluiting loondoorbetaling meer gelden. De 
aangeboden arbeidsomvang moet ten minste gelijk zijn aan de 
gemiddelde arbeidsomvang per maand berekend over de afgelopen 
twaalf maanden. Alle verloonde uren tellen mee (dus ook uitbetaalde 
ingetrokken of gewijzigde uren, ziekte-uren en vakantie-uren). 
Het aanbod en de aanvaarding moeten schriftelijk of elektronisch 
gebeuren.  
 
De werkgever geeft de werknemer ten minste een 
maand om op het aanbod te reageren. Als de werknemer het aanbod 
accepteert, is er geen sprake meer van een oproepovereenkomst. 
Accepteert de werknemer het aanbod niet, dan wordt de 
oproepovereenkomst voortgezet.  
 
Voor het berekenen van de periode van twaalf maanden diensten 
worden arbeidsovereenkomsten die elkaar met een onderbreking van 
maximaal zes maanden hebben opgevolgd samengeteld. Dit geldt ook 
als er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Eventuele 
onderbrekingsperiodes tellen voor de berekening van de termijn van 
twaalf maanden en het gemiddelde niet mee. 
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Als de werkgever zijn verplichtingen tot een arbeidsaanbod niet 
nakomt, heeft de werknemer hoe dan ook recht op loon over de 
gemiddelde arbeidsomvang over de afgelopen twaalf maanden. 
Deze verplichting geldt ook als de werknemer niet of niet alle uren 
werkt. Mits de overeenkomst doorloopt natuurlijk. 
 
Opvolgende arbeidsovereenkomsten 
De aangeboden en geaccepteerde arbeidsomvang geldt ook voor 
opvolgende (nieuwe) arbeidsovereenkomsten, tenzij er sprake is van 
een onderbreking van meer dan zes maanden. 
 
Opzegtermijn 
Voor de werknemer geldt voor opzegging van een 
oproepovereenkomst dezelfde termijn als de werkgever in acht moet 
nemen bij een oproep (vier dagen, eventueel verkort bij cao). 
Opzegging tegen het einde van de maand is niet nodig en kan dus 
tegen iedere kalenderdag. 
 
Minimale betalingsverplichting 
Op dit moment heeft de werknemer die een arbeidsovereenkomst 
heeft met een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week, 
waarbij de tijdstippen waarop moet worden gewerkt niet zijn 
vastgelegd, altijd recht op minimaal drie uur loon als hij werkt.  
 
Ook als hij minder dan drie uur arbeid verricht. Deze regeling gaat met 
de WAB ook gelden voor alle werknemers met een 
oproepovereenkomst. Ook zij hebben altijd recht op minimaal drie uur 
loon als zij gaan werken. 
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4. TRANSITIEVERGOEDING 
Op grond van de WAB is de werkgever vanaf het begin van het 
dienstverband een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer 
als het dienstverband wordt beëindigd van rechtswege of door toedoen 
van de werkgever. De wachttermijn van 24 maanden komt te vervallen.  
 
De duur van het dienstverband is dus niet meer bepalend voor het 
recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is voor elk 
kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk aan 
een derde van het maandloon en een evenredig deel daarvan voor de 
periode dat de arbeidsovereenkomst korter of langer dan een 
kalenderjaar heeft geduurd. Het recht op een hogere  
transitievergoeding bij een dienstverband van meer dan tien jaar of 
voor de oudere werknemer komt te vervallen. Voor het berekenen van 
de transitievergoeding wordt de duur van het dienstverband niet meer 
afgerond op halve jaren. Dit betekent dat de feitelijke duur van het 
dienstverband bepalend is, waardoor de transitievergoeding ook is 
verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt na een dag of een 
week. 
 
Opvolgend werkgeverschap 
In het geval van opvolgend werkgeverschap mag een eerder betaalde 
transitievergoeding op de te betalen transitievergoeding in mindering 
worden gebracht. 
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VOORBEELD TRANSITIEVERGOEDING 
Dienstverband dat bestaat uit hele dienstjaren en een aantal maanden: 
De arbeidsovereenkomst heeft 9 jaar en 4 maanden geduurd.  
De werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 3.600,-. 
 
De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. 
Zo bereken je de transitievergoeding over de hele dienstjaren: 
9 dienstjaren x (1/3 van het bruto maandsalaris van €3.600,-)  
= 9 x € 1.200,- = € 10.800,- bruto. 
 
De transitievergoeding over de resterende 4 maanden bereken je met 
de volgende rekenformule: (feitelijk bruto salaris/bruto maandsalaris)  
x (1/3 bruto maandsalaris/12) 
 
Het feitelijk ontvangen bruto salaris over 4 maanden = 4 x € 3.600,- =  
€ 14.400,-  
1/3 bruto maandsalaris = 1/3 x € 3.600,- = € 1.200,-.  
 
De transitievergoeding voor de resterende 4 maanden komt dus uit op: 
(€ 14.400,-/ € 3.600,-) x ( € 1.200,-/12) = 4 x € 100,- = €400,-  
 
De totale transitievergoeding bedraagt 
€ 10.800,- + € 400,- = €11.200,- 
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De wetswijziging heeft met name gevolgen voor werkgevers die veel 
gebruik maken van tijdelijke of flexibele arbeidscontracten. 
 
Antimisbruikbepaling 
Om premiemisbruik te voorkomen, komt er een antimisbruikbepaling. 
Deze houdt in dat alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-
premie moet worden toegepast als: 
 
• het dienstverband voor onbepaalde tijd binnen twee maanden na 
    aanvang van het dienstverband wordt beëindigd. Dit geldt zowel als 
    de werkgever als de werknemer gedurende deze twee maanden de 
    arbeidsovereenkomst beëindigt; 
 
• voor een werknemer 30% meer uren zijn verantwoord in de  
   loonaangifte ten opzichte van de overeengekomen arbeidsomvang in 
   de arbeidsovereenkomst (dit geldt alleen voor   
   arbeidsovereenkomsten met een overeengekomen arbeidsomvang    
   van minder dan 35 uur). In dat geval wordt er geacht geen sprake te 
   zijn geweest van een eenduidige arbeidsomvang; 
 
Gewijzigde sectorindeling 
Na inwerkingtreding van de WAB blijft de sectorindeling voorlopig 
bestaan voor wat betreft de vaststelling van de ZW-premie (Ziektewet) 
en WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). 
De indeling wordt echter wel aangepast. Zo kunnen 
uitzendondernemingen alleen nog worden ingedeeld in de sector 
uitzendbedrijven. Payrollondernemingen worden altijd ingedeeld 
in sector 45, zakelijke dienstverlening. 
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5.PREMIEDIFFERENTIATIE WW 
Voor 1 januari  2020 bestond de premie voor de Werkloosheidswet (WW) uit 
twee delen. Een AWF-premie (Algemeen Werkloosheidsfonds) en een 
sectorpremie, 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de sector waarin de werkgever bij het 
UWV is ingedeeld. 
Er zijn meer dan 65 sectoren die allemaal een verschillende sectorpremie 
hadden. Tussen de sectorpremies kunnen aanzienlijke verschillen zitten. 
 

WW-premie afhankelijk van soort arbeidsovereenkomst 
Met de invoering van de WAB wordt de WW-premie op geheel andere wijze 
vastgesteld. Met de WAB wordt de sectorpremie afgeschaft. De 
sectorpremie wordt 
samengevoegd met de AWF-premie tot een algemene premie. 
 
De hoogte van deze premie wordt afhankelijk naar de aard van de  
arbeidsovereenkomst: 
 
Werkgevers gaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vaste arbeidsomvang. 
 
Voor wie geldt de verlaagde WW-premie? 
• Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vaste arbeidsomvang. 
• Arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten in het kader van de bbl opleiding. 
• Jongeren tot 21 jaar die een bijbaan hebben voor gemiddeld 12 uur per 
week. 
 
Voor wie geldt de verhoogde WW-premie? 
• Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang. 
• Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zonder vaste arbeidsomvang 
   (oproepcontracten). 
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6. OVERGANGSRECHT 
Op 1 januari 2020 treden de payrollregels uit de WAB direct in werking. 
Bij iedere arbeidsverhouding die dan onder de definitie payrolling valt 
mag vanaf dan niet meer gebruik maken van de ‘flexibele’ 
uitzendregels.  
 
Zo komt het uitzendbeding direct te vervallen en moet op 1 januari 
2020 gelijk de volledige inlenersbeloning worden toegepast op alle 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Er gaat alleen overgangsrecht gelden 
voor de rechtspositie: een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is 
aangegaan vóór 1 januari 2020 en doorloopt tot na die datum, 
verandert niet ineens in een contract voor onbepaalde tijd. Er is een 
keuzemoment. 
 

VOORBEELD OVERGANGSRECHT 
Er wordt in Fase A een vijfde tijdelijke uitzendovereenkomst gesloten 
met een looptijd van 1 december 2019 tot 1 februari 2020. Als deze 
arbeidsverhouding onder payrolling blijkt te vallen, zou op 1 januari 
2020 eigenlijk de wettelijke ketenregeling gelden (maximaal drie 
tijdelijke contracten in drie jaar) en zou op die datum dus automatisch 
sprake zijn van een contract voor onbepaalde tijd.  
 
Vanwege het overgangsrecht wordt het contract echter gerespecteerd 
en heeft de werkgever op 1 februari 2020 een keuze: alleen als dan 
opnieuw een arbeidsovereenkomst wordt gesloten is sprake van een 
contract voor onbepaalde tijd.  
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Metafoor Onderwijs is dé specialist in het werven & selecteren, uitzenden 
en detacheren van ervaren en gekwalificeerde docenten.  

 

Bent u opzoek naar onderwijzend personeel?  
Maak dan nu een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. 

 

T: 0320 22 99 49 | E: Info@metafooronderwijs.nl | Metafooronderwijs.nl 
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