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Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid 

(WWZ) in 2015 lanceerde het kabinet al plannen voor alweer een nieuwe 

arbeidsrechtelijke wet die de arbeidsmarkt weer beter zou moeten gaan 

reguleren: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de Wab, die op 1 januari 2020 in 

werking treedt).

H
et doel van de WWZ in 2015 was tweeër-

lei. Enerzijds diende het ontslagrecht snel-

ler, makkelijker en goedkoper te worden. 

Anderzijds werd er gestreefd naar meer 

zekerheid voor f lexibele werknemers. 

Kortom, de WWZ diende om de kloof tussen “vast” en 

“fl ex” te verkleinen. Dit nu is maar zeer ten dele gelukt. En 

dat is dan weer de reden dat het kabinet komt met de Wab. 

Waarom kwam de WWZ er eigenlijk?
Vóór invoering van de WWZ bestond er een diversiteit 

aan proceduremogelijkheden om een einde te maken aan een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In teveel gevallen 

hing daarbij een ontslag – in de optiek van de wetgever – te 

zeer af van de individuele beoordeling van de kantonrechter, 

die vrijelijk kon beoordelen of er sprake was van de nood-

zaak om een einde te maken aan een dienstverband of niet. 

Werkgevers en werknemers wisten zo op voorhand niet waar 

ze aan toe waren, meende de wetgever, en daar wilde hij van af.

In de WWZ is dientengevolge een beperkt aantal specifi ek 

geduide ontslaggronden opgenomen, waarmee de wetgever 

het UWV en de kantonrechter heeft gedwongen alleen op 

basis van die gronden – en dan ook nog eens als die gronden 

in volle omvang van toepassing waren – een einde te kunnen 

maken aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De WWZ wilde ook een einde maken aan de diversiteit aan 

ontslagvergoedingen. Bijzondere gevallen daargelaten (een 

werkgever die ernstig verwijtbaar handelt ), heeft een werkne-

mer bij ontslag of een afl opend dienstverband onder de WWZ 

alleen maar, maar dan (althans na twee jaar dienstverband) 

altijd, aanspraak op de zogenaamde Transitievergoeding.

Ook de zogeheten Ketenregeling, d.w.z. het aantal arbeids-

overeenkomsten voor bepaalde tijd (de z.g. ‘schakels’) die 

een werkgever achter elkaar (de z.g. ‘keten’) mag aanbieden, 

zonder dat het noodzakelijk is naar de kantonrechter of het 

UWV te stappen om een arbeidsovereenkomst te beëindi-

gen, is onder de WWZ op de schop gegaan. Vóór invoering 

van de WWZ mocht je een periode van drie jaar benutten, 

waarbinnen je drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 

tijd mocht hebben (drie schakels in een keten van drie jaar), 

zonder dat je de verplichte route naar de kantonrechter of 

het UWV moest volgen. Na invoering van de WWZ is dit drie 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van 

twee jaar geworden. De WWZ heeft de keten dus ingekort.

Tenslotte heeft de wetgever in het kader van de WWZ 

gesleuteld aan de proeftijd (geen proeftijd meer bij een 

arbeidsovereenkomst voor zes maanden of minder en slechts 

een proeftijd van één maand bij een arbeidsovereenkomst 

die meer dan zes maanden, maar minder dan 24 maanden 

duurt). Bovendien heeft de wetgever drempels opgeworpen 

voor een werkgever om lichtvaardig een concurrentiebeding in 

een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd op te nemen.

Wat verandert er nou onder de Wab?
Allereerst heeft de Wab gesleuteld aan de hierboven 

genoemde beperkte hoeveelheid specifieke ontslaggron-

den, door een ontslaggrond toe te voegen. En wel een 

zodanige ontslaggrond dat de kantonrechter kan worden 

gevraagd een einde te maken aan een arbeidsovereen-

komst, als er meerdere gronden aan de orde zijn, maar die 

gronden niet allemaal even duidelijk of voldragen zijn. Dit 

wordt met een jargon woord ‘de cumulatiegrond’ genoemd.

Het wordt mogelijk voor de kantonrechter toch de arbeids-

overeenkomst te ontbinden als er nou niet een volstrekt duide-

lijk dossier van bijvoorbeeld een verstoorde verstandhouding of 

een volledig uitgekauwde situatie van disfunctioneren is, maar 

het, zoals in de praktijk vaak, door elkaar heen loopt: een beetje 

disfunctioneren en een beetje verstoorde verstandhouding.

Dit betekent tot op zekere hoogte dat een rechter na 1 janu-

ari 2020 weer een  arbeidsovereenkomst kan ontbinden als er 

een diffuse situatie is, maar de kantonrechter van mening is 

dat partijen sowieso niet langer tot elkaar veroordeeld moeten 

blijven. Hiermee keren we enigermate terug naar tijden vóór de 

WWZ. Wel is het zo dat als de kantonrechter op de cumulatie-

grond ontbindt, de vergoeding die een werkgever moet beta-

len kan oplopen tot 1,5 keer de reguliere Transitievergoeding. 

Het loont dus nog steeds om je dossiers op orde te hebben!

Ook aan de Transitievergoeding zelf heeft de Wab gesleu-

teld. Onder de WWZ ontstond er pas een aanspraak op een 

Transitievergoeding na twee jaar dienstverband. Als je dus na 1,5 

jaar moest wijken als werknemer had je geen recht op een ver-

goeding. Dit wordt onder de Wab afgeschaft. Een aanspraak ont-

staat meteen. Zelfs als een werknemer na één dag in de proeftijd 

wordt ontslagen bestaat er aanspraak op een transitievergoeding.

Heel hoog zal die uiteraard niet zijn, want de bereke-

ningsmethodiek van een transitievergoeding leert dat die 

gekoppeld is aan de duur van het dienstverband. Overigens 

wordt ook de hoogte van de vergoeding aangepast. Een 

werknemer krijgt in de Wab aanspraak op een derde 

bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Over onvol-

ledige dienstjaren (en zoals gezegd ook een dag is een 

onvolledig dienstjaar) moet naar rato worden afgerekend.

Met de Wab wordt wat de ketenregeling betreft weer 

teruggegrepen naar de oude termijn van drie jaar (en dus 

niet meer twee jaar, zoals onder de WWZ), waarbinnen 

een drietal arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd 

elkaar mogen opvolgen, voordat toegekomen wordt aan 

een situatie waarin je als werkgever een ontslagvergunning 

moet gaan vragen of een ontbindingsverzoek moet indie-

nen. Wél blijft het zo, zoals onder de WWZ al bekend, dat 

pas aan een nieuwe keten begonnen wordt als tussen twee 

schakels een periode van zes maanden of meer verstrijkt.

Oproepovereenkomst
Nieuw in de Wab is dat er aandacht wordt besteed aan 

de zogeheten oproepovereenkomst. Die wordt in de Wab heel 

nadrukkelijk in de wet geregeld. De wet leert dan dat – een en 

ander ter bescherming van de oproepingkracht – een werkgever 

de werknemer tenminste vier dagen van tevoren dient op te 

roepen. Als een eenmaal gedane oproep binnen vier dagen weer 

wordt ingetrokken, dan behoudt de oproepkracht zijn recht op 

loon voor de periode waarvoor hij was opgeroepen. Binnen de 

CAO kan overigens wel aan deze termijn worden gesleuteld.

Als een oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd, dient de 

werkgever de werknemer een aanbod voor een arbeidsovereen-

komst te doen voor een vast aantal uren, te weten het aantal uur 

dat een werknemer het jaar daarvoor gemiddeld heeft gewerkt. 

Een werknemer hoeft het aanbod natuurlijk – als hij liever fl exi-

bel blijft – niet te aanvaarden. Zolang de werkgever verzuimt 

dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op loon over 

het vermelde gemiddeld aantal uren van het voorafgaande jaar, 

ook al wordt hij daarvoor niet opgeroepen en werkt hij die niet.

De bescherming van (fl exibele) werknemers zien we ook 

terug in de wijze waarop de Wab Payrolling nader geregeld 

heeft. Ook de payrollovereenkomst wordt namelijk wettelijk 

vastgelegd. De mogelijkheden die een werkgever heeft in 

het kader van uitzendovereenkomsten wordt niet van toe-

passing verklaard voor payrollovereenkomsten. Daarnaast 

wordt in de Wet opgenomen dat de payrollwerknemer recht 

heeft op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaar-

den als eigen werknemers van de opdrachtgever. Ook krijgen 

payrollwerknemers recht op een adequate pensioenregeling.

Tenslotte wordt er door de Wab ook nog aan de WW gesleu-

teld. Om het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbe-

paalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker te maken (of het 

aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd minder 

aantrekkelijk te maken, het ligt er maar aan hoe je er naar wil 
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kijken!) is in de Wab een WW premiedifferentiatie tussen vaste 

en tijdelijke contracten opgenomen. Een werkgever betaalt een 

lagere WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbe-

paalde tijd en een (naar verwachting 2,5 tot 3 keer zo’n) hoge 

WW premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

De vraag of je als werkgever een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde of onbepaalde tijd aanbiedt, heeft steeds minder te 

maken met de vraag of iemand fl exibel moet blijven dan wel of 

je iemand na afl oop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd nog wel werk kan bieden, maar steeds meer met zorgvuldige 

calculatie. Het wordt meer kosten\baten i.p.v. kansen\risico’s.

Tot slot

Wat ik hierboven heb geschetst, is natuurlijk maar 

de Wab in vogelvlucht. De Wab zit verstopt in vele min of 

meer verborgen hoekjes. Toch wordt van werkgevers ver-

langd dat ze de implicatie van de wet begrijpen en daarop 

zo nodig anticiperen. Het zal ook de wijze waarop tegen 

ontslagdossiers aangekeken moet worden en – in het ver-

lengde daarvan – het krachtenveld van de onderhandelin-

gen bij beëindigingsovereenkomsten danig beïnvloeden.

Het is wellicht lastig altijd door de bomen het bos 

nog te zien. Als u een gids wenst, weet u me te vinden. 


