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Wet ArbeWet ArbeWet ArbeWet Arbeidsmarkt in Balans idsmarkt in Balans idsmarkt in Balans idsmarkt in Balans in ein ein ein een notendopen notendopen notendopen notendop    
 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet kan 

grote gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers. In dit document hebben we de meest 

relevante gevolgen van deze wet voor werkgevers op een rij gezet. Bij vragen nodigen we u graag uit 

contact op te nemen met de specialisten van ons kantoor. 

KetenbepalingKetenbepalingKetenbepalingKetenbepaling    

Vanaf 1 januari 2020 mogen er weer drie arbeidsovereenkomsten in drie jaar worden gegeven. 

Voor lopende contracten met een afloop na 1 januari 2020 mag de termijn van drie jaar ook worden 

opgevuld, mits het lopende contract nog niet het 3e contract is. 

TransitievergoedingTransitievergoedingTransitievergoedingTransitievergoeding    

Vanaf 1 januari 2020 is vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst  transitievergoeding 

verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op initiatief door de werkgever wordt beëindigd of niet 

wordt verlengd. De transitievergoeding bedraagt  1/3 maandloon per gewerkt jaar en wordt naar 

rato berekend. De extra verhoging voor oudere werknemers en werknemers langer dan 10 jaar in 

dienst komt te vervallen. 

WW premieWW premieWW premieWW premie    

Vanaf 1 januari 2020 komt de sectorpremie WW  te vervallen. Hiervoor in de plaats komt voor ALLE 

werkgevers dezelfde WW-premie. Deze premie wordt verdeeld in laag 2,94% en hoog 7,94%. 

Lage premie : Voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

met een vaste omvang. 

Hoge premie: Voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract wordt de hoge premie van 

toepassing. 

Er zijn twee situaties waarin de werkgever achteraf de lage premie moet herzien naar de hoge 

premie: 

• Een werknemer gaat binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit 

dienst. 

• Een werknemer krijgt in een kalender jaar meer dan 30% meer uren verloond dan in zijn 

arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor dat jaar. 

LoonstrookLoonstrookLoonstrookLoonstrook    

Op de loonstrook dient te worden vermeld of het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of 

onbepaalde tijd is en de vastgelegde contracturen. 

OproepkrachtenOproepkrachtenOproepkrachtenOproepkrachten    

Vanaf 1 januari 2020 dienen alle oproepkrachten die een jaar in dienst zijn een aanbod te krijgen 

voor een arbeidsovereenkomst op basis van het gemiddelde aantal uren. Oproepkracht kan hiervan 

afzien maar het is belangrijk om dit schriftelijk vast te leggen omdat werknemer nog tot 5 jaar na 

dato uren en bijbehorend loon kan claimen. Dit voorstel moet binnen 1 maand aangeboden worden. 

Oproepkracht moet minimaal vier dagen van te voren worden opgeroepen (mits de CAO hiervan 

afwijkt). Opzegtermijn voor werknemers bedraagt vier dagen, voor werkgevers blijft de geldende 

opzegtermijn van een maand van kracht. 


