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MEMORANDUM  

  

Datum: December 2019 

Van: Vestius Advocaten  

Betreft: HR wetswijzigingen 2020 

  

 

Wet Arbeidsmarkt in Balans (‘WAB’) 2020 

 

Op 1 januari 2020 treedt de WAB in werking. Op hoofdlijnen de wijzigingen: 

 

1. Verruiming ketenregeling (art. 7:668a BW)  

• Wat betreft de ketenregeling wordt weer teruggegaan naar de situatie 

van vóór de invoering van de WWZ. Dit betekent dat de periode waarna 

elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor 

onbepaalde tijd wordt verruimd van twee naar drie jaar.   

• De tussenperiode voor het doorbreken van een keten blijft onveranderd: 

zes maanden. Dit kan bij CAO echter worden teruggebracht naar drie 

maanden als de aard van het werk daar naar vraagt (bijv. bij 

seizoensgebonden arbeid).  

• De nieuwe ketenregeling geldt direct vanaf het moment van invoering 

van de WAB. De regeling kent geen overgangsrecht. Een 

arbeidsovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2020, maar die na deze 

datum de duur van twee jaar overschrijdt blijft dus een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (uitgaande van maximaal het 

derde contract). 

 

2. Transitievergoeding (art. 7:673 BW) 

• Werknemers hebben voortaan recht op de wettelijke transitievergoeding 

vanaf dag 1, in plaats van na 2 jaar. 

• Daarnaast zal de opbouw van de transitievergoeding worden verlaagd 

naar een derde maandsalaris voor elk jaar dienstverband. De verhoogde 
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opbouw voor dienstverbanden van langer dan tien jaar en/of de 50+ 

werknemers komen te vervallen. 

 

3. Uitzonderingen transitievergoeding kleine werkgevers  

Vanaf 1 januari 2020 komt de Overbruggingsregeling 

Transitievergoeding voor kleine werkgevers (<25 werknemers) in een 

slechte financiële situatie te vervallen. Daarvoor in de plaats komen twee 

andere compensatieregelingen: 

 

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging 

Indien een kleine werkgever overgaat tot ontslag(en) als gevolg van 

bedrijfsbeëindiging wegens het bereiken van de pensioenleeftijd, ziekte 

of overlijden, wordt de transitievegroeding gecompenseerd vanaf 1 

januari 2020.  

 

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte 

- Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de 

transitievergoeding die betaald moet worden bij het ontslag van 

langdurig zieke werknemers. 

- De regeling heeft terugwerkende kracht vanaf 2015. Aanvragen voor 

compensatie van vergoedingen betaald zijn tussen 1 juli 2015 en 31 

maart 2020 moeten tussen 1 april 2020 en uiterlijk 1 oktober 2020 zijn 

ingediend.  

 

4. Introductie van de i-grond (art. 7:669/671b BW) 

• De i-grond wordt geïntroduceerd als nieuwe ontslaggrond; als meerdere 

ontslaggronden gelegen in de persoon van de werknemer afzonderlijk 

niet voldragen zijn, maar tezamen genomen wel, dan kan de cumulatie 

van die gronden samen een voldragen i-grond voor ontslag opleveren.  

• Indien de rechter overgaat tot ontbinding op de i-grond, dan kan een 

aanvullende vergoeding worden toegekend van maximaal 50% van 

transitievergoeding, bovenop de transitievergoeding (en eventueel een 

billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever).  
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5. Payrolling (art. 7:692(a) BW) 

• Er komt een wettelijke definitie van het begrip payrolling: dit is de 

uitzendovereenkomst zonder allocatiefunctie waarbij de uitlenende 

werkgever alleen met toestemming van de inlenende derde bevoegd is 

de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.  

• Payrollers krijgen dezelfde rechtspositie en hebben recht op tenminste 

dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers werkzaam in gelijke of 

gelijkwaardige functies in dienst van de inlenende derde. 

• Voor wat betreft het pensioen krijgen payrollwerkgevers vanaf 1 januari 

2021 de keuze om aan te sluiten bij de pensioenregeling van de 

inlenende derde óf om een eigen pensioenregeling in te richten die aan 

diverse voorwaarden moet voldoen.  

 

6. Oproepovereenkomst (art. 7:628a BW) 

Het ondergaande geldt voor nulurencontracten, min-max-contracten en 

uitzendovereenkomsten zonder vaste arbeidsomvang of waarbij de 

loondoorbetaling is uitgesloten. Consignatie, bereikbaarheidsdiensten en 

aanwezigheidsdiensten vallen niet onder het begrip 

oproepovereenkomst. 

 

• Voor alle oproepcontracten zal een minimumduur van 3 uur per oproep 

gaan gelden.  

• De oproeptermijn wordt vier (kalender)dagen. Een oproep op kortere 

termijn mag door de oproepkracht worden geweigerd.  

• Bij wijziging of intrekking van de oproep door de werkgever binnen vier 

dagen voor de oproep is de werkgever verplicht om het loon door te 

betalen dat de oproepkracht zou hebben verdiend als hij wel gewerkt. 

• De werkgever is verplicht om (steeds) na twaalf maanden een aanbod 

te doen voor een vaste arbeidsomvang gelijk aan de gemiddelde 

arbeidsomvang in de voorafgaande twaalf maanden. Schending van deze 

verplichting leidt tot loonvordering over die gemiddelde arbeidsomvang. 

 

NB Indien een werknemer in januari 2020 al 12 maanden of langer 

werkzaam is op basis van een oproepcontract, dan dient de werknemer 
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uiterlijk op 31 januari 2020 een aanbod te krijgen voor een vaste 

urenomvang. De werknemer mag het aanbod ook weigeren, in dat geval 

blijft hij werkzaam op basis van het oproepcontract.  

 

7. WW-premie differentiatie 

• De sectorindeling van bedrijven vervalt voor de WW. Voor de ZW/WGA 

blijft deze voorlopig bestaan.  

• De hoogte van de WW-premie wordt voortaan bepaald door het soort 

contract dat de werknemer heeft. Werkgevers moeten een aanzienlijk 

hoger percentage aan WW-premie gaan betalen voor werknemers met 

tijdelijke contracten. Dit percentage wordt 7,7%. Voor 

arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (schriftelijk bevestigd door 

beide partijen) en een vast aantal uren, geldt een premie van 2,7%. 

Jongeren tot 21 jaar die niet meer dan twaalf uur per week werken en 

werknemers die een beroepspraktijkopleiding volgen vallen onder het 

lage WW-tarief.  

 

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) 

Per 1 juli 2020 kunnen partners, na het geboorteverlof van een week, tot vijf 

weken aanvullend geboorteverlof opnemen binnen de eerste zes maanden na 

de geboorte van het kind. Gedurende deze 5 weken heeft de werknemer recht 

op doorbetaling van maximaal 70% van het maximum dagloon. Deze 

verlofweken worden betaald door UWV.  

 

Wijzigingen salarisspecificatie 

Per 1 januari 2020 zal op de salarisspecificatie moeten worden vermeld of het 

dienstverband gebaseerd is op een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd of op een oproepovereenkomst.  

 

Verlichting van de verplichtingen bij ziekte  

• Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. De werknemer krijgt 

zelf een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten 

om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten. 

• Per 1 januari 2020 is het voor mkb-werkgevers mogelijk om te kiezen 

voor een verzuim-ontzorg-verzekering.  
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• Het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie wordt per 1 

januari 2021 leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal 

straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch 

advies van de bedrijfsarts volgen. 

 

Vervanging Wet DBA  

• Het handhavingsmoratorium wordt verlengd tot 1 januari 2021.  

• De mogelijkheden tot handhaving gedurende het moratorium wordt 

echter per 1 januari 2020 vergroot. De Belastingdienst kan voortaan ook 

handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de 

Belastingdienst niet of in onvoldoende mate binnen een redelijke termijn 

opvolgen.  

• Andere maatregelen t.a.v. de arbeidsrelaties van zzp’ers moeten ingaan 

per 1 januari 2021, maar oogsten op dit moment nog veel kritiek. 

 

Verruiming Werkkostenregeling (WKR) 

• Het percentage wordt per 1 januari 2020 verhoogd van 1,2 % naar 1,7% 

voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Voor het bedrag 

boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. De bedoeling 

hiervan is dat met name het mkb hier voordeel van zal hebben.  

• De kosten voor een VOG-aanvraag worden vrijgesteld van de WKR.  

 

Pensioendatum  

De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 gefixeerd op 66 jaar en 4 maanden. Na 

2021 zal de AOW-leeftijd weer stijgen, maar minder snel dan vóór het 

pensioenakkoord.  

 

Fiets van de zaak eenvoudiger, elektrische auto duurder 

• Vanaf 1 januari 2020 wordt het eenvoudiger om een 'fiets van de zaak' 

te rijden. Werknemers die van hun werkgever een fiets ter beschikking 

krijgen, hoeven daarover jaarlijks slechts 7% bijtelling te betalen. Dat 

kan dan ook een duurdere elektrische (lease-)fiets zijn. Werknemers 

hoeven geen ingewikkelde administratie meer bij te houden voor 

gereden privékilometers. 
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• De bijtelling voor elektrische auto’s gaat omhoog naar 8%, mits de 

cataloguswaarde van de auto niet hoger is dan 45.000 euro. Voor alle 

andere auto’s blijft de bijtelling 22 procent. 

 

RI&E en beroepsziekten 

De werkgever heeft een verplichting om gezondheids- en veiligheidsrisico’s te 

inventariseren, hiervoor maatregelen te treffen en deze te evalueren. Het 

kabinet gaat meer inzetten op naleving van deze verplichtingen. Daarnaast 

heeft het kabinet een commissie ingesteld die gaat adviseren over het 

efficiënter maken van schadeafhandelingen van beroepsziekten.  

 

Verplicht rookbeleid 

Vanaf 2020 zijn organisaties verplicht om HR-beleid te voeren dat bedoeld is 

om de organisatie rookvrij te krijgen. Bedrijfsartsen nemen rookgedrag mee 

in elk contact en zullen roken ontmoedigen door tools aan te bieden om te 

stoppen met roken.  

 

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 

Vanaf 2020 is de tegemoetkoming voor werkgevers per werknemer met een 

uurloon tussen de 100 en 125% van het minimumloon EUR 0,51 per uur en 

maximaal EUR 1.000 per kalenderjaar. Het hoge tarief wordt hiermee 

gehalveerd. Ook wordt het Jeugd-LIV met ingang van 2020 gehalveerd en met 

ingang van 2024 afgeschaft.  

 

Invoering herziene detacheringsrichtlijn 

Uiterlijk 30 juli 2020 wordt de herziene detacheringsrichtlijn ingevoerd. Het 

doel van de richtlijn is een nieuwe en betere balans vinden tussen enerzijds 

het bevorderen van het vrij verkeer van diensten in de EU en anderzijds de 

bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers.  


