
VS 2020 2019
1. Transitievergoeding

2. Ontslagrecht

Werknemers hebben recht op transitievergoeding wanneer zij 
minimaal 24 maanden in dienst zĳn en het dienstverband van 
rechtswege eindigt en niet wordt verlengd door de werkgever 
of als deze op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

3. Ketenregeling
Maximaal 3 tijdelijke contracten binnen 24 maanden. Na een 
onderbreking van 6 maanden begint de telling opnieuw

Ontslag is mogelijk door rechter o.b.v. één van onderstaande 
ontslaggronden:
a. Bedrijfseconomische redenen
b. Langdurige ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid
c. Frequent ziekteverzuim
d. Disfunctioneren
e. Verwijtbaar handelen
f. Gewetensbezwaren
g. Verstoorde arbeidsverhouding
h. Andere omstandigheden

5. Sociale Premies
De WW-premiedifferentiatie is afhankelijk van de sector waar 
een bedrijf is ingedeeld.

4. Oproepovereenkomst
Definitie: Oproepovereenkomst is geen juridisch begrip. 
Met deze term wordt vaak verwezen naar een nul-urencontract 
of een min-max-contract.
Verplichtingen:
• De werknemer heeft per oproep recht op tenminste 3 uur 
aaneengesloten werk of loon.
• Werknemers met een nul-urencontract moeten in beginsel 
komen werken als ze worden opgeroepen. Ook kan een 
werknemer het rechtsvermoeden uitspreken.

6. Payrolling
Definitie:
Uitzenden en payrollen zijn in juridische zin gelĳk. Payrolling 
is een vorm van uitzenden. Beide vormen van dienstverlening 
vallen onder de definitie uitzendovereenkomst.
Regels:
Voor payrollen gelden de regels uit de CAO voor Uitzend- 
krachten, voor wat betreft de rechtspositie en arbeidsvoor-
waarden van werknemers.

1. Transitievergoeding

2. Ontslagrecht

Werknemers hebben vanaf de eerste dag recht op een transitie-
vergoeding als het dienstverband van rechtswege eindigt en 
niet wordt verlengd door de werkgever of wanneer het dienst-
verband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. 

3. Ketenregeling
Maximaal 3 tijdelijke contracten binnen 36 maanden. Na een 
onderbreking van 6 maanden begint de telling opnieuw

Ontslag is mogelijk door rechter o.b.v. één van onderstaande 
ontslaggronden OF een combinatie zie i:
a. Bedrijfseconomische redenen
b. Langdurige ziekte/ arbeidsongeschiktheid
c. Frequent ziekteverzuim
d. Disfunctioneren
e. Verwijtbaar handelen
f. Gewetensbezwaren
g. Verstoorde arbeidsverhouding
h. Andere omstandigheden
i. Cumulatiegrond: combinatie van ontslaggronden

5. Sociale Premies
Het type contract is leidend voor de WW-premiedifferentiatie. 
Het verschil tussen vast en flex verschilt 5%. Waarbij vaste 
contracten de laagste premie krijgen.

4. Oproepovereenkomst
Definitie: Er wordt een nieuwe definitie ingevoerd, de over- 
eenkomst waarbij:
1. Er geen arbeidsomvang is vastgelegd als één aantal uren 
per tijdseenheid; en/of 
2. De loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten.
Verplichtingen:
• De werknemer heeft per oproep recht op tenminste 3 uur 
aaneengesloten werk of loon.
• Als de gedane oproep binnen vier dagen wordt ingetrokken, 
dan behoudt de werknemer recht op loon over de periode 
waarvoor de oproep was.
• Na 12 maanden moet de werkgever een aanbod doen voor 
een arbeidsovereenkomst met het gemiddelde aantal uren 
dat het jaar ervoor is gewerkt.

6. Payrolling
Definitie:
Er is een wettelĳk onderscheid tussen uitzenden en payrol-
len. De definitie van de uitzendovereenkomst blijft hetzelfde, 
maar in de wet wordt daaraan een bijzondere variant toege-
voegd: de payrollovereenkomst.
Regels:
Werknemers met een payrollovereenkomst krĳgen dezelf-
de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers 
die in dienst zĳn bij de inlener zelf. Met uitzondering van het 
pensioen waar een eigen regeling voor gaat gelden per 2021. 
In 2020 blijft StiPP nog leidend voor de payrollmedewerkers.

boulder
DETACHERING

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS 
WAT ZĲN DE 
VERANDERINGEN

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een uitgebreid pakket maatregelen die de kloof tussen vast werk en 
flexwerk moet verkleinen. Wat gaat er veranderen per 1 januari 2020 ten opzichte van de huidige situatie:

Voor meer informatie of een gratis adviesgesprek op maat over de impact hiervan op úw organisatie; neem contact op met info@boulder.nl


