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Inleiding

De in 2015 in twee fasen in werking getreden Wet werk en zekerheid 
(WWZ) wijzigde de regelgeving over flexibele arbeid en het ontslagrecht 
ingrijpend. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert de regel-
geving over flexibele arbeid en het ontslagrecht opnieuw en intro duceert 
WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. De WAB 
(Kamerstuk 35 074) wijzigt titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet 
allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), de Wet finan-
ciering sociale verzekeringen en enige andere wetten. De WAB wijzigt 
voorts de wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot 
de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstan-
digheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Staatsblad 2018,  234; 
hierna: Wet transitievergoeding), alhoewel deze laatste wet naar ver-
wachting pas deels op 1 januari 2020 (artikelen 7:673 en 7:673b BW) en 
deels op 1 april 2020 (artikel 7:673e BW) in werking treedt.

Het – toen nog – Wetsvoorstel werk en zekerheid werd op 29 november 
2013 aan de Tweede Kamer aangeboden en is op 18 februari 2014 door 
de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 
vervolgens op 10 juni 2014 aangenomen. De WWZ is gebaseerd op het 
sociaal akkoord Meer werk, meer zekerheid van 11 april 2013.

Het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans is op 7 november 2018 bij de 
Tweede Kamer ingediend. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel op 
5 februari 2019 aan. Thans is het wetsvoorstel aanhangig in de Eerste 
Kamer. Het wetsvoorstel is gebaseerd op het regeerakkoord Vertrouwen 
in de toekomst van 10 oktober 2017. Hieraan ging geen sociaal akkoord 
vooraf. Het 14 maanden durend overleg van sociale partners hierover 
strandde in september 2017, tijdens de kabinetsformatie van Rutte III.

Van 9 april 2018 tot 7 mei 2018 was het conceptwetsvoorstel arbeids-
markt in balans opengesteld voor internetconsultatie. Van de 278  ge -
publiceerde reacties maakten commentaren van sociale partners en 
een gezamenlijke notitie van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten 
Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) deel uit. 
Op 11 oktober 2018 heeft de Raad van State over het wets voorstel ge -
adviseerd (Kamerstukken II 2018/19, 35 074, nr. 4). Tijdens de parle-
mentaire behandeling van het wetsvoorstel hield de vaste commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, op 3 december 
2018, een rondetafelgesprek, waaraan  wetenschappers, juristen, sector-
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vertegenwoordigers en sociale partners deelnamen (Kamer stukken  II 
2018/19, 35 074, nr. 11).

De WAB treedt, in het geval het betreffende wetsvoorstel door de Eerste 
Kamer wordt aangenomen, naar verwachting op 1 januari 2020 in 
werking.

DOELSTELLINGEN EN INHOUD WAB

Het doel van de WAB is, aldus de Memorie van Toelichting 
(Kamerstukken II 2018/19, 35 074, nr. 3), de kosten- en risicoverschil-
len tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt 
gebruikt waar de aard van het werk daarom vraagt en niet alleen omdat 
het een kostenvoordeel oplevert. Negatieve effecten van specifieke vor-
men van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en 
afwenteling van kosten en risico’s, worden beperkt of beprijsd. Ook 
beoogt de WAB het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te 
maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op 
zekerheid ontstaat.

De WAB wijzigt, zoals vermeld, de regelgeving over flexibele arbeid en 
het ontslagrecht en introduceert WW-premiedifferentiatie naar de aard 
van het contract. De maatregelen rond flexibele arbeid hebben betrek-
king op: oproepovereenkomst, ketenbepaling en payroll. De aanpassin-
gen in het ontslagrecht betreffen: transitievergoeding, introductie van 
een cumulatiegrond en de mogelijkheid bij ontbinding op die grond aan 
de werknemer een extra vergoeding toe te kennen. Het oorspronkelij-
ke wetsvoorstel maakte het daarnaast mogelijk in bepaalde gevallen 
een verlenging van de huidige maximale proeftijd overeen te komen. 
Het door de Tweede Kamer aangenomen amendement Smeulders c.s. 
(Kamerstukken II 2018/19, 35 074, nr. 38) regelt dat deze verlenging 
van de maximale proeftijd wordt geschrapt. Deze aanpassing in het ont-
slagrecht maakt dus geen deel uit van het thans bij de Eerste Kamer aan-
hangige gewijzigd voorstel van wet (Kamerstukken 2018/19, 35 074, A).

Hierna volgt een beschrijving van de inhoud van een aantal geselecteerde 
artikel(led)en van titel 7.10 BW, die door de WAB en de Wet transitie-
vergoeding wijzigen of worden toegevoegd.
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FLEXIBELE ARBEID

Oproepovereenkomst

Art. 7:628a lid 2 BW: De werknemer hoeft niet aan een oproep 
gehoor te geven, indien de werkgever de 
tijdstippen waarop het werk moet worden 
verricht niet ten minste vier dagen van te -
voren schriftelijk of elektronisch aan de 
werknemer heeft medegedeeld.

Art. 7:628a lid 3 BW: Indien de werkgever bij de aanvang van het 
tijdstip van de arbeid de oproep geheel of 
gedeeltelijk intrekt of de tijdstippen wijzigt, 
heeft de werknemer recht op het loon waar-
op hij aanspraak zou hebben gehad indien 
hij het werk overeenkomstig die oproep zou 
hebben uitgevoerd.

Art. 7:628a lid 4 BW: Bovenvermelde termijn van vier dagen kan 
bij CAO of bij regeling door of namens een 
daartoe bevoegd bestuursorgaan worden 
verkort, mits deze niet korter is dan 24 uur. 

Art. 7:628a lid 5 BW: Steeds nadat een oproepovereenkomst 
twaalf maanden heeft geduurd, is de werk-
gever verplicht binnen een maand daarna 
schriftelijk of elektronisch een aanbod te 
doen voor een vaste arbeidsomvang, die ten 
minste gelijk is aan de gemiddelde omvang 
van de arbeid in die voorafgaande periode 
van twaalf maanden.

Art. 7:628a lid 8 BW: Gedurende de periode waarin de werkgever 
laatstgenoemde verplichting niet is nage-
komen, heeft de werknemer recht op loon 
over de arbeidsomvang, bedoeld in het vijf-
de lid. 

Art. 7:628a lid 11 BW: Bij CAO of bij regeling door of namens een 
daartoe bevoegd bestuursorgaan kan wor-
den bepaald dat art. 7:628a leden 2, 3 en 
5 BW niet van toepassing zijn voor bij die 
overeenkomst of regeling aangewezen func-
ties, die als gevolg van klimatologische of 
natuurlijke omstandigheden gedurende een 
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periode van ten hoogste negen maanden 
per jaar kunnen worden uitgeoefend en niet 
aansluitend door dezelfde werknemer kun-
nen worden verricht gedurende een periode 
van meer dan negen maanden per jaar. 

Art. 7:672 lid 5 BW: Indien geen vaste arbeidsomvang is over-
eengekomen, geldt voor de werknemer een 
verkorte opzegtermijn.

Ketenbepaling

Art. 7:668a lid 1a, lid 3 De duur van de keten van bepaalde tijd 
en lid 5 BW:  contracten is 36 maanden.
Art. 7:668a lid 14 BW: Op verzoek van de Stichting van de Arbeid 

kan de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de in lid 1 sub a en lid 1 
sub b vermelde tussenpoos van zes maan-
den verkorten tot maximaal drie maanden 
voor functies die gedurende een periode 
van maximaal negen maanden per jaar 
kunnen worden uitgeoefend en niet aan-
sluitend door dezelfde werknemer kunnen 
worden uitgeoefend gedurende een periode 
van meer dan negen maanden per jaar.

Art. 7:668a lid 15 BW: De ketenbepaling is niet van toepassing 
op een tijdelijke invalkracht in het primair 
onderwijs die wegens ziekte vervangt. 

Payroll

Art. 7:692 BW: De payrollovereenkomst is een uitzendover-
eenkomst, waarbij de overeenkomst van 
opdracht tussen de werkgever en de derde 
niet tot stand is gekomen in het kader van 
het samenbrengen van vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt en de werkgever alleen met 
toestemming van de derde bevoegd is de 
werknemer aan een ander ter beschikking 
te stellen.

Art. 7:692a lid 2 BW: Schriftelijk kan worden bedongen dat voor 
de eerste zes maanden van de payroll-
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overeenkomst ten nadele van de werknemer 
van art. 7:628 lid 1 BW wordt afgeweken, 
indien deze afwijking in de functie waarin 
de werknemer werkzaam is bij de onder-
neming waar de terbeschikkingstelling 
plaatsvindt, bestendig gebruik is of in deze 
afwijking is voorzien in de toepasselijke 
CAO of regeling door of namens een daar-
toe bevoegd bestuursorgaan. 

Art. 7:692a lid 3 BW: In geval van elkaar opvolgende payroll-
overeenkomsten als bedoeld in art. 7:668a 
BW kan laatstvermelde afwijking voor 
maximaal in totaal zes maanden worden 
overeengekomen. 

Art. 7:692a lid 5 BW: Afwijking van driekwartdwingend recht 
ten nadele van de werknemer is alleen 
mogelijk, voor zover hierin is voorzien in 
de CAO of regeling door of namens een 
daartoe bevoegd bestuursorgaan die van 
toepassing is op de onderneming waar de 
terbeschikkingstelling plaatsvindt, ten aan-
zien van de functie die door de werknemer 
wordt uitgeoefend. Dit geldt niet in het 
geval in de CAO van de payroll werkgever 
gebruikmaking van deze afwijking uit-
drukkelijk uitgesloten of beperkt is. 

ONTSLAGRECHT

Cumulatiegrond

Art. 7:669 lid 3 sub i BW: Een combinatie van omstandigheden 
genoemd in twee of meer van de  gronden, 
bedoeld in art. 7:669 lid 3 sub c t/m h BW, 
die zodanig is dat van de werkgever in 
redelijkheid niet kan worden gevergd de 
arbeidsovereenkomst te laten voortduren, 
is een redelijke grond voor ontslag. 

Art. 7:671b lid 8 BW: Indien de kantonrechter de arbeidsovereen-
komst op de bovenvermelde cumulatie-
grond ontbindt, kan hij aan de werknemer 
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een vergoeding toekennen van ten hoogste 
de helft van de transitievergoeding. 

Transitievergoeding

Art. 7:673 lid 1 BW: De werkgever is, ongeacht de duur van 
de arbeidsovereenkomst, een transitie-
vergoeding verschuldigd indien de arbeids-
overeenkomst op zijn initiatief eindigt of 
niet wordt voortgezet, dan wel indien de 
arbeidsovereenkomst op initiatief van de 
werknemer eindigt of niet wordt voortgezet 
vanwege ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van de werkgever.

Art. 7:673 lid 2 BW: De transitievergoeding is voor elk kalender-
jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft 
geduurd gelijk aan een derde van het loon 
per maand en een evenredig deel daarvan 
voor een periode dat de arbeidsovereen-
komst korter dan een kalenderjaar heeft 
geduurd. 

Art. 7:673b lid 1 BW: Bij CAO of regeling door of namens een 
daartoe bevoegd bestuursorgaan kan wor-
den bepaald dat de transitievergoeding niet 
is verschuldigd, indien:
a. de arbeidsovereenkomst is geëindigd of 

niet is voortgezet wegens omstandig-
heden als bedoeld in art. 7:669 lid 3 sub 
a BW; en

b. op grond van de collectieve arbeidsover-
eenkomst of regeling door of namens 
een daartoe bevoegd bestuursorgaan 
recht bestaat op een voorziening die 
bijdraagt aan het beperken van werk-
loosheid, op een redelijke financiële ver-
goeding, of op een combinatie daarvan.

Art. 7:673e BW: Het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen verstrekt een compensatie 
voor een door de werkgever verschuldig-
de transitievergoeding, indien de arbeids-
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overeenkomst na de periode, bedoeld in 
art. 7:670 lid 1 sub a en lid 11 BW, is beëin-
digd omdat de werknemer wegens ziekte 
niet meer in staat was de bedongen arbeid 
te verrichten of van rechtswege is geëindigd 
en de werknemer op dat tijdstip arbeidson-
geschikt was. Compensatie van de transitie-
vergoeding vindt eveneens plaats bij het 
eindigen van een arbeidsovereenkomst in 
verband met het vervallen van arbeids-
plaatsen als gevolg van de beëindiging van 
de werkzaamheden van de onderneming 
vanwege pensionering, ziekte of gebreken 
of overlijden van de werkgever, die minder 
dan een bij AMvB te bepalen aantal werk-
nemers in dienst had. De voorwaarden 
waaronder deze compensatie mogelijk is, en 
tot welk aantal werknemers de werk gever 
van de compensatie gebruik kan maken, 
worden uitgewerkt in een AMvB. 

WAADI

Zoals vermeld wijzigt de WAB niet alleen titel 7.10 BW, maar onder 
andere ook de WAADI. Zo volgt uit het nieuwe art. 8a WAADI dat 
payrollwerknemers recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de 
eigen werknemers van de inlener werkzaam in gelijke of gelijkwaardige 
functies. Dit geldt voor alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn 
op eigen werknemers van de inlener. Aldus heeft art. 8a WAADI een rui-
mer bereik dan art. 8 WAADI, welke bepaling geldt voor werknemers die 
anders dan in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld. Een 
ander belangrijk verschil met art. 8 WAADI is dat van art. 8a WAADI 
niet ten nadele van de payrollwerknemer kan worden afgeweken, ook 
niet bij CAO.

Art. 8a leden 4 t/m 8 WAADI bevat een aparte regeling voor pensioenen, 
die inhoudt dat payrollwerknemers niet recht hebben op exact hetzelfde 
pensioen als eigen werknemers, maar op een “adequate pensioen regeling”. 
Wanneer sprake is van een adequate pensioen regeling zal worden uitge-
werkt in het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
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Door de Tweede Kamer is de motie Van Weyenberg c.s. (Kamerstukken II 
2018/19, 35 074, nr. 44) aangenomen, die de regering verzoekt bij het 
uitwerken van de AMvB het voorkomen van concurrentie op arbeids-
voorwaarden en het zorgdragen voor een adequate pensioenregeling 
voorop te laten staan. In concreto wordt de regering met de motie 
verzocht ervoor te zorgen dat een payrollwerkgever bij de adequate 
pensioen regeling verplicht is om:

• ten minste de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland af te 
dragen;

• zorg te dragen voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen;
• geen wachttijd te hanteren.

INHOUD EN WERKWIJZE

Dit boek bevat de vanaf 1 januari 2019 geldende, geconsolideerde tekst 
van titel 7:10 BW. Daarnaast bevat deze uitgave de tekst van de artike-
len zoals deze na de inwerkingtreding van de WAB en de Wet transitie-
vergoeding luidt. Deze artikelen zijn van een grijs vlak voorzien en de 
gewijzigde artikel(led)en zijn vetgedrukt.

De tekst van de WAB is gebaseerd op het wetsvoorstel dat thans bij de 
Eerste Kamer aanhangig is (Kamerstuk 2018/19, 35 074, A). Dit wets-
voorstel wijkt af van het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel 
(Kamerstukken II 2018/19, 35 074, nr. 2). Dat oorspronkelijke wets-
voorstel is gewijzigd bij de nota van wijziging van 11 januari 2019 
(Kamerstukken II 2018/19, 35 074, nr. 10), de tweede nota van wijzi-
ging van 30 januari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35 074, nr. 35) 
en de derde nota van wijziging van 31 januari 2019 (Kamerstukken II 
2018/19, 35 074, nr. 37). Voorts is het oorspronkelijke wetsvoorstel gewij-
zigd door bovenvermeld amendement Smeulders c.s. (Kamerstukken II 
2018/19, 35 074, nr. 38).

Naast titel 7.10 BW is in dit boek het overgangsrecht van de WAB en 
van de Wet transitievergoeding opgenomen, alsmede een overzicht van 
de artikelen van titel 7.10 BW die door de WAB en de Wet transitie-
vergoeding wijzigen of worden toegevoegd.
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Voorts bevat dit boek de navolgende, thans geldende gedelegeerde 
regelgeving:

• Ontslagregeling;
• Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 

2015;
• Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeids-

ongeschiktheid 2015;
• Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV;
• Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en for-

mulier collectief ontslag;
• Regeling UWV ontslagprocedure;
• Reglement ontslagadviescommissie UWV 2015;
• Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding;
• Regeling looncomponenten en arbeidsduur;
• Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitie-

vergoeding;
• Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding 

kantonrechter;
• Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschik-

kingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart;
• Besluit overgangsrecht transitievergoeding.

Tot slot bevat dit boek de op 26 februari 2019 in de Staatscourant gepu-
bliceerde Regeling compensatie transitievergoeding. Deze regeling treedt 
op 1 april 2020 in werking.

Deze uitgave bevat niet de gedelegeerde regelgeving die als gevolg van 
de WAB is opgesteld of aangepast. Hiervan zijn thans alleen concept-
besluiten bekend. Dit betreft vijf conceptbesluiten en een concept van een 
ministeriële regeling, die van 12 november 2018 tot 10 december 2018 
zijn opengesteld voor internetconsultatie. Daarnaast is op dit moment 
een conceptbesluit in voorbereiding, waarin bovenvermelde verplichting 
tot het treffen van een adequate pensioenregeling voor payrollkrachten 
wordt opgenomen. Voor verdere informatie over voormelde gedelegeer-
de regelgeving verwijzen wij naar de brief van 8 februari 2019 van de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstukken II 
2018/19, 35 074, nr. 63).
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Deze uitgave biedt u de thans geldende tekst van titel 7.10 BW en van 
bovenvermelde gedelegeerde regelgeving en is daarmee direct bruikbaar. 
Tevens helpt dit boek u snel vertrouwd te raken met de WAB zoals deze zal 
luiden nadat deze ongewijzigd door de Eerste Kamer is  aangenomen. Een 
absolute must have voor eenieder die zich met arbeidsrecht bezighoudt.

Bij Boom juridisch verschenen eerder vijf drukken van de door ons 
samengestelde uitgave Wet werk en zekerheid, Geconsolideerde wet-
tekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving. 
Voor de WWZ verwijzen wij naar die eerdere uitgaven. Dit boek is een 
vervolg op die eerdere uitgaven.

De royalty’s komen, net zoals bij laatstgenoemde uitgaven over de WWZ, 
ten goede aan de Stichting Lawyers for Lawyers.

Rotterdam/Den Haag, 1 maart 2019

Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling Mr. M.J.M.T. (Max) Keulaerds
hoogleraar Arbeidsrecht, Erasmus 
School of Law, Rotterdam

advocaat, partner 
BarentsKrans, Den Haag


