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Programma

• Wijzigingen arbeidsrecht

• Premiedifferentiatie WW



WAB

• Verruiming  contractenreeks

• Oproepovereenkomst

• Cumulatiegrond

• Transitievergoeding



Verruiming contractenreeks

• Nu: 3 x 2 x 6

• 2020: 3 x 3 x 6

• Directe werking (dus geen overgangsrecht)

• Uitzondering op ketenregeling

• voor invalkrachten in  primair onderwijs, die invallen 
wegens ziekte

• Seizoenswerk – tussenpoos naar 3 mnd. (mits CAO)



Verruiming contractenreeks

Voorbeeld 1: eindigt AOK 3 van rechtswege?

• AOK 1: 1 april 2018 tot 1 oktober 2018 (6 maanden)

• AOK 2: 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 (1 jaar)

• AOK 3: 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 (1 jaar)

• JA 
Op 1 april 2020 zal deze keten de 2 jaarstermijn overschrijden. Dit moment ligt 
echter na 1 januari 2020 waardoor het nieuwe recht op deze keten van 
toepassing is. AOK 3 eindigt van rechtswege op 1 oktober 2020.



Verruiming contractenreeks

Voorbeeld 2: eindigt AOK 3 van rechtswege?

• AOK 1: 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018

• AOK 2: 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019

• AOK 3: 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020

• NEE
Op 1 oktober 2019 overschrijdt de AOK de 2 jaarstermijn. Deze datum ligt 
nog voor 1 januari 2020, waarvoor hierop nog het huidige recht van 
toepassing is. Dit betekent dat op 1 oktober 2019 een contract voor 
onbepaalde tijd ontstaat.



Verruiming contractenreeks

Voorbeeld 3: kan de 2e AOK verlengd worden?

• AOK 1: 1 november 2017 tot 1 november 2018

• AOK 2: 1 november 2018 tot 1 november 2019

• NEE
Bij verlenging van het contract op 1 november 2019 zal er een AOK OT 
ontstaan (oude regime). 

• Oplossing: een AOK aanbieden die ingaat per 1 januari 2020



Oproepovereenkomst
Definitie (artikel 7:628a lid 9 BW nieuw):

De omvang van de arbeid is niet vastgelegd als één aantal uren per 
tijdseenheid van 

• ten hoogste een maand; of

• ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer 
gelijkmatig is gespreid over die tijdseenheid; of 

• de werknemer geen recht heeft op het naar tijdsruimte vastgestelde 
loon (artikel 7: 628 lid 5 of 7) als hij niet gewerkt heeft (ULV)

• Min-maxcontract?



Oproepovereenkomst

• Verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten verdwijnt

• Oproep moet minstens 4 dagen van tevoren schriftelijk of 
elektronisch plaatsvinden

• Termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 24 uur

• Behoud recht op loon voor oproepkrachten als werk wordt afgezegd 
of tijdstippen wijzigen (minimaal 3 uur uitbetalen per oproep)

• Na 12 maanden aanbod voor urenomvang, dat minimaal gelijk is aan 
gemiddelde urenomvang per maand in voorafgaande jaar

• schriftelijk of elektronisch aanbod binnen één maand 

• aanvaardingstermijn werknemer ten minste één maand

• Geen aanbod dan recht op loon over gemiddeld urenaantal



Aanpassing ontslagrecht

Extra ontslaggrond

• Meerdere halve gronden c t/m h 
combineren tot cumulatiegrond  i 

• Maximale vergoeding: 

• ‘reguliere’ transitievergoeding (1)
+

• 0,5 TV o.g.v. i-grond (0,5)
+

• eventueel billijke vergoeding



Aanpassing  transitievergoeding

• Opbouw transitievergoeding vanaf eerste dag met formule, 
gebaseerd op 1/3  maandsalaris per dienstjaar, geen 
afronding meer op halve dienstjaren

• Recht op transitievergoeding ook bij opzegging in proeftijd

• Na 10 jaar geen verhoogde opbouw, dus 1/3 maandsalaris 
per dienstjaar over totale dienstverband

• Per 1 januari 2020 geen 50+  regeling meer en geen 
overbruggingsregeling  transitievergoeding



Compensatie transitievergoeding

• Inwerkingtreding: 1 april 2020 

• Bij einde AOK wegens ziekte, na einde 
loondoorbetalingsverplichting 

• Betaalde TV wegens ziekte vanaf 1 juli 2015

• Elektronische aanvraag vergoeding bij UWV 

• Aanvraagtermijn: 

• nieuwe gevallen - binnen 6 maanden na dag van betaling 

• oude gevallen - vóór 1 oktober 2020



Premiedifferentiatie WW

• Vanaf 2020 vervalt de sectorindeling voor wat betreft de WW-premie

• Nieuwe WW-premie met hoge en lage premie (5% verschil)

• lage premie: 2,94%

• hoge premie: 7,94%

• Hoofdregel: een lage premie voor werknemers met een schriftelijke AOK voor 
onbepaalde tijd, tenzij sprake is van een oproepovereenkomst. 

Wat kan werkgever doen?

• Overwegen om een AOK voor onbepaalde tijd aan te bieden met een vast 
aantal uren en een vast loon



Wanneer lage WW-premie?

• De werkgever betaalt de lage WW-premie voor werknemers met een 
schriftelijke AOK voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.

De lage WW-premie geldt ook als:

• De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per vier weken) of 52 
uur (per kalendermaand) verloond heeft gekregen

• De werkgever een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende 
Leerweg (BBL) volgt

• De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, 
WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager



Herziening lage premie

De lage premie wordt herzien als weliswaar sprake was 

van een AOK OT (dat geen oproepcontract was), maar: 

• De AOK uiterlijk binnen 2 maanden eindigt

• reden beëindiging niet relevant

• Binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren extra 

verloond is dan in de AOK overeengekomen

• dit geldt niet als in de AOK een urenomvang van 35 

of meer per week is overeengekomen



Dank voor jullie aandacht!


