
 
 
 
 
 
 
Beste opdrachtgever, 
 
Na diverse mailingen en een klantevent over de wijzigingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans sturen 
we hierbij nog  éénmaal de belangrijkste zaken en gevolgen hiervan.  
  
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
  
I. De nieuwe WW-premie maakt tijdelijke contracten duurder voor alle werkgevers en wordt voor 
iedereen gelijk 
De sectorfondspremies verdwijnen en worden samengevoegd met de WW-premie. Er komen twee 
verschillende WW-premies, één voor flexibele contracten (Flex 7,94%) en één voor vaste contracten, 
dus voor onbepaalde tijd (Vast 2,94%). 
  
II. De wijziging transitievergoeding betekent voor alle werkgevers dat de kosten voor de 
beëindiging van een dienstverband door de werkgever hoger worden  
De aanpassing van het recht op transitievergoeding raakt ook de inleners. Ook jullie werknemers 
hebben per 2020 vanaf dag 1 recht op transitievergoeding in plaats vanaf 2 jaar. Op dit punt is er 
geen verschil met de uitzendonderneming, contracten worden vanwege de transitievergoeding 
duurder ongeacht of deze in de uitzendbranche of rechtstreeks worden aangegaan. Onze 
brancheorganisatie  adviseert een percentage voor de transitievergoeding aan te houden van 2,78%. 
Houdt er rekening mee dat als contracten doorlopen in januari van 2020 medewerkers met 
terugwerkende kracht recht hebben op transitievergoeding. 
  
III. Whk-premielasten  
De wet heeft geen gevolgen voor de inleners en de Whk-premie. Voor de uitzendondernemingen die 
momenteel niet in sector 52 Uitzendbedrijven zijn ingedeeld heeft de Wab gevolgen omdat zij per 
2020 verplicht in sector 52 worden ingedeeld. Herenbos verloonde  al in sector 52 waardoor bij ons 
de stijging van deze premie in verhouding meevalt.  
  
Al met al voor iedereen veel veranderingen. Wij hebben de gevolgen voor de kostprijs van Herenbos 
meerdere keren doorgerekend om tot een zo goed en scherp mogelijk aanbod te komen voor 2020. 
De verhoging is beperkt gebleven maar toch zijn we genoodzaakt een stijging van 3,5% door te 
voeren. 
  
Wij kunnen nog altijd met het uitzendbeding flexibiliteit bieden, die een inlener zelf veel minder 
heeft; nemen nog altijd het ziekterisico over en wij beschikken over een groot apparaat om mensen 
te werven en selecteren en zo vraag en aanbod samen te brengen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Herenbos 


