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Aantrekkelijker om AOW’er in dienst te nemen of in dienst te 
houden 
Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te nemen 
of te houden. De loondoorbetaling bij ziekte wordt vanaf 2016 beperkt op slechts 6 weken in plaats 
van 104 weken. 

De loondoorbetaling bij ziekte is nu voor veel werkgevers nog een hinderpaal om gepensioneerden in 
dienst te nemen of te houden. Veel werkgevers zijn zich momenteel niet bewust van de risico’s van het in 
dienst nemen van AOW’ers. Ook werkgevers die werken met oproepcontracten of nul-urencontracten 
beseffen niet dat ze gehouden kunnen worden om de pensioengerechtigde 104 weken bij ziekte door te 
betalen. Wanneer werkgevers deze risico’s willen beperken, dienen ze te werken met een uitzendbureau of 
zich aan te sluiten bij een speciale ‘doorwerkcao’. Het komt ook voor dat de pensioengerechtigde als zzp’er 
ingehuurd wordt, maar de Belastingdienst is steeds kritischer op schijnzelfstandigheid. Dergelijke 
constructies zijn straks ook niet meer nodig. Ze kunnen op een gewoon arbeidscontract blijven 
doorwerken. Werkgevers hoeven een gepensioneerde vanaf 2016 nog maar zes weken het loon door te 
betalen als ze ziek worden in plaats van 104 weken. 

Een voordeel van het in dienst houden van de pensioengerechtigde is dat de kennis en ervaring niet 
verloren gaat. De FNV is geen voorstander van deze plannen kijkend naar de jeugdwerkloosheid. Het is 
juist belangrijk om plaats te maken voor jongeren. Om verdringing te voorkomen worden werkgevers 
verplicht doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. 

Verder is een werkgever straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te 
werken uren uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van andere werknemers. Zij hebben immers 
AOW- inkomsten en zijn niet volledig afhankelijk voor hun levensonderhoud van het loon dat zij verdienen 
uit hun werk. Gepensioneerden willen graag flexibiliteit en zijn meestal niet op zoek naar een volledige 
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baan, omdat ze al een inkomen hebben. In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever 
het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen 
en er geen transitievergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt 
genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels. 

NAAR BOVEN 

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Modernisering 
regelingen voor verlof en arbeidstijden 
Het heeft drie jaar geduurd, maar op 14 oktober jl. heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid 
ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister 
Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 

Met dit wetsvoorstel wordt het combineren van werk en zorg gemakkelijker. Steeds meer mensen hebben 
immers zorgtaken. Nu gaan nog te veel werknemers minder uren werken omdat zij hun zorgtaken niet 
goed kunnen afstemmen op het werk. Sommigen stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast 
en melden zich ziek. Vooral vrouwen zijn daardoor nog te vaak economisch niet zelfstandig, wat vooral bij 
echtscheiding tot problemen kan leiden. De maatregelen wijzigen de Wet arbeid en zorg en de Wet 
aanpassing arbeidsduur en zijn een aanvulling op de afspraken die nu al op de werkvloer en binnen 
gezinnen worden gemaakt. 

Het gaat onder meer over de overdracht van het bevallingsverlof van de moeder aan de partner als zij 
overlijdt bij de geboorte van het kind. Zo is de pasgeborene verzekerd van de zorg van een ouder in de 
eerste levensperiode. Een andere maatregel uit het wetsvoorstel is de verlenging van het bevallingsverlof 
van de moeder bij langdurige ziekenhuisopname van een pasgeboren kind. Zij krijgt de gelegenheid haar 
kind tien weken thuis te verzorgen. Het huidige zwangerschap- en bevallingsverlof van 16 weken is in 
dergelijke gevallen niet afdoende om een volledig herstel van de moeder te garanderen. 

Verder regelt het wetsvoorstel dat partners een onvoorwaardelijk recht krijgen op drie dagen opname van 
ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee krijgen zij –naast het huidige kraamverlof van 
twee dagen- meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met het kind. Een andere 
maatregel is dat kort- en langdurend zorgverlof voortaan kan worden opgenomen als men zorgt voor een 
huisgenoot, tweedegraads familielid of iemand anders met wie men een sociale relatie heeft. Op dit 
moment kan men alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder. 

Ook mogen werknemers volgens het wetsvoorstel elk jaar vragen om een andere arbeidsduur, 
bijvoorbeeld het aantal dagen dat per week wordt gewerkt. Tot nu toe kon dat maar één keer per twee jaar. 

De maatregelen uit de Wet Arbeid en zorg 

• Vergroting gebruiksmogelijkheden van het ouderschapsverlof door:  
o Onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname voor vaders bij geboorte kind; 
o Het laten vervallen van de wettelijke bepalingen aan de wijze van aanvraag en 
o Het laten vervallen van de eis dat men één jaar in dienst moet zijn bij de werkgever. 

• Flexibilisering van het pleegzorg- en adoptieverlof door:  
o Het toevoegen van de mogelijkheid dat de werknemer het verlof in overleg met de 

werkgever gespreid kan opnemen (is nu vier weken aaneengesloten); 
o Verruiming van opnametermijn van 18 naar 26 weken rond opname van het kind. 

• Flexibilisering van de opname van langdurend zorgverlof door het laten vervallen van de wettelijke 
beperkingen voor de wijze van aanvraag; 

• Uitbreiding van de werkingssfeer van het kort- en langdurend zorgverlof naar werknemers die zorgen 
voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale 
omgeving; 

• Uitbreiding langdurig zorgverlof: noodzakelijke zorg ingeval van ziekte en hulpbehoevendheid; 
• Uitbreiding van het bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na geboorte langdurig in het 

ziekenhuis moet worden opgenomen (’couveusekinderen’); 
• Overdracht bevallingsverlof in geval van overlijden moeder; 
• Verheldering van de werkingssfeer van het calamiteiten- en kortverzuimverlof door toevoeging van 

het criterium ‘onvoorziene omstandigheden’ als grondslag van verlof en explicitering van 
ziekenhuisbezoek door de werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische 
zorg. 

Flexibilisering van de Wet aanpassing arbeidsduur 
Wijzigingen van de Wet aanpassing arbeidsduur zijn: 

• Verkorten van de termijn waarop een nieuwe aanvraag tot aanpassing van de contractuele 



arbeidsduur kan worden gedaan van twee naar één jaar; 
• Introductie van de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden (zoals een plotseling zieke 

partner) af te wijken van de procedurele bepalingen, bijvoorbeeld de aanvraagtermijn. 

NAAR BOVEN 

Top vijf gevaarlijke beroepen 
Metselaars, timmerlieden, schilders en mensen met andere beroepen in de bouw lopen het meeste 
risico op een ernstig ongeluk op de werkvloer. Dat blijkt uit informatie van het RIVM gebaseerd op 
onderzoek door de inspectie van SZW. 
Per jaar krijgen ongeveer 230.000 mensen een ongeluk op het werk. Daarvan is circa 1 procent zo ernstig 
dat ze moeten worden gemeld bij de Inspectie SZW. Dat houdt in dat iemand voor langere tijd niet kan 
werken. In sommige beroepsgroepen hebben werknemers meer kans op een ernstig ongeluk. 

Top vijf 
De top vijf van gevaarlijke beroepen in Nederland is als volgt: 

1. Metselaars, timmerlieden, schilders en andere beroepen in de bouw 
2. Elektromonteurs en reparateurs van elektrische apparaten 
3. Loodgieters, lassers, fitters, plaat- en constructiewerkers 
4. Laders en lossers, inpakkers, grondwerk- en kraanmachinisten 
5. Vrachtwagenchauffeurs 

De top vijf is gebaseerd op cijfers uit de Storybuilder van het RIVM. Dat is een database met informatie 
over ruim 25.000 ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Deze cijfers zijn gecombineerd met 
onderzoeksgegevens over de blootstelling van Nederlandse medewerkers aan ruim 60 verschillende 
soorten gevaren op de werkvloer. Bijvoorbeeld ‘contact met de bewegende delen van een machine’, vallen 
van een steiger, ‘vallende objecten uit kranen’ of ‘contact met elektriciteit’. In een steekproef van 30.000 
mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking is gekeken aan welke gevaren zij blootstaan op het werk. 
Uit combinatie van deze data is te berekenen welke risico zij lopen op een dodelijk ongeval, een ongeval 
met blijvend letsel of een ongeval met tijdelijk (herstelbaar) letsel. Het onderzoek vergelijkt de cijfers die het 
risico op een bepaald ongeluk voorspellen met actuele gegevens over daadwerkelijke ongevallen. 

Leren van ongevallen 

Veiligheidskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten kunnen Storybuilder gebruiken om te 
leren van ongevallen. Dit kan helpen bij het opstellen van inspecties en het uitvoeren van verbeteringen 
om arbeidsongevallen te voorkomen. Voor alle type ongevallen zijn zogenaamde factsheets opgesteld, die 
aangeven hoeveel ongevallen er plaats vinden, en hoe ernstig deze zijn. Daarnaast geven ze informatie 
over directe oorzaken (bijvoorbeeld voetganger was onzichtbaar voor bestuurder) en achterliggende 
oorzaken die teruggevoerd kunnen worden naar taken van het management (bijvoorbeeld zorgen voor een 
voetgangersgebied waarin geen voertuigen kunnen komen). 

Via www.rivm.nl/veiligwerken is het mogelijk Storybuilder te downloaden. 
NAAR BOVEN 

Bijstand en pensioen 
Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij met een voorstel komt om in 
de wet Werk en bijstand te regelen dat gemeenten mensen die een beroep op de bijstand doen, niet 
mogen dwingen hun pensioen voor de pensioengerechtigde leeftijd in te laten gaan, om zodoende 
de uitkering te kunnen verrekenen met dit pensioeninkomen. 

Staatssecretaris Klijnsma zal gemeenten oproepen, om vooruitlopend op deze wetswijziging, 
bijstandsgerechtigden niet te verplichten hun 2e pijler pensioen vervroegd in te laten gaan. 

NAAR BOVEN 

Grote groei poliklinieken voor zieken zonder diagnose 
Bij ongeveer een derde van alle bezoeken aan huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen is het niet 
duidelijk waarom de patiënt zich ziek voelt. Dit wordt Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 
Klachten (OLK) genoemd. OLK kan in allerlei vormen voorkomen bijvoorbeeld als pijnklachten, 
chronische vermoeidheid, buik- maag- en darmklachten en uitvalsverschijnselen. Patiënten 
ondergaan vaak talloze onderzoeken om uiteindelijk zonder diagnose en mét klachten weer naar 
huis te moeten. 

Veel patiënten met ernstige OLK kunnen niet meer (volledig) werken. Patiënten zoeken en ondergaan 
allerlei medische behandelingen, vaak zonder het gewenste resultaat. Het duurt vaak lang voordat de 
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problematiek onderkend wordt en de patiënt adequate hulp krijgt, waardoor de maatschappelijke en 
medische kosten verder oplopen. Medische behandeling van deze groep patiënten vormt dan ook een 
aanzienlijk deel van de totale kosten van de gezondheidszorg. De kosten kunnen lager worden wanneer 
de problematiek snel wordt herkend en er heldere doorverwijsmogelijkheden zijn zodat patiënten tijdig 
(multidisciplinair) behandeld kunnen worden volgens de geldende ‘evidence based’ richtlijnen. 

Een stijgend aantal instellingen biedt zorg aan mensen met OLK: inmiddels zijn er 52 instellingen 
aangesloten bij het landelijke Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK). Het NOLK 
voorziet dat deze groei voorlopig nog niet zal stoppen. Volgens het NOLK is de behandeling in 
gespecialiseerde poliklinieken is bewezen effectief en zorgt het voor grote besparingen, vooral op de 
onderzoekskosten van wat anders draaideurpatiënten worden: mensen die ziekenhuis in, ziekenhuis uit 
gaan. 

NAAR BOVEN 

35 miljoen extra voor invoering Participatiewet 
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 35 miljoen euro extra 
beschikbaar voor de invoering van de Participatiewet. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de 
regionale Werkbedrijven die een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering van deze wet. In deze 
bedrijven werken de gemeenten in de arbeidsmarktregio’s samen met UWV, regionale werkgevers, 
vakbonden en onderwijsinstellingen. 

Ook de regelgeving voor de regionale Werkbedrijven is inmiddels bekendgemaakt. Voor elk van de 35 
Werkbedrijven komt 1 miljoen euro beschikbaar. Klijnsma: “Het succes van de Participatiewet valt of staat 
met een goede samenwerking in de regio. Daarom wil ik in deze opstartfase extra ondersteuning bieden 
om dit mogelijk te maken.” 

Doel van de Participatiewet is om meer mensen met een beperking aan de slag te krijgen op de 
arbeidsmarkt, bij voorkeur in reguliere banen. Momenteel worden overal in het land regionale 
Werkbedrijven ingericht waar de bestaande regionale samenwerking verder gestalte moet krijgen. De 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten had bij de staatssecretaris aangedrongen op extra financiële 
middelen voor de opstartfase. 

Met de Participatiewet en de andere te decentraliseren regelingen krijgen gemeenten de gelegenheid 
mensen meer op maat en in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of 
andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit 
ze alle ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen. 

NAAR BOVEN 

Werkgevers verdoezelen pestgedrag in eigen bedrijf 
Werkgevers geven niet vaak genoeg toe dat er binnen hun bedrijf gepest wordt. Ziekteverzuim en 
werkstress komen wel ter sprake, maar het fenomeen pesten is nog steeds een groot taboe. Dat 
zegt voorzitter Laura Willemse van Stichting Pesten op de Werkvloer in een interview met NU.nl. 

"Werkgevers willen het liever niet toegeven. Het is schaamtevol en best heftig als het binnen de deuren 
van je eigen bedrijf plaatsvindt", licht ze toe. Volgens haar komt het negatieve gedrag veel voor. 
Honderdduizenden mensen worden stelselmatig gepest op hun werk. En in de helft van de gevallen treitert 
een leidinggevende zelfs mee. Volgens een eerder gedaan onderzoek van vakcentrale CNV en de 
Universiteit Twente wordt ruim 17 procent van alle Nederlandse werknemers structureel gepest. Dat komt 
neer op 250.000 tot 350.000 mensen. 

Uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 7,1 procent van de ondervraagde 
werknemers vorig jaar door een leidinggevende of collega werd gepest. Nog eens 5,8 procent is door 
klanten getreiterd. En dan gaat het niet om een incidenteel plagerijtje. Hoewel werkgevers volgens de 
Arbowet hun personeel tegen agressie en geweld moeten beschermen, heeft toch maar de helft van de 
bedrijven een beleid tegen pesten. 

Angst 

Pesterijen leiden bij slachtoffers niet zelden tot depressies, angststoornissen of posttraumatische 
stressstoornissen. Het kan uiteindelijk zelfdoding tot gevolg hebben. Zelfs als een slachtoffer ergens 
anders is gaan werken, kunnen zulke angsten nog jaren later een stempel op een loopbaan drukken. De 
persoonlijke schade die slachtoffers oplopen, uit zich volgens Willemse in wantrouwen, angst, niet durven 
presteren en passiviteit. Ze kunnen dan maar moeilijk functioneren in een groep nieuwe collega's. "Dan 
ben je je sociaal al raar aan het gedragen en dan moet je nog beginnen aan de groep." 

"Pesten is een structureel machtsmiddel. Er is niet iets wat je even kan doen waardoor het ophoudt", zegt 
ze. En werkgevers halen volgens haar in veel gevallen hun schouders op als zij van het pestgedrag op de 
afdeling horen. "Aanstelleritis of overgevoeligheid" noemen ze dat dan. Omdat pesten moeilijk is te 
bewijzen, raadt ze getroffenen aan om het zoveel mogelijk vast te leggen. 



Model 

Op 30 november presenteert een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit (VU) samen met de stichting 
van Willemse een model om pesten op de werkvloer tegen te gaan. Het stappenplan is gebaseerd op 
principes uit de gedragstherapie. Het model gaat ervan uit dat werkgevers beter positief gedrag kunnen 
belonen, dan pestgedrag afstraffen. 
"Het zal denk ik niet makkelijk gaan", denkt de voorzitter, maar ze hoopt werkgevers ervan te overtuigen 
dat ze pestgedrag op een positieve manier kunnen tegengaan. 

Door: NU.nl/Tamara Awwad 
NAAR BOVEN 

Minister Asscher wil taboe op werkstress doorbreken 
Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Een derde van het werk 
gerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer 
beroepsziekte nummer 1. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil 
daarom werkstress bespreekbaar maken en terugdringen. 

Van 3 tot en met 6 november organiseert het ministerie van SZW daarom de Check Je Werkstress Week. 
Tijdens deze dagen wordt er samen met ambassadeurs Leontien van Moorsel en Arko van Brakel en 
bedrijven als ING, De Baak, Siemens en het Amphia Ziekenhuis aandacht besteed aan werkstress. 

Check je Werkstress in Nederland 

In Nederland lopen jaarlijks bijna 1 miljoen mensen het risico op een burn-out of een andere werk 
gerelateerde psychische ziekte. Signalen als slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid 
worden vaak niet op tijd herkend. Twaalf procent van de werknemers heeft last van een burn-out of zit er 
tegen aan. Bij vele organisaties zijn er collega’s of werknemers die vanwege werkstress thuis zitten of die 
de werkdruk niet of nauwelijks aan kunnen. De Check Je Werkstress campagne wil werkstress 
bespreekbaar maken en daarmee verzuim op de werkvloer voorkomen. 

Bedrijven geven het goede voorbeeld 

Verschillende bedrijven geven het goede voorbeeld tijdens de Check je Werkstress week. Ze gaan in 
gesprek met hun werknemers over werkstress, organiseren bijeenkomsten over werkstress, ruilen een dag 
van baan om werkplezier en motivatie te verhogen en bevorderen een gezonde leefstijl door looplunches. 
Voor het volledige overzicht van alle activiteiten tijdens de werkweek kijk op www.checkjewerkstress.nl 

NAAR BOVEN 

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 en bedragen WGA 
vervolguitkering 
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2015. 

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig 
dienstverband wordt per 1 januari 2015: 

• € 1.501,80 per maand; 
• € 346,55 per week; 
• € 69,31 per dag. 

Zie voor meer informatie (jeugdlonen en uurloon) Staatscourant 29850, van 23 oktober 2014. 

Op jaarbasis wordt het minimumloon inclusief vakantiegeld € 19.463,33 per 1 januari 2015. Voor de 
bedragen van de WGA-vervolguitkering ziet de wijziging er als volgt uit: 

  1-jan-14 1-jan-15 
minimumloon op jaarbasis 19.253,38 19.463,  
35-45% arbeidsongeschikt (28% van minimumloon) € 5.390,95 € 5.449,  
45-55% arbeidsongeschikt (35% van minimumloon) € 6.738,68 € 6.812,  
55-65% arbeidsongeschikt (42% van minimumloon) € 8.086,42 € 8.174,  
65 - 80% arbeidsongeschikt (50,75% van minimumloon) € 9.771,09 € 9.877,  
fictieve vervolguitkering tbv doorrekening aan werkgever 
bij 80-100% WGA = 70% van het minimumloon € 13.477,37 € 13.624,  

NAAR BOVEN 
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Verzekeringsartsen: UWV handelt in strijd met wet 
Bij het UWV vragen medewerkers verzuimbeheersing bij ziekmeldingen wat eraan scheelt. Formeel 
mogen alleen artsen medische informatie inwinnen. 

Uitkeringsinstelling UWV scheert nog steeds langs de randen van de wet bij het registreren van 
ziekmeldingen van werklozen, mensen met tijdelijke contracten en uitzendkrachten. Als die zich 
ziekmelden, hanteert de telefonist een lijst met zestig aandoeningen. Aan de hand daarvan maakt de 
telefonist een inschatting of de zieke binnen zes weken hersteld zal zijn, direct naar een keuringsarts moet 
of na een maand die arts moet bezoeken. 

Dit blijkt uit interne stukken van het UWV die in handen zijn van de Volkskrant en uit de toelichting van het 
UWV op die stukken. Verzekeringsartsen van het UWV menen dat het UWV daarmee in strijd met de wet 
handelt omdat medische gegevens worden behandeld door niet-medici. Zij hebben dat intern aangekaart. 
De regelingen over het ziekmelden hebben betrekking op zo'n half miljoen mensen. Eind 2013 waren er 
zo'n 100 duizend ziek. Volgens het UWV gaat het jaarlijks om ruim 200 duizend ziekmeldingen. 

'Onbekend' 

Het UWV beoordeelt hoe ziek mensen zijn en wanneer zij weer aan de slag kunnen. De ziekmeldingen 
komen binnen bij zogenoemde medewerkers verzuimbeheersing, mvb'ers. Formeel mogen alleen artsen 
om medische informatie vragen. Als een werknemer zich ziek meldt, mag ook de werkgever formeel niet 
vragen wat er scheelt. Dat is voorbehouden aan de arbodienst. Bij het UWV mag een medewerker 
verzuimbeheersing bij een ziekmelding van een uitzendkracht of werkloze formeel ook niet vragen wat 
eraan scheelt. 

Toch heeft het UWV dit jaar op 7 maart 2014 een lijst met zestig aandoeningen uitgereikt aan de 
medewerkers verzuimbeheersing. Als 61ste klacht staat 'onbekend' geturfd. Aan de hand van de klachten 
en de toelichting maakt de medewerker volgens de woordvoerder van het UWV een inschatting over de 
hersteltermijn. 'Een griepje duurt geen zes weken', aldus de woordvoerder. 

Volgens het UWV mag de niet-medisch geschoolde medewerker wel vragen waarom iemand zich ziek 
meldt en vindt dat hij zijn werk niet kan doen. De lijst is volgens het UWV 'een minimaal stukje voorwerk' 
voor de keuringsarts. 'Dit valt niet onder het medisch beroepsgeheim. Wij zijn van mening dat dit binnen de 
regels is.' 

Juridische risico's 

Een jaar geleden ontstond al ophef over de verwerking bij het UWV van medische gegevens van zieke 
uitzendkrachten en werklozen. Keuringsartsen bleken nauwelijks betrokken bij de keuringsprocedure terwijl 
zij daar wel voor verantwoordelijk waren. Zowel de artsen als het UWV liepen daardoor juridische risico's . 

Een oud-hoogleraar gezondheidsrecht adviseerde het UWV om de medewerkers bij wie de ziekmelding 
binnenkomt of helemaal onder gezag van de artsen te plaatsen, of de band met de artsen juist los te 
snijden. Het UWV koos voor het laatste. De mbv'ers kunnen wel artsen raadplegen. Die moeten er ook op 
letten dat er geen onnodige medische informatie in het zogenoemde claimdossier komt dat over de 
uitkeringsgeschiedenis en uitkeringsrechten gaat. Het claimdossier is bij het UWV voor medewerkers vrij 
makkelijk toegankelijk. De medische informatie moet in het medisch dossier terechtkomen dat alleen voor 
keuringsartsen toegankelijk is. 

Bron: De Volkskrant, Gijs Herderscheê 
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Na jarenlange verhoging ziet merendeel werkgevers sectorpremie 
in 2015 dalen 
Het merendeel van de werkgevers betaalt volgend jaar een lagere sectorpremie, waarvan o.a. de 
WW-uitkering wordt betaald, ook werden de Ziektewetuitkeringen hieruit betaald die al gestart 
waren voor 2012 en de WGA-flexuitkeringen die al gestart zijn voor 2012. 

De gemiddelde sectorpremie neemt in 2015 af met 0,52 procent af tot 2,16 procent. De daling is het gevolg 
van het beginnend herstel van de economie. Het aantal uitkeringen daalt licht, waardoor de WW-lasten 
lager zijn. De daling geldt niet voor alle werkgevers. Voor 47 sectoren daalt de premie en voor 14 sectoren 
stijgt deze. Verder is de daling het gevolg van invoering van de Wet BeZaVa die regelt dat de Ziektewet-
flex uitkeringen niet meer door de sectorfondsen worden gefinancierd maar vanuit de Werkhervattingskas 
(Whk). 

Gemiddeld neemt de premie een half procent af. Van de 47 sectoren die een premiedaling kunnen 
verwachten zijn er negen met een premieverlaging van meer dan een procent. De grootste premiedalingen 
vinden plaats bij een aantal industriesectoren (o.a. de sectoren Meubelbouwindustrie, Timmerindustrie en 



Houten emballage-industrie) en in de zakelijke dienstverlening. 

Voor 14 sectoren is een premiestijging berekend. De grootste premiestijging geldt volgend jaar voor 
werkgevers uit de sector Tabaksverwerkende industrie. Dit is een direct gevolg van de sluiting van de 
fabriek van Philip Morris. Andere grote premiestijgingen zijn voor de sectoren Havenbedrijven, 
Schildersbedrijven en Stukadoorsbedrijven. 

Wegwerken tekort 

De sectorpremie komt ten goede aan de sectorfondsen, waaruit het eerste halfjaar WW wordt betaald. Ook 
een gedeelte van de uitkeringen aan zieke en arbeidsongeschikte flexwerkers wordt uit de sectorfondsen 
betaald. Voor de vaststelling van de sectorpremies wint UWV advies in bij de diverse sectorale 
organisaties. Deze organisaties hebben de keuze om het vermogenstekort of –overschot van hun sector in 
een of drie jaar weg te werken. Door de gunstiger economische ontwikkelingen verbetert de 
vermogenspositie van de sectorfondsen. Eind 2014 hebben 37 sectoren een negatief vermogen. Eind vorig 
jaar waren dat er nog 47. 

Over de premienota 

De nota Premievaststelling Sectorfondsen 2015 presenteert de sectoraal gedifferentieerde premies voor 
het premiejaar 2015. UWV is op grond van de SUWI-wetgeving verantwoordelijk voor de premievaststelling 
van de sectorfondsen. De systematiek van deze premievaststelling is grotendeels vastgelegd in de Wet 
financiering sociale verzekeringen. Na vaststelling legt UWV de sectorpremies ter goedkeuring voor aan de 
minister van SZW. 

Bron: UWV 

 Nota premievaststelling 2015 
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Kritiek op afschaffen VAR-verklaring 
Regeldrukwaakhond Actal en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben grote kritiek op een 
kabinetsvoorstel om de VAR-verklaring voor zzp'ers en freelancers te vervangen door de BGL, de 
Beschikking geen loonheffingen. Dat bleek op 29 oktober in een hoorzitting in de Tweede Kamer. 

Actal vreest dat de nieuwe regeling gaat leiden tot meer kosten en administratieve rompslomp voor 
ondernemers en de maatschappij helemaal niets oplevert. Volgens VNO-NCW is de nieuwe wet niet nodig, 
maar moet de VAR door de Belastingdienst beter worden gehandhaafd. Ook ZZP Nederland keerde zich al 
tegen het voorstel van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. 

Freelancers of zzp'ers hebben om te kunnen werken nu een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) nodig van de 
Belastingdienst. Het kabinet vindt dat die VAR schijnzelfstandigheid in de hand kan werken. 

Bij de VAR kunnen mensen op papier werken als zzp'er, maar in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn. 
Als dat leidt tot problemen met de Belastingdienst, zijn de financiële consequenties altijd voor de zzp'er. 
Met de BGL worden de zzp'er én de opdrachtgever verantwoordelijk voor de vraag of er feitelijk sprake is 
van een dienstbetrekking. Als dat zo is, moet dat leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. 

Contraproductief en prematuur 

Volgens Actal leidt die verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever tot meer risico's voor werkgevers. Die 
willen dat niet, zullen andere oplossingen zoeken, wat meer kost. De vele veranderingen irriteren 
ondernemers, stimuleren hen niet en zijn dus niet goed voor de economische groei, aldus Actal-voorzitter 
Jan ten Hoopen. De VAR werkt volgens hem. De regeling nu vervangen werkt 'contraproductief'. 

De sprekers in de hoorzitting noemden de vervanging van de VAR door de BGL ook prematuur, omdat het 
kabinet juist ambtenaren van verschillende ministeries een onderzoek laat doen naar de groei van het 
aantal zzp'ers en de gevolgen voor onze economie. 
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Impasse bij een Leven Lang Leren doorbroken 
Ook al hebben volwassenen een baan, we moeten ons leven lang uitgedaagd worden om te blijven leren. 
Al jarenlang nam de deelname van volwassenen aan deeltijd hoger onderwijs gestaag af. Ook werkenden 
moeten blijven leren, om veranderingen in hun eigen baan te kunnen bijbenen of om tijdig te kunnen 
overstappen naar een andere baan. Het huidige aanbod van deeltijdopleidingen in het hoger onderwijs is 
nog te veel een afgeleide van het voltijdsonderwijs. Het komt dikwijls voor dat volwassenen moeten 
aanschuiven bij colleges die overdag plaatsvinden en waarbij geen rekening is gehouden met de kennis en 
ervaring die zij al hebben opgedaan. 

Hbo-deeltijdstudenten in zorg, welzijn en techniek krijgen vouchers waarmee ze een (deel van een) studie 
kunnen inkopen, opleidingen gaan meer maatwerk leveren voor hun deeltijdstudenten, het wordt 

https://www.verefi.nl/bijlage/2014/november/nota_premievaststelling_2015.pdf


makkelijker om kennis en vaardigheden die een werknemer al heeft officieel te erkennen en in het mbo 
wordt het mogelijk gemaakt om certificaten te halen voor een deel van de opleiding. 

Hogescholen en universiteiten kunnen hun aanbod beter laten aansluiten bij de vraag van 
deeltijdstudenten. Zij mogen in experimenten met vraagfinanciering onderwijs in modules aanbieden en 
opleidingen buiten de eigen vestigingsplaats verzorgen - bijvoorbeeld op de werkplek van de 
deeltijdstudent. 

Het nieuwsbericht van SZW over een Leven Lang Leren benoemt maatregelen die het kabinet gaat nemen 
en waar de ministerraad mee in heeft gestemd. Deze sluiten aan bij het advies van de commissie-Rinnooy 
Kan. Het Mbo onderwijs is al beter ingespeeld op leren en werktrajecten. Echter ook daar worden vele 
belemmerende regels opgeruimd zodat het eenvoudiger is om de overstap naar een andere sector te 
maken. 

 Nieuwsbericht SZW: Kabinet grijpt in bij Leven Lang Leren 
 Interview: Rinnooy Kan 
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