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Voorwoord 
 

Het boek ‘Geld besparen met sociale zekerheid’ dateert van december 2015. Op zijn vroegst wordt er 

in de zomer van 2017 een herdruk verwacht (rekening houdend met een nieuw regeerakkoord). Dit 

naslagwerk bevat daarom een aantal actuele ontwikkelingen die in 2016 hebben plaatsgevonden. 

Een aantal onderwerpen zijn uitgewerkt in VeReFi Whitepapers. Deze teksten zijn ook opgenomen in 

het naslagwerk. Verder verwijzen we graag naar het boek ‘Arbeidsrecht en verzuim’ waar de laatste 

stand van zaken over de Wet werk en zekerheid is behandeld. De volgende Whitepapers zijn in dit 

naslagwerk verwerkt: 

 Whitepaper  ‘De zieke werknemer’: beleidsregels van de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ 

 Whitepaper DBA – Deregulering beoordeling arbeidsrelaties met voorbeeld 

modelovereenkomst 

 Whitepaper ‘Parameters Werkhervattingskas 2017’ 

Verder is meegenomen o.a. : 

 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 

 Wijzigingen WAZO 

 Wijzigingen in de Arbowet  

 Uitstel quotum (wet BQA) 

 Wet tegemoetkomingen loondomein 

 Maatregelen Verzamelwet SZW 2017 

O.a. op de VeReFi website vindt u onder ‘nieuwsbrieven en whitepapers’ ook alle informatie met 

links naar de bronbestanden.  

We wensen u veel studieplezier toe. 
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1. Beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van het AP 
 

Op 21 april 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de publicatie ‘De zieke werknemer’. 

Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers 

uitgebracht. Deze publicatie vervangt de publicatie ‘De zieke werknemer en privacy’ van februari 

2008. Deze publicatie geeft duidelijkheid over welke gegevens bijvoorbeeld werkgevers, 

verzekeraars, UWV, bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven over de gezondheid van (zieke) 

werknemers mogen verwerken. De normen in deze beleidsregels zijn het uitgangspunt voor de 

Autoriteit Persoonsgegevens bij het toepassen van handhavende maatregelen en dus belangrijk om 

te kennen. De Autoriteit Persoonsgegevens zal streng toe blijven zien op de verwerking van gevoelige 

medische gegevens en het gebruik van persoonsgegevens binnen de arbeidsrelatie. AP heeft eerder 

onderzoek gedaan bij onder meer een verzuimbedrijf, arbodiensten en werkgevers die in strijd met 

de wet medische gegevens van werknemers verwerkten.  

Beleidsregels: veel onrust in de markt 

Recent verscheen het Abrona-rapport waaruit o.a. bleek dat zwangerschap als een medisch gegeven 

wordt beschouwd. Het wonderlijke is dat de werkwijze van het UWV wel degelijk onderscheid maakt 

in de meldingen voor de Ziektewetvangnet. Een werkgever zou niet anders mogen horen dan 

‘vangnet’. Maar een Ziektewetvangnetuitkering moet uiterlijk op de vierde dag worden gemeld 

indien iemand langer dan 24 weken zwanger is. Is betrokkene korter dan 24 weken zwanger, dan 

dient de melding te gebeuren binnen zes weken na eerste ziektedag. En u weet dat te late meldingen 

bij het UWV weer leiden tot administratieve sancties. Kortom, de beleidsregels ‘de zieke werknemer’ 

sluiten niet aan bij de huidige praktijk van het UWV.  

 

In de markt hebben de beleidsregels al een stroom van tegenwerpingen losgemaakt. AP heeft op een 

brief van de OVAL aangegeven niet het standpunt te willen veranderen. De privacy van de zieke 

werknemer gaat voor en AP vindt dat alleen de bedrijfsarts de (arbeids-)mogelijkheden van de zieke 

werknemer in kaart mag brengen. 

 

Alleen de discussie over de Probleemanalyse is door AP bijgesteld. De Probleemanalyse zou niet naar 

de werkgever mogen, omdat er medische gegevens in zouden staan. Dat is niet zo: alleen het 

medische deel van de Probleemanalyse mag niet naar de werkgever, maar dat was altijd al zo.   

1.1 Wet bescherming persoonsgegevens 
De beleidsregels zijn gebaseerd op de wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, 

jurisprudentie en algemene normen voor uitwisseling van gegevens over de gezondheid. Een 

belangrijke grondslag is natuurlijk artikel 16 Wbp. Dit artikel bepaalt dat de verwerking van 

persoonsgegevens over iemands gezondheid verboden is.  

 

Volgens de AP moet het begrip ‘gezondheidsgegeven’ in de zin van artikel 16 Wbp ruim worden 

opgevat. Het omvat niet alleen de gegevens die een arts bij een medisch onderzoek of medische 

behandeling verwerkt, maar álle gegevens die de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een 
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persoon betreffen. Zo is het enkele feit dat iemand zich ziek heeft gemeld een gegeven over de 

gezondheid, ook al zegt dat niets over de aard van de aandoening. 

De Wbp voorziet wel in een aantal uitzonderingen op het verbod op het verwerken van 

persoonsgegevens over de gezondheid. Zo zijn werkgevers op grond van de Wet Verlenging 

loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Wet VLZ) verplicht om het loon van zieke werknemers 

twee jaar lang door te betalen. Op basis hiervan mag de werkgever gegevens over de gezondheid van 

zieke werknemers verwerken die noodzakelijk zijn om het recht op loondoorbetaling vast te stellen.    

Re-integratie of begeleiding van zieke werknemers  

Een uitzonderingsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor begeleiding en re-integratie 

van zieke werknemers is neergelegd in artikel 21, eerste lid, sub f, onder 2, Wbp. Hierin staat dat het 

verbod van artikel 16 niet van toepassing is als de verwerking gebeurt door werkgevers of 

instellingen die voor hen werkzaam zijn, voor zover dat noodzakelijk is voor de re-integratie of 

begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of 

arbeidsongeschiktheid.  

 

Ook hier begrenst de noodzakelijkheidseis  de aard en omvang van de gegevens die werkgevers en 

andere partijen mogen verwerken. De verschillende partijen mogen alleen die gegevens verwerken 

die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken bij re-integratie/ begeleiding van de 

zieke werknemer 

Toestemming  

Het verwerken van gegevens over de gezondheid van een werknemer kan ook plaatsvinden op grond 

van uitdrukkelijke toestemming van de werknemer, zoals bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder a, 

Wbp juncto artikel 1 aanhef en onder i, Wbp. 

 

Hiermee dient in een arbeidsrelatie echter bijzonder terughoudend te worden omgegaan. Omdat er 

sprake is van een gezagsverhouding, zou de werknemer zich gedwongen kunnen voelen 

toestemming te verlenen. Zieke werknemers kunnen deze druk ook voelen bij de 

bedrijfsarts/arbodienst, aangezien zij deze dikwijls ervaren als een ‘verlengstuk’ van de werkgever.  

In een werkgever-werknemerrelatie zal er dan ook niet snel sprake zijn van een toestemming die in 

vrijheid is geuit. 

1.2 Beleidsregels bij de sollicitatieprocedure 
Al in de sollicitatieprocedure heeft de werkgever te maken met privacy-regels wat betreft de 

gezondheid van een eventuele toekomstige werknemer.  

Het sollicitatiegesprek  

De werkgever mag geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant of diens ziekteverzuim 

in het verleden. En ook niet of een sollicitante zwanger is of van plan dat te worden. De sollicitant 

hoeft tijdens het sollicitatiegesprek geen gegevens over zijn gezondheid te verstrekken die niet 

rechtstreeks van belang zijn voor de uitoefening van de functie waarnaar hij of zij solliciteert. Hij is 
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wel verplicht de werkgever te informeren over gezondheidsklachten waarvan hij weet of moet 

begrijpen dat deze hem ongeschikt maken voor de functie. 

Tip: Geef tijdens het sollicitatiegesprek een goed beeld van de functie (taak /functie-analyse) en laat 

werknemer vervolgens schriftelijk vastleggen dat hij/zij verklaart dat hij/zij over de functionele 

mogelijkheden beschikt om deze taken goed te verrichten. Mochten er al korte tijd later problemen 

komen, dan ligt er bewijs dat werknemer verkeerde informatie heeft verstrekt voorafgaand aan zijn 

of haar indiensttreding. Punt blijft hoe dit alles geïnterpreteerd gaat worden.  Ben je ongeschikt voor 

de functie als je vooral al weet dat je veel gaat verzuimen? 

De aanstellingskeuring  

Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaatsvindt vanwege een sollicitatieprocedure of 

een wijziging van de arbeidsverhouding. Deze keuring is alleen toegestaan wanneer de functie 

bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van de sollicitant. Tijdens de keuring worden 

alleen de aspecten onderzocht die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de bijzondere functie-

eisen.  

 

De uitslag van de aanstellingskeuring (geschikt, geschikt onder voorwaarden of ongeschikt) wordt als 

eerste aan de sollicitant bekendgemaakt. Pas met toestemming van de sollicitant mag de bedrijfsarts 

de uitslag van de aanstellingskeuring bekendmaken aan de werkgever. 

Het doelgroepregister  

Om te kunnen voldoen aan de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, mag een werkgever 

informatie opvragen uit het doelgroepregister bij het UWV. Hiervoor heeft de werkgever het 

burgerservicenummer van de sollicitant nodig. Het UWV verstrekt géén informatie aan de werkgever 

over de grondslag van opname (Wajong, WSW, WIW, ID of Participatiewet) in het register.  

 

1.3 Beleidsregels bij ziekmelding 
Bij een ziekmelding mag de werkgever een beperkt aantal vragen stellen aan de zieke werknemer, 

omdat hij wettelijk verplicht is de voortgang van de ziekte van de werknemer bij te houden. Uit de 

Wbp vloeit voort dat de werkgever zich bij de ziekmelding moet beperken tot de gegevens die 

noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, om een wettelijke 

verplichting na te komen of voor de bedrijfsvoering. De werkgever mag bij de ziekmelding niet 

vragen naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte. Ook mag hij niet zelf vragen naar de 

beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. 

Wat mag een werkgever vragen? 

Een werkgever mag als een werknemer zich ziek meldt de volgende gegevens over zijn gezondheid 

vragen en registreren:  

- het telefoonnummer en (verpleeg)adres;  

- de vermoedelijke duur van het verzuim;  

- de lopende afspraken en werkzaamheden;  
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- of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder 

welke vangnetbepaling hij valt);  

- of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;  

- of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is 

(regresmogelijkheid).  

De werkgever mag in principe geen andere gegevens over de gezondheid verwerken dan de 

hierboven genoemde gegevens. Ook niet met toestemming van de werknemer. Gelet op de 

gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan een werknemer zich immers gedwongen 

voelen toestemming te verlenen. Alleen wanneer een werknemer een ziekte heeft waarbij het 

noodzakelijk kan zijn dat directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen (bijvoorbeeld bij 

epilepsie of suikerziekte), mag de werkgever de vrijwillig door de werknemer verstrekte gegevens 

over zijn ziekte registreren.  

Vangnetbepaling  

De Ziektewet geeft bepaalde groepen werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te doen 

recht op een Ziektewetuitkering (het Ziektewetvangnet). De werkgever hoeft dan geen loon door te 

betalen aan de werknemer. De vangnetregeling geldt voor:  

1. werkneemsters die door zwangerschap arbeidsongeschikt zijn; 

2. werknemers die door orgaandonatie arbeidsongeschikt zijn; 

3. werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden die binnen vijf jaar na indiensttreding 

opnieuw arbeidsongeschikt worden en oudere werknemers die voorafgaand aan de 

indiensttreding minimaal 52 weken een uitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben 

ontvangen en die binnen vijf jaar na indiensttreding (langdurig) ziek worden (zogenoemde 

no-riskpolis). 

Ad 1. Zwangere werkneemster 

De werkneemster die door zwangerschapsgerelateerde klachten verzuimt, hoeft de aard en de 

oorzaak van het verzuim niet aan de werkgever door te geven. In de Ziektewet wordt bepaald dat 

een werkgever ook met terugwerkende kracht het ziekengeld uitbetaald kan krijgen als hij 

redelijkerwijs niet kon weten dat er sprake was van een vangnetsituatie. Dit geeft de zwangere 

werkneemster de gelegenheid om haar werkgever op een later tijdstip te informeren over de 

zwangerschap en of dit de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is, zonder dat dit als consequentie 

heeft dat de werkgever het ziekengeld misloopt.  Waarom dat nuttig is, is niet duidelijk. 

Op het moment dat de bedrijfsarts weet dat het verzuim zwangerschapsgerelateerd is, moet hij aan 

de werkgever alleen laten weten, dat er recht is op vangnet zodat deze aanspraak kan maken op 

ziekengeld. 

 

Ad 2. Orgaandonatie 

Ook voor werknemers die als gevolg van orgaandonatie ongeschikt zijn om te werken, kan de 

werkgever aanspraak maken op ziekengeld. Hiervoor is het noodzakelijk dat de werknemer de 

werkgever informeert dat hij onder een vangnetbepaling valt, maar niet onder welke 

vangnetbepaling hij valt.  
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Ad 3. No-riskpolis  

Een werknemer moet de werkgever antwoord moet geven op de vraag of een van de bepalingen in 

artikel 29b of 29d (no-riskpolis) van de Ziektewet van toepassing is als hij minimaal twee maanden in 

dienst is. Dit betekent echter niet dat de werkgever dan mag vragen naar het ziekte- of 

uitkeringsverleden van de werknemer. De werkgever mag alleen vragen of artikel 29b of 29d van de 

Ziektewet (de no-riskpolis) van toepassing is. 

Tip: leg uitdrukkelijk vast dat werknemer geen medische informatie verstrekt en dat alleen 

beantwoording met ja of nee op de vraag voldoende is. Er is een voorbeeldformulier op VeReFi onder 

protocollen om deze uitvraag voor de no-riskpolis te doen.  

 

Welke gegevens mag de werkgever verwerken? 

Naast de gegevens van de ziekmelding mag de werkgever gegevens verwerken die de 

bedrijfsarts/arbodienst aan hem heeft verstrekt over: 

- de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele 

beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan 

doen); 

- de verwachte duur van het verzuim;  

- de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, 

restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen); 

- eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor 

de re-integratie moet treffen. 

Hoe lang mag de werkgever gegevens bewaren? 

Op basis van de Wbp mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor 

de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.  

De werkgever mag administratieve verzuimgegevens tot maximaal twee jaar na afloop van de 

arbeidsrelatie bewaren, tenzij de werkgever eigenrisicodrager Ziektewet is. Dan moet de werkgever 

de gegevens over de ziekmelding vijf jaar bewaren en moet de bedrijfsarts deze tien jaar bewaren. 

Voor WGA-eigenrisicodragers mogen de gegevens voor de duur van het WGA-traject bewaard blijven 

(tien jaar).  

De bedrijfsarts mag medische dossiers maximaal vijftien jaar bewaren, tenzij er sprake is van een 

beroepsziekte. Dan mag de arts de gegevens langer bewaren. Voor niet-medische dossiers geldt een 

bewaartermijn van maximaal twee jaar  

Re-integratiedossiers mogen maximaal vijftien jaar worden bewaard door de hulpverlener die 

rechtstreeks onder de WGBO valt en twee jaar door andere hulpverleners . 

De bewaartermijnen van dossiers zijn dus afhankelijk gesteld van het wel of niet eigen risico dragen 

voor de Ziektewet of de WGA en niet van de duur van het risico: (12, 13 [+ jaar sanctie of 3 jaar 
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loondoorbetaling] of zelfs 14 jaar [3 jaar loondoorbetaling + sanctie]). Dit terwijl een werkgever het 

UWV ook nog jaren later (T-2), dus 4 jaar na eerste datum ziekmelding moet kunnen controleren op 

foutieve doorbelastingen. 

1.4 Beleidsregels voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie  
In de wet is vastgelegd dat verzuimbegeleiding/re-integratie primair de verantwoordelijkheid is van 

de werkgever en de zieke werknemer. In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar is 

nader uitgewerkt welke stappen hiervoor genomen moeten worden. De werkgever en de zieke 

werknemer hebben bijvoorbeeld de verplichting om samen een plan van aanpak op te stellen,  een 

re-integratiedossier samen te stellen en een re-integratieverslag te maken.  

De bedrijfsarts/arbodienst heeft de wettelijke taak om de werkgever een oordeel over het 

ziektegeval te geven.  

 

Bij de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie spelen verschillende partijen een rol. Iedere partij 

heeft eigen taken en verantwoordelijkheden en mag alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk 

zijn voor de uitvoering van de eigen rol. 

De bedrijfsarts/arbodienst  

Een bedrijfsarts/arbodienst mag bij ziekteverzuimbegeleiding alleen die informatie verschaffen aan 

een werkgever die deze nodig heeft om een beslissing te nemen over loondoorbetaling, 

verzuimbegeleiding en re-integratie. De bedrijfsarts/arbodienst mag de volgende gegevens over de 

gezondheid van een zieke werknemer aan de werkgever verstrekken: 

- de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele 

beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan 

doen);  

- de verwachte duur van het verzuim;  

- de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, 

restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);  

- eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor 

de re-integratie moet treffen.  

Alle mogelijke overige gegevens over de gezondheid van werknemers acht de AP voor de werkgever 

niet noodzakelijk voor de loondoorbetalingsverplichting, re-integratie en verzuimbegeleiding. Deze 

gegevens vallen daarom onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag 

deze gegevens niet aan de werkgever verstrekken. Het betreft onder meer de volgende gegevens:  

- diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen; 

- eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand;  

- gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen e.d.; 

- overige situationele problemen, zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, 

overlijden partner, scheiding e.d. 
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De bedrijfsarts/arbodienst is wettelijk verplicht om op verzoek van het UWV gegevens van de zieke 

werknemer te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de taakuitvoering van het UWV.  

Delegatie van taken door de bedrijfsarts 

De taken van de bedrijfsarts vinden hun basis in artikel 14 van de Arbowet. De bedrijfsarts heeft de 

eindverantwoordelijkheid voor de arbeidsgeneeskundige advisering. Taken die door de wet aan de 

bedrijfsarts zijn toegekend, kunnen alleen door anderen worden uitgeoefend als zij hiertoe van de 

bedrijfsarts een opdracht hebben gekregen. De bedrijfsarts kan er zo voor kiezen zijn medische taken 

bij de verzuimbegeleiding/re-integratie over te dragen aan anderen, bijvoorbeeld een medewerker 

van een arbodienst of een Casemanager Taakdelegatie (verlengde arm).  

Als zo’n medewerker de taak heeft om actieve ziekteverzuimbegeleiding uit te voeren in opdracht 

van de bedrijfsarts mag de casemanager in dat geval over gezondheidsgegevens van de zieke 

werknemer beschikken die voor de uitoefening van zijn taken strikt noodzakelijk zijn. Tot welke delen 

van het medisch dossier de medewerker toegang heeft, hangt dus af van de taken die hij vervult.  

Wanneer de taak van de casemanager alleen bestaat uit faciliterende en coördinerende 

werkzaamheden tijdens het ziekteverzuimproces, is de medewerker aan te merken als 

procesbewaker voor de werkgever. Ook dan geldt dat de casemanager alleen mag beschikken over 

de informatie die noodzakelijk is voor de vervulling van deze taken. 

Tip: Kennis wordt steeds belangrijker. Aan taakdelegatie zijn een aantal randvoorwaarden 

verbonden. De gedelegeerde moet bijvoorbeeld voldoende zijn opgeleid en er moeten protocollen 

zijn die duidelijk maken welke taken de gedelegeerde wel en niet kan uitvoeren. De opleiding 

Casemanager Taakdelegatie van CS Opleidingen voorziet casemanagers van de benodigde 

handvatten.  

 

1.5 Beleidsregels voor het re-integratietraject 
Een werkgever is verplicht zo tijdig mogelijk die maatregelen te treffen die nodig zijn om een zieke 

werknemer in staat te stellen zijn eigen of ander passend werk te doen. Hierbij worden de volgende 

stappen gevolgd: 

Probleemanalyse 

Is er volgens de bedrijfsarts sprake van dreigend langdurig ziekteverzuim, dan is de werkgever 

verplicht om binnen zes weken na de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid een advies van de 

bedrijfsarts over de ziekte van de werknemer te vragen. De bedrijfsarts stelt hiervoor een 

probleemanalyse op, waarin onder andere de aard van de klachten, de beperkingen en de 

omstandigheden van de situatie van de zieke werknemer worden beschreven. De probleemanalyse 

gaat niet naar de werkgever. 

 

Aan de hand van de probleemanalyse brengt de bedrijfsarts/arbodienst een advies uit aan de 

werkgever. De bedrijfsarts/arbodienst geeft in het advies aan welke concrete stappen de werkgever 
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kan zetten om herstel en werkhervatting te bevorderen. In het advies staan geen gegevens over de 

gezondheid die de werkgever niet mag verwerken, zoals de aard en oorzaak van de ziekte. Wel mag 

de werkgever informatie krijgen over de functionele beperkingen en de mogelijkheden die de 

werknemer nog heeft en wat deze betekenen voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen.  

Plan van aanpak 

Uiterlijk twee weken na het advies van de bedrijfsarts/arbodienst, dus uiterlijk in de achtste week 

van het verzuim, moeten de werkgever en werknemer gezamenlijk een plan van aanpak opstellen. In 

het plan van aanpak mogen zij alleen die gegevens over de gezondheid opschrijven die voor het 

opstellen van het plan van aanpak noodzakelijk zijn, zoals de door de bedrijfsarts vastgestelde 

beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en wat deze betekenen voor het soort werk dat hij 

kan doen. Dus geen gegevens over aard en oorzaak van de ziekte. 

Het re-integratiedossier en het re-integratieverslag 

De werkgever is verplicht om het ziekteverzuim en de re-integratieactiviteiten bij te houden in het 

re-integratiedossier. Aan de hand van het re-integratiedossier wordt een re-integratieverslag 

opgesteld. In overleg met de werknemer stelt de werkgever het eerste deel van het re-

integratieverslag op en verstrekt een afschrift aan de werknemer. In dit verslag mogen alleen de 

medische gegevens staan die de werkgever mag verwerken. De bedrijfsarts stelt het tweede, 

medische deel op en verstrekt dit rechtstreeks aan de zieke werknemer. Dit verslag mag de 

werkgever niet inzien.  

1.6 Beleidsregels bij ontslag van de zieke werknemer  
Voor zieke werknemers geldt gedurende twee jaar (de loondoorbetalingsperiode) een opzegverbod. 

Dit opzegverbod kan worden verlengd tot drie jaar als de werkgever zich onvoldoende heeft 

ingespannen voor de re-integratie van een werknemer. Na deze periode kan de werknemer wel 

ontslagen worden; hiervoor is toestemming nodig van het UWV.  

Het is ook mogelijk een werknemer te ontslaan wegens veelvuldig ziekteverzuim als dat ernstige 

gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de werkgever of als de werknemer zijn re-

integratieverplichtingen niet nakomt. In deze gevallen moet de werkgever de rechter vragen de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden.  

Voorwaarde voor een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of veelvuldig ziekteverzuim 

is dat de werkgever aannemelijk moet maken: 

- dat de werknemer de bedongen arbeid binnen periode van 26 weken niet meer zal kunnen  

verrichten (al dan niet in aangepaste vorm); 

- dat herplaatsing in een andere passende functie (al dan niet met behulp van scholing) niet 

mogelijk is.  

Om dit aannemelijk te kunnen maken, heeft de werkgever een verklaring van de bedrijfsarts (bij 

ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid) nodig  of een deskundigenoordeel van het UWV 

(bij ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim).  
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Recht op privacy gaat voor  

Bij het gebruik van medische gegevens in een ontslagzaak van een zieke werknemer moet een 

afweging plaatsvinden tussen het recht van de betrokkene om de gegevens over zijn gezondheid 

geheim te houden en het recht van de wederpartij op een eerlijk proces. Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat werkgevers geen recht op inzage hebben in het medisch 

dossier van een zieke werknemer als de werkgever de rechter kan vragen om een onafhankelijk arts 

naar dat dossier te laten kijken. Het Hof vindt de privacy van de werknemer c.q. patiënt en het 

medisch beroepsgeheim dermate belangrijk, dat het recht van de werkgever op een eerlijk proces 

mag worden beperkt. In principe mag een werkgever bij een ontslagzaak van een zieke werknemer  

het medisch dossier dus niet inzien. 

1.7 Beleidsregels voor verzuimverzekeraars  
Voor claimbeoordeling mogen verzuimverzekeraars de volgende gegevens (over de gezondheid) van 

een werkgever ontvangen:  

- NAW-gegevens van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer; 

- loongegevens van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer;  

- datum eerste verzuimdag;  

- datum van (gedeeltelijk) herstel; 

- (vermoedelijke) duur van het verzuim; 

- arbeidsongeschiktheidspercentage of de door de werkgever vastgestelde loonwaarde; 

- percentage aantal uren per dag of per week dat de werknemer eigen of passend werk kan doen, 

met vermelding van de aanvangsdatum (opbouwschema);  

- of er al dan niet enige vorm van schadeloosstelling is ontvangen voor de zieke werknemer 

(vangnetsituatie of regres);  

- of sprake is van loonopschorting of loonstopzetting;  

- of en wanneer een interventie is ingezet;  

- of een plan van aanpak is opgesteld;  

- of de activiteiten uit het plan van aanpak (tijdig) worden uitgevoerd;  

- tijdigheid van de inspanningen voor re-integratie.  

Verzekeraars vroegen aan de werkgever om een kopie van het Plan van Aanpak. Veelal stonden daar 

medische termen in, wat officieel niet nodig is. De verzekeraar mag niet meer inhoudelijk alle 

stukken ontvangen. Ze moeten genoegen nemen met een opmerking dat er een Plan van Aanpak is 

en of partijen zich houden aan de afspraken in het Plan van Aanpak en de tijdigheid van de 

inspanningen voor re-integratie. Verzekeraars mogen wel de uitkering betalen maar geen inzicht 

hebben in de gemaakte afspraken. Ze mogen alleen maar weten of er afspraken zijn gemaakt en of 

die worden uitgevoerd. Ze kunnen geen toetsing doen op de rechtmatigheid van de uitkering. We 

zien dan ook een stijging van de premies voor de inkomensverzekeringen. Wie is hierbij gebaat? Zijn 

de financiële belangen van 12 jaar verzuim en arbeidsongeschiktheid (gemiddeld 200.000 euro) geen 

gerechtvaardigd belang meer? De Autoriteit Persoonsgegevens legt geen enkele link naar de 

financiële belangen van partijen en blokkeert het bewust gekozen overheidsbeleid ‘de vervuiler 

betaalt de rekening’ en de gedachte dat de ‘vervuiler’ ook schadelastbeperkend  gaat werken. 
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1.8 Geen verwerking meer persoonsgegevens o.b.v. BSN 
Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder 

persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels. 

Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende 

bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee. 

Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. 

De Autoriteit Persoonsgegevens  treedt op tegen het gebruik van BSN. Ook de OVAL heeft van AP op 

14 april 2016 een brief ontvangen over het verwerken van persoonsgegevens van niet-zieke en 

nieuwe medewerkers en het gebruik van BSN door bedrijfsarts en arbodienst. 

In haar brief van 14 april jl. zet AP vraagtekens bij de rechtmatigheid van: 

 het automatisch doorsturen van persoonsgegevens (waaronder BSN) van nieuwe en/of niet 

zieke werknemers door personeelssystemen van werkgevers aan de contractueel 

aangesloten bedrijfsarts en/of arbodienst; 

 het verwerken van persoonsgegevens waaronder het BSN voor het preventieve spreekuur 

van een bedrijfsarts en/of arbodienst. 

Regels gebruik BSN opgesteld door AP 

Overheidsorganisaties mogen het BSN gebruiken om hun taak uit te voeren, mits het BSN hierbij 

noodzakelijk is. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alléén gebruiken als dit in de wet 

staat. En dan nog alleen voor de doelen die in de wet staan, dus niet zomaar overal voor. 

Zo liet een kinderdagverblijf ouders inloggen op een online ouderportaal met hun BSN. Dat mag niet. 

Kinderdagverblijven mogen weliswaar naar het BSN van ouders vragen, maar zij mogen dit 

vervolgens alleen gebruiken voor de kinderopvangtoeslag. 

Verboden gebruik BSN 

Andere voorbeelden van organisaties waarmee de AP contact opnam, zijn: 

 een ziekenhuis dat het BSN gebruikte in brieven om afspraken te bevestigen; 

 een sportschool die het BSN vroeg van mensen die lid wilden worden; 

 een ophaalpunt voor postpakketten dat vroeg naar het BSN van mensen die een pakket 

kwamen ophalen; 

 een organisator van een congres die het BSN vroeg van mensen die zich wilden inschrijven; 

 een werkgever die zijn personeel verplichtte hun BSN als inlogcode te gebruiken; 

 een bedrijventerrein dat het BSN vroeg aan leveranciers die het terrein betraden; 

 een aantal uitzendbureaus dat vroeg naar het BSN bij inschrijving van potentiële 

werknemers; 

 een energiemaatschappij die bij een stand in een winkel het BSN vroeg om te voorkomen dat 

mensen twee keer korting kregen.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/burgerservicenummer-bsn#ben-ik-verplicht-mijn-bsn-en-dat-van-mijn-kind-aan-de-kinder--of-peuteropvang-door-te-geven-1903
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/burgerservicenummer-bsn#mag-mijn-zorgverlener-mijn-bsn-vermelden-in-schriftelijke-oproepen-of-afspraken-5024
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/identiteitsbewijs#mag-een-winkel-of-ophaalpunt-waarbij-ik-mijn-online-gekochte-product-ophaal-een-kopie-van-mijn-identiteitsbewijs-maken-5158
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/identiteitsbewijs#mag-een-winkel-of-ophaalpunt-waarbij-ik-mijn-online-gekochte-product-ophaal-een-kopie-van-mijn-identiteitsbewijs-maken-5158
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/burgerservicenummer-bsn#mag-mijn-werkgever-mij-verplichten-mijn-bsn-als-inlogcode-te-gebruiken-5019
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/burgerservicenummer-bsn#mag-een-uitzendbureau-mijn-bsn-vragen-als-ik-me-inschrijf-5548
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1.9 Reactie minister Asscher n.a.v. Abrona-rapport van AP 

Minister Asscher (SZW) reageert in een brief aan de Tweede Kamer op de commotie rond het 

Abrona-rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij stelt dat AP aangeeft dat het normenkader 

uit de wet niet is veranderd. Wel buigt hij zich met UWV over de stelling dat een werkgever niet mag 

weten onder welk vangnet een werknemer valt. 

Asscher onderkent dat het voor werkgevers van belang is om zieke werknemers zo snel mogelijk 

weer aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben ze informatie van hen nodig. Bijvoorbeeld om te 

beoordelen of ze hun loon moeten doorbetalen. Aan de andere kant hebben zieke werknemers recht 

op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard 

en oorzaak van de ziekte van hun werknemer en de medische beperkingen. Alleen de arbodienst of 

bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Wel mogen werkgevers aan zieke werknemers 

gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun 

werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er 

nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren. 

Ook kan de werkgever de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om een oordeel te geven over de 

mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen 

noodzakelijke gegevens aan de werkgever doorgeven. Bijvoorbeeld gegevens die de werkgever nodig 

heeft om te beoordelen of hij loon moet doorbetalen of welke aanpassingen nodig zijn voor de re-

integratie van de werknemer. De bedrijfsarts mag daartoe de beperkingen van de werknemer wel 

aan de werkgever doorgeven, maar de werkgever mag daar niet zelf direct bij de werknemer naar 

vragen en dit gegeven niet verwerken. Dit is voorbehouden aan een arts. Het is immers niet de 

bedoeling dat een werkgever zelf gaat ‘dokteren’. 

 

Vangnetbepaling 

Werkgevers mogen niet aan hun werknemers vragen onder welke vangnetbepaling ze – op grond van 

de Ziektewet – vallen en ze mogen dit gegeven niet registreren. Wel mag de werkgever vragen of de 

werknemer onder een vangnetbepaling valt. Asscher beziet in samenwerking met het UWV wat dit 

betekent. 

 

1.10 Reactie OVAL en Verbond van verzekeraars op beleidsregels de zieke 

werknemer 
OVAL en het Verbond van Verzekeraars hebben in een brief gereageerd op de Beleidsregels de zieke 

werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze hebben gemerkt dat de nieuwe beleidsregels 

vragen oproepen in de praktische uitvoering, bijvoorbeeld waar het gaat om het niet mogen vragen 

naar beperkingen en mogelijkheden, regresmogelijkheden, vangnetbepalingen en de 

probleemanalyse. 
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Werkgever mag niet vragen naar beperkingen en mogelijkheden 

Deze opvatting van AP lijkt volgens het Verbond en OVAL in te houden dat een zieke werknemer 

eerst naar de bedrijfsarts zou moeten voordat hij kan beginnen met re-integratie. Dit zou in strijd zijn 

met de opvatting van de wetgever dat re-integratie primair de verantwoordelijkheid van werkgever 

en werknemer is. Het Verbond en de OVAL zijn het met AP eens dat de werkgever niet mag vragen 

naar functionele mogelijkheden en beperkingen van de zieke werknemer die te herleiden zijn tot 

diens gezondheid. De werkgever zou echter wel mogen vragen naar resterende 

arbeidsmogelijkheden. Deze gegevens zijn immers noodzakelijk voor een goede en tijdige aanpak van 

de re-integratie. 

 

Probleemanalyse 

Volgens de beleidsregels zouden de re-integratie-inspanningen pas kunnen beginnen nadat de 

werknemer de probleemanalyse van de bedrijfsarts heeft ontvangen. Dat zou pas na zes weken zijn, 

terwijl er vaak veel eerder gestart kan worden met re-integratie. Graag willen het Verbond en de 

OVAL weten hoe AP hier tegenaan kijkt. 

Verder wordt opgemerkt dat de regresmogelijkheid beperkt wordt tot ‘verkeersongeval’ terwijl 

regres mogelijk is bij alle gevallen waarbij een aansprakelijke derde betrokken is. Ook lijkt de norm 

dat een werkgever niet mag vragen onder welke vangnetbepaling een werknemer valt strijdig met 

een rechterlijke uitspraak. 

Reactie AP: ze houden vast aan eigen beleidsregels 

AP heeft op 18 augustus 2016 in een brief aan OVAL de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ 

verdedigd. De instantie reageert daarmee op kritiek op de privacyregels bij ziekte. 

In haar brief weerspreekt AP dat de werkgever aan een zieke werknemer vragen mag stellen over zijn 

arbeidsmogelijkheden en dat de werkgever informatie hierover mag registreren. Ook deze informatie 

valt onder de gezondheidsgegevens en die mogen organisaties in principe niet verwerken. Wel moet 

de bedrijfsarts de werkgever goed informeren over functionele beperkingen en mogelijkheden van 

de werknemer en de gevolgen daarvan voor de arbeid. 

De bedrijfsarts heeft dus de centrale rol binnen de verzuimbegeleiding en de werkgever mag niet 

rechtstreeks vragen naar de mogelijkheden van de werknemer maar dit moet via de bedrijfsarts. Dit 

is dus compleet anders dan we altijd onderwezen hebben. Het standpunt dat de werkgever mag 

vragen wat de werknemer nog wel kan, gaat niet meer op. Dit moet via de bedrijfsarts.  

Hoe dit in de praktijk moet gaan? Hoe heet wordt de soep gegeten? Alle bedrijven zullen kritisch hun 

verzuimbeleid moeten heroverwegen. We zien een belangrijke rol weggelegd voor de Casemanager 

Taakdelegatie die vanaf de eerste ziektedag de mogelijkheden van de werknemer in kaart brengt, 

uiteraard onder auspiciën van de arts.  

Belangrijk is dus dat de Autoriteit Persoonsgegevens voet bij stuk houdt en de nieuwe lijn is 

geworden: 
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Een werkgever mag beperkingen en mogelijkheden van een zieke werknemer verwerken wanneer 

deze gegevens afkomstig zijn van de bedrijfsarts! 

2. De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) 
 

Op 2 februari 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering 

beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de voor zzp’ers vertrouwde Verklaring 

Arbeidsrelatie (VAR). De ingangsdatum van de wet is 1 mei 2016, maar er geldt wel een 

overgangsperiode tot 1 mei 2017. 

Achtergrond 

De VAR is 2001 ingevoerd in de inkomstenbelasting. In 2005 is in de VAR ook de vrijwarende werking 

voor opdrachtgevers in de loonbelasting- en sociale zekerheidswetgeving opgenomen. 

Belangrijke reden hiervoor was de wens van zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers, om vooraf 

duidelijkheid te hebben over de status van een zzp’er of freelancer. Tot die tijd kwam het zeer 

regelmatig voor dat – met name bij looncontroles door UWV – er correcties op werden gelegd omdat 

de controleur stelde dat er een echte of fictieve dienstbetrekking bestond. Dit leidde vaak weer tot 

bezwaar- en beroepsprocedures en dus tot kosten bij de opdrachtgevers. 

 

De VAR werd gezien als een prima praktische oplossing. Beschikte de opdrachtnemer over de juiste 

VAR, dan was de opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonheffingen. Niks 

meer aan doen zou je denken, maar de Belastingdienst dacht daar anders over. Door het gemakkelijk 

kunnen verkrijgen van een VAR zouden er situaties van schijnzelfstandigheid ontstaan. En bovendien 

viel de VAR in de praktijk niet meer te handhaven: doordat er zoveel VAR’s werden afgegeven, was  

controle daarop was praktisch onmogelijk.  

Schijnzekerheid 
Een VAR wordt afgegeven voor het jaar dat nog moet komen. Op dat moment weet de zzp’er  vaak 

nog niet wie zijn opdrachtgever(s) voor het aankomende jaar zijn en hoe hij precies voor hen aan het 

werk gaat. In de praktijk blijken de ‘feiten en omstandigheden’ waaronder de zzp’er werkt nogal eens 

af te wijken van de afspraken in de VAR.  Dat kan een probleem worden bij controle door de 

Belastingdienst.  

Vee zzp’ers hebben het idee dat ze met de VAR voldoen aan de fiscale voorwaarden voor 

ondernemerschap en dat ze daarom recht hebben op ondernemersfaciliteiten. Dat klopt niet: de  

enige zekerheid die de VAR biedt, is dat de gebruiker niet meer in aanmerking komt voor 

werknemersverzekeringen. 

Moeilijk te handhaven 

Daarnaast maakte de VAR-systematiek het de Belastingdienst moeilijk de wet te handhaven. Zelfs in 

de situatie dat het heel duidelijk was dat het in feite om een (fictieve) dienstbetrekking ging, was het 

voor de Belastingdienst praktisch onmogelijk een naheffing bij de opdrachtgever neer te leggen. Dat 
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lukte alleen als de inspecteur kon bewijzen dat er sprake was van bewuste misleiding. In de praktijk 

was het echter vrijwel onmogelijk om kwade trouw aan te tonen. 

De politiek vond het daarom tijd om de verantwoordelijkheid  tussen opdrachtgevers en 

opdrachtnemers meer in balans te brengen. Met de Wet DBA worden ze samen verantwoordelijk 

voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie.  

Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zzp’ers – als zij dat willen – een 

modelovereenkomst gebruiken. Deze geeft vooraf zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie, 

zodat opdrachtgevers zeker weten dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden of te betalen. 

Deze modelovereenkomsten stelt de Belastingdienst  samen met belangenorganisaties op.   

De modelovereenkomsten zijn te vinden op Belastingdienst.nl . Als opdrachtgevers en zzp’ers in de 

praktijk ook conform de modelovereenkomsten werken, hebben zij de gewenste zekerheid over de 

loonheffingen vooraf, voor een periode van vijf jaar. 

2.1 Overgangstermijn 
Tot 1 mei 2017 geldt een overgangs- of implementatietermijn. In deze periode houdt de 

Belastingdienst wel toezicht, maar vooral in de vorm van voorlichting over de nieuwe werkwijze en 

het bieden van een helpende hand bij de implementatie. 

 

VAR voor 2014 en 2015 langer geldig 

Heeft u al een VAR en blijft u hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden? 

Dan mag u uw VAR voor 2014 of 2015 ook in 2016 blijven gebruiken tot de nieuwe wet- en 

regelgeving op 1 mei ingaat. U hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2016 aan te vragen.  
 

Nieuwe VAR aanvragen niet meer nodig 

Gaat u in 2016 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere 

werkzaamheden uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden? Of hebt u nog geen VAR, maar hebt u er 

wel een nodig? Dan hoeft u hiervoor geen nieuwe VAR aan te vragen. In plaats daarvan kunnen u en 

uw opdrachtgever een algemene modelovereenkomst of voorbeeldovereenkomst gebruiken. 

Daarmee heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en 

te betalen. Ook na 1 mei.  

 

2.2 De modelovereenkomst 
Het voordeel van de modelovereenkomst is dat deze niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd 

hoeft te worden. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Het is voldoende dat  

opdrachtgever en zzp’er per e-mail of in de opdrachtbevestiging afspreken volgens welke 

modelovereenkomst (kenmerknummer) er gewerkt wordt. De algemene modelovereenkomsten zijn 

geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep.  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/wetsvoorstel_var_verdwijnt_in_2016/voorbeeldovereenkomsten


                                                                                 
 
 

 
Copyright CS Opleidingen BV: VeReFi Whitepapers en andere actualiteiten over het jaar 2016 als update bij het boek Geld besparen met 
sociale zekerheid 
  

Het is niet verplicht met een modelovereenkomst te werken. Het is alleen bedoeld voor situaties 

waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Als een zzp’er overduidelijk ondernemer 

is, is er dus geen modelovereenkomst nodig. 

Als er volgens een door de Belastingdienst opgestelde of beoordeelde modelovereenkomst wordt 

gewerkt, hoeft een opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Een zelfstandige is 

dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering 

als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt. Het werken volgens een modelovereenkomst zegt 

alleen iets over de loonheffingen en niet over het ondernemerschap van een zelfstandige. 

Verschillende soorten modelovereenkomsten 

Opdrachtgevers en zelfstandigen kunnen gebruikmaken van verschillende modelovereenkomsten: 

1. Algemene modelovereenkomsten: deze zijn bedoeld voor iedereen die volgens de 

voorwaarden van de algemene overeenkomst werkt. Het soort werk of branche is dan niet 

van belang. 

2. Modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen: deze zijn bedoeld voor iedereen 

die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep. Er zijn 

overeenkomsten voor bijvoorbeeld ICT, bouw, vervoer en medische beroepen. 

 

Daarnaast is het ook mogelijk gebruik te maken van een eigen overeenkomst. Zowel opdrachtnemers 

als opdrachtgevers kunnen een eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen. Dat is 

overigens niet verplicht. Legt een opdrachtgever de overeenkomst niet voor, dan moet hij zelf 

bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen.  

2.3 Algemene modelovereenkomsten 

De algemene modelovereenkomsten zijn breed toepasbaar: Hiermee zijn vrijwel alle arbeidsrelaties 

gedekt waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Om wat voor werk het gaat en binnen 

welke branche, is niet van belang. 

Alle algemene modelovereenkomsten hebben een toelichting, waarin de voorwaarden staan 

waaronder u er gebruik van kunt maken. Daarnaast heeft elke overeenkomst een datum van 

beoordeling en een kenmerknummer. 

Op www.belastingdienst .nl vindt u de volgende modelovereenkomsten: 

 geen werkgeversgezag, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen   

Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. Dat 

betekent onder andere dat de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of 

leiding van de opdrachtgever kan doen. 

 vrije vervanging, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen 

Met deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer zich vrij laten vervangen. Dat betekent dat 

de opdrachtnemer iemand anders kan vragen om het werk voor hem te doen. 

 tussenkomst, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen 

Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_geen_werkgeversgezag
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_vrije_vervanging
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_tussenkomst
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voor een derde. Er is geen werkgeversgezag, geen leiding en geen toezicht door een derde. 

Daarnaast is in deze modelovereenkomst geregeld wanneer mag worden aangenomen dat een 

opdrachtnemer als zelfstandige werkt. 

 vervoer, opgesteld door TLN 

Deze voorbeeldovereenkomst is gericht op goederenvervoer op de weg. 

 aanneming van werk, opgesteld door Zelfstandigen bouw en stichting ZZP Nederland 

Deze voorbeeldovereenkomst kan worden gebruikt voor aanneming van werk. 

 

2.4 Voorbeeld van een modelovereenkomst 

Bij het beoordelen van de overeenkomsten heeft de Belastingdienst alleen gekeken naar fiscaal 

relevante bepalingen. Dit zijn de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van 

een dienstbetrekking. Deze bepalingen zijn geel gemarkeerd en u mag ze niet aanpassen. De niet-

gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie, als dat niet in strijd is 

met de gemarkeerde artikelen. Aanpassingen in de niet-gemarkeerde artikelen hoeft u niet aan de 

Belastingdienst voor te leggen. 
 

Verwijzing naar de modelovereenkomst  

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst, moet de 

daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende 

nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt: 

 

 “Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 

9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst.”  

 

Dit is heel belangrijk. Alleen als deze tekst is opgenomen in de overeenkomst, kunnen opdrachtgever 

en opdrachtnemer erop vertrouwen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of 

voldaan. Wijzigingen in de tekst van deze door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst, 

kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen. 

 

Op de volgende pagina ziet u een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een situatie waarbij 

er geen sprake is van werkgeversgezag.  

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_beroepsgoederenvervoerder
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_zelfstandigen_bouw_stichting_zzp_nederland_en_bijbehorende_toelichting
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ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG  
Opgesteld door de Belastingdienst  nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016 
 
 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 
Partijen:  
1.<NAAM OPDRACHTGEVER>, gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door <NAAM>, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;  

 
en  
 
2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: 
“Opdrachtnemer”;  
 
gezamenlijk te noemen: “Partijen”;  
 
Overwegende dat:  

a. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van <OMSCHRIJVING>;  
b. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan <OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN>;  
c. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;  
d. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht 

in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;  
e. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 

e.v. BW;  
f. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of 

gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de 
artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking 
wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en 
daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;  

g. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 
9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;  

h. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal 
verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.  

 
Partijen komen het volgende overeen:  
 
Artikel 1  De opdracht  
1.1.  Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te 

verrichten <OMSCHRIJVING OPDRACHT OF DIENSTEN>.  
 
Artikel 2  Uitvoering van de opdracht  
2.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het 

op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.  
2.2.  Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering 

van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met 
anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt 
Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.  

2.3.  Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede 
uitvoering van de opdracht.  

2.4.  Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. 
Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding 
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van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructes geven omtrent het resultaat 
van de opdracht. 

Artikel 3  Duur van de overeenkomst  
3.1.  De opdracht vangt aan op <DATUM> en wordt aangegaan tot <EINDDATUM> OF: voor de duur van het 

Project <NAAM>.  
3.2.  Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van 

andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.  
 
Artikel 4  Nakoming en vervanging  
4.1  Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een 

geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

4.2  <VRIJE INVULLING OVER VERVANGING>  
 
Artikel 5  Opzegging overeenkomst  
5.1 <VRIJE INVULLING>  
 
Artikel 6  Vergoeding, facturering en betaling  
6.1  Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € … per <TIJDSEENHEID> exclusief BTW. OF: € …. exclusief BTW 

voor het gehele project.  
6.2  Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. 

De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.  
6.3  Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen <AANTAL DAGEN> dagen 

na ontvangst van de factuur.  
6.4  Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt 

Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.  
 
Artikel 7  Aansprakelijkheid/ schade  
7.1  <VRIJE INVULLING>  
 
Artikel 8  Verzekeringen  
8.1  <VRIJE INVULLING>  
 
Artikel 9  Rechts- en forumkeuze  
9.1  Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.  
9.2  Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband 

houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.  
 
Artikel 10  Wijziging van de overeenkomst  
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen 
partijen zijn overeengekomen.  
 
In tweevoud,  
 
Te <PLAATS>, op <DATUM>:      Te <PLAATS>, op <DATUM>:  
 
 
…………………………       …………………………  
Opdrachtgever        Opdrachtnemer  
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2.5 Zelf overeenkomsten aan Belastingdienst voorleggen 
Het is niet verplicht om met de modelovereenkomsten te werken. Het is mogelijk om zelf uit eigen 

hand een overeenkomst op te stellen. Het is zeker raadzaam om dan wel deze overeenkomst voor te 

leggen aan de Belastingdienst. Dit is mogelijk via alternatiefvar@belastingdienst.nl. De 

Belastingdienst beoordeelt deze overeenkomsten en geeft vervolgens uitsluitsel of de 

opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.  

Indien de overeenkomst niet is voorgelegd, dan zal de opdrachtgever zelf moeten bepalen of hij wel 

of geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen moet betalen. Stel dat dit niet gedaan 

wordt maar de Belastingdienst is van mening dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan zal de 

Belastingdienst alsnog een naheffing doen voor de loonheffingen en premies 

werknemersverzekeringen. De opdrachtgever zal proberen dit weer bij de opdrachtnemer te 

verhalen.  De opdrachtnemer is dan ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen, o.a. voor de 

Ziektewet. Dit kan bij een verzuimschade dan weer extra in de papieren gaan lopen.  

2.6 Beoordeling van een ondernemer of een werknemer door 

Belastingdienst 

Stel dat u als zelfstandige werkt. Ook dan is het belangrijk dat u niet achteraf een rekening krijgt via 

de opdrachtgever die probeert om de naheffing loonbelasting weer op u als zzp’er te verhalen. U wilt 

immers niet dat de relatie met opdrachtgever onder druk komt te staan. Het is vooral belangrijk 

duidelijk te zijn over de zelfstandige manier van werken. Een zelfstandige bepaalt zelf hoe en op welk 

moment hij zijn werk doet. Blijkt dat niet zo te zijn, dan moeten er alsnog loonbelasting en premies 

betaald worden. Een zelfstandige regelt bij ziekte zelf vervanging, koopt zelf benodigdheden voor zijn 

werk en is zelf aanspreekpunt voor klachten. 

Heeft u veel verschillende activiteiten, dan kunt u per opdracht een ander dienstverband krijgen. 

Bijvoorbeeld loondienst, uitzendwerk of betaling per klus. Dat is onvoordelig voor de 

zelfstandigenaftrek (€ 7.000 per jaar). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u namelijk het 

grootste deel van uw werktijd aan uw bedrijf besteden, met een minimum van 1.225 uur per jaar. 

U bent niet verplicht een overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Zoals hiervoor is 

aangegeven, moet dan de opdrachtgever zelf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking en of 

hij wel of geen loonheffingen moet betalen. 

Hieronder laten we zien hoe de Belastingdienst beoordeelt of u als ondernemer of werknemer gezien 

wordt. 

Kenmerken van een echte dienstbetrekking 

Bij het bepalen of een overeenkomst leidt tot een echte dienstbetrekking, spelen de volgende 

kenmerken een rol: 

 De verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken; 

 De verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen; 

 De gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 

mailto:alternatiefvar@belastingdienst.nl
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De Belastingdienst beoordeelt de bepalingen in uw overeenkomst in onderling verband. Als één  

bepaling in de overeenkomst duidt op een dienstverband, dan is er dus niet direct automatisch 

sprake van een dienstverband. Het gaat om het totale beeld. 

Verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken 

De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'dienstbetrekking': 

 Als de opdrachtnemer het werk niet kan uitvoeren, mag hij zich laten vervangen en meldt hij 

aan de opdrachtgever dat er een vervanger is. Als de opdrachtgever twijfelt aan de kwaliteit 

of de ervaring van de vervanger, zoeken opdrachtnemer en opdrachtgever samen naar een 

andere vervanger. 

 De opdrachtnemer kan zich alleen laten vervangen door een opdrachtnemer die bij de 

opdrachtgever bekend is, of door de opdrachtgever goedgekeurd is. 

De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking':  

 De opdrachtnemer kan zich laten vervangen, zonder dat de opdrachtgever daar iets over te 

zeggen heeft. 

 De opdrachtnemer kan zich vrij laten vervangen, maar blijft verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het werk en voor het naleven van de afspraken. 

 De opdrachtnemer meldt de opdrachtgever wie de werkzaamheden uitvoert, ook als dit 

tijdens de looptijd van de overeenkomst verandert. De opdrachtgever heeft niet het recht 

vervangers te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties, zoals relevante 

diploma's en certificaten. Deze objectieve kwalificaties zijn door de opdrachtgever en 

opdrachtnemer bepaald voordat de opdracht aangenomen wordt en zijn toegevoegd aan de 

overeenkomst. 

Verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen 

De volgende voorbeeldbepaling draagt bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking': 

 De opdrachtnemer krijgt alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. 

Gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever 

De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'dienstbetrekking': 

 De opdrachtnemer moet alle aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever opvolgen. 

 De opdrachtnemer moet werken volgens de richtlijnen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld 

bedrijfsprotocollen). 

 De opdrachtnemer moet doorlopend verantwoording afleggen aan de opdrachtgever. De 

opdrachtgever bespreekt het werk met de opdrachtgever tijdens de looptijd van de 

overeenkomst. 

De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking': 

 De opdrachtnemer is vrij om de concrete inhoud van het werk te bepalen en op zijn manier 

het werk uit te voeren. 

 De opdrachtnemer voert de werkzaamheden die in de overeenkomst staan geheel 

zelfstandig uit. 
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 De opdrachtgever mag geen leiding geven of toezicht houden op het werk van de 

opdrachtnemer. 

Andere bepalingen die een rol spelen bij de beoordeling 

Naast de kenmerken van een echte dienstbetrekking spelen ook andere bepalingen een rol bij de 

beoordeling of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.  

De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'dienstbetrekking': 

 De opdrachtnemer mag niet werken voor andere opdrachtgevers. 

 De opdrachtnemer mag tijdens de overeenkomst en de 2 jaar na afloop van de 

overeenkomst geen contact onderhouden met klanten of relaties van de opdrachtgever met 

als doel direct of indirect diensten aan deze klanten of relaties te leveren. 

De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking': 

 De opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn niet van plan een arbeidsovereenkomst volgens 

de wet aan te gaan en willen alleen een contract afsluiten op basis van de overeenkomst van 

opdracht volgens het Burgerlijk Wetboek. 

 De opdrachtnemer neemt klachten van derden over zichzelf en zijn werk zelf in behandeling. 

 De opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen en betaalt 

daar ook zelf voor. 

 Als de opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet op tijd kan 

nakomen, of de uitgevoerde opdracht voldoet niet aan de overeengekomen eisen, dan 

neemt hij de herstelkosten voor eigen rekening. 

 In de overeenkomst hebben de opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald wanneer de 

opdracht afgerond en opgeleverd wordt. 

 De opdrachtnemer heeft de huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en 

daaraan gerelateerde rechten die voortkomen uit zijn werkzaamheden. De opdrachtnemer 

geeft de opdrachtgever het recht de resultaten van zijn werkzaamheden eenmaal te 

gebruiken voor het doel waarvoor hij de werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die de opdrachtgever heeft opgelopen 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze schade kan door hemzelf of door hem 

ingeschakelde derden zijn veroorzaakt. 

2.7 Wat als er toch sprake blijkt te zijn van een dienstbetrekking? 
Als de Belastingdienst bij een opdrachtgever vaststelt dat een arbeidsrelatie een dienstbetrekking is,  

heeft dat fiscale gevolgen. De Belastingdienst kan dan een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen 

aan de opdrachtgever. De opgelegde loonbelasting en premie voor volksverzekeringen kan de 

opdrachtgever/werkgever in beginsel op de opdrachtnemer/ werknemer verhalen. 

De Belastingdienst kan deze loonbelasting en premie voor volksverzekeringen bij de 

opdrachtnemer/werknemer als voorheffing verrekenen bij zijn aangifte inkomstenbelasting. De 

opdrachtnemer/werknemer is in deze situatie doorgaans ook verzekerd voor 

werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgverzekeringswet (Zvw) kan de opdrachtgever niet verhalen op de opdrachtnemer/werknemer. 
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Als blijkt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking,  kan de opdrachtnemer zijn positie als fiscaal 

ondernemer verliezen. Dit betekent dat hij dan geen recht meer heeft op ondernemersfaciliteiten 

zoals de zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve. 

3. De Werkhervattingskas 2017  
 

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant 

van 1 september 2016.  Voor het premiejaar 2017 is de WGA-flex en WGA-vast premie in een WGA-

totaalpremie samengevoegd.  De flex-werknemers vallen sinds ook onder het eigenrisicodragerschap 

voor de WGA. Tenminste, de flexwerkers die ziek worden na 1 januari 2017. En indien een werkgever 

op een later moment eigen risicodrager voor de WGA wordt, dan kunnen alle staartlasten van de 

WGA voor zowel vast als flex achtergelaten worden.  

3.1 Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 
Per 1 januari 2014 zijn de grote en middelgrote werkgever individueel financieel verantwoordelijk 

voor zieke flex-medewerkers.  In 2014, 2015 en 2016 bestaat de gedifferentieerde premie 

Werkhervattingskas (Whk)  uit drie onderdelen:  

 Gedifferentieerde premie WGA-vast (voor vaste dienstbetrekkingen) 

 Gedifferentieerde premie WGA-flex  (voor flexibele dienstbetrekkingen) 

 Gedifferentieerde premie ZW-flex  (voor flexibele dienstbetrekkingen) 

 

Vanaf 2017 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) vast uit twee 

onderdelen:  

 Gedifferentieerde premie WGA-totaal 

 Gedifferentieerde premie ZW-flex  (voor flexibele dienstbetrekkingen) 

 

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA-totaal niet 

van toepassing oftewel nihil. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de 

gedifferentieerde premie ZW-flex nihil is.  Tot en met 2016 moesten eigen risicodragers voor de WGA 

wel de gedifferentieerde premie WGA-flex betalen. Die gold voor alle werkgevers. 

Indeling werkgevers:  klein, middelgroot en groot  voor 2017 

Voor kleine bedrijven geldt er sinds 2014 een sectorale gedifferentieerde premie, ze worden dus 

afgerekend op het risico van de totale sector. Waar liggen de grenzen tussen klein, middelgroot en 

groot bij het premiejaar 2017?   

 Kleine werkgevers (met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde 

premieplichtige loon per werknemer) betalen een premie op sectorniveau. Zij krijgen dus  

geen individuele toerekening van de eigen schade. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2015 

een loonsom kleiner of gelijk hadden aan € 322.000,-. 
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 Middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 

keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een gewogen gemiddelde 

van sectorpremie en individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele 

toerekening. De grens middelgroot ligt voor 2017 tussen € 322.000,- tot en met                         

€ 3.220.000,- (kijkend naar de premieplichtige loonsom van 2015). 

 Grote werkgevers (meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) 

betalen een premie op individueel niveau. Grote bedrijven zijn bedrijven met premieplichtig 

loon > € 3.220.000,-.  

 

 

3.2 Nieuwe parameters 2017 in vergelijking met 2016 
De eerste twee kolommen geven de nieuwe parameters weer voor 2017.  

 WGA 

totaal 2017 

ZW-flex 

2017 

WGA-vast 

2016 

WGA-flex 

2016 

ZW-flex 

2016 

Rekenpercentage 0,76% 0,40% 0,48% 0,25% 0,39% 

Gemiddelde percentage 0,74% 0,35% 0,47% 0,24% 0,36% 

Maximumpremie  2,96% 1,4% 1,88% 0,96% 1,44% 

Minimumpremie 0,18% 0,08% 0,11% 0,06% 0,09% 

Gemiddelde 

werkgeversrisicopercentage 

0,39% 0,22% 0,27% 0,09% 0,23% 

Correctiefactor 1,47 1,42 1,34 2 1,30 
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De maximumpremie is 4 maal de gemiddelde premie en de minimumpremie is 0,25 van de 

gemiddelde premie. De gemiddelde premie is genomen over alle publiek verzekerde werknemers. 

 

3.3 Rekenvoorbeelden gedifferentieerde premie 2017 
Elke gedifferentieerde premieberekening is gebaseerd op het principe dat er bij de rekenpremie een 

opslag of een korting komt. De opslag of de korting wordt bij grote bedrijven (loonsom >  

€ 3.220.000,-) volledig bepaald op de eigen instroom. Bij middelgrote bedrijven geldt een gewogen 

gemiddelde tussen de sector en het individuele risico van het bedrijf zelf. Bij kleine bedrijven geldt 

een branchepremie, dus wordt de hoogte van de opslag of korting bepaald door de branche-

instroom. 

Het T-2 principe  

Bij de berekening van het individuele werkgeversrisico geldt het T-2 principe. Het jaar T is het jaar 

waarvoor de premie wordt vastgesteld. Om voor de werkgever het individuele risico vast te stellen, 

gaat het UWV uit van de instromers in het ZW-vangnet of de WGA-flexuitkering van het jaar T-2 

(oftewel twee kalenderjaren eerder).  

 

Bij de vaststelling van de premiedifferentiatie voor het jaar 2017, wordt er dus gekeken naar de 

gedane uitkeringen in 2015. Bij de ZW-uitkeringen gaat het om de uitkeringen die zijn ingegaan na 

2012. Voor WGA-totaal wordt er wel een splitsing gemaakt of de werknemers uit een vast 

dienstverband komen of uit een flex-dienstverband. Komen ze uit een vast dienstverband, dan tellen 

alle uitkeringen WGA mee die zijn ingegaan na 2007. Komen ze uit een flexibel dienstverband, dan 

tellen de uitkeringen mee die zijn ingegaan na 2012. 

 

Voor grote bedrijven geldt de volgende formule: 

Gedifferentieerde premie groot bedrijf = rekenpremie + opslag/korting  

 Berekening opslag of korting => correctiefactor werkgeversrisico  * (individuele 

werkgeversrisico minus gemiddeld risico) 

 Het individuele werkgeversrisico wordt voor het premiejaar 2017 berekend door de 

uitkeringslasten van WGA-vast dienstverband uitkeringen ingegaan na 1 januari 2007 (en 

voor flex dienstverbanders de uitkeringen na 1-1-2012) te nemen die in het jaar 2015 (T-2) 

zijn uitbetaald en dat te delen door de gemiddelde loonsom van de laatst bekende vijf jaar 

(gemiddelde loonsom van de periode 2011-2015) en te vermenigvuldigen met 100%.   

De uitkomst van de gedifferentieerde premie wordt vervolgens vergeleken met de minimum- en 

maximum bandbreedte van de premies.  

Berekening gedifferentieerde premie middelgroot bedrijf  

De berekening voor middelgrote bedrijven ziet er als volgt uit: 

(1-C) x sectoraal bepaalde premie + C x individueel bepaalde premie  
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De individueel bepaalde premie is de berekende gedifferentieerde premie voor grote werkgevers. De 

premie voor middelgrote werkgevers is een gewogen gemiddelde tussen de sectorale premie en de 

individueel berekende premie. 

Hierbij geldt dat C is:   (Loonsom werkgever – Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog – 

Loonsomgrens klein) 

 

 Loonsomgrens klein staat voor 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon (voor 2017 =  

€ 322.000) 

 Loonsomgrens hoog staat voor 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon (voor 2017 - 

€ 3.220.000) 

 

Nb. Bij toetsen wordt er geen berekening van middelgroot bedrijf gevraagd. Wel moet de cursist blijk 

geven de wegingsfactor te begrijpen.  

Berekening gedifferentieerde premie klein bedrijf 

Hiervoor gelden de sectorale percentages gebaseerd op de schaderesultaten van de branche. Dus de 

opslag of de korting bovenop de rekenpremie wordt vastgesteld aan de hand van de branche-

instroom afgezet op het landelijk gemiddelde.  

 

3.4 Berekeningsformules voor 2017 
Uit de parameters kunnen we de volgende berekening herleiden.  

WGA-totaal : 0,76% (rekenpercentage) + 1,47 * (? – 0,39%) 

ZW-flex : 0,40% (rekenpercentage) + 1,42 * (? – 0,22%) 

Het vraagteken is het individuele werkgeversrisicopercentage. Deze wordt berekend door de 

uitkeringslasten van de toegerekende uitkeringen in het jaar 2015 te delen door de (gemiddelde 

loonsom van de periode 2011-2015) en te vermenigvuldigen met 100%.   

Premievoorbeeld groot bedrijf (WGA-totaalpremie) 

Berekening gedifferentieerde premie : 0,48% (rekenpercentage) + opslag /korting 

Gemiddelde premieplichtige loonsom     : € 5.000.000,- 

Gedane WGA-uitkeringen (vast en flex samen) in 2015  : € 50.000,- 

Individueel werkgeversrisico is 1%     (nl. 50.000 / 5.000.000 * 100%) 

Het individuele werkgeversrisico wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde 

werkgeversrisicopercentage. Deze  is gegeven in de parameters op 0,39%. Het bedrijf doet het 

slechter dan gemiddeld, dus er volgt een opslag op de rekenpremie. Het verschil wordt ook nog 

vermenigvuldigd met de correctiefactor werkgeversrisico van 1,34 (zie parameters). 
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Berekening opslag / korting :  1,47 * (1% - 0,39%) = 0,89%   (uitkomst wordt naar beneden afgekapt) 

Totale gedifferentieerde premie: 0,76% (rekenpercentage) + 0,89% (opslag) = 1,65% 

Deze premie valt binnen de minimum- en maximumgrens. 

Premievoorbeeld middelgroot bedrijf met maximale eigen WGA-schade 

Bedrijven tot € 322.000,- loonsom betalen een sectorale premie. Worden de bedrijven groter dan 

geldt een gewogen gemiddelde  van sectorale premie en individueel uitgerekende premie. De 

wegingsfactor geeft aan welk deel individueel bepaald wordt en welk deel sectoraal bepaald wordt. 

 

Een middelgroot bedrijf met een loonsom van € 1.500.000,- is ingedeeld in de sector 3 

(bouwbedrijven). De sectorale premie voor WGA totaal bedraagt 1,11% (zie de tabel in de 

Staatscourant). 

 

Stel dat de individueel bepaalde premie voor WGA-totaal uitkomt op het maximum van 2,96%. 

Middelgrote bedrijven komen bij één WGA-instromer bij de individueel bepaalde premie al snel uit 

op de maximale premie. 

De wegingsfactor (C) =   (Loonsom werkgever – Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog – 

Loonsomgrens klein) 

 

In dit voorbeeld is de wegingsfactor  (€ 1.500.000 – € 322.000)/ (€ 3.220.000 – € 322.000) = 0,4093 

 

De Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) bepaalt dat deze berekende C naar beneden wordt 

afgerond op 4 decimalen achter de komma, oftewel uitkomst 0,4093. 

De wegingsfactor laat zien dat de individueel bepaalde premie (in casus 2,96) voor 0,4093 meetelt en 

de sectoraal bepaalde premie (in casus 1,11%) telt voor (1-0,4093 = 0,5907) mee.  

 

De gedifferentieerde premie WGA-vast voor dit middelgrote bedrijf in 2015 bedraagt: 

Individueel premiebepaald deel :  0,4093  * 2,96%   = 1,2115% 

Sectoraal premiebepaald deel (1-0,4093) * 1,11%   =  0,6556% 

Totale gedifferentieerde premie WGA-totaal  = 1,8672% 

 

Deze wordt afgekapt op twee decimalen achter de komma, oftewel de premie wordt 1,86% 

Als de loonsom nog steeds € 1.500.000,- bedraagt, dan is de premie 1,86% * € 1.500.000 = € 27.900,-. 

Bij middelgrote bedrijven: de eigen schade telt steeds iets zwaarder mee 

Door de wegingsfactor gaan bedrijven die dicht bij de grens ‘groot’ zitten ook grotendeels de eigen 

schade betalen. Kleinere bedrijven die dicht bij de grens ‘klein’ zitten betalen slechts een klein deel 

van de eigen schade. Bijgaand een overzicht van de wegingsfactor voor 2017 bij verschillende 

middelgrote loonsommen: 
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Loonsom    Wegingsfactor voor 2017 

€ 500.000   0,0618 

€ 750.000   0,1487 

€ 1.000.000   0,2355 

€ 1.500.000   0,4113 

€ 2.000.000   0,5830 

€ 2.500.000   0,7567 

€ 3.000.000   0,9305 

 

N.B. De wegingsfactor  =   (Loonsom werkgever – Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog – 

Loonsomgrens klein) 

Groot bedrijf zonder schade betaalt minimumpremie 

Stel dat een bedrijf met een loonsom van 5 miljoen euro nog nooit WGA schade heeft. Niet voor 

WGA-vast en niet voor WGA-flex. Dan is het individuele werkgeversrisico percentage dus nul procent. 

De berekening wordt dan als volgt: 

 

Premie WGA-totaal : 0,76% (rekenpercentage) + 1,47 * (0 – 0,39%) = 0,1867% afgekapt op twee 

decimalen naar beneden wordt dit 0,18%.  

 

Uitgesplitst kan ook door eerst de korting te berekenen: 

Korting 1,47 * (0 – 0,39%) = -0,5733% 

De korting halen we van de rekenpremie af oftewel 0,76% minus 0,5733 = 0,1867% 

Dus afgekapt op twee decimalen achter de komma wordt dat 0,18% en dat is exact gelijk aan de 

minimumpremie (zie tabel met de parameters).  

Groot bedrijf met heel veel schade die maximumpremie WGA bereikt 

Stel dat dit bedrijf met 5 miljoen euro loonsom juist veel schade heeft. Ze hebben meerdere WGA-

instromers gehad zowel van vast als van flex werknemers en in het jaar 2015 wordt aan (ex-) 

werknemers maar liefst 95.000 euro aan uitkeringen uitbetaald. 

Dan ziet de berekening er als volgt uit. 

 

Individueel werkgeversrisico percentage  95.000 / 5.000.000 * 100 = 1,9%  

 

Dit werkgeverspercentage vullen we in bij het vraagteken in  de bekende formule: 

WGA-totaal : 0,76% (rekenpercentage) + 1,47 * (? – 0,39%) 

WGA-totaal premie voor dit bedrijf wordt dan:  

0,76% (rekenpercentage) + 1,47 * (1,9% – 0,39%) = 2,9797% 
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Deze premie ligt boven de maximumpremie van 2,96%. De premie wordt dan afgetopt op de 

maximumpremie van 2,96%. 

Alle bedrijven met een individueel werkgeversrisico van 1,9% of hoger krijgen voor de WGA dus te 

maken met de maximale premie.  

Rekenvoorbeeld middelgroot bedrijf ZW-flex 

Nb. Bij een toets wordt niet de berekening van een middelgroot bedrijf gevraagd. Wel is dit 

voorbeeld van belang om te zien hoe de wegingsfactor werkt. Vragen over de wegingsfactor kunnen 

wel worden gesteld.  

 Agrarisch bedrijf: sectorale ZW-premie 0,32% 

 Gemiddelde loonsom werkgever: € 1.000.000 

 ZW-uitkeringen in 2014: € 8.000 

 Individueel werkgeversrisico wordt dan 8.000 / 1.000.000 * 100% = 0,8% 

Berekening opslag: 1,30 * (0,8% - 0,23%) = 0,74% 

 Gedifferentieerde Premie ZW-flex grote bedrijven is bij een werkgeversrisico van 0,8 als 

volgt: 0,39% (rekenpercentage) + 0,74% (opslag) = 1,13% 

(valt binnen maximale bandbreedte, want maximale premie bedraagt 1,44%) 

Bij een middelgroot bedrijf telt een gewogen gemiddelde van sectoraal en individueel bepaalde 

premie. De verhouding hiertussen rekenen we uit met de wegingsfactor: 

Wegingsfactor : ( 1.000.000 - 322.000) / (3.220.000 - 322.000)  = 0,2372 

Sectoraal deel    : (1-0,2372) * 0,32%  = 0,2440%   

PLUS Individueel deel  : 0,2372 * 1,13%  = 0,2680% 

Gedifferentieerde premie :     = 0,5120% 

Dit bedrag wordt afgekapt op twee decimalen achter de komma, dus 0,51% wordt er aan 

gedifferentieerde premie ZW-flex betaald door dit middelgrote agrarische bedrijf. Stel dat de 

loonsom nog steeds € 1.000.000 bedraagt, dan is de premie 0,51% * € 1.000.000  = € 5.100,-. 

Rekenvoorbeeld groot bedrijf  ZW-flex  

Gemiddelde premieplichtige loonsom € 10.000.000 

ZW-flex uitkeringen in 2014: € 70.000  

Individueel werkgeversrisico = 0,70%  (berekening is 70.000/10.000.000 *100%) 

Deze wordt afgezet tegenover het landelijk gemiddelde ZW-flex risico van 0,23%, dus het bedrijf 

krijgt een opslag omdat het individuele werkgeversrisico hoger is dan het landelijk gemiddeld 

werkgeversrisico. Het verschil wordt nog gecorrigeerd met de correctiefactor werkgeversrisico die 

gegeven is op 1,30. 
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Berekening opslag: 1,30 * (0,70% - 0,23%) = 0,61% 

Gedifferentieerde premie: 0,39% (rekenpercentage) + 0,61% (opslag) = 1,00%  

De premie valt binnen de minimum en maximumpremies . 

Rekenvoorbeeld groot bedrijf WGA-flex 

Gemiddelde premieplichtige  loonsom € 50.000.000 

WGA-flex uitkeringen in 2014: € 40.000 

Individueel werkgeversrisico = 0,08% 

Het bedrijf doet het beter dan het landelijk gemiddeld werkgeversrisico dus er volgt een korting op 

de premie 

Berekening opslag: 2 * (0,08% - 0,09%) = - 0,02% 

Gedifferentieerde premie: 0,25% (rekenpercentage) - 0,02% (korting) = 0,23% 

De premie valt binnen de minimum- en maximumpremies  
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4. Afweging eigenrisicodragerschap voor de WGA 
 

Bij het UWV is de gemiddelde premie WGA premie relatief laag. Dit was al zichtbaar in 2016. Dit 

komt vanwege de groep grote werkgevers die vanuit het private bestel weer terug zijn gekeerd naar 

het UWV. Alle bedrijven die eerder eigenrisicodrager voor de WGA waren en die op of voor 1 juli 

2015 naar het UWV waren teruggekeerd, hebben nog het voordeel dat ze voor het WGA-vast risico 

op de minimumpremie zijn ingedeeld. Ze hoeven niet te betalen voor de schades die bij de private 

verzekeraar verzekerd waren. Zijn bedrijven op of na 1 januari 2016 teruggekeerd dan wordt bij 

terugkeer een gedifferentieerde premie berekend op basis van de eigen historische instroom. Dit is 

nieuw en geregeld in de Wet verbetering hybride markt. 

Eigenrisicodrager WGA in 2016 

De eigenrisicodragers WGA ontvangen van de huidige verzekeraar een prolongatievoorstel. Gaan ze 

hier niet op in en regelen ze ook geen andere verzekeraar, dan gaan ze verplicht voor een periode 

van drie jaar terug naar het UWV (publieke bestel). Bij het UWV betaalt een groot bedrijf een 

gedifferentieerde premie WGA die gebaseerd is op de eigen historische schade. Kleine bedrijven 

betalen de sectorale premie en middelgrote bedrijven betalen een deel sectoraal en deel individueel 

bepaalde premie (zie uitleg over de wegingsfactor).  

  

Eerder Eigenrisicodrager WGA geweest, maar op of voor 1 juli 2015 terug bij UWV 

Eigenrisicodragers WGA die op of voor 1 juli 2015 weer terug waren gekeerd naar het UWV, houden 

nog een eerbiedigende werking. Voor eventuele WGA-instroom van vaste werknemers die nog 

verzekerd waren bij de private verzekeraars hoeft het bedrijf in het publieke bestel geen premie te 

betalen. Alleen als het bedrijf sinds 2012 instroom in de WGA heeft vanuit flex-medewerkers, dan 

tellen die wel mee bij de premie bij het UWV. Zijn er mensen ziek geworden op het moment dat het 

bedrijf weer terug was bij UWV en stromen deze later alsnog de WGA in, dan tellen die ook mee bij 

de premie bij het UWV.  

In het algemeen kan gesteld worden dat dit bedrijf vermoedelijk voordelig bij het UWV uit is, omdat 

het deel van de schade dat gedragen wordt door de private verzekeraar nog niet in de premie 

meetelt. 

 

Nu bij UWV en nog nooit eigenrisicodrager geweest  

Bij het UWV betaalt een groot bedrijf een premie die gebaseerd is op de eigen historische schade. 

Gekeken wordt voor de premie van het jaar 2017 welke WGA-uitkeringen er aan (ex-)werknemers 

zijn verstrekt in het jaar 2015. Hierbij telt mee de WGA-instroom van vaste werknemers die sinds 

2007 in de WGA zijn gekomen en de WGA-instroom van flex-werknemers sinds 2012.   

Het is elk half jaar mogelijk om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Het grote voordeel is dat 

het bedrijf eventuele WGA-schade van zowel vaste als flex-werknemers bij het UWV mag 

achterlaten. Ook de mogelijk nieuwe instroom van bestaande zieken blijft als staartlast bij het UWV 

achter.  
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Om eigenrisicodrager te worden dient de werkgever wel een garantieverklaring te overhandigen 

(tenzij de organisatie voor 100% door de overheid gefinancierd wordt en feitelijk niet failliet kan 

gaan). De garantieverklaring is namelijk bedoeld om bij een eventueel faillissement toch de lopende 

WGA-uitkeringen te kunnen blijven betalen. De private verzekeraars verstrekken deze 

garantieverklaring bij een private verzekeringsdekking.  

 

  



                                                                                 
 
 

 
Copyright CS Opleidingen BV: VeReFi Whitepapers en andere actualiteiten over het jaar 2016 als update bij het boek Geld besparen met 
sociale zekerheid 
  

5. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 
 

Deze wet regelt dat het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd eenvoudiger gaat. Het 

faciliteren van het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is naar de mening van de regering van 

belang voor de samenleving als geheel, die hierdoor langer gebruik kan maken van de ervaring en 

kennis van de generaties die nu aan het werk zijn. Maar ook voor werknemers zelf die om 

uiteenlopende redenen behoefte kunnen hebben om te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het 

voorstel bevat maatregelen om verdringing van jongere werknemers door (door)werkende AOW-

gerechtigden tegen te gaan. De belangrijkste punten van deze wet zijn: 

 Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: vanaf januari 2016 geldt bij ziekte van een AOW-

gerechtigde werknemer een loondoorbetalingsplicht van maximaal dertien weken in plaats 

van twee jaar. In verband hiermee worden ook de re-integratieverplichtingen van de 

werkgever en het opzegverbod bij ziekte beperkt tot dertien weken, en vervallen enkele re-

integratieverplichtingen voor de AOW-gerechtigde werknemer. 

 Opzegtermijn: vanaf januari 2016 geldt voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst 

met een AOW-gerechtigde werknemer een opzegtermijn van een maand. 

 Ketenbepaling: met een AOW-gerechtigde kunnen ten hoogste zes tijdelijke contracten in 

een periode van maximaal vier jaar worden aangegaan voordat een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd ontstaat. Alleen contracten die zijn aangegaan na het bereiken van de 

AOW-leeftijd worden hierbij in aanmerking genomen. 

 Recht op een Ziektewetuitkering: zieke AOW-gerechtigde werknemers die geen recht 

hebben op loondoorbetaling van de werkgever krijgen recht op een Ziektewetuitkering van 

maximaal dertien weken. Dit is met name van belang voor AOW-gerechtigden die werken op 

basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding en voor werknemers van wie de 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode. Vanaf 

1 juli 2016 zal de Ziektewetuitkering worden verhaald op de werkgever. 

 Aanpassing arbeidsduur: de verplichting voor werkgevers om in te gaan op een verzoek van 

een AOW-gerechtigde werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken 

uren vervalt. 

 Ontslagvolgorde bij reorganisatie: vanaf januari 2016 worden ook werkgevers in de publieke 

sector verplicht om AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Deze 

regel geldt al voor de private sector. 
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6. Wijziging in de Arbowet per 1 januari 2017 
 

De wijziging moet zorgen voor een verduidelijking van de rol van de bedrijfsarts, de komst van 

basiscontracten met de arbodienst, een versterking van de positie van de preventiemedewerker en 

een grotere betrokkenheid van werkgever en werknemer bij de arbodienstverlening. De Tweede 

Kamer is reeds akkoord met de wet. Streefdatum voor de invoering is 1 januari 2017. De 

belangrijkste punten uit deze wet zijn:  

Versterking positie preventiemedewerker 

Het medezeggenschapsorgaan en de werkgever moeten tot een gezamenlijke opvatting komen over 

de persoon van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. Met name 

vanwege de noodzakelijke vertrouwensband met de werknemers is gekozen voor het meest sterke 

recht van de ondernemingsraad, het instemmingsrecht. Instemming betekent niet alleen dat de 

preventiemedewerker draagvlak heeft in de onderneming, maar ook dat de ondernemingsraad 

medeverantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van de persoon van de 

preventiemedewerker in de onderneming. 

 

Adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding verduidelijken 

Uit de wet moet duidelijk naar voren komen dat de rol van bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding van 

individuele werknemers alleen adviserend is. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de 

begeleiding van de werknemers. Hierdoor zou de voor de werkgever duidelijker moeten zijn wat 

deze mag verwachten van de bedrijfsarts. 

 

Doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor consultatie 

Alle werknemers krijgen het recht een bedrijfsarts te consulteren. De aandacht voor preventieve zorg 

door de bedrijfsarts wordt hierdoor vergroot. Het arbeidsomstandighedenspreekuur zoals dit tot 

2007 gold, komt hiermee weer terug. 

 

Basiscontract arbodienstverlening 

In de wet worden minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers: 

het basiscontract. De werkgever moet zich in ieder geval laten ondersteunen door een arbodienst of 

een arbodienstverlener voor wat betreft het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, de 

deskundige begeleiding bij ziekte, het aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek en het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen. Hier komt bij de nieuwe 

wettelijke taak van het bieden van toegang tot een bedrijfsarts. 

 

Betere beroepsbeoefening door de bedrijfsarts 

Voorgesteld wordt om in de Arbeidsomstandighedenwet vijf specifieke rechten dan wel 

verplichtingen op te nemen die bijdragen aan de goede beroepsuitoefening van de bedrijfsarts: 

 de bedrijfsarts moet de gelegenheid krijgen iedere werkplek te bezoeken; 

 de bedrijfsarts moet aan de werknemer de mogelijkheid van een second opinion bieden; 

 de bedrijfsarts moet een klachtenprocedure te hebben; 
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 de bedrijfsarts (en de andere arbodeskundigen) hebben het recht om met het 

medezeggenschapsorgaan overleg te voeren; 

 De bedrijfsarts moet beroepsziekten opsporen, onderkennen en melden. 

 

Handhaving en toezicht 

Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving. Als de verplichtingen niet worden 

nageleefd, kan dat een overtreding opleveren met een eis tot naleving. Een boete voor het niet-

melden van een beroepsziekte wordt nog even uitgesteld. Eerst komt er meer voorlichting en later 

kan dit onderdeel alsnog in werking treden. 
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7. Wijzigingen Wet arbeid en zorg (Wazo)  

7.1 Meerlingenverlof per 1 april 2016 
Het meerlingenverlof is geregeld in de gewijzigde Wet arbeid en zorg en is ingegaan op 1 april 2016. 

Het verlof moet ervoor zorgen dat vrouwen bij een meerlingzwangerschap geen onnodige risico’s 

lopen vanwege hun werk. 

We kenden altijd al het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof. Per 1 april is daar het 

meerlingenverlof bijgekomen: dit is een langere variant van het zwangerschapsverlof.  

Een werkneemster die in verwachting is van een meerling (dus bijvoorbeeld een tweeling of drieling) 

kan vier weken extra zwangerschapsverlof en -uitkering krijgen. Het ‘normale’ zwangerschapsverlof 

begint in de 34e, 35e of 36e week van de zwangerschap. Het meerlingenverlof kan dus vier weken 

eerder starten, in de 30e, 31e of 32e week. Uiterlijk in de 32e week (acht weken voor de geschatte 

bevallingsdatum) moet de werkneemster dit verlof opnemen. Het langere verlof heeft geen gevolgen 

voor de duur van het bevallingsverlof. In de Verzamelwet SZW 2016 is geregeld dat het recht op 

meerlingenverlof ook gaat gelden voor zelfstandigen en gelijkgestelden. 

 

7.2 Kraamverlof voor de partner  
Verder geldt dat de minister werkt aan een regeling voor langer kraamverlof voor partners.  Wie 

samen met zijn/haar partner een kind krijgt, heeft vanaf 2019 recht op vijf dagen betaald verlof. Dat 

is drie dagen meer dan nu het geval is. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat vijf dagen 

kraamverlof voor partners het uitgangspunt wordt en dat er geen financiële belemmeringen zijn om 

dit verlof op te nemen. Het kraamverlof wordt via de werkgever aangevraagd bij het UWV. 

Automatische verwerking van deze aanvragen is nodig om een goede en vlotte uitvoering te 

verzekeren en levert de laagste administratieve lasten op. Daarnaast dient het UWV de beschikking 

te krijgen over de benodigde persoonsgegevens. De regeling kan vanaf 1 januari 2019 worden 

uitgevoerd. 

Nu al hebben partners recht op twee dagen betaald kraamverlof en aansluitend drie dagen 

ouderschapsverlof. Dat ouderschapsverlof is veelal onbetaald, waardoor er minder vaak gebruik van 

wordt gemaakt. Uitbreiding van het kraamverlof biedt een basis om te wennen aan de aanwezigheid 

van het kind, de nieuwe gezinssamenstelling en de zorgtaken die daarbij horen. Onderzoek toont aan 

dat partners die direct na de geboorte van hun kind verlof nemen, over het algemeen later meer 

betrokken zijn bij de opvoeding.  
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8. SER Advies loondoorbetaling bij ziekte  
 

Werkgevers betalen nu nog twee jaar lang loon door aan zieke werknemers. De werkgevers maken 

hier al tegen bezwaar sinds 2008. Werkgevers ervaren de verplichtingen bij ziekte en de lange 

loondoorbetaling als een belemmering om nieuwe werknemers aan te nemen. Door de regering is 

een SER-advies gevraagd. De politieke partijen gingen alle kanten uit. Het CDA opperde zelfs een 

loondoorbetalingsplicht van 8 weken en daarna een basisverzekering. De VVD voelde hier niets voor.  

Die denkt dat zo’n collectieve verzekering tot een hoger verzuim kan leiden bij werknemers. Weer 

anderen vinden alleen dat er voor kleine bedrijven een uitzondering gemaakt moet worden op basis 

van vrijwillige opting out (dus keuze om publiek risico te verzekeren). Minister Asscher is de hele 

discussie zo langzamerhand beu en heeft de SER om een advies gevraagd over de doorbetaling van 

werknemers bij ziekte en de mogelijkheid van een collectieve verzekering tegen ziekte voor alle 

werknemers, flexkrachten en zzp’ers.  

Daarbij moet de raad ook rekening houden met de situatie waarbij de werknemer uiteindelijk in de 

WIA terechtkomt. Als de loondoorbetalingsperiode wordt ingekort, ontstaat er immers een gat 

tussen het einde van de loondoorbetaling door de werkgever en het moment dat volgens de huidige 

regels de WIA-uitkering kan ingaan. 

Het kabinet wil van de voorgestelde aanpak ook weten welke prikkels en effecten deze heeft voor 

werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden. Als de SER één of meerdere voorstellen heeft 

geformuleerd, zal het Centraal Planbureau (CPB) de effecten doorrekenen voor de werkgelegenheid, 

arbeidskosten, verzuimkosten en de overheidsfinanciën. 

Medio oktober is dit advies nog niet verschenen. Bedoeling was eerst al voor het zomerreces en toen 

is gesproken over september. Het advies is nog niet verschenen.  
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9. Slapende dienstverbanden: aanpassing transitievergoeding na 104 

weken ziekte?  
 

Soms kiest een werkgever ervoor een slapend dienstverband in stand te houden om zo onder de 

transitievergoeding uit te komen. Minister Asscher heeft aangegeven dat dit onwenselijk kan zijn, 

maar dat in zo’n geval een rechter een oordeel moet vellen. De werknemer kan in zo’n geval ook zelf 

naar de rechter. Dit is inmiddels een paar keer voorgekomen. Minister Asscher van Sociale Zaken is 

bereid de ontslagregels in de Wet werk en zekerheid (WWZ) op onderdelen aan te passen om 

ondernemers te ontzien. Dat zei hij op 9 maart 2016 tijdens een debat in de Tweede Kamer en 

kondigde hij op 21 april 2016 aan in een brief. Asscher onderzoekt of de mogelijkheid bestaat om de 

transitievergoeding na ziekte te betalen uit het Algemeen werkloosheidsfonds (AWF). Alle 

werkgevers moeten hier dan een hogere premie voor gaan betalen. Hij komt hiermee tegemoet aan 

de critici die vinden dat het onbillijk is om na twee jaar loondoorbetaling ook nog een 

transitievergoeding te moeten betalen. Zeker als een bedrijf aantoonbaar zijn best heeft gedaan voor 

de re-integratie van de zieke werknemer. Hij wil daarom in gesprek met de werkgeversorganisaties 

en de vakbonden over een wetswijziging op dit punt. Het wetsvoorstel hierover wordt februari 2017 

verwacht.  

Onderstaand een aantal jurisprudentievoorbeelden waarbij de werknemer om ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst met behoud van de transitievergoeding vroeg.  

De kantonrechter te Gouda van 21 oktober 2015 (AR 2015-1095) stelde dat niet kan niet worden 

uitgesloten, dat de werkgever een billijke vergoeding zal zijn verschuldigd wegens ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten, wanneer hij doelbewust een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in dienst 

houdt. In deze situatie had de werkgever echter al geprobeerd om de werknemer met toestemming 

van het UWV te ontslaan, zodat niet kon worden aangetoond dat de werkgever uitsluitend vanwege 

de transitievergoeding niet tot beëindiging wilde overgaan. Geen beëindiging met 

transitievergoeding dus. 

In de andere uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2015:8495) kwam de werknemer met meerdere redenen 

waarom ontbinding gewenst was en een transitievergoeding zou moeten worden uitgekeerd. De 

werknemer voerde o.a. aan dat de werkgever zich ernstig verwijtbaar had gedragen door niet serieus 

bezig te zijn met re-integratie. Werkgever had een loonsanctie gekregen en dat toonde het ernstig 

verwijtbare gedrag aan. De werkgever voerde aan dat de instandhouding van de 

arbeidsovereenkomst belangrijk voor haar was, omdat als ERD voor de WGA het re-integreren van 

iemand die nog in dienst is veel beter is uit te voeren. De rechter oordeelde dat de werkgever 

misschien onfatsoenlijk handelde, maar geen ‘ernstig verwijtbaar gedrag’ en ‘grovelijk niet nakomen 

van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst’ kon worden verweten. De werknemer had geen 

recht op een transitie- of billijke vergoeding. 

Het is dus mogelijk dat een werkgever door de rechter wordt teruggefloten als een slapend 

dienstverband wordt aangehouden, maar dat er dan wel sprake moet zijn van ernstig verwijtbaar 

handelen. Wat de grenzen van ernstig verwijtbaar handelen zijn, is echter niet duidelijk. 
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Jurisprudentie: ook Hof stemt in met slapend dienstverband 

Na een aantal uitspraken van kantonrechters heeft ook het hof geoordeeld dat een slapend 

dienstverband toelaatbaar is.  

In deze zaak ging het om een chauffeur die 80-100% arbeidsongeschikt werd. Na twee jaar legt de 

werkgever hem een vaststellingsovereenkomst voor. De werknemer wilde deze niet ondertekenen, 

omdat er geen transitievergoeding werd gegeven. 

De werknemer stapte naar de kantonrechter met het verzoek om de arbeidsovereenkomst te 

ontbinden onder toekenning van een transitievergoeding. Volgens de werknemer was er sprake van 

ernstige verwijtbaarheid van de werkgever omdat hij geen transitievergoeding wilde betalen en de 

arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte in stand hield. De kantonrechter ging hier niet in mee. Hij 

ontbond de arbeidsovereenkomst, maar kende de werknemer geen transitievergoeding toe. 

De werknemer stapte vervolgens naar het gerechtshof. Ook het hof oordeelde echter dat een 

werkgever niet verplicht is om een werknemer na twee jaar ziekte direct te ontslaan. Ook als de 

werkgever het dienstverband alleen in stand hield om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen 

–¬ wat in deze zaak niet bewezen kon worden – was hij volgens het hof niet ernstig verwijtbaar. Het 

dienstverband bleef daarom in stand en de werknemer kreeg geen transitievergoeding mee. 

Slapende dienstverband wel een risico 

Werkgevers kunnen de transitievergoeding dus ontlopen door een werknemer na twee jaar ziekte in 

dienst te houden. Hier zijn wel risico’s aan verbonden: als de werknemer zich op enig moment 

hersteld meldt, moet de werkgever weer salaris betalen. En als de werkgever op een later moment 

toch besluit de arbeidsovereenkomst op te zeggen, is de eventuele transitievergoeding alleen maar 

hoger geworden. 
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10. Versoepeling regels re-integratie 2e spoor en aanvraag vervroegde 

WIA door werkgever  
 

Op 21 april 2016 kondigde de minister Asscher (SZW) aan alvast wat verbeteringen door te voeren 

t.a.v. de loonsanctie in relatie tot re-integratie tweede spoor en de aanvraag voor een vervroegde 

WIA-keuring (IVA). Deze maatregelen zijn nog geen wet. Voorlopig is er nog niets veranderd. 

Loonsanctie bij re-integratie tweede spoor 

Werkgevers ervaren de verplichting om een werknemer te re-integreren in het tweede spoor als 

belastend en geven aan een dergelijk traject veelal alleen in te zetten om een loonsanctie te 

voorkomen. Asscher laat weten dat een werkgever geen loonsanctie krijgt als een bedrijfsarts 

adviseert dat re-integratie tweede spoor geen zin meer heeft. Het wel of niet inzetten van een 

tweede- spoortraject en het moment van inzetten, wordt de keuze van werkgever en werknemer op 

basis van advies van de bedrijfsarts. Dit leggen zij vast in een plan van aanpak. UWV toetst vervolgens 

of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Het wel of niet, het te laat of te 

vroeg inzetten van een tweedespoortraject zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een 

loonsanctie van UWV. 

 

Vervroegde IVA-keuring 

Op dit moment kan een werknemer na drie weken ziekte een vervroegde IVA-uitkering aanvragen, 

als duidelijk is dat hij in de toekomst niet meer kan werken. Werkgevers zouden ook graag de 

mogelijkheid hebben om een vervroegde IVA-uitkering voor hun duurzaam en volledig zieke 

werknemers aan te vragen. Dit zorgt voor een financiële lastenverlichting en voorkomt de onnodige 

inzet van re-integratieactiviteiten. Asscher zal daarom ook de werkgever, onder voorwaarden, de 

mogelijkheid geven een vervroegde IVA-uitkering voor zijn zieke werknemer aan te vragen. 

  



                                                                                 
 
 

 
Copyright CS Opleidingen BV: VeReFi Whitepapers en andere actualiteiten over het jaar 2016 als update bij het boek Geld besparen met 
sociale zekerheid 
  

11. Tijdelijk: no-risk voor oudere langdurig werkloze naar 56 jaar  
 

Werkzoekende vijftigplussers moeten een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is de inzet 

van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers dat minister Asscher naar de Tweede Kamer heeft 

gestuurd. Het actieplan is samen met de sociale partners opgesteld en voorziet onder meer in een 

verlaging van de leeftijd voor de no-riskpolis (zoals die van toepassing is in artikel 29d Ziektewet). De 

werkgever is alleen de eerste 13 weken voor het ziekengeld aansprakelijk indien de betrokkene 

binnen vijf jaar na indiensttreding ziek wordt en voor de indienstneming langer dan 1 jaar werkloos 

was. Hier is wel een doelgroepverklaring voor nodig.  

Minister Asscher en de sociale partners willen op alle fronten obstakels bij het aannemen van 

vijftigplussers wegnemen. Daarom gaat onder andere de leeftijd van de no-riskpolis omlaag naar 56 

jaar. Werkgevers komen dan niet voor hoge kosten te staan als een werknemer langdurig ziek wordt. 

De werkgever zal wel de eerste 13 weken van het verzuim zelf moeten betalen, conform de regeling 

zoals die nu al van toepassing is in artikel 29d Ziektewet. 

Daarnaast komt er een campagne om de beeldvorming van vijftigplussers te verbeteren. Oud-

international John de Wolf zal als boegbeeld van het actieplan hier een belangrijke rol in spelen. “De 

vijftiger van nu is een andere dan vroeger, die is fit, heeft werk- en levenservaring en werkt nog 

zeventien jaar”, stelt De Wolf.  

Het actieplan start in 2017 en loopt tot 2018. Het actieplan is tijdelijk, de inzet is immers dat leeftijd 

steeds minder een rol gaat spelen bij het aannemen van mensen.  Na 2018 zal op basis van een 

evaluatie van de aanpak en de arbeidsmarktsituatie van vijftigplussers worden bezien of en welke 

aanpak er verder nodig is. Er is 68 miljoen euro beschikbaar voor het plan.  
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12. Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Bqa): quotum nog 

niet geactiveerd  
 

Bij werkgevers in de markt- en overheidssector zijn sinds 1 januari 2013 21.057 banen ingericht voor 

mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijkt uit de UWV-cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma van 

SZW op 13 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De doelstellingen uit het sociaal akkoord zijn 

daarmee ruimschoots gehaald. 

 

© Ministerie van SZW 

Uit de cijfers blijkt dat met name de werkgevers in de marktsector voor liggen op schema. Daar zijn 

vanaf het moment van de nulmeting (1 januari 2013) in totaal 15.604 banen gerealiseerd. De 

doelstelling uit het sociaal akkoord was 6.000 banen. Bij de overheid zijn er vanaf de nulmeting tot 

eind vorig jaar 5.453 banen voor mensen met een beperking ontstaan. De doelstelling in het sociaal 

akkoord hier lag op 3.000 banen. Het totale aantal banen was tijdens de nulmeting 75.000 en is nu 

96.000. Door dit resultaat is er geen aanleiding om de quotumregeling nu te activeren, die 

staatssecretaris Klijnsma als ‘stok achter de deur’ beschikbaar heeft voor het geval het afgesproken 

aantal banen niet zou zijn gerealiseerd. Ook houdt ze achter de hand dat het quotum alleen voor de 

overheidssector ingevoerd gaat worden.  
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Wsw-detacheringen 

De toename van het aantal banen is zowel terug te zien in formele dienstverbanden als bij de 

zogenoemde inleenverbanden met uitzendkrachten en via detacheringen vanuit de sociale 

werkvoorziening. Bij werkgevers in de marktsector nam het aantal formele dienstverbanden voor 

mensen uit de doelgroep van de Participatiewet met bijna 10.000 toe. Bij de overheid is sprake van 

een afname van het aantal formele dienstverbanden. Dat komt omdat de regeling voor wiw- en id-

banen sinds 2004 is opgeheven. Sindsdien zijn er dus geen nieuwe mensen meer die op deze 

gesubsidieerde banen terecht komen en is er alleen nog uitstroom. 

Inleenverbanden blijken een vaak gebruikt en succesvol middel om werk te bieden aan mensen met 

een arbeidsbeperking. Mede op verzoek van de Tweede Kamer, sociale partners, de uitzendbranche 

en sociale werkvoorziening tellen de zo ontstane banen mee bij de werkgever waar uitzendkrachten 

en gedetacheerde medewerkers uit de sociale werkbedrijven (sw) daadwerkelijk aan de slag zijn. Van 

de 12.277 banen die tot stand zijn gekomen via inleenverbanden gaat het in bijna 10.000 banen om 

Wsw-detacheringen. 

Inclusieve arbeidsmarkt 
Wat verder opvalt is dat de banengroei deels ook wordt veroorzaakt doordat niet alleen mensen die 

aan de slag zijn via Wsw-detacheringen, maar bijvoorbeeld ook Wajongers meer uren per week zijn 

gaan werken. 

 

© Ministerie van SZW 

  



                                                                                 
 
 

 
Copyright CS Opleidingen BV: VeReFi Whitepapers en andere actualiteiten over het jaar 2016 als update bij het boek Geld besparen met 
sociale zekerheid 
  

13. Aanpassing minimum jeugdloon: vanaf 21 jaar volwaardig 

minimumloon 
 

Werkende jongeren van 21 jaar worden geacht financieel zelfstandig te zijn, maar het wettelijk 

minimumloon geldt pas vanaf 23 jaar. Vanaf 1 juli 2017 werkt het kabinet daarom stapsgewijs toe 

naar een volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar en een hoger minimumjeugdloon voor 18-, 19- en 

20 jarigen. Een verlaging naar 21 jaar is voorzien voor 2019. Dat staat in een wetsvoorstel van 

minister Asscher van SZW waarmee de ministerraad heeft ingestemd. 

 
Momenteel krijgen jongeren onder 23 jaar minder dan het wettelijk minimumloon (WML). Dat past 

volgens de overheid niet meer bij de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jongeren. Ook 

loopt Nederland internationaal uit de pas. Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon daarom in 

stappen omhoog, zodat jongeren vanaf 21 jaar het wettelijk minimumloon gaan verdienen. 

Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om het risico te beperken dat de verschillende 

leeftijden een te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. Om baanverlies te voorkomen, 

neemt het kabinet compenserende maatregelen. Daarnaast wordt de stukloonbepaling gewijzigd. 

Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan tenminste het WML voor elk 

gewerkt uur verdienen. Deze betaalwijze komt onder andere voor in de agrarische sector, de 

schoonmaaksector en bij pakket- en postbezorging. Ook wordt geregeld dat werknemers recht 

hebben op minimumloon voor de uren die ze meer dan hun reguliere werktijd werken. 
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14. Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) 
 

De ‘Wet tegemoetkomingen loondomein’ bestaat uit twee onderdelen. Beide onderdelen voorzien in 

een tegemoetkoming voor werkgevers die bepaalde groepen werknemers in dienst hebben. 

Lage-inkomensvoordeel  (LIV) 

LIV staat voor ‘lage-inkomensvoordeel’.  Deze gaat in op 1 januari 2017 en heeft betrekking op 

werknemers die niet meer dan 125% van het minimum loon verdienen. (In het wetsvoorstel werd 

120% genoemd, maar in de Verzamelwet SZW is dit verhoogd naar 125%). 

Het LIV houdt in dat een werkgever een tegemoetkoming ontvangt voor werknemers die 100% tot 

maximaal 125% van het minimumloon verdienen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van 

het loon. Indien een werknemer maximaal 110% van het minimumloon verdient bedraagt de 

tegemoetkoming 1,01 euro per uur, met een maximum van 2.000 euro per jaar. Verdient de 

werknemer tussen de 110% en 125% van het minimumloon, dan bedraagt de tegemoetkoming 0,51 

euro per uur met een maximum van 1.000 euro per jaar.  

Om voor dit voordeel in aanmerking te komen moet het gaan om een baan die minimaal 1.248 uur 

voor dat kalenderjaar in beslag neemt. Er geldt geen leeftijdsondergrens. Echter, het wettelijk 

minimumloon is van toepassing op werknemers van 23 jaar of ouder. Het loon van jongere 

werknemers ligt veelal onder de grens van 100% van het minimumloon waardoor zij niet in 

aanmerking komen. Er geldt geen LIV indien iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

Loonkostenvoordeel (LKV) 

Het LKV treedt naar verwachting op 1 januari 2018 in werking en heeft betrekking op drie groepen 

werknemers, namelijk oudere werknemers, (herplaatste) arbeidsgehandicapte werknemers en de 

doelgroep banenafspraak. Het loonkostenvoordeel gaat als vervanging gelden voor de 

mobiliteitsbonussen (dus de bestaande premiekortingen).  

Ook bij het LKV is de tegemoetkoming een vast bedrag per verloond uur. Voor oudere werknemers 

en voor (herplaatste) arbeidsgehandicapte werknemers is dit een bedrag van 3,05 euro per uur, met 

een maximum van 6.000 euro per jaar.  

Voor de doelgroep banenafspraak bedraagt het 1,01 euro per uur, met een maximum van 2.000 euro 

per jaar. Er mag drie jaar van het LKV gebruik gemaakt worden, maar  voor het LKV inzake 

herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer geldt een maximale periode van één jaar.  

Voor de toepassing van de het LKV is een zogeheten doelgroepverklaring vereist. Deze kan door de 

werknemer of werkgever, indien gemachtigd door werknemer, aangevraagd worden bij het UWV of 

de gemeente, afhankelijk van de uitkering die werd genoten voorafgaand aan de dienstbetrekking. 

Door vervolgens een ‘vinkje’ voor het LKV in de loonaangifte te zetten verzoekt de werkgever 

formeel toepassing van het LKV. 
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Samenloop 

Samenloop van beide regelingen is niet mogelijk. Doordat het LIV een jaar eerder in werking treedt is 

er in dat jaar, 2017, wel samenloop mogelijk tussen het LIV en premiekortingen. De periode dat er 

gebruik gemaakt is van premiekortingen wordt in mindering gebracht op de maximale duur van het 

LKV. 

LIV gaat volkomen automatisch, voor LKV wel vinkje en doelgroepenverklaring nodig 

Uniek is dat de Belastingdienst voor het eerst een bonusregeling helemaal uit de loonadministratie 

kan halen. De Belastingdienst gaat ook automatisch achteraf het LIV uitbetalen. 

 

Een werkgever moet voor het LKV wel een ‘vinkje’ in de loonaangifte zetten en verzoeken om 

toepassing van het LKV. Dit moet vóór 1 mei van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar 

waarop het LKV betrekking heeft.  Dus voor 2018 moet dit uiterlijk 1 mei 2019 zijn aangegeven. 

Terugwerkende kracht is niet meer mogelijk, dit maakt het nog belangrijker om een goede no-

riskadministratie op orde te brengen!  

Daarnaast moet de werkgever de doelgroepverklaring bij de loonadministratie bewaren. Voor de LIV 

is dit niet nodig. De werkgever ontvangt jaarlijks vóór 15 maart van het volgende kalenderjaar een 

overzicht van werknemers waarvoor al een verzoek LKV is ingediend en een overzicht van 

werknemers waarvoor het LIV van toepassing is. De werkgever heeft dan nog tot 1 mei de tijd om 

eventuele correctieberichten en verzoeken LKV in te dienen. De tegemoetkomingen worden 

vervolgens op basis van de bij het UWV per 1 mei bekend zijnde gegevens berekend en door de 

Belastingdienst uitbetaald. 
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15. Verzamelwet SZW 2017: veel kleine wijzigingen 
 

Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017 is gepubliceerd. In deze verzamelwet staan een aantal 

kleine wijzigingen die voornamelijk per 1 januari 2017 moeten ingaan. Het voorstel moet nog 

goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. 

De Verzamelwet SZW 2017 bevat onder meer de volgende wijzigingen: 

 Analoog aan de regeling die geldt bij loondoorbetaling bij ziekte, wordt in de Wet WIA en de 

Ziektewet geregeld dat het te laat aanvragen van een WIA-uitkering leidt tot verlenging van 

de wachttijd van 104 weken en verlenging van de periode waarover de eigenrisicodrager 

ziekengeld moet betalen. 

 Eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen straks zonder tussenkomst van UWV een 

proefplaatsing goedkeuren voor (ex-)werknemers met een ZW-uitkering. Dit wordt geregeld 

in artikel 52e van de Ziektewet.  

 Geen recht op WAZO bij loongerelateerde uitkering WGA. De nawerking in artikel 3.10 van 

de WAZO wordt uitgesloten bij de groep die voorafgaand aan de WAZO-uitkering recht had 

op een loongerelateerde WGA-uitkering. 

 Het lage-inkomensvoordeel geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) wordt 

gebaseerd op een 40-urige werkweek in plaats van op en 28-urige werkweek. De bovengrens 

wordt daarom verhoogd van 120% naar 125%. 

 De no-riskpolis geldt straks voor alle werknemers die onder de doelgroep van de 

Participatiewet vallen. 

 UWV, de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank vragen geen gegevens die ze al uit 

bijvoorbeeld de polisadministratie of basisregistratie kunnen halen. 

 Werkgevers kunnen straks ook over hun uitzendkrachten informatie uit het 

doelgroepregister opvragen bij UWV. 

De Verzamelwet is aangeboden aan de Tweede Kamer, maar nog niet goedgekeurd. Het is 

mogelijk dat sommige wijzigingen pas na 1 januari 2017 – met terugwerkende kracht – 

doorgevoerd kunnen worden. 
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16. Afschaffing art. 627 uitgesteld 
 

De Calamiteitenregeling is niet per 1 oktober 2016 ingevoerd, zoals eerder dit jaar aangekondigd 

was. De regeling is voor de vierde keer uitgesteld. Met de Calamiteitenregeling zou ook artikel 7:627 

BW (geen arbeid, geen loon) worden afgeschaft. Deze regel blijft dus vooralsnog bestaan. De nieuwe 

ingangsdatum is nog onbekend.  

 

 


