
  

 

Verzuim Re-integratie en Financiën (VeReFi)   

  

 

  

  

   

Bijgaand sturen we u graag weer de nieuwsbrief met relevante items op het gebied van verzuim, 

re-integratie en financiën (VeReFi). Deze nieuwsbrief zal tot en met 2011 ook gratis worden 

verzonden. Vanaf 2012 behoort de nieuwsbrief bij het VeReFi abonnement. Meer informatie vindt 

u in deze VeReFi folder. Naast de nieuwsbrief ontvangt u ook over interessante onderwerpen 

‘whitepapers’ en heeft u de mogelijkheid om met de FAQ service vragen te stellen. Dit light 

abonnement kost € 125,- exclusief btw per jaar. Wilt u meer weten over VeReFi? Klik op de 

bijgevoegde  folder of ga naar www.verefi.nl . U bent ook welkom op de VeReFi dag op 15 

november a.s. bij Hotel de Veluwe Inn in Beekbergen. Bij het ochtendprogramma of bij het 

avondprogramma is er nog plaats. Inschrijven kan via deze link: 

https://www.verefi.nl/inschrijven.php 
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Miljoenennota : vanaf 2014 betaalt werkgever 

voor ex-werknemer in de ZW  

De Ziektewet (ZW) verzekert het ziekterisico voor alle werknemers die geen werkgever met een 

loondoorbetalingplicht hebben. Al lange tijd wordt er gesproken om de Ziektewet te 

moderniseren. De tekst van wetsvoorstel Modernisering Ziektewet is nog niet beschikbaar. Wel 

geeft het kabinet in de Miljoenennota al de plannen weer.  

Eerder was al bekend het plan om uitzendbureaus te verplichten om bij ziekte van een 
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uitzendkracht de eerste twee weken door te betalen. Streefdatum hiervoor is 1 januari 2013. Ook 

wil het kabinet het ziektebegrip aanpassen. Nu kan iemand over de gehele periode Ziektewet 

vangnet ontvangen indien hij arbeidsongeschikt is voor de eigen arbeid. Dit begrip ‘arbeid’ wordt 

aangescherpt na één jaar ziekte tot ‘passende arbeid’. Er blijft na 52 weken ziekte alleen recht 

bestaan op een Ziektewet uitkering indien er sprake is van een loonverlies van meer dan 35 

procent, ongeacht welk werk men verrichtte.  

De grote verandering voor werkgevers is dat er vanaf 2014 een premiedifferentiatie in de 

Ziektewet ingevoerd gaat worden. Er bestaat al een mogelijkheid om eigen risicodrager voor de 

Ziektewet te worden. Vanwege de kleine premieverschillen wordt dit in de meeste sectoren 

nauwelijks gedaan. Alleen bij de payrollbedrijven en de uitzendsector is het eigen 

risicodragerschap erg populair. Wanneer er een premiedifferentiatie wordt ingevoerd, dan wordt 

de mogelijkheid om zelf het eigen risico voor de Ziektewet te gaan dragen dus fors verhoogd.  

De premies die de werkgevers betalen (nu nog in de wachtgeldfondsen) gaan afhankelijk worden 

van de eigen (ex) werknemers die in de Ziektewet komen. Ook gaat de maatregel inhouden dat 

werkgevers ook financieel verantwoordelijk worden voor de ‘tijdelijke contracten’ op het moment 

dat zij vanaf de Ziektewet vangnet de regeling WGA inkomen.  

Momenteel hoeven bedrijven dat niet zelf te betalen. Immers, een WGA-uitkering die volgt op een 

ZW-uitkering beïnvloedt niet de hoogte van WGA gedifferentieerde premie (artikel 117b lid 3 

onder c Wfsv) en behoeft niet te worden betaald door de eigenrisicodrager (artikel 82 lid 4 WIA). 

Deze uitkeringen worden namelijk betaald uit het sectorfonds. Omdat er zo’n grote groep is die 

via het Ziektewet vangnet de WGA instroomt, stijgen de sectorfondspremies. Het kabinet vindt de 

huidige hoge instroom van ZW vangnetters in de WIA zeer zorgwekkend en wil  daarom de 

werkgevers zelf meer gaan prikkelen om WIA instroom te voorkomen. Een logisch plan is dat 

werkgevers zelf weer meer verantwoordelijkheid wordt gegeven om het ziekteverzuim van 

vangnetters te beheersen.  

Deze plannen moeten nog worden voorgelegd aan de Raad van State en zijn dus nog niet 

definitief. Wel doen bedrijven en register-casemanagers er verstandig aan om reeds nu vast aan 

het werk te gaan om het verzuim van ZW vangnetters te beperken. Een premiedifferentiatie kijkt 

altijd enkele jaren terug naar het individuele risico van de werkgever zelf.   

Terug naar boven 

 

Afschaffen van spaarloon, levensloop, 

doorwerkbonus en de arbeidskorting voor 

ouderen  

Met de komst van de Vitaliteitsregeling per 2013 worden er vier fiscale maatregelen afgeschaft. 

Dit betreft:  

 De arbeidskorting voor ouderen 

 De doorwerkbonus 

 De spaarloonregeling 

 De levensloopregeling 

Het beleid dat werknemers worden gestimuleerd om langer door te werken blijft bestaan. 

Weliswaar vervalt de arbeidskorting voor ouderen al in 2012. De doorwerkbonus blijft in 2012 



nog wel bestaan, maar in een andere vorm. Vanaf 2013 worden de arbeidskorting en de 

doorwerkbonus namelijk vervangen door de werkbonus voor alle werknemers die vanaf hun 62ste 

nog aan het werk zijn. Afhankelijk van de hoogte van hun inkomen, kunnen zij profiteren van een 

werkbonus van maximaal 3.000 euro naast de standaard arbeidskorting die voor iedereen geldt die 

werkt. 

'De Vitaliteitsregeling heeft als doel dat er een spaarpot is om zorgverlof, studie of 

deeltijdpensioen uit te betalen. De nieuwe regeling gaat pas in vanaf 2013. Het kabinet wil met de 

regeling mensen met een arbeidsinkomen zo lang en vitaal mogelijk voor de arbeidsmarkt 

behouden. De Vitaliteitsregeling is bedoeld dat er een spaarpot is om zorgverlof, studie of 

deeltijdpensioen uit te betalen. De hoofdlijnen van de Vitaliteitsregeling zijn: 

 Per jaar mag maximaal € 5.000 worden gespaard (in levensloop was dit gekoppeld aan 

12% van het laatste salaris). 

 Nadelig van de vitaliteitsregeling is dat er maximaal € 20.000,- gespaard mag worden. Met 

levensloop kon een bedrag gespaard worden van 210% van het salaris. Over de inleg 

betaalt de spaarder geen belasting. 

 De uitkering uit de vitaliteitsregeling is wel belast. 

 Het volledig gespaarde bedrag mag tot het 62ste jaar zonder beperking worden 

opgenomen. Daarna mag er maximaal € 10.000 per jaar worden opgenomen. Het geld kan 

niet worden gebruikt voor voltijdpensioen. 

 Het gehele spaarbedrag moet voor de 65ste verjaardag worden opgenomen (deze 

leeftijdsgrens is gekoppeld aan de pensioenleeftijd dus dit is straks 66 jaar en 67 jaar). 

Terug naar boven 

 

 

Evaluatie Wet verbetering Poortwachter  

Minister Kamp bood ook een onderzoek aan waarin de toepassing van de Wet verbetering 

Poortwachter (WvP) is getoetst. Twee vragen stonden centraal bij dit onderzoek van september 

2011: 

 In hoeverre kan de toepassing van de WvP door werkgevers en werknemers verbeterd 

worden? Waarbij toepassing is uitgesplist in tijdigheid en volledigheid van de 

poorwachterstappen en het effect dat deze stappen hebben op de werkhervatting en WIA 

instroom, oftewel de effectiviteit van de WvP.  

 Welke effecten heeft een betere toepassing op het langdurige ziekteverzuim, op de 

werkhervattingskans en op de WIA-instroom? 

Worden de procestappen van de WvP tijdig en volledig uitgevoerd? De poortwachterstappen zijn 

slechts middelen om werkhervatting te bevorderen en WIA-toetreding te voorkomen. Het hier 

verrichte dossieronderzoek laat zien dat de eerste drie poortwachterstappen in slechts 6 van 97 

dossiers tijdig gezet worden.  

Het onderzoek ziet geen aanknopingspunten om tot een betere werking van de WvP te komen 

door tijdigheid van de eerste drie stappen te bevorderen. Tijdigheid heeft bij de toets van het re-

integratieverslag (RIV-toets) geen zwaar gewicht en op tijdigheid scoren dossiers dus 

onvoldoende. 



Formele volledigheid is wel van belang bij de RIV-toets. Een onvolledig dossier kan aanleiding 

zijn voor het opleggen van een loonsanctie. De volledigheidsgraad is in de onderzochte dossiers 

dan ook hoog: 80%. Volledigheid heeft echter ook een inhoudelijke dimensie: zijn de re-integratie 

mogelijkheden in voldoende mate benut? Het is deze inhoudelijke benadering die voorop staat bij 

de beoordeling van het RIV en die tot een loonsanctie kan leiden. 

De WvP heeft een substantiële bijdrage geleverd heeft aan de verlaging van de instroom in 

WAO/WIA. In grote lijnen is de WvP dus effectief gebleken. Dat betekent niet dat er geen ruimte 

is voor verdere vergroting van de effectiviteit. Waar de beperkingen dit toelaten vereist effectief 

gebruik van de re-integratiemogelijkheden van werknemers een tijdige start met gedeeltelijke 

werkhervatting oftewel werken naar vermogen.  

Tweede spoor re-integratie verloopt moeizaam en de kans op werkhervatting wordt daardoor 

verkleint. Gegeven het feit dat iedere werkgever geconfronteerd kan worden met een niet 

herplaatsbare werknemer, zou een convenant waarbij werkgevers elkaars niet herplaatsbare 

werknemers overnemen het grootste knelpunt van de WvP, en de grootste bron van sancties, weg 

kunnen nemen. Het onderzoek benoemt met name dat met betere re-integratie het WIA-

instroomrisico kleiner wordt. 

Terug naar boven 

 

  

Loonkostensubsidie: toegevoegde waarde 

onvoldoende en zal weer komen te vervallen  

De loonkostensubsidie voor moeilijk plaatsbaren is in 2008 ingevoerd. Dit was een van de 

onderdelen van de wet STAP (Stimulering arbeidsparticipatie). Voor moeilijk plaatsbaren kan het 

UWV de loonkostensubsidie inzetten ter grootte van 50% van het minimumloon bij een fulltime 

dienstverband gedurende één jaar. Voorwaarde is dat betrokkene valt onder de re-integratie 

verantwoordelijkheid van het UWV en moeilijk plaatsbaar is. Het UWV heeft er tijdelijk extra 

geld voor gekregen om de loonkostensubsidie (LKS) toe te kunnen passen. De monitor is op 

onderdelen positief, maar is ook kritisch over de werking van LKS. Zo is slechts twintig procent 

van de werkgevers door LKS over de streep getrokken om een moeilijk plaatsbare werkzoekende 

aan te nemen. Daarnaast verschillen re-integratiebedrijven van mening over de meerwaarde van 

het instrument LKS voor cliënten van UWV. Het kabinet is van oordeel dat de toegevoegde 

waarde van het instrument loonkostensubsidie voor UW V onvoldoende is vast komen te staan. 

De monitor van UWV bevestigt deze conclusie. Het kabinet wil met de wijziging van de Wet 

SUWI (structuur uitvoering werk en inkomen) de loonkostensubsidie voor het UWV weer 

afschaffen. 

Terug naar boven 

 

Voorlichting over financiële prikkel in WGA 

is voldoende  



De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) heeft onderzoek gedaan naar de voorlichting aan 

uitkeringsgerechtigden met een WGA-uitkering over de financiële prikkels in deze regeling. Het 

onderzoek is uitgevoerd via een internetenquête onder ruim 1500 WGA-gerechtigden. 

De uitkomst is dat meer dan driekwart van de respondenten aangeeft de informatie van het UWV 

(schriftelijk of mondeling) over de systematiek van de WGA te hebben begrepen. Nog eens 12% 

heeft één of beide bronnen naar eigen zeggen enigszins begrepen. Voor veruit de meeste 

uitkeringsgerechtigden is de verstrekte informatie dus duidelijk, al weet niet iedereen precies wat 

dit betekent voor de eigen situatie. 

Van de onderzoekspopulatie werkt 53% voldoende. Zij verdienen tenminste de helft van de 

resterende verdiencapaciteit en daarmee ontvangen ze na de loongerelateerde uitkering een 

loonaanvullingsuitkering. Zelfredzaamheid en het hebben van een vast arbeidscontract ten tijde 

van de ziekmelding zijn hierbij belangrijke elementen. Daarnaast blijkt dat deze groep vaker heeft 

aangegeven mondelinge voorlichting te hebben gekregen en ook vaker zegt op de hoogte te zijn 

van het bedrag dat ze moeten verdienen om in aanmerking te komen voor de loonaanvulling. 

Het UWV gaat standaard wanneer het einde van de loongerelateerde WGA-uitkering nadert, 

betrokkene informeren over de consequenties van het al dan niet voldoende benutten van de 

resterende verdiencapaciteit. Deze informatievoorziening sluit aan op het moment waarop de 

WGA-gerechtigde de financiële prikkel ook daadwerkelijk ervaart. Het is effectiever om deze 

informatie al eerder te verstrekken.  

De IWI oordeelt dat de voorlichting van UWV en het bereik daarvan onder de WGA-gerechtigden 

voldoende is maar dat de voorlichting wel effectiever kan. Of een WGA-gerechtigde actief naar 

werk zoekt of werk vindt, hangt vooral af van de eigen gezondheidsbeleving, de houding ten 

opzichte van betaald werk en een zekere mate van zelfredzaamheid. De voorlichting door UWV 

speelt voor het vinden van werk een minder onderscheidende rol. IWI is dan ook van oordeel dat 

meer of betere voorlichting door UWV over de systematiek van de wet niet leidt tot betere 

werking van de WGA. 

Meer informatie kunt u vinden in het SEO rapport “Niet-gebruik inkomensondersteunende 

maatregelen”. Dit rapport is ook onderdeel van de rapporten die minister Kamp aan de Tweede 

Kamer op 26 oktober heeft aangeboden.  

Terug naar boven 

 

Monitor Arbeidsmarkt : gematigd herstel 

arbeidsmarkt  

In de Monitor Arbeidsmarkt worden twee maal per jaar de meest recente ontwikkelingen op het 

gebied van de werkgelegenheid en werkloosheid, arbeidsmarktmaatregelen, uitkeringen, en re-

integratie inspanningen opgenomen.  

De Monitor Arbeidsmarkt van september 2011 geeft aan dat na de economische krimp in 2009 de 

economie in 2010 weer aangetrokken is met 1,7 procent. Voor 2011 en 2012 verwacht het CPB 

echter een beperktere groei. De arbeidsmarkt staat er nog steeds beter voor dan tijdens het 

dieptepunt van de crisis. De werkloosheid ligt lager en het aantal vacatures hoger. Er zijn echter 

wel meer wolken aan de horizon te zien. De netto arbeidsdeelname is sinds december 2010 licht 

gedaald. In juli 2011 zijn de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen onverwachts weer 

gestegen. Ook het aantal Wajongers en bijstandsuitkeringen nam toe in het tweede kwartaal 2011, 

zij het dat de bijstandsuitkeringen minder hard stegen dan in het eerste kwartaal. De financiële 

crisis is nog altijd zichtbaar in de arbeidsmarkt en er is nog geen zicht op een sterk economisch 
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herstel. In komende kwartalen zal moeten blijken hoe de beperkte economische groei in het 

tweede kwartaal 2011 zich zal door ver talen op de arbeidsmarkt. 

Terug naar boven 

 

  

De informatie in deze nieuwsbrief is zorgvuldig tot stand gekomen op basis van gegevens, 

bekend tot en met de datum van uitgifte van deze nieuwsbrief. Desondanks kunnen er geen 

rechten aan worden ontleend. 
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