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Inleiding 
 

Na de langste formatie ooit (210 dagen) is het regeerakkoord openbaar geworden. Een kabinet van 
vier partijen: de fractieleiders spreken zelfs over een zakelijk huwelijk waarin ze allemaal vertrouwen 
hebben in de toekomst. Nadat de eerste pogingen om een coalitie te vormen tussen VVD, CDA, D66 
en GroenLinks waren mislukt, bleek uiteindelijk een meerderheidskabinet alleen haalbaar met als 
vierde partij de ChristenUnie. Na wat strubbelingen over met name medisch-ethische kwesties, ligt er 
nu toch een regeerakkoord met als slogan ‘Vertrouwen in de toekomst’.  

De ingeslagen weg is om werken meer lonend te maken en ondernemerschap aantrekkelijker. Om 
dat te bereiken geldt onder meer: 

- De vennootschapsbelasting wordt verlaagd.  
- De loondoorbetalingsplicht  voor bedrijven < 25 werknemers  wordt in 2020 teruggebracht 

naar één jaar en de WGA-verantwoordelijkheid wordt beperkt tot vijf jaar.   
- Er komt geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Wel een 

verplicht minimumuurtarief. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt 
vervangen door een ‘opdrachtgeversverklaring’.  

- Bepaalde delen van de Wet werk en zekerheid worden aangepast. Zo wordt het weer 
mogelijk om gedurende drie jaar een tijdelijk contract aan te gaan. Ook wordt ontslag 
makkelijker door ontslag vanwege een cumulatie van redenen mogelijk te maken.  

- Ontslag wordt wel duurder. Werknemers bouwen vanaf het begin van het dienstverband al 
transitievergoeding op.  

Hoe de plannen worden uitgewerkt is nog niet duidelijk. Ondertussen spreken de oppositiepartijen  
schande over het regeerakkoord. De verschillen tussen werken en niet werken worden groter. De 
midden- en hoogste inkomens gaan er het meeste op vooruit. De gepensioneerden en de overige 
uitkeringsgerechtigden gaan er in koopkracht op achteruit. Alle burgers worden namelijk geraakt 
door een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dan hebben we het over eten, drinken, 
boeken, de kapper, kunst en horeca. Voor sommige sectoren gaat dit de omzet en werkgelegenheid 
raken. Daar blijven de werkgeversorganisaties kritisch over. Wel vinden zij het regeerakkoord een 
goede basis om verder de plannen op uit te werken.  

Dit in tegenstelling tot de vakbonden. FNV-voorzitter Han Busker reageert strijdvaardig: het 
regeerakkoord maakt het dagelijks leven duurder en legt aandeelhouders in de watten. Ook wordt 
volgens de vakbonden de onzekerheid voor de flexwerker niet opgelost. Bovendien wordt er 
vastgehouden aan de leeftijdsverhoging  van de AOW (koppeling met levensverwachting) waardoor 
in 2025 de AOW-leeftijd al op 68 jaar staat.  

In deze whitepaper geven we een uitwerking van de belangrijkste elementen op het gebied van de 
sociale zekerheid en de hervorming van de arbeidsmarkt.  
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1. Evenwicht tussen zekerheid en kansen 
 

Het kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen zekerheid en kansen. Een eerlijke arbeidsmarkt 
waarbij vast werk minder vast wordt en flexwerk minder flex. Het doel is meer mensen aan het werk 
te krijgen in vaste contracten. Ze willen dit bereiken door werkgevers de mogelijkheid te geven 
langer tijdelijke contracten aan te bieden. Nu moeten ze na twee jaar iemand in vaste dienst 
aannemen, dat wordt na drie jaar (zoals voor de WWZ).  

Verder wordt flexpersoneel duurder gemaakt door hen al vanaf dag één recht op transitievergoeding 
te geven. De opbouw van de transitievergoeding wordt over de gehele periode 1/3 maandsalaris per 
gewerkt jaar. Ook wil het kabinet dat werkgevers eenvoudiger mensen kunnen ontslaan wanneer er 
een cumulatie van ontslagredenen is, zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen van werknemer, 
verstoorde arbeidsrelaties etc.   

 

Cumulatiegrond in het ontslagrecht 
Sinds de komst van de WWZ gold er een beperkt aantal ontslaggronden. Om ontslag mogelijk te 
maken moest een bepaalde ontslaggrond ‘voldragen’ zijn. Een combinatie van factoren leidde nog 
niet tot een voldragen ontslaggrond. Door een cumulatiegrond toe te voegen kunnen allerlei 
redenen bij elkaar wel een redelijke grond voor ontslag gaan vormen. Het kabinet wil hiermee de 
huiver bij werkgevers wegnemen dat ze niet van een niet-functionerende werknemer kunnen 
afkomen. Wel kan de rechter aan de werknemer een extra vergoeding toekennen bovenop de 
normale transitievergoeding. Deze extra vergoeding bedraagt bij een cumulatie van gronden de helft 
van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding). 

 

Veranderingen in de transitievergoeding 

Veranderingen in de opbouw (recht en hoogte)  
Werknemers krijgen momenteel pas recht op een transitievergoeding bij een arbeidsovereenkomst 
van tenminste 24 maanden. Straks bouwen werknemers al vanaf het begin van de 
arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding op. 

Momenteel zit er een knip in de opbouw: werknemers bouwen de eerste 10 jaar 1/3 maandsalaris 
aan transitievergoeding op en krijgen na 10 jaar recht op een ½ maandsalaris per dienstjaar. Dit gaat 
veranderen: de opbouw blijft ook na 10 jaar 1/3 maandsalaris per dienstjaar. 

In mindering brengen van kosten van scholing voor andere functie bij eigen werkgever  
Nieuw is ook dat scholing gericht op de inzetbaarheid voor een andere functie binnen de eigen 
organisatie  in mindering gebracht mag worden op de transitievergoeding. Nu mag scholing alleen 
maar in mindering gebracht worden op de transitievergoeding als de scholing moet leiden tot werk 



                                                                                 
 
 

 
VeReFi Whitepaper 26 – Sociale zekerheid en arbeidsrechtelijke elementen van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’  - 6 - 
10 oktober 2017 © Copyright Marjol Nikkels / Herwin Schrijver - CS Opleidingen 
 

buiten de organisatie van de werkgever. Scholing die bedoeld is om de eigen functie goed te kunnen 
uitoefenen mag niet in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. 

Transitievergoeding bij ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid  
Het wetsvoorstel ‘wijziging transitievergoeding’ wordt ook weer uit de kast gehaald. Dit wetsvoorstel 
was op 19 april 2017 controversieel verklaard.  

Wat was er aan de hand? Sinds de inwerkingtreding van de WWZ heeft elke werknemer bij een 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst die minstens twee jaar heeft geduurd, recht op een 
transitievergoeding. Dus ook bij ontslag na twee jaar ziekte. Dit voelt voor veel werkgevers als 
onrechtvaardig. Zij hebben immers al twee jaar lang het loon doorbetaald. Door een beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst komt daar nog eens als extra kostenpost de transitievergoeding bovenop. 
 
In de praktijk proberen werkgevers aan het betalen van de transitievergoeding te ontkomen door 
een werknemer na twee jaar ziekte in dienst te houden. Er ontstaat dan een ‘slapend dienstverband’, 
want de loondoorbetalingsverplichting eindigt na twee jaar. Verschillende rechters hebben 
geoordeeld dat het laten voortbestaan van de arbeidsovereenkomst uitsluitend om geen 
transitievergoeding te hoeven betalen, geen schoonheidsprijs verdient. Ernstig verwijtbaar is het 
echter niet.  
 
Daarom kwam minister Asscher met het Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding. In dit 
wetsvoorstel blijft het recht op een transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemers 
bestaan. Wel kunnen werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald bij 
ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een compensatie krijgen. Deze compensatie wordt 
betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme Awf-premie gaat hiervoor 
omhoog, dus werkgevers betalen indirect mee aan de compensatie.  

Het kabinet wil vooral voor mkb-werkgevers ‘de scherpe kantjes’ van de transitievergoeding af halen. 
Nadere uitwerking ontbreekt. Wel is het opvallend dat daarbij expliciet mkb-werkgevers worden 
genoemd, terwijl het oorspronkelijke wetsvoorstel betrekking heeft op alle werkgevers.  

Transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen 
Ook gaat er een wetsaanpassing komen dat er geen transitievergoeding bij ontslag om 
bedrijfseconomische redenen verschuldigd is, indien er een cao-regeling van toepassing is. Verder wil 
het kabinet een tegemoetkoming voor de kleine werkgever die zijn bedrijf beëindigt wegens ziekte of 
pensionering. Het kabinet wil hiervoor een regeling uitwerken om de transitievergoeding onder 
voorwaarden te compenseren. 
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Herziening van de Wet werk en zekerheid 

Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk 
De overheid wil het verschil tussen tijdelijke contracten en vaste contracten kleiner maken en vooral 
een einde maken aan de opvolging van tijdelijke contracten. Daarom wordt het mogelijk om bij de 
aard van het werk een contractvorm te kiezen. Dus als het tijdelijk werk is, hoort daarbij de keuze  
voor een contractvorm met bepaalde tijd. Er wordt niet aangegeven hoe ze dit in de praktijk gaan 
uitwerken.  

Wijziging in de ketenregeling 
De periode waarin tijdelijke contracten elkaar opvolgen wordt verlengd van twee jaar naar drie jaar. 
Wel blijft de tussenpoos zes maanden, tenzij er uitzonderingen zijn voor seizoenswerk. Dat moet in 
de cao worden geregeld conform de huidige regeling.  

Mogelijkheid van langere proeftijd 
Bij een contract voor onbepaalde tijd krijgen werkgevers de mogelijkheid voor een langere proeftijd. 
Dit om te stimuleren dat de werknemer wel een contract voor onbepaalde tijd krijgt aangeboden. Als 
het eerste contract direct voor onbepaalde tijd is, geldt er een verruiming van de proeftijd naar vijf 
maanden!  Is er sprake van een meerjarencontract  (meer dan twee jaar) dan mag de proeftijd drie 
maanden bedragen. In de overige gevallen blijft de huidige proeftijdregeling van kracht.  

Payrolling minder aantrekkelijk 
Payrolling mag voor een werkgever geen instrument zijn om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. 
Daarom willen de formatiepartijen in een nieuw wetsvoorstel regelen dat de soepelere 
arbeidsrechtelijke regels voor uitzendkrachten niet gelden voor payrollwerknemers.  
De payrollwerknemer krijgt recht op dezelfde primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden als 
werknemers van de inlener. Voor het wetsvoorstel en een herziening van payrolling gaat het kabinet 
in overleg met de sociale partners. 

Beschikbaarheid bij nulurencontracten aan banden 
Nulurencontracten worden aan banden gelegd, omdat nu van mensen soms onnodig permanente 
beschikbaarheid wordt verwacht. Dit maakt het moeilijk om bijvoorbeeld andere (deeltijd)banen te 
accepteren. Daarom wordt vastgelegd dat in deze situaties de werknemer niet, of binnen een 
bepaalde termijn niet, gehouden is gehoor te geven aan een oproep, of dat bij een afzegging recht op 
loon ontstaat. 
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2. Loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers < 25 werknemers terug 
naar één jaar  

 

Er komt een scheiding tussen grote en kleine bedrijven in de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Kleine 
bedrijven (<25 werknemers) gaan terug van twee jaar loondoorbetaling naar één jaar 
loondoorbetaling. Het UWV gaat een collectieve regeling uitvoeren voor het tweede ziektejaar die 
kleine werkgevers zelf moeten betalen via een uniforme lastendekkende premie. Het UWV neemt 
ook de re-integratieverplichtingen over. 

De reden voor deze wijziging is dat werkgeversorganisaties aangeven dat bedrijven huiverig zijn 
geworden om personeel aan te nemen. De lasten van een tweejarige loondoorbetaling inclusief re-
integratieverplichting drukken zwaar op kleine bedrijven. Volgens onder meer MKB-Nederland  
kiezen bedrijven liever voor minder verkopen of voor samenwerking met zelfstandigen dan voor het 
aannemen van personeel. De risico’s van ziekte en de moeilijkheid om mensen te ontslaan 
weerhouden werkgevers ervan mensen in vaste dienst te nemen.   

Werkgeversorganisaties zijn in de reacties positief over de terugdringing van de 
loondoorbetalingsplicht naar één jaar voor de mkb-werkgevers. Het blijft voor ons de vraag of de 
nieuwe regeling wel tot een lastenverlichting en minder risico gaat leiden. Veel zal afhangen van de 
financiering. Wat is een lastendekkende premie? Wat worden de uitvoeringskosten? Onze vrees is 
dat deze scheiding niet zal leiden tot lagere lasten en minder risico’s voor de kleine werkgevers. Wij 
zijn als CS Opleidingen zeer tegen deze splitsing en hebben bepleit om voor alle werkgevers de 
loondoorbetalingsplicht terug te brengen naar één jaar en om de WIA-keuring al na één jaar te laten 
plaatsvinden. Zie hiervoor de blog ‘Loondoorbetaling bij ziekte naar 1 jaar alleen voor kleine 
bedrijven: goed plan?’ op www.cs-opleidingen.nl 

 

Wetsvoorstel voor vervallen loonsanctie gaat door 
In het regeerakkoord staat ook dat het wetsvoorstel tot wijziging van de WIA en SUWI wordt 
doorgezet. Door dit wetsvoorstel  veranderen de sanctiemogelijkheden van UWV. Omdat 
eigenrisicodragers voldoende prikkels krijgen om aan re-integratie te werken, zal UWV dit niet meer 
toetsen en dus geen loonsanctie kunnen opleggen. 

Aan werkgevers die publiek verzekerd zijn, zal het UWV nog wel een loonsanctie kunnen opleggen. 
Zij krijgen de mogelijkheid om een tussentijds advies aan te vragen bij het UWV over hun 
voorgenomen re-integratieplannen in het tweede ziektejaar. UWV toetst dan aan het einde van de 
wachttijd alleen of de activiteiten uit het plan uitgevoerd zijn. Is dat het geval, dan loopt de 
werkgever geen risico meer op een loonsanctie. 

  

http://www.cs-opleidingen.nl/
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3. Wijzigingen in de WIA  
 

Toerekening WGA-lasten voor werkgever van tien jaar naar vijf jaar 
Werkgevers lopen in de toekomst korter risico als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Nu telt 
de instroom van een werknemer in de WGA tien jaar lang mee voor de hoogte van de premie, maar 
dat wordt voor nieuwe gevallen verkort naar vijf jaar.  

Dit geldt voor de premiedifferentiatie WGA in de Werkhervattingskas. Voor het bepalen van de 
hoogte van de sectorpremie of individuele premie voor de WGA gaat de werkelijke instroom in de 
WGA nog maar vijf jaar meetellen. Daarna zal voor de WGA een uniforme collectieve premie worden 
geheven.  

Het regeerakkoord geeft geen wijziging in de periode aan voor de eigenrisicodrager WGA. Het is 
hieruit niet op te maken of ook de periode van het eigenrisicodragerschap teruggaat naar vijf jaar. Er 
wordt gesproken wordt over vijf jaar premiedifferentiatie en daarna het betalen van een uniforme 
WGA-premie. Het is dus nog wachten op een nadere uitwerking van deze plannen. 

 

Recht op WIA wordt gedurende vijf jaar niet herzien bij een hoger 
verdienvermogen 
De WIA wordt ook aangepast om de drempel te verminderen om een hoger betaalde baan aan te 
nemen dan hetgeen betrokkene volgens het UWV kan verdienen. Wanneer mensen meer gaan 
verdienen dan hun vastgestelde verdienvermogen, wordt dit verdienvermogen de eerste vijf jaar niet 
herzien. Dit gebeurt nu wel en daarmee kan iemand het recht op zijn WIA-uitkering verliezen. Het 
komt voor dat mensen hun WIA-uitkeringsrechten verliezen op basis van verdienvermogen in een 
tijdelijke baan. Het is een hard gelag als vervolgens de baan niet wordt verlengd, maar de uitkering 
wel is vervallen. Per januari 2020 wil het kabinet geregeld hebben dat het recht op uitkering 
gedurende vijf jaar niet wordt aangepast als de werknemer aan het werk gaat en laat zien meer te 
kunnen verdienen.  Uiteraard wordt de hogere verdiencapaciteit verrekend, dus de hoogte van de 
uitkering wordt wel verminderd. Maar het recht op een uitkering blijft bestaan.   

 

35-80% wordt 35-99% voor nieuwe instroom 
Vooral werknemers met een hoog inkomen kunnen als ‘volledig maar niet duurzaam 
arbeidsongeschikt’ beoordeeld worden terwijl ze wel verdienvermogen hebben. Dit betekent dat ze 
na afloop van de WGA loongerelateerde uitkering recht hebben op een WGA loonaanvulling zonder 
dat voor hen de eis geldt om ten minste 50% van het verdienvermogen te verdienen. Deze 
loonaanvullingsuitkering bedraagt 70% van het maximumdagloon. Mensen die een relatief hoog loon 
hadden voor zij arbeidsongeschikt raakten, worden daardoor niet geprikkeld om weer te gaan 
werken: ze krijgen daarvoor immers niet meer geld dan via hun WGA-uitkering. 
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Door de kwalificatie 35-80% op te rekken naar 35-99% moet iedereen die verdienvermogen heeft, 
laten zien dat hij de helft van de verdiencapaciteit benut (de zogenaamde inkomenseis) om recht te 
hebben op een WGA-loonaanvulling. Benutten zij die niet, dan krijgen ze een (veel lagere) WGA-
vervolguitkering. Dit raakt met name de groep die meer verdient dan € 100.000 per jaar.  

 

Aanscherping van het schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten 
Momenteel geldt de eis dat een persoon tenminste drie functies moet kunnen vinden en dat voor elk 
van deze drie er tenminste drie arbeidsplaatsen van zijn in Nederland. Het komt voor dat de 
arbeidsdeskundige van het UWV niet in staat is om tenminste drie functies te vinden met drie exact 
dezelfde arbeidsplaatsen in het land. Het gevolg is dat een werknemer dan volledig 
arbeidsongeschikt wordt verklaard.  

Deze zogenaamde 3-maal-3-eis wordt anders ingevuld, zodat het UWV meer banen kan selecteren. 
Er moeten nog steeds negen banen gevonden kunnen worden, maar ongeacht de verdeling over het 
aantal functies. Het gevolg is dat minder mensen volledig arbeidsongeschikt worden verklaard.  
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4. Re-integratiesubsidies en activering van mensen met 
arbeidsbeperkingen  

 

Scholingsaanbod  
Voor mensen die in een arbeidsongeschiktheidsregeling zitten wil het kabinet meer investeren in 
scholing. Dan gaat het om scholing waarmee de werkhervattingsmogelijkheden toenemen en voor 
mensen die medisch gezien ook in staat worden geacht de scholing te volgen. Ze gaan starten met 
een experiment voor onder meer de WGA- en Wajonggerechtigden. 

 

Experiment no-riskpolis voor mensen in tweede Ziektewetjaar 
Het kabinet wil goed de uitkomsten volgen van experimenten, bijvoorbeeld het experiment no-
riskpolis tweede ziektewetjaar voor Ziektewetgerechtigden zonder werkgever. Momenteel wordt 
onderzocht of het uitmaakt of deze mensen sneller participeren als de no-riskpolis op hen van 
toepassing is. De no-risk is al van toepassing in tweede ziektewet jaar als dit is opgenomen bij de 
uitslag van de eerstejaarsbeoordeling Ziektewet. Daarvoor wil het kabinet meer investeren in 
voorlichting aan werkgevers. 

 

Meer perspectief voor mensen in de bijstand 
Het kabinet wil met de gemeenten in gesprek gaan over de wijze waarop bijstandsgerechtigden nu 
invulling geven aan hun inspanningsverplichting om een baan te vinden. Ook willen ze de beste 
ervaringen met de uitvoering van de bestaande tegenprestatie tussen gemeenten delen. 
Bijstandsgerechtigden met werkmogelijkheden moeten een tegenprestatie leveren in ruil voor de 
uitkering. Wanneer ze echt werk vinden (betaalde baan), moeten ze er ook echt op vooruit gaan. 
Werken wordt ook door het kabinet als heel belangrijk beschouwd voor mensen met een migratie- 
achtergrond of nieuwkomers die nog de Nederlandse taal moeten leren. Hier moeten betere 
afspraken voor komen. Werk is belangrijk om de armoedeval tegen te gaan. 

 

Werken met een beperking in beschut werk 
Gemeenten zijn verantwoordelijk om mensen die niet kunnen werken in een reguliere baan te 
begeleiden naar beschut werk. Het budget voor mensen in deze kwetsbare positie wordt verhoogd 
zodat er voor 20.000 extra personen beschut werk ontstaat. 

De financiering wordt geregeld door het instrument loonkostensubsidie in de Participatiewet te 
vervangen door de mogelijkheid van loondispensatie. Loondispensatie kennen we bijvoorbeeld als 
regeling in de oude Wajong tot 2010. De werkgever mag dan minder betalen dan het wettelijke 
minimumloon en de gemeente vult het loon dan aan voor betrokkene.  
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5. Verdere stijging AOW-leeftijd, verlenging van de IOW en een leven lang 
leren  

 

Het kabinet houdt vast aan een verdere stijging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 
levensverwachting. Dit tot grote teleurstelling van de 50+-partij, die schande spreekt over het 
regeerakkoord. Het kabinet benoemt dat werkenden voldoende tijd moeten krijgen om zorgtaken te 
vervullen, maar ook om in zichzelf te blijven investeren om in goede gezondheid te kunnen blijven 
doorwerken tot de AOW-leeftijd. Levenslang kunnen ontwikkelen dus.  

 

Een individuele leerrekening 
Zowel werkgevers als werknemers zijn primair verantwoordelijk om inzetbaar te blijven. De overheid 
zorgt alleen voor de noodzakelijke randvoorwaarden.  Een leven lang leren willen ze bereiken door 
de fiscale aftrekpost voor scholingskosten te vervangen door een individuele leerrekening voor alle 
Nederlanders met een startkwalificatie op minimaal MBO 2 niveau. Ze gaan met de sociale partners 
afspraken maken over deze individuele leerrekening en ook wordt daarbij de positie van de O&O-
fondsen betrokken. Investeringskosten in de inzetbaarheid van werknemers mogen in mindering 
worden gebracht op de transitievergoeding. 

 

Ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid 
Het kabinet verwacht van de sociale partners dat ze (niet vrijblijvende) afspraken gaan maken over 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dus aandacht voor scholing, minder belastend werk en 
intersectorale mobiliteit. Ze vinden dat hierin te weinig vooruitgang is geboekt en dat er een 
cultuuromslag nodig is.  

  

IOW verlengd met vier jaar 
Voor oudere werknemers die werkloos of arbeidsongeschikt worden, wordt de Wet 
Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) verlengd met vier jaar. Zo hoeven deze 
werknemers na het aflopen van de WW- of WGA-uitkering niet hun eigen vermogen of dat van hun 
partner ‘op te eten’ voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning.  

Met het oog op de stijgende participatiegraad van oudere werknemers en de betaalbaarheid van de 
regeling, zal de IOW worden aangepast door de leeftijdsgrens vanaf 2020 te laten meestijgen met de 
AOW-leeftijd. 

 

  



                                                                                 
 
 

 
VeReFi Whitepaper 26 – Sociale zekerheid en arbeidsrechtelijke elementen van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’  - 13 - 
10 oktober 2017 © Copyright Marjol Nikkels / Herwin Schrijver - CS Opleidingen 
 

6. Wijzigingen in het kraamverlof 
 

Werkgevers gaan vijf dagen kraamverlof volledig zelf betalen 
Per 1 januari 2019 kunnen werknemers vijf dagen betaald kraamverlof opnemen als hun partner 
bevalt. Vanaf 1 juli 2020 wordt het kraamverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd, nog verder 
uitgebreid.  

Er lag al een wetsvoorstel om het kraamverlof uit te breiden. Dit wordt nu vervangen door een nieuw 
voorstel. Werknemers krijgen na de bevalling van hun partner recht op vijf dagen betaald 
kraamverlof, in plaats van de huidige twee dagen. Tijdens deze vijf verlofdagen betaalt de werkgever 
het volledige loon door. Dit is dus een lastenverzwaring voor werkgevers.  

Vijf weken kraamverlof, met uitkering van UWV 
In het nieuwe wetsvoorstel kunnen werknemers per 1 juli 2020 vijf aanvullende weken 
vaderschapsverlof op te nemen. Dit deel van het verlof wordt wél betaald door het UWV. De  
uitkering bedraagt 70% van het dagloon (en hoogstens 70% van het maximumdagloon). Een 
werknemer kan het verlof alleen in het eerste half jaar na de geboorte van het kind opnemen. 

We zijn erg benieuwd of dit recht op vijf weken kraamverlof gefinancierd gaat worden door de 
introductie van een werknemerspremie. Want als ze dit uit de sectorale premies door de werkgever 
laten financieren betekent dit nieuwe wetsvoorstel een enorme lastenverzwaring (vanaf 2021 staat 
in de ramingen van het CPB een bedrag van maar liefst € 171.000.000).  

Verruiming adoptieverlof naar zes weken 
Adoptieouders en pleegzorgouders kunnen momenteel verlof opnemen vanaf vier weken voordat 
het adoptie- of pleegzorgkind in het gezin komt. Deze mogelijkheid bestaat tot 22 weken na de 
komst van het kind. Binnen deze periode van 26 weken kan de werknemer maximaal vier 
aaneengesloten weken verlof opnemen. Sinds de Wet modernisering regelingen voor verlof en 
arbeidstijden mag de werknemer het verlof ook gespreid opnemen. Het plan is de maximale 
verlofduur nu uit te breiden naar zes weken. 
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7. Vervanging van de wet DBA  
 

De Wet DBA wordt  vervangen. Opvallend is het uitgangspunt  dat er altijd sprake is van een 
arbeidsovereenkomst wanneer de zelfstandige werkt voor een laag tarief in combinatie met een 
langere duur van de overeenkomst. Een langere duur ligt vermoedelijk bij de grens van drie 
maanden. Ook is een arbeidsovereenkomst van toepassing indien iemand werkt voor een laag tarief 
in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Zo krijgen zelfstandigen aan de 
zogenaamde ‘onderkant van de markt’ altijd recht op werknemersverzekeringen. Vermoedelijk komt 
het lage tarief te liggen tussen ongeveer € 15 tot € 18 per uur. 

Benoemd wordt namelijk dat het lage tarief correspondeert met loonkosten tot 125% van het 
wettelijk minimumloon (de grens die bijvoorbeeld ook voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt 
gehanteerd) of met de laagste loonschalen in cao’s.  

Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de 
loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd, als er sprake is van een hoog tarief in 
combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet 
verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Bij een ‘hoog tarief’ denkt het kabinet aan een tarief 
boven de € 75 per uur. Een kortere duur wordt gedefinieerd als korter dan een jaar. 

Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Daarbij 
wordt het begrip ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt. Ook zal het kabinet de wet zo aanpassen dat de 
gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele 
omstandigheden. Bij de uitwerking van de wet zullen veldpartijen betrokken worden en zijn zowel de 
handhaafbaarheid als de effecten op de administratieve lasten van belang. 

De uitwerking van deze vervangende regelgeving voor de wet DBA gaat heel bepalend worden. Er 
zijn nu al twijfels of de nieuwe regeling echt werkbaar is voor de grote midden categorie die tussen 
het lage tarief en het hoge tarief inzit. Want echte keuzes om het begrip dienstbetrekking te 
herformuleren worden niet gemaakt.  

Wel wordt aangegeven dat er onderzoek komt of de zelfstandig ondernemer ook een aparte 
rechtspositie moet worden binnen het Burgerlijk Wetboek.  
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8. Geen verplichte AOV voor zelfstandigen  
 

Er was lange tijd discussie of er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor 
zelfstandigen gaat komen. Dit is niet opgenomen in het regeerakkoord. Het enige dat benoemd is, is 
dat het kabinet gaat verkennen hoe de verzekeringsgraad van zelfstandigen verhoogd kan worden. 
En dat het van belang is dat zelfstandigen een bewuste keuze gaan maken om zich wel of niet te 
verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.  Daarvoor gaat het kabinet in gesprek met de private 
verzekeraars.  
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9. Fiscale veranderingen in relatie tot de arbeidsmarkt 
 

Er is al veel geschreven over de invoering van een tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting. Er 
komt een basistarief van 36,93% voor inkomens tot € 68.000 en een toptarief van 49,5% voor 
inkomens daarboven. Dit gaat het meer verdienen ook meer lonend maken. Nu merken mensen die 
er in inkomen op vooruitgaan doordat zij een dag meer gaan werken of promotie maken, hier netto 
in verhouding weinig van. Verder komt er een verhoging van de algemene heffingskorting en een per 
saldo verhoging van de arbeidskorting waardoor werken meer lonend wordt.  

Opvallend is dat de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd. Zelfstandig ondernemerschap wordt minder 
aantrekkelijk. Dit alles om het vaste dienstverband te stimuleren. De focus om minder flex te krijgen 
en het vaste dienstverband te stimuleren, komt ook terug in de mogelijkheid om voor flexwerkers 
een hogere premie te gaan vragen binnen de WW. 

 

WW-premiedifferentiatie naar type contract en een meer activerende WW 
Het kabinet gaat onderzoeken op welke wijze het vaste contract aantrekkelijker kan worden ten 
opzichte van de flexcontracten. Er geldt op dit moment een premiedifferentiatie in de WW per 
sector. Dus de sectorrisico’s bepalen de hoogte van de WW-premie. Het kabinet wil kijken of het 
mogelijk is om daarnaast ook een lager premiepercentage toe te rekenen waar het vaste contracten 
betreft. Ook willen ze samen met de sociale partners onderzoeken hoe de WW meer activerend 
gemaakt kan worden.  

 

Verhoging heffingskortingen 
Eén van de uitgangspunten van het regeerakkoord is dat (meer) werken moet lonen. Daarom worden 
een aantal heffingskortingen verhoogd. Hierdoor hoeven werknemers over een groter deel van hun 
inkomen geen belasting te betalen.  

- De algemene heffingskorting moet in 2021 ongeveer € 350 hoger uitvallen. 
- Het maximumbedrag van de arbeidskorting gaat vanaf 2020 omhoog. Vanaf 2021 is hij 

ongeveer € 365 hoger. In 2019 is er ook al sprake van een verhoging van de arbeidskorting, 
met € 180. Deze verhoging wordt gecompenseerd door de arbeidskorting sneller af te 
bouwen. Het afbouwpercentage wordt 6%. 

- De ouderenkorting gaat per 2019 met ongeveer € 160 omhoog. Tegelijkertijd komt er een 
geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw.  

- De inkomensafhankelijke combinatiekorting in de inkomstenbelasting wordt per 2019 anders 
opgebouwd. Nu wordt deze korting toegepast vanaf een bepaald bedrag, straks vanaf € 0.  
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Geen arbeidskorting meer voor uitkeringsgerechtigden Ziektewet  
In de huidige regelgeving is het aantrekkelijk voor iemand uit de WW om zich ziek te melden. Niet 
alleen omdat daarmee de WW-rechten opgeschort worden, maar ook wordt het netto-inkomen dan 
hoger. Het inkomen valt bij een Ziektewetuitkering netto hoger uit door de arbeidskorting en de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het kabinet heeft het advies opgevolgd van het IBO 
(interdepartementaal beleidsonderzoek) om de arbeidskorting en inkomensafhankelijke 
combinatiekorting te laten vervallen voor de Ziektewetgerechtigden, zodat er geen grote verschillen 
ontstaan tussen het Ziektewetrecht en het WW-recht. Bij de WW hebben de mensen namelijk geen 
recht op deze arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Per 2020 komen ook deze 
kortingen voor de Ziektewetuitkeringsgerechtigden te vervallen, alleen voor nieuwe gevallen. Dat 
betekent dat de regel pas in 2022 volledig van kracht zal zijn.  

 

Private aanvulling WW en WGA (PAWW) 
 
Los van het regeerakkoord wijzen we u op de gevolgen van de PAWW, private aanvulling WW en 
WGA. Cao-partijen kunnen afspraken maken om de inkorting van de WW-duur weer te herstellen op 
private basis. Dit is al bij het sociaal akkoord van 2013 afgesproken. De werkgevers zijn uiteindelijk 
akkoord gegaan met de mogelijkheid onder voorwaarde dat de werknemers zelf de premies voor 
deze private cao-aanvulling gaan opbrengen. De private uitvoeringsregeling wordt uitgevoerd door 
een speciale stichting die Raet heeft vormgegeven. Salarisadministrateurs moeten een aparte 
aangifte invullen voor de private aanvulling op de Werkloosheidswet. Ook is er een nieuwe 
rekenregel op van toepassing, omdat de auto van de zaak niet binnen dat dagloon meetelt. Er gelden 
namelijk specifieke rekenregels voor de private werkloosheidsuitkering.  
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