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Werkkostenregeling per 1 januari verplicht 
Per 1 januari 2015 moeten alle werkgevers de werkkostenregeling (WKR) gebruiken. De keuze 
tussen toepassing van de werkkostenregeling of de oude regels voor vergoedingen en 
verstrekkingen vervalt dus. Wel worden er nog een aantal veranderingen in de WKR doorgevoerd 
om de regeling te vereenvoudigen. De vrije ruimte van de WKR daalt per 2015 van 1,5% naar 1,2% 
van de fiscale loonsom. 
In het Belastingplan worden vijf specifieke aanpassingen beschreven. Het gaat om: 

1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium 
2. Introductie van een jaarlijkse afrekensystematiek 
3. Invoering van een concernregeling 
4. Vrijstelling voor branche-eigen producten 
5. Vervallen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen 

Noodzakelijkheidcriterium 

Voor gereedschappen, computers, communicatiemiddelen en dergelijk geldt het 
noodzakelijkheidscriterium. Als een werknemer deze spullen zonder meer nodig heeft om zijn werk te 
doen, kan de werkgever deze belastingvrij verstrekken. Hij hoeft dan fiscaal geen rekening te houden met 
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het privévoordeel voor de werknemer. 

Jaarlijks afrekenen 
Werkgevers hoeven per 2015 nog maar één keer per jaar vast te stellen wat hun verschuldigde eindheffing 
in het kader van de WKR is. Nu is dat nog per aangiftetijdvak. 

Concernregeling 

Organisaties uit hetzelfde concern mogen onder voorwaarden één gezamenlijke vrije ruimte hanteren. Een 
voorwaarde is dat de moedermaatschappij voor minimaal 95% eigenaar moet zijn van de 
dochtermaatschappij(en). 

Vrijstelling branche-eigen producten 

De regels voor personeelskorting blijven grotendeels hetzelfde. Onder de WKR geldt een gerichte 
vrijstelling voor personeelskortingen van maximaal 20% tot een maximum van € 500 per werknemer per 
jaar. De werkgever hoeft de korting dus niet in de vrije ruimte onder te brengen. 

Onderscheid vergoedingen en verstrekkingen 

De werkkostenregeling maakt nu onderscheid tussen de vergoeding van voorzieningen die werknemers 
(deels) op de werkplek gebruiken en de verstrekking of terbeschikkingstelling van diezelfde voorziening. 
Dat onderscheid komt per 2015 te vervallen. Werkplekvoorzieningen kunnen straks bij ministeriële regeling 
aangemerkt worden als gerichte vrijstelling. In dat geval tellen ze niet mee voor de vrije ruimte. 

Meer weten? Kom naar de gratis VeReFi Sponsorbijeenkomst! 

Baker Tilly Berk, een landelijke organisatie voor accountancy en belastingadvies, vertelt u graag hoe het 
nu allemaal precies zit met de WKR. Op 21 oktober aanstaande organiseren wij hiervoor een gratis VeReFi 
bijeenkomst van 10 tot 12 uur. Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf u vandaag nog in. 

NAAR BOVEN 

Uniformering wachttijden verhoging WAO-uitkering 
In de Verzamelwet Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2015 is een belangrijke aanpassing 
opgenomen ten aanzien van de wachttijd voor de WAO. De verkorte wachttijd van vier weken geldt 
niet meer voor WAO’ers met een dienstverband. 

Nu is het nog zo dat de WAO-rechten van een werknemer kunnen herleven of worden opgehoogd als 
betrokkene ziek wordt vanuit dezelfde oorzaak als waarvoor hij destijds WAO-gerechtigd werd verklaard. 
De herleving of de ophoging van de WAO kan in dat geval binnen vier weken plaatsvinden. Deze verkorte 
wachttijd wordt nu verlengd naar 104 weken. De verkorte wachttijd blijft bestaan voor WAO’ers die geen 
recht hebben op een ZW-uitkering of op loondoorbetaling bij ziekte. 

Dit betekent dus dat werkgevers ook voor (ex-)WAO’ers nu 104 weken loondoorbetalingsverplichting 
krijgen. Ze kunnen niet meer gebruikmaken van artikel 38 en 39 WAO. Ze moeten eerst zelf de wachttijd 
overbruggen en kunnen niet meer de ophoging van de uitkering in mindering brengen op het door te 
betalen loon. Hiermee wordt volgens de regering bevorderd dat de werkgever de werknemer integreert in 
passende arbeid. De verkorte wachttijd van vier weken geldt alleen nog voor WAO’ers die geen werkgever 
hebben en ook geen recht hebben op Ziektewetvangnet. 

 Wetsvoorstel incl. memorie van toelichting verzamelwet szw 2015 
 Tweede nota van wijziging verzamelwet szw 2015 
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In 2015 premiekorting ouderen pas vanaf 56 jaar 
Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus – ook wel 
premiekorting genoemd – per 2015 verandert. De mobiliteitsbonus geldt nu als een werkgever een 
uitkeringsgerechtigde aanneemt van 50 jaar of ouder. In 2015 gaat deze grens naar 56 jaar. 

De mobiliteitsbonus geldt gedurende drie jaar bij het aannemen van een oudere uitkeringsgerechtigde. De 
hoogte bedraagt € 7.000,- per jaar op fulltimebasis. De maatregel om de leeftijdsgrens te verhogen is 
voortgekomen uit de onderhandelingen die de ministerraad in december vorig jaar met de Tweede Kamer 
voerde over de versobering van de pensioenwetgeving. 

Geen wijzigingen als werknemer al in dienst is 

Voor werkgevers die in 2014 al een mobiliteitsbonus ontvangen voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar 
of ouder, verandert er in 2015 niets. De verhoogde leeftijdsgrens geldt alleen voor nieuwe werknemers. 

NAAR BOVEN 

http://www.cs-opleidingen.nl/verefi-sponsorbijeenkomst
https://www.verefi.nl/bijlage/2014/oktober/wetsvoorstel-incl-memorie-van-toelichting-verzamelwet-szw-2015.pdf
https://www.verefi.nl/bijlage/2014/oktober/tweede-nota-van-wijziging-verzamelwet-szw-2015.pdf


SER wil betere arbeidsgerelateerde zorg 
De arbeidsgerelateerde zorg moet beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met 
aandacht voor preventie en re-integratie en toegankelijk voor alle werkenden. In het advies 
‘Toekomst van de arbeidsgelateerde zorg’ schetst de SER hoe hij denkt dat die verbetering 
bewerkstelligt kan worden. Het is een zogenaamd ‘verdeeld advies’ omdat in de SER verschillende 
opvattingen bestaan over de route die gevolgd moet worden. 
Blinde vlek 
Het ontwerpadvies is een vervolg op het SER-advies ‘Stelsel voor gezond en veilig werken’ uit 2012. 
Daarin noemde de raad het ontbreken van een goede relatie tussen bedrijfsgezondheidszorg en reguliere 
zorg als een van de knelpunten. De factor arbeid blijkt in de reguliere gezondheidszorg nog vaak een 
blinde vlek en kennis over arbeidsgeneeskunde schiet tekort. In de toekomst moet dat veranderen. 
Bovendien moet arbeidsgerelateerde zorg dan beschikbaar zijn voor alle werkenden (inclusief zzp’ers) en 
werkzoekenden. 

Toekomstvisie 

In de visie van de raad wordt goede arbeidsgerelateerde zorg niet alleen geboden door interne 
arbodiensten of sectorale- of regionale organisatievormen. Ook de huisarts en de 
eerstelijnsgezondheidszorg leveren een bijdrage. Verder is volgens de raad een goed toegankelijke 
kennisinfrastructuur een belangrijke voorwaarde voor betere zorg. De infrastructuur kan inzichten en 
kennis over arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, diagnose en behandeling samenbrengen. Dit 
draagt ook bij tot een betere signalering van beroepsziekten. 

Twee routes 

Binnen de commissie van voorbereiding bestaan verschillende opvattingen over de route die zou moeten 
worden gevolgd om tot een betere arbeidsgerelateerde zorg te komen. Een deel van de commissie 
benadrukt dat de werkgevers de regie moeten blijven voeren op het verzuimmanagement. Bedrijven 
bepalen zelf met welke arbodiensten en deskundigen ze een contract afsluiten voor arbodienstverlening. 

Een ander deel van de raad is van mening dat door een doorgeschoten marktwerking en fixatie op 
terugdringing van verzuimkosten, er te weinig aandacht is voor preventie, duurzame re-integratie en de 
menselijke maat. Zij vinden dat de individuele verzuimbegeleiding en de financiering daarvan anders moet 
worden vormgegeven, waarbij de regie over de eigen gezondheid meer in handen komt van de werknemer 
zelf. 

 SER-advies Toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg 

Op www.verefi.nl staat de whitepaper Toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg klaar, met een 
samenvatting van het SER-advies. 

NAAR BOVEN 

FNV-leden krijgen met Menzis een onafhankelijke bedrijfsarts 
De crisis rond de bedrijfsarts verdiept zich. FNV verraste vriend en vijand met het persbericht dat 
FNV-leden die zich verzekeren bij Menzis vrije toegang krijgen tot een ‘onafhankelijke bedrijfsarts’. 
De onafhankelijke bedrijfsartsen maken deel uit van een aantal nieuwe maatregelen gericht op preventie in 
het nieuwe contract voor het zorgcollectief van de FNV bij Menzis. Ze komen op 35 plekken in het land, 
zoveel mogelijk gekoppeld aan de vakbondshuizen die de FNV gaat inrichten. De artsen zijn 100 procent 
onafhankelijk en vrij toegankelijk. Ze zijn bevoegd om door te verwijzen naar de fysiotherapeut, eerstelijns 
psycholoog of diëtist. 

NAAR BOVEN 

Werknemers korter doorbetalen bij ziekte 
Werkgevers zouden niet twee jaar lang moeten opdraaien voor de loonkosten van zieke 
werknemers. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) dringt aan op het terugbrengen van 
de loondoorbetaling bij ziekte naar een halfjaar. 

Ook wil de uitzendkoepel dat de 10 jaar durende schadelast van de WGA (Regeling Werkhervatting 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten) wordt beperkt. “De kosten van arbeid in Nederland zijn zo hoog dat het een 
rem zet op het aannemen van personeel. Ook voor werkgevers moet werkgeven weer lonend worden”, 
vindt ABU. Sinds begin dit jaar moeten voor veel flexibele contracten en uitzendwerk hogere premies 
worden afgedragen. Uitzendondernemingen moeten nu net als andere werkgevers meer premie betalen 
naarmate het ziekteverzuim hoger is. 

 

https://www.verefi.nl/bijlage/2014/oktober/SER-ontwerpadvies-toekomst-arbeidsgerelateerde-zorg.pdf
https://www.verefi.nl/


Onevenredig 

ABU spreekt van een ‘onevenredige lastenverzwaring’. In de branche werken veel mensen met een 
zwakke arbeidsmarktpositie die vaker terugvallen in een uitkering. Nu wordt er volgens ABU gemiddeld 9 
procent meer afgedragen aan premies voor arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid dan bij 
werkgevers in het algemeen. 

De overheid overweegt ook voor de WW een dergelijk systeem in te voeren, constateert de 
koepelorganisatie. ABU doet een beroep op het kabinet om daar van af te zien. Recent onderzoek toont 
aan dat werkgevers dan weliswaar minder mensen zullen ontslaan, maar dat zij ook minder mensen zullen 
aannemen. Hierdoor zal de gemiddelde werkloosheidsduur oplopen, aldus de branchevereniging. 

NAAR BOVEN 

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid leiden tot meer 
personeelsverloop in flexibele schil 
Hoewel met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) flexibele arbeidskrachten meer zekerheid moeten 
krijgen over hun baan, verwacht slechts een op de twaalf HR-professionals (8 procent) meer 
mensen in vaste dienst te nemen. Hiermee lijkt de wet zijn doel voorbij te schieten. Ruim een op de 
drie HR-professionals (36 procent) verwacht bovendien meer verloop in flexibele arbeidskrachten 
door wijzigingen in de WWZ. 

“De Wet Werk en Zekerheid moet werkgevers stimuleren om flexwerkers eerder een vast arbeidscontract 
aan te bieden, maar bedrijven nemen juist maatregelen die leiden tot een sneller personeelsverloop binnen 
de flexibele schil. De Wet heeft daarmee een tegenstrijdig effect,” zegt Dik van Leeuwerden, Manager 
Kenniscentrum Wet- en regelgeving bij ADP. Een op de acht HR-professionals denkt zelfs dat vaste 
contracten sneller worden beëindigd. 
Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR-Trends 2014-2015’, een onafhankelijk, representatief onderzoek 
van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa 
Uitgeverij onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals. 

Geen beleid voor flexibele krachten 

Hoewel bedrijven verwachten dat het personeelsverloop onder flexibele arbeidskrachten toeneemt, zegt 
ruim vier op de tien HR-professionals (42%) geen beleid te hebben dat gericht is op de inzet van flexibele 
arbeidskrachten. Hierbij gaat het om richtlijnen die betrekking hebben op het selecteren, opleiden en 
ontwikkelen van personeel. Maar ook evaluatie- en exitgesprekken en het structureel onderhouden van 
contacten zijn activiteiten die hiertoe behoren. Ook dit is niet in lijn met de plannen van het kabinet, dat met 
de wijzigingen werkgevers juist wil uitdagen om te investeren in werk-naar-werktrajecten. 

Geen extra banen ondanks Participatiewet 

Ook de implementatie van de Participatiewet binnen organisaties blijft achter. De helft van de Nederlandse 
bedrijven (51%) heeft nog geen maatregelen getroffen om extra banen te creëren voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Een vijfde hiervan (21%) streeft wel ernaar om deze banen te creëren. Bijna een derde 
van de organisaties (30%) is niet van plan om stappen te ondernemen voor arbeidsbeperkten. Dit ondanks 
de afspraken die werkgevers met de overheid hebben gemaakt in het sociaal akkoord en een dreigend 
quotum als daar niet aan wordt voldaan. Ruim een derde van de Nederlandse bedrijven (36%) kent al een 
aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid en de collectieve sector lopen hierin 
voorop. 

NAAR BOVEN 

Aanleverproces re-integratieverslag vernieuwd 
UWV heeft het proces rondom het re-integratieverslag vernieuwd. Vanaf 25 september zijn er 
nieuwe formulieren beschikbaar en kunnen werkgevers het re-integratieverslag digitaal verzenden 
door middel van een uploadfunctie. 

UWV concludeert op basis van een re-integratieverslag (RIV) of een werkgever voldoende inspanningen 
heeft geleverd voor de re-integratie van een zieke werknemer. Voor veel werkgevers was het tot voor kort 
echter niet duidelijk welke informatie zij precies voor het RIV moesten aanleveren. UWV ontving hierdoor 
vaak onjuiste documenten. Jaarlijks ontvangt UWV voor het RIV ongeveer 600.000 documenten waarvan 
300.000 als extra (onjuiste) bijlagen worden meegestuurd. 
Hieruit volgden loonsancties, die voorkomen hadden kunnen worden. 

Om dit aanleverproces te verbeteren en te verduidelijken, heeft UWV nu in samenwerking met werkgevers 
en arbodiensten de dienstverlening vernieuwd. Dit vereenvoudigde aanleverproces moet leiden tot minder 
loonsancties voor werkgevers en minder papierwerk voor UWV. 

 
NAAR BOVEN 
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Couveuseverlof en overdracht bevallingsverlof in wetsvoorstel 
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 september een aanvulling op 
het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Het betreft de overdracht van het bevallingsverlof van de moeder aan de partner als zij 
overlijdt bij de geboorte van het kind. Zo is de pasgeborene verzekerd van de zorg van een ouder in 
de eerste levensperiode. 

Een andere maatregel uit het wetsvoorstel is de verlenging van het bevallingsverlof van de moeder bij 
langdurige ziekenhuisopname van een pasgeboren kind. Zij krijgt van haar werkgever de gelegenheid haar 
kind tien weken thuis te verzorgen. Het huidige bevallingsverlof van 16 weken is namelijk in dergelijke 
gevallen niet afdoende om een volledig herstel van de moeder te garanderen. 

Verder regelt het wetsvoorstel dat iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt 
voortaan recht heeft op zorgverlof. Momenteel kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een 
zieke partner, kind of ouder. 

Het doel van het voorstel is het combineren van werk en zorg makkelijker te maken. Steeds meer mensen 
hebben immers zorgtaken. Nu gaan nog te veel werknemers minder uren werken omdat zij hun zorgtaken 
niet kunnen afstemmen op het werk. Sommigen stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast en 
melden zich ziek. 

 Derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel modernisering van regelingen voor verlof en 
arbeidstijden 

NAAR BOVEN 

SCP: ‘Overheidsbeleid vergroot kans op burn-out’ 
De overheid zegt het aantal burn-outs te willen verminderen, maar veroorzaakt door haar beleid het 
tegenovergestelde. Dat stelt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport over burn-outs. 

Burn-out komt relatief vaak voor: ongeveer een op de acht werknemers in Nederland heeft er last van. Het 
wordt dan ook gezien als een serieus maatschappelijk probleem. Minister Asscher presenteerde vorig jaar 
een vierjarig actieplan tegen werkstress. Hij wil vooral meer bewustzijn kweken. Het SCP wijst erop dat het 
kabinet burgers tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid wil geven, bijvoorbeeld via mantelzorg. Bij het 
arbeidsmarktbeleid wil het kabinet mensen zo veel en zo lang mogelijk aan het werk krijgen. 

“De verwachtingen die dit schept, staan op gespannen voet met het streven burn-out te bestrijden”, 
schrijven de SCP-onderzoekers. “Het ideaalbeeld van de werknemer die succesvol is in arbeid en zorg, 
actief en flexibel blijft tot aan het pensioen en mee verantwoordelijkheden op zich neemt in de zorg voor 
naasten, zal immers niet voor iedereen haalbaar zijn.” 

Technologische ontwikkelingen zijn volgens een SCP een andere reden dat de werkdruk toeneemt. Met 
een bedrijfslaptop en mobiele telefoon zijn werknemers immers altijd bereikbaar. Toch concludeert het 
SCP dat werknemer die telewerken, en daarmee meer autonomie en beslissingsbevoegdheid krijgen, 
minder burn-outklachten ervaren. 

Bron: SCP 

 Burnout: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken 
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Werk centraal in begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
2015 
Het kabinet neemt in 2015 extra maatregelen om mensen sneller aan het werk te krijgen en te 
houden. Zo komt er een Brug-WW die werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk moet 
helpen waar een tekort is, bijvoorbeeld in de techniek. 

Als een werkzoekende aan de slag gaat in een sector waar een tekort is, krijgt diegene voor de uren dat hij 
of zij werkt salaris en de uren waarin wordt omgeschoold een WW-uitkering. Dat drukt de overgangskosten 
voor de nieuwe werkgever. De maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of 
mensen met een WW-uitkering. Het kabinet wil de Brug-WW per 1 januari 2015 in laten gaan. 

De beperking van de lastendruk en de loonkostensubsidies van de Participatiewet maken het daarnaast 
ook aantrekkelijker om laaggeschoolde arbeid naar Nederland terug te halen. Werkloze ouders krijgen zes 
in plaats van drie maanden kinderopvangtoeslag, zodat zij zich volledig kunnen richten op het vinden van 
een nieuwe baan. Deze maatregelen komen bovenop het actieplan voor 50-plussers en de maatregelen 
voor jongeren in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. 

https://www.verefi.nl/bijlage/2014/oktober/derde-nota-van-wijziging-bij-het-wetsvoorstel-modernisering-regelingen-voor-verlof-en-arbeidstijden.pdf
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Jongerenakkoord: bedrijven investeren in jongeren 
Een voorhoedegroep van 26 bedrijven gaat investeren in jongeren door vacatures voor starters, 
extra leerbanen en stages te bieden. Ook stellen ze hun medewerkers en hun kennis en expertise 
beschikbaar om het netwerk van jongeren te vergroten of om migrantenjongeren als bedrijfsmentor 
te coachen. 

Dit hebben de bedrijven tijdens de start van de WerkWeek in Den Haag afgesproken met minister Asscher 
en Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, in het ‘Jongerenakkoord’. Diverse grote 
bedrijven als Unilever, Nestlé Nederland, Koninklijke Metaalunie, de Rijksoverheid, KPN en 
FrieslandCampina gaan zich te komende tijd inzetten om de kansen voor jongeren op werk te vergroten. 
Ook sporen ze andere bedrijven aan om een actieve bijdrage te leveren aan de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. 

Voorbeelden van afspraken in het Jongerenakkoord: 

• MKB Limburg stelt jaarlijks via de deelnemende bedrijven minimaal 75 vacatures beschikbaar voor 
jongeren. 

• ABN AMRO neemt in 2014 en 2015 per jaar minimaal 100 jongeren aan in haar trainee- en 
starttrajecten. 

• FrieslandCampina stelt 300 BBL-leerbanen beschikbaar op basis van het sectorplan. 
• Unilever zet zich actief in voor organisaties die zich bezig houden met coaching en mentoring voor 

jongeren met een achterstand, zoals het partnership met Link2Work. 
• Nestlé enthousiasmeert leveranciers in Nederland om een bijdrage te leveren aan de aanpak van de 

jeugdwerkloosheid. 
• De Rijksoverheid is gestart met de pilot Project Kickstart, waarbij 13 stageplaatsen voor 

gediplomeerde jongeren beschikbaar worden gesteld waar zij leerervaring op kunnen doen en 
aanvullende trainingen krijgen om zo de overgang van onderwijs naar werken te versoepelen. 
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SZW: 5 miljoen voor duurzame inzetbaarheid in het MKB 
Minister Lodewijk Asscher en voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland hebben een 
intentieverklaring getekend om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het midden- en 
kleinbedrijf te stimuleren. Hiervoor stelt de minister voor de komende vier jaar een bedrag van 5 
miljoen euro beschikbaar aan MKB-Nederland. 

De MKB-aanpak voor duurzame inzetbaarheid beoogt mensen tot hun pensioen fit te houden voor de 
arbeidsmarkt. MKB-Nederland gaat daartoe onder meer samenwerken met brancheverenigingen en 
kenniscentra, met lokale en regionale ondernemersverenigingen en met adviesbureaus. 

De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken het nodig dat 
werkgevers serieus in werknemers investeren, en dat de werknemers op hun beurt bereid zijn te leren, zich 
aan te passen en te ontwikkelen. Ook de steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt en de snel 
veranderende economie spelen een rol. Over een paar jaar hebben werknemers immers alweer heel 
andere kennis en vaardigheden nodig dan nu. 

Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid vraagt dan ook om ruimte voor scholing, ontwikkeling van 
nieuwe kennis en vaardigheden, een gezonde werksfeer, en het terugdringen van ziekteverzuim. Het gaat 
er ook om dat werknemers op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen om duurzaam inzetbaar te 
blijven. De tijd dat zij tot aan hun pensioen genoeg hadden aan hun schooldiploma is definitief voorbij. 

Het ministerie van SZW en MKB-Nederland zijn met elkaar overeengekomen dat MKB-Nederland de 
komende vier jaar een trekkersrol zal vervullen bij de ondersteuning van mkb-bedrijven op het terrein van 
duurzame inzetbaarheid. In die vier jaar is het de bedoeling dat tenminste 1000 bedrijven actief zijn 
geholpen bij het invoeren van de nodige maatregelen in de praktijk. 

NAAR BOVEN 

Weigering machtiging medische informatie kan reden zijn voor 
loonstop 
Recentelijk heeft de kantonrechter in Tilburg een uitspraak gedaan over de rechtmatigheid van een 
loonstop. 

In deze zaak gaat het om een werknemer die al ruim anderhalf jaar ziek is, maar die weer aan het werk wil 
gaan. De werkgever verzoekt daarom een afspraak bij de bedrijfsarts te maken om te beoordelen of zij 
inderdaad weer tot werkhervatting over kan gaan. Tijdens het gesprek met de bedrijfsarts geeft deze aan 



dat hij eerst medische informatie wil opvragen bij de behandelend artsen van werknemer om te beoordelen 
of werkhervatting inderdaad mogelijk is. Hiertoe vraagt de bedrijfsarts aan werknemer om een medische 
machtiging te ondertekenen. 

Werknemer weigert dit en overlegt schriftelijk antwoord op de vragen die werknemer zelf aan de 
behandelaren heeft gesteld. De bedrijfsarts vindt deze antwoorden niet toereikend en wil zelf met de 
behandelaren overleggen. De werkgever stopt vervolgens de loondoorbetaling. Werknemer vordert in kort 
geding doorbetaling van het loon. De kantonrechter wijst deze vordering af, omdat de kantonrechter van 
mening is dat een machtiging om medische informatie op te vragen volgens hem een redelijk voorschrift is 
om het recht op loon vast te stellen. De bedrijfsarts moet volgens de kantonrechter niet alleen inzage 
krijgen in het medische dossier, maar tevens moet er overleg mogelijk zijn tussen de bedrijfsarts en de 
behandelend artsen. 

Conclusie: in beginsel kan een werknemer niet verplicht worden om toestemming te geven om medische 
informatie op te vragen. Maar indien een werknemer toestemming weigert, kan dit wel gevolgen hebben 
voor zijn recht op loondoorbetaling, omdat de bedrijfsarts niet in staat is om de medische situatie te 
beoordelen. Deze uitspraak is terecht, maar hier kan nog wel een kanttekening bij geplaatst worden: de 
medische machtiging moet wel concreet geformuleerd zijn en toegespitst op de medische informatie die de 
bedrijfsarts nodig heeft om het recht op loon te kunnen vaststellen. Een behandelaar zal een te breed 
geformuleerde medische machtiging dan ook moeten afwijzen gelet op zijn beroepsgeheim en het recht op 
privacy van de werknemer. 

NAAR BOVEN 

Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet 
In het kader van pilots van sociale partners om het ziekteverzuim terug te dringen, mag bij wijze 
van experiment afgeweken worden van een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de 
arborol, de re-integratieverantwoordelijkheid, de re-integratie-instrumenten en de inzet van de no-
riskpolis. Dit wordt geregeld in het Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet, dat op 12 september 
2014 in werking is getreden. 

Het gaat in deze experimentele opzet om het tijdelijk toestaan van een andere aanpak van het 
ziekteverzuim van ZW-gerechtigden, met als doel hun ziekteverzuim terug te dringen en zo hun instroom in 
de WIA te beperken. Uiteenlopende sectoren doen mee aan de pilots, zoals vervoer, detailhandel en de 
land- en tuinbouw. De doelgroep binnen de sectorpilots bestaat uit eindedienstverbanders. In deze pilots 
zullen deelnemende werkgevers de arborol en re-integratietaak voor deze groep vervullen. Zij zullen de 
aanpak die binnen hun bedrijf of sector succesvol is gebleken voor zieke vaste krachten ook voor de 
betrokken eindedienstverbanders hanteren. 

 Staatsblad 2014, 319: tijdelijk besluit experimenten Ziektewet 

NAAR BOVEN 

Wijziging ‘Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze’ 
Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de 
scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere 
voorwaarden zijn versoepeld. 

De economische crisis heeft het risico op langdurige werkloosheid onder ouderen doen toenemen. Het 
kabinet onderkent het belang om oudere werkzoekenden te ondersteunen bij een snelle terugkeer naar de 
arbeidsmarkt. Dat gebeurt onder meer door het stimuleren van werkgevers om ouderen in dienst te nemen 
door middel van de mobiliteitsbonus, proefplaatsingen en co-financiering van sectorplannen. In aanvulling 
daarop is het Actieplan 55pluswerkt belangrijk voor de ondersteuning van oudere werkzoekenden. 

Het Actieplan 55pluswerkt is gestart op 1 juli 2013 en bestaat uit de volgende onderdelen: 

• netwerktrainingen en inzet adviseurs werkgeversdienstverlening; 
• inspiratiedagen werkzoekenden en werkgevers; 
• subsidie voor scholing en plaatsing. 

De arbeidsmarktproblemen van 50-plussers wijken niet sterk af van de groep 55-plussers. De daling van 
de werkhervattingkansen zet scherp in vanaf 50 jaar en zet bij hogere leeftijd in sterkere mate door. Om 
die reden wordt de doelgroep van het Actieplan 55pluswerkt verbreed naar 50-plussers. Deze verlaging 
van de leeftijdgrens wordt met de wijziging van de regeling ook van toepassing op de subsidieregeling. De 
wijzigingen zijn opgenomen in de Staatscourant nr 26414 van 19 september 2014. 

NAAR BOVEN 

https://www.verefi.nl/bijlage/2014/oktober/staatsblad-tijdelijk-besluit-experimenten-Ziektewet.pdf
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-26414.html


Ziekteverzuim in Nederland in tweede kwartaal verder gedaald 
Het ziekteverzuimpercentage in Nederland kwam in het tweede kwartaal van 2014 uit op 3,7 
procent. Dat meldt het CBS. Dit betekent dat er van alle 1000 werknemers in Nederland 37 vanwege 
ziekte thuiszaten. Hiermee is het ziekteverzuim in Nederland verder gedaald. Ter vergelijking, in 
dezelfde periode drie jaar geleden, 2011, waren er op 1000 werknemers nog 41 ziek. In de jaren 
daarna nam dit aantal langzaam maar gestaag af naar 37 in 2014. 

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In het onderwijs was het ziekteverzuim het hoogst, in de horeca 
was het verzuim met 2 procent het laagst. Dit heeft een aantal oorzaken. Zo is de gemiddelde leeftijd van 
de werknemers van alle bedrijfstakken het laagst bij de horeca. De gemiddelde leeftijd van werknemers in 
het onderwijs is relatief hoog. Het verzuim neemt namelijk toe met de leeftijd. Daarnaast kent de horeca 
veel oproepkrachten met een nul-uren contract. Omdat er de werkgever bij dergelijke contracten in geval 
van ziekte niet altijd hoeft door te betalen, heeft dit voor de werkgever geen effect op het 
verzuimpercentage, ook al is de werknemer ziek. 

Arbeidsongeschiktheid 

Eind eerste kwartaal 2014 werden 821 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringen in het 
kader van de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ) verstrekt. De WAO-uitkeringen zijn inmiddels 
gedaald tot 367 duizend. De uitkeringen in het kader van (wet) Wajong en WIA (de regelingen IVA en 
WGA) namen in de eerste drie maanden van 2014 toe met respectievelijk 9 en 18 duizend. Eind maart 
2014 werden 193 duizend WIA-uitkeringen verstrekt: 138 duizend WGA-uitkeringen en 54 duizend IVA-
uitkeringen. 

 
NAAR BOVEN 

VAR wordt vervangen door Beschikking geen loonheffingen 
Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft op maandag 22 september 2014 het wetsvoorstel ‘Wet 
invoering Beschikking geen loonheffingen’ ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet moet de huidige 
regeling van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) vervangen. De bedoeling van de wet is dat de 
Belastingdienst beter onderscheid kan maken tussen een dienstverband en ondernemerschap. 

Huidige regeling: de VAR-verklaring 

Bij het inhuren van een zzp’er vraagt de opdrachtgever vaak om een VAR, zodat er geen onduidelijkheid is 
over de afdracht van loonbelasting en premies. De zzp’er vraagt vooraf aan de Belastingdienst een oordeel 
of zijn inkomen wel of niet beoordeeld wordt als loon. 
Er zijn vier soorten VAR-verklaringen: 

1. VAR-loon (uit al dan niet uit een fictieve dienstbetrekking) 
2. VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) 
3. VAR-wuo (winst uit onderneming) 
4. VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder, voor risico van de vennootschap) 

VAR 3 en 4 geven de opdrachtgever de zekerheid dat geen loonheffing en premies 
werknemersverzekeringen zijn verschuldigd. Bij VAR 1 en 2 moet de opdrachtgever zelf nagaan of er 
mogelijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Volgens de staatssecretaris van Financiën wordt met 
de huidige VAR een schijnzekerheid gecreëerd, wat onwenselijk is voor zowel opdrachtgever als 
opdrachtnemer. Bovendien is er onvoldoende balans in de verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 



Nieuwe regeling: Wet BGL 

In de Wet BGL wordt voorgesteld om de reikwijdte van de VAR verder te beperken. De BGL beperkt zich 
slechts tot een oordeel of voor de arbeidsrelatie geen inhoudingsplicht bestaat . De Belastingdienst zal de 
inkomsten niet meer kwalificeren als winst uit onderneming, werkzaamheden voor risico van de 
vennootschap of als resultaat uit overige werkzaamheden. Het wetsvoorstel introduceert een 
medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juistheid van de inhoud van de BGL. Kort gezegd 
houdt dit in dat de opdrachtgever voorwaardelijk gevrijwaard is van het inhouden en afdragen van 
loonbelasting en premie volksverzekeringen. De opdrachtnemer kan volstaan met één BGL voor meerdere 
opdrachten, mits de werkzaamheden gelijk zijn. 

Hoe werkt de voorwaardelijke vrijwaring van de opdrachtgever? 

Praktisch geeft de opdrachtnemer in zijn aanvraag voor een BGL antwoord op een aantal vragen uit een 
vragenlijst. De antwoorden die de opdrachtnemer heeft gegeven worden als ‘stelling’ afgedrukt op de BGL. 
Bij aanvaarding/ onderhandeling over een opdracht, zal de opdrachtgever de BGL ontvangen met de 
bijbehorende stellingen. Deze stellingen dient de opdrachtgever te controleren met de daadwerkelijke 
uitvoering van de opdracht. Indien de stellingen overeenkomen met de feitelijke werkwijze van de 
opdrachtnemer, is de opdrachtgever volledig gevrijwaard van het inhouden van loonheffing. 

Webmodule 

Aan de voorwaardelijke vrijwaring gaat zoals genoemd het invullen van een vragenlijst vooraf. Dit gebeurt 
via een webmodule. De webmodule biedt op basis van de antwoorden op de vragenlijst een oordeel over 
de inhoudingsplicht. De vragenlijst is gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie en is zodanig opgebouwd 
dat veel vervolgvragen voortborduren op een reeds eerder gegeven antwoord. Direct na het invullen van 
de vragenlijst ontvangt de opdrachtnemer een beslissing of de aanvraag BGL is gehonoreerd. 

Overgangsrecht 

De wet BGL zal op een nader te bepalen tijdstip in werking treden, vermoedelijk halverwege 2015. Omdat 
er veel aanpassingen noodzakelijk zijn om de processen bij de Belastingdienst in te richten op de nieuwe 
systematiek zal een overgangsregime gaan gelden: in 2015 kunnen zowel de VAR en de BGL een 
gedeelte van het kalenderjaar geldig zijn. Om onnodig veel aanvragen te voorkomen, is vastgesteld dat de 
VAR 2014 tot de datum van de inwerkingtreding van de Wet BGL geldig blijft. 

Tot slot 

Volgens de memorie van toelichting zal de BGL ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden van 
opdrachtgever en opdrachtnemer beter in balans worden gebracht, de mogelijkheden tot handhaving 
worden verbeterd en de systematiek zal worden vereenvoudigd. Het voornaamste doel van de Wet BGL is 
om schijnconstructies te voorkomen. Dit wordt volgens het wetsvoorstel beter geregeld nu de 
opdrachtgevers hiervoor medeverantwoordelijk worden gehouden. Desalniettemin blijft er voor 
zelfstandigen onduidelijkheid en rechtsonzekerheid bestaan bij een BGL. Het is namelijk (nog) niet 
duidelijk hoe de Belastingdienst de status van de zelfstandige gaat toetsen. Voor de zelfstandige blijft het 
risico om aangeslagen te worden voor sociale premies en loonheffing nog steeds aanwezig. De 
zelfstandige geniet immers geen volledige vrijwaring! 

 Nader rapport BGL 
 Wettekst BGL 

NAAR BOVEN 

Per 1 oktober 2014 zijn de algemene voorwaarden van VeReFi aangepast. De belangrijkste wijziging 
betreft de toevoeging van een artikel over privacy. 

 

 

https://www.verefi.nl/bijlage/2014/oktober/wetsvoorstel-beschikking-geen-loonheffingen.pdf
https://www.verefi.nl/bijlage/2014/oktober/wettekst-bgl.pdf
https://www.verefi.nl/webshop/algemene-voorwaarden/
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