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Zorgverlof ook mogelijk voor 4e graads familieleden 
Minister Asscher heeft in de ‘Memorie van antwoord’ gereageerd op een aantal vragen over het 
Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Met name het begrip ‘sociale 
relatie’ in artikel 5.1 lid g riep vragen op. Wat is precies een sociale relatie? 

In artikel 5.1g staat: ‘degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te 
verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet 
worden verleend.’ Betekent dit dat iemand die een hele goede band heeft met een neef, nicht, 
schoonouders, schoonzussen of zwagers als dat nodig is zorgverlof kan claimen? 

Uit het antwoord van Asscher blijkt dat dit inderdaad mogelijk is. De hulpverlening dient rechtstreeks voort 
te vloeien uit de sociale relatie en het moet redelijk zijn dat de zorg door de werknemer wordt verleend. Dit 
zijn geen objectieve criteria, maar dienen per geval nader te worden ingevuld. Naar oordeel van de 
regering kunnen werkgever en werknemer deze situaties in onderling overleg het beste beoordelen. 

De gekozen formulering maakt het ook mogelijk dat werknemers zorgverlof kunnen opnemen voor 4e 
graads familieleden of schoonfamilie, mits ze hiermee een sociale relatie onderhouden. De werkgever kan 
achteraf van de werknemer verlangen dat hij de opname van het verlof en dus ook de sociale relatie 
aannemelijk maakt. 

Er is bewust gekozen voor deze formulering om recht te doen aan de maatschappelijke diversiteit. Artikel 
5.1 is zo opgebouwd dat bij zorg voor 1e en 2e graads bloedverwanten de werknemer recht heeft op verlof 
zonder dat er sprake hoeft te zijn van een sociale relatie. Naarmate de familieband verder weg is of 
ontbreekt, is opname van verlof minder vanzelfsprekend en moet de werknemer aantonen dat hij met 
betrokkene een sociale relatie onderhoudt. 

https://www.verefi.nl/
http://www.cs-opleidingen.nl/
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De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gevraagd om het wetsvoorstel Modernisering 
regelingen verlof en arbeidstijden nog voor 1 januari 2015 door de Eerste Kamer te krijgen, zodat deze al 
op 1 januari 2015 in kan gaan. Enigszins vreemd is dit wel gezien het feit dat de Tweede Kamer zelf drie 
jaar lang over de behandeling heeft gedaan (indiening wetsvoorstel dateert van augustus 2011). Dit blijkt 
uit de brief spoedeisende wetsvoorstellen dd. 20 november 2014 gericht aan de Eerste Kamer. 

 Memorie van antwoord bij het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden 
 brief spoedeisende wetsvoorstellen dd. 20 november 2014 

NAAR BOVEN 

Ruim 2 miljard euro verzuimkosten door psychosociale 
arbeidsbelasting 
Nieuwsuur besteedde donderdagavond 30 oktober 2014 in haar uitzending aandacht aan 
werkstress. Nog te publiceren onderzoek van TNO schat de totale kosten voor werkgevers in 2012 
als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (zoals werkstress, agressie, pesten) op 2,2 miljard 
euro. 

Dit zijn slechts de loonkosten. Maatschappelijke kosten zoals die van ziektebehandeling, uitkeringen, etc. 
zijn hier niet bij opgeteld. Alles bij elkaar genomen schat TNO de totale maatschappelijke van werkstress 
tussen de 4 en 5 miljard euro. Voor het onderzoek is de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van 
TNO en CBS gecombineerd met looninformatie van werknemers. De Arbobalans en een aparte publicatie 
over verzuimkosten, waarin deze cijfers aandacht krijgen, worden eind november gepubliceerd. Daarin 
staan dan ook de cijfers uitgesplitst per bedrijfstak. Andere cijfers die in de uitzending van Nieuwsuur aan 
bod kwamen, zijn te vinden in de factsheet PSA. 

Symptoombestrijding 

Sabine Geurts, hoogleraar Stress en Herstel, zegt dat werkgevers vaak niet voldoende doen om de 
oorzaken van werkstress aan te pakken. "Werkgevers financieren bijvoorbeeld wel een cursus 
stressreductie of mindfulness, maar dat is slechts symptoombestrijding. Werkgevers moeten de oorzaken 
van werkstress in kaart brengen en die aanpakken." 

Geen oog 

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat 1,3 miljoen werknemers vinden dat de leidinggevende geen oog heeft 
voor hun welzijn. Veertig procent van de werknemers wil dat er aanvullende maatregelen genomen worden 
om werkstress en werkdruk te verminderen. 

"Stress is een probleem en moet inderdaad bij de bron worden aangepakt. Een complicatie is dat de bron 
niet altijd duidelijk is en dat de oorzaak meestal ligt in het privéleven van de werknemer. Werknemers 
vinden het vaak lastig erover te spreken", zegt werkgeversvereniging AWVN. 

Campagnes 

Volgens AWVN blijkt uit een onderzoek van TNO uit 2012 juist dat werkgevers zich actief bezighouden met 
het verminderen van werkstress. "AWVN zelf heeft namens alle werkgevers zijn handtekening gezet onder 
de campagnes van het ministerie van Sociale Zaken. Die campagnes helpen om het onderwerp uit de 
taboesfeer te halen en om een open en veilige communicatiesfeer te creëren. Daarin ligt de sleutel tot 
succes. Niet in nieuwe regels en procedures." 

 Klik hier om de uitzending van Nieuwsuur te bekijken 
 NEA 2013 rapport 
 TNO factsheet Psychosociaal 

NAAR BOVEN 

Kleine bedrijven zwaar belast bij verzuim 
Op 16 november besteedde Nieuwsuur aandacht aan de loondoorbetalingsperiode bij ziekte. Geen 
land ter wereld legt bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid aan zijn bedrijven zulke grote 
financiële en andere verplichten op als Nederland. Hier moet een bedrijf zijn zieke werknemers twee 
jaar doorbetalen: het eerste jaar 100 procent, en meestal het tweede jaar 80 procent. Dit wijkt fors af 
van het beleid van andere landen. 
Zes weken 

In Duitsland moeten bedrijven zes weken doorbetalen als een werknemer ziek wordt en Belgische 
bedrijven zelfs maar een maand. De Nederlandse wetgeving rond doorbetalen bij ziekteverzuim is in strijd 
met de Europese regelgeving. Dat is de conclusie van Mark Diebels, arbeidsadvocaat en onderzoeker aan 

https://www.verefi.nl/bijlage/2014/december/memorie-van-antwoord-bij-het-wetsvoorstel-modernisering-regelingen-voor-verlof-en-arbeidstijden.pdf
https://www.verefi.nl/bijlage/2014/december/kamerbrief-spoedeisende-wetsvoorstellen.pdf
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/140
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/715768-verzuim-werkstress-kost-miljarden.html
https://www.verefi.nl/bijlage/2014/december/NEA-2013-Rapport.pdf
https://www.verefi.nl/bijlage/2014/december/TNO-factsheet-Psychosociaal.pdf


de Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar re-integratie van zieke werknemers. 

Evenwichtig 
Volgens Europese regelgeving mag elk land zijn eigen arbeidsmarktbeleid voeren, maar dit moet wel 
evenwichtig zijn. En dat is in Nederland niet het geval, zegt Diebels. De kosten van zieke werknemers 
worden niet evenwichtig verdeeld tussen werkgever, werknemer en uitkeringsinstantie UWV. Die liggen 
voornamelijk bij werkgevers. 

Dat is zeker voor midden- en klein bedrijven een probleem, zegt ook Helma Zonneveld, oprichter van 
Verzuimteam, een arbodienst die zich richt op kleine bedrijven. "Mkb'ers weten vaak niet wat er allemaal bij 
komt kijken als een werknemer langdurig ziek wordt. Denk aan een fietsenmaker, die weet alles van zijn 
vak, maar kent niet alle regels", aldus Zonneveld. 

Boete 

Een bedrijf moet niet alleen zorgen dat de werknemer twee jaar zijn loon krijgt doorbetaald, maar is ook 
verantwoordelijk voor de re-integratie. Zonneveld: "Heeft de werknemer zorg nodig? Moet de werknemer 
een aangepaste werkplek krijgen? Of een heel nieuwe functie? Dat zijn allemaal vragen waar een 
werkgever zich mee bezig moet houden." 

En als een bedrijf na twee jaar inspanning volgens het UWV niet voldoende heeft gedaan om de 
werknemer te re-integreren, kan het bedrijf een boete krijgen van maximaal een derde jaar loon 
doorbetalen. In tien procent van de gevallen krijgt een werkgever ook daadwerkelijk zo'n loonclaim. 

Zzp'ers 

Kortom, op de werkgever rusten veel verplichtingen, waardoor de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de 
werkgever ligt. Daarom kiezen werkgevers volgens Mark Diebels steeds vaker voor flexwerknemers en 
zzp'ers. "Je ziet dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken met allemaal regels komt om schijn-
zzp'ers tegen te gaan, maar aan deze regelgeving doet hij niets." 

Nieuwsuur vroeg minister Asscher om een reactie. "Het ministerie van Sociale Zaken doet zelf ook 
onderzoek naar de knelpunten bij loondoorbetaling bij ziekte en wil daar nu nog niet op vooruitlopen. De 
uitkomsten van het onderzoek worden eind van dit jaar verwacht." 

Boekje ‘Sociale zekerheid in internationaal perspectief’ 

CS Opleidingen heeft ook onderzoek gedaan naar de sociale stelsels rondom verzuim en 
arbeidsongeschikt in Duitsland, Polen en Denemarken, in vergelijking tot Nederland. De bevindingen van 
dit onderzoek kunt u lezen in het boekje ‘Sociale zekerheid in internationaal perspectief’. Dit boekje in 
verkrijgbaar in de VeReFi-webshop voor € 14,95 inclusief verzendkosten. 

 Klik hier om de uitzending van Nieuwsuur te bekijken 
 ‘Sociale zekerheid in internationaal perspectief’ in de VeReFi Webshop 

NAAR BOVEN 

Loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid naar één 
jaar? 
De VVD wil dat werkgevers zieke werknemers maar een jaar moeten doorbetalen in plaats van de 
huidige twee jaar. Het voorstel werd ingediend tijdens de begroting van Minister Asscher van 
Sociale Zaken. De minister heeft ook reeds een reactie gegeven op de gestelde vragen (zie pagina 
20 en 21 van de bijlage beantwoording kamervragen begroting SZW 2015). 

In Nederland ligt de loondoorbetaling op twee jaar, terwijl het Europees gemiddelde zes weken is. Volgens 
VVD-Kamerlid Anoushka Schut betalen werkgevers jaarlijks 25 miljard euro aan zieke en 
arbeidsongeschikt personeel. Daarmee is de arbeid gemiddeld duurder dan in andere landen. Vooral voor 
de kleine ondernemer is deze langdurige loondoorbetalingsplicht een enorm faillissementsrisico. 

Ook wees Schut erop dat werkgevers ook al loon moeten doorbetalen als een werknemer buiten hun 
schuld om en buiten het werk arbeidsongeschikt wordt. Dit is nergens in Europa zo geregeld. De directie 
van CS Opleidingen heeft dit onderwerp met mevrouw Schut doorgesproken en daarbij tevens het advies 
gegeven om niet alleen terug te gaan naar een loondoorbetalingsplicht van één jaar maar ook na 26 
weken een functieonderzoek verplicht te stellen. Daarbij dient te worden vastgesteld of er benutbare 
mogelijkheden zijn. Indien deze niet aanwezig zijn, dan moet een uitspraak gedaan worden over de 
verwachte prognose (duurzaamheid). Indien er wel mogelijkheden zijn, dan dient er vastgesteld te worden 
in hoeverre het eigen werk passend gemaakt kan worden of dat er intern andere passende mogelijkheden 
zijn. Indien er intern geen mogelijkheden zijn, dienen functies met loonwaarde buiten het eigen bedrijf 
benoemd te worden. 

Door de arbeidsdeskundige eerder in te schakelen, wordt er kostbare tijd gewonnen. In de praktijk blijkt dat 
juist er veel tijd verloren gaat in de tweede helft van het eerste ziektejaar en het tweede ziektejaar. Dit dus 

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/722083
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in tegenstelling met de reactie van minister Asscher dat mensen niet eerder hersteld zijn indien de 
loondoorbetaling teruggaat naar één jaar. Wij zien in de praktijk o.a. aan de vele verzuimdossiers dat nog 
veel winst te halen valt. Hoe kan het anders dat iemand wel mogelijkheden heeft maar na één jaar verzuim 
nog geen passende arbeid verricht? Er is geen stimulans tot snelle actie, kijkend naar de ruime 
loondoorbetalingsplicht van 104 weken verzuim waarbij in bepaalde branches ook nog 100% van het loon 
tijdens het tweede ziektejaar wordt doorbetaald. We zullen onze praktijkkennis graag delen bij het 
voortzetten van deze politieke lobby. 

 Beantwoording kamervragen begroting SZW 2015 

NAAR BOVEN 

Overheid start campagne over WWZ 
De landelijke campagne over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om mensen met een 
tijdelijk contract te informeren over hun nieuwe rechten. 

De campagne richt zich vooral op jongeren via radiospots op 3FM, Sky radio en online advertenties. Het 
aantal flexibele contracten is in de afgelopen jaren vooral bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar fors 
toegenomen van 35% in 2002 naar 58% in 2013. De campagne is een initiatief van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

www.mijnwerkenzekerheid.nl 

Op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl is te zien wat de nieuwe regels voor tijdelijke contracten, WW 
en ontslag voor iemand persoonlijk betekenen. Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid wordt onder 
andere de rechtspositie van werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract verbeterd. Zo krijgen 
mensen met een tijdelijk contract vanaf 1 juli 2015 ook recht op een zogenoemde transitievergoeding als 
ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de 
werkgever. Daarnaast gaan elkaar opvolgende tijdelijke contracten over in een vast contract als een 
periode van twee jaar wordt overschreden. Nu is dat nog na drie jaar. Zo wordt voorkomen dat werknemers 
te lang op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken waar het structurele 
werkzaamheden betreft. 

Tegengaan draaideurconstructies 

De tussenperiode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar 
zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan. Ook moet bij tijdelijke contracten 
uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst duidelijkheid gegeven worden over een 
eventuele verlenging van het contract. Zo krijgen mensen meer zekerheid over hun inkomsten. 

Binnen Europa biedt Nederland, na Engeland, de laagste bescherming aan flexwerkers. Door de 
toenemende flexibilisering is het verschil tussen vast en flex groter geworden. Flexwerkers hebben minder 
zekerheid over hun toekomst, ondervinden vaak problemen bij het afsluiten van een hypotheek, en weten 
niet hoelang ze werk hebben. Het is ook om die reden belangrijk dat mensen met een tijdelijk contract 
sneller uitzicht hebben op een vast contract. 

NAAR BOVEN 

Ruim 35.000 mensen met beperking aan de slag bij gewone 
werkgevers 
Er werken 35.400 mensen met een beperking bij gewone werkgevers via sociale werkbedrijven. De 
afgelopen acht jaar is dat percentage met 85 procent gestegen. Het overgrote deel van de mensen werkt 
via een detachering. Detachering is een succesvolle manier om mensen met een beperking aan de slag te 
helpen bij gewone bedrijven. Het formele werkgeverschap ligt bij het sociale werkbedrijf. Het sociale 
werkbedrijf zorgt voor de begeleiding en administratieve rompslomp; de ondernemer betaalt een 
inleenvergoeding. Veel gemeenten blijken echter nog niet te weten of ze na de invoering van de 
Participatiewet nieuwe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan detacheren. 

Dat blijkt uit de cijfers van sociale werkbedrijven over 2013. In 2005 werkte nog maar 19 procent van de 
Wsw’ers via sociale werkbedrijven bij gewone werkgevers; dat percentage is de afgelopen jaren gestegen 
naar 34 procent. Wsw’ers zijn mensen die vanwege een psychische, lichamelijke of verstandelijke 
beperking niet het minimumloon kunnen verdienen. 

Cedris-voorzitter Job Cohen: “Uit een inventarisatie van Cedris blijkt dat de helft van de sociale 
werkbedrijven aangeeft dat hun gemeenten nog geen afspraken hebben gemaakt over nieuwe 
detacheringen vanaf 2015. Daar maak ik mij grote zorgen over. Er is toegezegd dat er 125.000 banen 
moeten komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Detacheringen zijn van cruciaal belang 
om dat aantal te halen. Met detachering kun je zorgen en risico’s bij ondernemers wegnemen, vervanging 
bij ziekte en vakantie en begeleiding op de werkvloer regelen. Met zo’n totaalpakket maak je het voor 
ondernemers interessant om met de doelgroep in zee te gaan. Daarom is het belangrijk dat gemeenten 
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ook na 2015 nieuwe mensen detacheren.” 

Uit de cijfers van Cedris blijkt dat ook veel mensen aangewezen blijven op beschut werk. Job Cohen: “De 
spectaculaire stijging van de afgelopen jaren verhult niet dat een forse groep mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aangewezen is op beschut werk. Soms tijdelijk, soms voor altijd. Door de bezuinigingen 
aarzelen veel gemeenten nu om te investeren in nieuw beschut werk voor de zwakste groep. Bij zo’n 10 
procent van de sociale werkbedrijven blijken de gemeenten geen beschutte werkplekken te realiseren. 
Maar dat is doodzonde. Echt, betaald werk is van grote betekenis voor mensen die niet bij gewone 
werkgevers kunnen werken. Bovendien pakt een alternatief voor gemeenten financieel niet per se beter uit: 
dan moeten gemeenten een uitkering betalen of kiezen voor duurdere ondersteuning, zoals dagbesteding.” 

Bron: cedris.nl 
NAAR BOVEN 

Rekenregels januari 2015 
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de 
sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2015 voor uitkeringsbedragen en 
grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze 
uitkeringsbedragen opgenomen. 

Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden 
vastgesteld. 

 Rekenregels januari 15-1 
 Rekenregels bijlage II-1 tot II-3 
 Rekenregels bijlage II-4 tot II-6 

NAAR BOVEN 

Langdurig ziekteverzuim vanaf vier weken heeft vaak een niet-
medische oorzaak 
Zes op de tien gevallen van langdurig ziekteverzuim hebben te maken met privéproblemen zoals 
een scheiding, conflicten en een gebrek aan motivatie. Dit blijkt uit onderzoek van risicoadviseur 
Aon naar honderden dossiers van langdurig ziekteverzuim tussen 2011 en 2013 

Volgens Aon leggen werkgevers die ziekteverzuim willen voorkomen te veel focus op de medische 
aspecten van verzuim. Zij stimuleren sporten, verkopen gezond eten in de kantine en houden een 
preventief medisch onderzoek, terwijl zij geen oplossing bieden voor uitval als gevolg van privéproblemen. 

Zware wissel 

Daarnaast blijkt dat vrouwen (0,9 procent) drie keer zo vaak verzuimen op werk als mannen (0,3 procent) 
als gevolg van mantelzorg aan familie in de eerste en tweede lijn. Volgens Mario Hooglugt, manager bij 
Aon, trekt dit vooral op veertigplussers een zware wissel. "Zij hebben er in sommige gevallen haast een 
tweede baan bij doordat zij voor hulpbehoevende familieleden zorgen. Dit geldt met name voor vrouwen. 
Op lange termijn leidt dat tot uitval." 

Een verzuimdossier waarin meerdere klachten genoemd worden, maar waar een echtscheiding de 
feitelijke reden is, neemt gemiddeld honderdvijftig tot tweehonderd kalenderdagen in beslag. De kosten 
voor werkgever kunnen oplopen tot 30.000 euro. Verzuim bij relatieproblemen komt bij mannen en 
vrouwen evenveel voor, maar vrouwen verzuimen gemiddeld honderddertig dagen langer. 

Bron: Aon 
NAAR BOVEN 

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede 
Kamer 
De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 
66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke 
overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat mensen 
die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling recht 
hebben op een overbruggingsuitkering op minimumniveau. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid diende op 17 november een wetsvoorstel hierover in bij de Tweede 
Kamer. 
Overbruggingsregeling 

De tijdelijke overbruggingsregeling staat open voor mensen die voor 1 januari 2013 al deelnamen aan een 
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VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling. Deze regeling biedt mensen die geen of te weinig 
(gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd ter 
overbrugging een uitkering op minimumniveau. Voor alleenstaanden is de inkomensgrens tot 200% van 
het wettelijk minimumloon (WML). Dat is een bruto maandbedrag van € 2.971,20. Voor samenwonenden 
geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300 % van het WML. Dat is een bruto maandbedrag van € 
4.456,80. 

Noodzaak verhoging 

De verhoging van de AOW-leeftijd is nodig omdat mensen steeds ouder worden en daarom langer een 
AOW-uitkering nodig hebben. Daarnaast staat de betaalbaarheid van ons stelsel onder druk door de 
economische crisis van de afgelopen jaren. Om dit te betalen moeten we iets langer doorwerken en is een 
versnelde verhoging van de AOW-leeftijd nodig. Zo blijft de AOW houdbaar als belangrijke 
basisvoorziening voor iedereen. Mede dankzij de AOW behoort de armoede onder ouderen in Nederland 
tot de laagste in Europa. 

Verhoging AOW-leeftijd 

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van drie maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 
vier maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de 
AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand 
tijdspad 

Verhoging in Verhoging in maanden AOW-leeftijd Betreft personen geboren: 

2013 1 65 + 1 maand na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 
2014 1 65 + 2 maanden na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 
2015 1 65 + 3 maanden na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 
2016 3 65 + 6 maanden na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 
2017 3 65 + 9 maanden na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 
2018 3 66 na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 
2019 4 66 + 4 maanden na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 
2020 4 66 + 8 maanden na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 
2021 4 67 na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 

 Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd 

NAAR BOVEN 

Het hersteld melden van een nog zieke werknemer en de 
verhaalsanctie 
Als een werknemer gedurende de wachttijd ziek uit dienst treedt en aanspraak heeft op een 
Ziektewetuitkering, toetst het UWV of de werkgever gedurende het dienstverband voldoende re-
integratie-inspanningen heeft verricht. Onlangs heeft de rechtbank Den Haag hierover een 
interessante uitspraak gewezen (ECLI:NL:RBDHA:2014:9221). 

Als een werkgever gedurende de eerste 104 weken van ziekte van een werknemer onvoldoende re-
integratie-inspanningen levert, kan het UWV een loonsanctie opleggen. De loondoorbetalingsverplichting 
kan dan met maximaal 52 weken worden verlengd. Vergelijkbaar met de loonsanctie, maar minder bekend 
is de verhaalsanctie (art. 39a van de Ziektewet). Deze kan zich voordoen als een werknemer gedurende 
de wachttijd ziek uit dienst treedt en aanspraak heeft op een Ziektewetuitkering. Het UWV toetst dan of de 
werkgever gedurende het dienstverband voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Zo niet, dan 
zal het UWV de uitkering die aan een werknemer moet worden betaald, (gedeeltelijk) verhalen op de 
werkgever. De periode waarover deze uitkering wordt verhaald wordt afgestemd op de periode waarin de 
werkgever zijn verplichtingen onvoldoende is nagekomen, en bedraagt ten hoogste 52 weken. 

Verhaalsanctie terecht 

Bij de uitspraak van de rechtbank Den Haag ging het om een werknemer die op 4 oktober 2010 in dienst 
was getreden bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur 
van twee jaar. De arbeidsovereenkomst liep dus af op 4 oktober 2012. Op 28 maart 2012 viel de 
werknemer uit vanwege ziekte. Werkgever en werknemer zijn vervolgens op 18 juli 2012 overeengekomen 
dat de werknemer tot het einde van het dienstverband werd vrijgesteld van werkzaamheden met behoud 
van loon. De voorwaarde daarvoor was dat zij hersteld zou worden gemeld. 

Op 14 september 2012 meldde de werknemer zich vervolgens opnieuw ziek, waarna zij tot het einde van 
het dienstverband ziek bleef en ziek uit dienst ging. Op 5 oktober 2012 sprak zij met het UWV. In dat 
gesprek heeft zij aangegeven dat zij al eerder bij haar werkgever was uitgevallen met spanningsklachten 
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die wezen op een burn-out. Ook heeft zij aangegeven dat er toen een voorstel is gedaan dat dat zij niet 
meer hoefde te re-integreren en dat zij toen is beter gemeld. Het UWV heeft vervolgens onderzoek gedaan 
en geconcludeerd dat de eerste ziektedag niet 14 september 2012 was, maar 28 maart 2012. Dit 
betekende dat werkgever en werknemer over de periode van 28 maart 2012 tot 4 oktober 2012 de 
reguliere wettelijke re-integratieverplichtingen hadden moeten doorlopen. Omdat dit was nagelaten, werd 
door het UWV op de werkgever een verhaalsanctie opgelegd ter hoogte van € 7.605,35. De rechtbank 
concludeerde dat dit terecht was. 

Risico van hersteldmelding 

Het is dus voor de werkgever niet zonder risico om een zieke werknemer hersteld te melden met het oog 
op een (overeengekomen) uitdiensttreding. Daarbij is wel relevant dat in de bovengenoemde uitspraak de 
werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had die tijdens de eerste 104 weken van ziekte 
van rechtswege afliep. Zij stroomde daarom sowieso de Ziektewet in. Als er geen aanspraak op een 
Ziektewetuitkering bestaat, kan die logischerwijs ook niet op de werkgever worden verhaald. 

NAAR BOVEN 

Klijnsma houdt vast aan toespitsing garantiebanen op mensen 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
Deze dagen krijgt staatssecretaris Klijnsma veel kritiek te verduren op haar plannen voor de 
125.000 garantiebanen. Ook hoger opgeleiden met een arbeidsbeperking zouden voor zo’n baan in 
aanmerking moeten kunnen komen. Nu is er zelfs kans op verdringing door lager opgeleiden. Maar 
Klijnsma voelt voorlopig niets voor uitbreiding van de groep mensen die in aanmerking komt voor 
de garantiebanen. Zij houdt eraan vast dat die banen bestemd blijven voor mensen die niet in staat 
zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. “Dat zijn de mensen die tot nu toe buiten de boot zijn 
gebleven en daar gaan we nu eerst iets aan doen!” 

Na eerder de werkgevers en vakbond FNV dringen nu ook de politieke partijen VVD, CDA en D66 erop 
aan om de criteria in de Participatiewet te versoepelen. Tijdens het Kameroverleg op 13 november sloot 
Klijnsma niet uit dat de doelgroep later alsnog wordt verbreed, maar daarvoor vindt zij het nu nog te vroeg. 

Verdringing 
Ook de Raad van State wees al eerder op het risico van verdringing van andere kwetsbare groepen. 
Vooral jongeren, starters en ouderen die niet arbeidsongeschikt zijn, krijgen het door deze wet moeilijk. De 
Raad adviseerde de doelgroep (waartoe nu niet de WAO en de WIA gerekend worden) nader te bezien. 
Klijnsma zegt die doelgroepen zeker belangrijk te vinden, maar daar zijn al langer allerlei andere 
stimulerende maatregelen voor: “Het gaat nu om de mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon 
te verdienen.” 

Buiten de boot 
Een voorbeeld van mogelijke verdringing zijn mensen met een visuele beperking en een hogere opleiding. 
“Bijna alle arbeidsgehandicapten met een opleidingsniveau hoger dan MBO2 vallen niet onder het quotum. 
Toch is het voor hen wel degelijk lastiger om een normale baan te vinden dan mensen die niet 
arbeidsgehandicapt zijn. Werkgevers nemen deze mensen niet meer aan omdat ze aan het quotum 
moeten voldoen. Daardoor valt bijvoorbeeld driekwart van de mensen met een visuele beperking buiten de 
boot”, aldus Roos Hoelen van de Oogvereniging. 

Doelgroep uitbreiden 
Begin december debatteert de Tweede Kamer over het quotum voor het aannemen van 
arbeidsgehandicapten. VVD en D66 willen dat de doelgroep van het quotum wordt uitgebreid. Dat is ook 
de wens van VNO/NCW. Aart van der Gaag van de werkgeversorganisatie zegt: “Het kan en mag niet zo 
zijn dat straks de ene mens met een handicap wordt ingewisseld voor de andere, omdat je dan toevallig 
aan het plaatje voldoet. Ik hoop dat de Tweede Kamer daar nog iets aan gaat doen.” 

Bron: NOS Nieuwsuur, 18 november 2014 
NAAR BOVEN 

Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering 
Participatiewet 
Er komt een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen voor werkgevers 
die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Klijnsma 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en de sociale partners. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel 
om deze harmonisatie in het aanbod voor werkgevers per 1 januari 2016 wettelijk te regelen. 
Gemeenten en UWV kunnen, in de geest van de wet, in 2015 alvast aan de slag. 

Het instrumentarium dat UWV en gemeenten kunnen inzetten om werkgevers te ondersteunen kan nu nog 
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van elkaar verschillen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Klijnsma dat de VNG en 
sociale partners haar hebben gevraagd het pakket dat hiervoor beschikbaar is op een aantal punten te 
harmoniseren. Het gaat dan om de no-riskpolis waarmee ondernemers die werk bieden aan mensen met 
een beperking kunnen worden gecompenseerd voor loonkosten bij uitval door ziekte. Ook de 
mobiliteitsbonus waarbij werkgevers minder premie hoeven te betalen, komt de komende jaren 
beschikbaar voor de hele doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Deze harmonisatie 
geldt voorlopig voor vijf jaar en zal tussentijds worden geëvalueerd. 

Over een zo eenduidig mogelijke inzet van jobcoaches, die zorgen voor de begeleiding van werknemers 
met een beperking, vindt momenteel overleg plaats tussen de gemeenten en het UWV. Ook hier is het 
uitgangspunt van VNG en sociale partners dat het niet uit mag maken of werknemers afkomstig zijn van 
het UWV of de gemeenten. Deze eenduidigheid in de ondersteuning maakt het voor werkgevers 
makkelijker om banen voor mensen met een arbeidsbeperking aan te bieden. 

In het Sociaal Akkoord heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners om in de jaren tot 
2026 in totaal 125.000 extra banen in te richten voor mensen met beperkingen uit de doelgroep van de 
Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De 
Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. 

NAAR BOVEN 

Opnieuw afwijzing zelfstandigen bevallingsuitkering periode 1 
augustus 2004 - 4 juni 2008 
Het ministerie van SZW reageert afwijzend op een verzoek om de zwangerschaps- en 
bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen (de ZEZ-regeling) nog met terugwerkende kracht 
beschikbaar te stellen voor de zelfstandigen die tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 zijn 
bevallen. Er is om een compensatie gevraagd omdat er in die periode geen publieke 
zwangerschapsregeling voor zelfstandigen bestond. 

De Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann (PPF) zijn van 
mening dat de afwijzende houding van het kabinet ten aanzien van de opvattingen van het CEDAW niet 
legitiem is. CEDAW staat voor The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW). Kern van het betoog van de VVR en PPF is dat Nederland volgens hen gebonden is 
aan het oordeel van het CEDAW door het ratificeren van het Facultatief Protocol bij het VN 
Vrouwenverdrag. 

De minister bevestigt dat noch in de brief van de VVR en het PPF, noch in hun onderbouwing, er een 
reden is om het kabinetsstandpunt te herzien 

 Kamerbrief reactie zwangerschaps- en bevallingsuitkering vrouwelijke zelfstandigen 

NAAR BOVEN 

 

 

https://www.verefi.nl/bijlage/2014/december/kamerbrief-reactie-brief-zwangerschaps-en-bevallingsuitkering-vrouwelijke-zelfstandigen.pdf

	Zorgverlof ook mogelijk voor 4e graads familieleden
	Ruim 2 miljard euro verzuimkosten door psychosociale arbeidsbelasting
	Kleine bedrijven zwaar belast bij verzuim
	Loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid naar één jaar?
	Overheid start campagne over WWZ
	Ruim 35.000 mensen met beperking aan de slag bij gewone werkgevers
	Rekenregels januari 2015
	Langdurig ziekteverzuim vanaf vier weken heeft vaak een niet-medische oorzaak
	Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer
	Het hersteld melden van een nog zieke werknemer en de verhaalsanctie
	Klijnsma houdt vast aan toespitsing garantiebanen op mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
	Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet
	Opnieuw afwijzing zelfstandigen bevallingsuitkering periode 1 augustus 2004 - 4 juni 2008

