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Centraal Planbureau over verkorting loondoorbetaling  
Op 26 april 2015 heeft het CPB haar onderzoek naar financiële gevolgen verkorting loondoorbetaling bij 
ziekte gepubliceerd. Kort samengevat concludeert het CPB dat verkorting van de loondoorbetaling het 
volgende betekent: 

• 800 mln. extra werkgeverslasten 
• Verslechtering van overheidsfinanciën met 100 mln. 
• Vermindering kosten loondoorbetaling door vervallen tweede jaar maar verzwaring door extra WIA-

instroom 
• Minder risico op langdurig verzuim en administratieve/organisatorische lasten die samenhangen met 

re-integratie van zieke werknemers 
• Verlies werkgelegenheid met 0,3% 

Zie onderstaand de tekst uit het persbericht van CPB 

De structurele kosten van het inkorten van de loondoorbetalingsperiode van twee naar één jaar sec 
worden geraamd op 0,8 mld. euro extra werkgeverslasten en een verslechtering van de overheidsfinanciën 
met 0,1 mld. euro. Enerzijds nemen de kosten voor werkgevers af vanwege het vervallen van het tweede 
jaar loondoorbetaling. Anderzijds is sprake van een lastenverzwaring doordat extra WIA-instroom 
vervolgens langdurig in de arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft. De WIA-premies nemen daardoor naar 
verwachting structureel meer toe dan de afname van de loondoorbetalingsuitgaven. Op korte termijn is dat 
nog niet het geval. De extra overheidsuitgaven bestaan uit meer gebruik van andere onderdelen van 
sociale zekerheid. 

Voor (kleine) werkgevers betekent het verkorten van de loondoorbetalingsperiode dus gemiddeld hogere 
kosten, maar hun risico op langdurig ziekteverzuim en administratieve en organisatorische lasten die 
samenhangen met de re-integratie van zieke werknemers, verminderen. Voor werknemers geldt dat het 
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verkorten van de loondoorbetaling een groter deel van de populatie een WIA-uitkering geeft, maar 
betekent voor sommige groepen een vermindering van inkomensbescherming. Dit geldt met name voor 
werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschiktheid zijn: zij ontvangen maximaal één in plaats van 
twee jaar loondoorbetaling. Voor zieke werknemers die wel worden toegelaten tot de WIA, betekent het 
een jaar korter loongerelateerd inkomen. Verder treedt een verlies van werkgelegenheid op van ongeveer 
0,3% omdat extra WIA-instroom een afname betekent van het aantal personen dat beschikbaar is voor de 
arbeidsmarkt. 

 Zie ook: Verkorting loondoorbetaling bij ziekte 

NAAR BOVEN 

Reactie CS Opleidingen op onderzoek CPB 
Met enige verbazing nemen we als CS Opleidingen kennis van de gestelde conclusies in het onderzoek 
van het CPB (zie artikel hierboven) dat de verandering van de loondoorbetalingsperiode uiteindelijk leidt tot 
een negatieve uitkomst en derhalve eenvoudig de politieke conclusie getrokken kan worden om maar niets 
te doen. Hier willen we een aantal zaken bij opmerken. 

Wanneer er wordt gesproken over de voordelen van 1 jaar loon doorbetalen dan moeten appels met 
appels vergeleken worden, dus 1 jaar loon doorbetalen betekent ook 1 jaar poortwachter. Dit betekent 
meer dan 1 miljard euro lastenverlichting voor de werkgever. In de toelichting wordt niet nader ingegaan 
wat de lastenverlichting op grond van 1 jaar kortere arbodienstverlening is. Dit is misschien niet in het 
belang van de arbodiensten of de verzekeraars voor wie deze geldstroom tweedejaars verzuim uiterst 
aantrekkelijk is, maar het is zeer zeker een enorme kostenreductie voor werkgevers. 

Zeker als daaraan wordt toegevoegd dat het ook een besparing van 1 jaar zou zijn op allerlei 
bovenwettelijke regelingen; uit het rapport blijkt dat hiermee circa 3,7 miljard euro gemoeid is! Een kort 
(Google)onderzoek naar diverse cao’s bij de overheid leert dat het met name in de publieke sector heel 
gewoon is dat er nu 3 jaar loon wordt doorbetaald i.p.v. 1 jaar; de besparing bij de overheid zou daarmee 
zo door de grens van de 1 miljard Euro gaan. 

Dan het onderdeel WIA waardoor het alleen maar duurder zou worden. Juist hier zetten we grote 
vraagtekens bij en dan specifiek bij de aanname dat de instroom dan 143% zou zijn van de huidige 
instroom. We verwachten een zeer minimale stijging instroom WGA ten gevolge van de kortere wachttijd. 
Het is destijds vooral als politiek argument gebruikt, maar risico-technisch zijn het vooral dezelfde mensen 
die nu na 1 jaar i.p.v. 2 jaar instromen. En als het al zo zou zijn dan zou dit heel makkelijk te ondervangen 
zijn door de re-integratieverplichting nog een jaartje door te laten lopen. Los daarvan, zelfs als de instroom 
143% zou zijn t.o.v. de huidige instroom na 2 jaar, dan nog zou het goedkoper zijn om terug te gaan naar 1 
jaar. 

Verder dient meegenomen te worden dat de WAO-instroom met name hoger was dan de WIA omdat een 
veel lager AO-percentage (15% loonverlies) al toegang tot een uitkering gaf. Bij de WGA moet het 
loonverlies tenminste 35% bedragen. Het effect van deze beoordeling zien we al terugkomen bij de 
eerstejaarsbeoordeling Ziektewet waar een hoog uitstroompercentage zichtbaar is en mensen dus sneller 
de WW in gaan en geprikkeld worden om tot snellere activering over te gaan. 

Anders gezegd: het instroomrisico wordt slechts zeer minimaal door het tweede verzuimjaar bepaald. De 
marginale stijging van het instroompercentage bij 1 jaar verzuim rechtvaardigt niet dat werkgevers circa 2,5 
miljard per jaar aan reguliere en bovenwettelijke loondoorbetalingen betalen. 

En de beschrijving van de ´realistische stijging vanwege het niet stabiele beeld´ geeft nu wel die suggestie 
dat de veranderingen juist alleen maar duurder gaan worden. Dit noemen ze een drogreden oftewel Cum 
hoc ergo propter hoc (Latijn voor "met dit, dus vanwege dit"). Bij een drogreden worden twee 
gebeurtenissen die samen optreden foutievelijk voorgesteld als oorzaak en gevolg. Een verband wordt dus 
ten onrechte voorgesteld als een oorzakelijk verband. 
Bijvoorbeeld: 

• Tieners gaan veel uit. 
• Tieners hebben puistjes. 
• Dus: uitgaan veroorzaakt puistjes. 

Of vertaald naar ons vakgebied:  

• Des te langer verzuim duurt des te beter het is 
• Het langste verzuim duurt 2 jaar 
• Dus: het beste verzuim is 2-jarig verzuim 
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Zonder gekheid over deze drogredenen, willen we stilstaan bij het tweede moment van appels met appels 
vergelijken. Dit komt door de doorrekening van 10 schadejaren WGA om tot een bedrag van 2,1 miljard 
euro te komen. Volgens het rapport betekent 1 jaar loondoorbetaling (versus de huidige 2) een stijging van 
8.000 mensen (rapport, bovenaan pagina 6) die daardoor extra in de WGA komen. Wanneer we dan het 
volgende sommetje maken leren we het volgende: 
2.100.000.000 : 8.000 = een uitkeringsschade van € 262.500,-. Laten we er voor het gemak maar van 
uitgaan dat we dit door 10 jaar moeten delen om de schade per jaar inzichtelijk gemaakt hebben. Let op; 
zonder doorrekening van sterfte, re-integratie, rente, herkeuringen of duurzaamheid (alsnog IVA), dus 
gemakshalve alleen contant gemaakt door de uitkeringsduur als vermenigvuldigingsfactor te gebruiken.  

  

CS Opleidingen verwacht dat er nieuwe rekensessies gaan komen waarbij de uitkomsten er op grond van 
een betere onderbouwing wel eens heel anders uit kunnen zien. Het zou een grote besparing voor met 
name de overheid zelf opleveren als niet standaard een tweede en derde jaar verzuim betaald hoeft te 
worden. De lastenbesparing voor werkgevers is voor de overheid als grootste werkgever goed voor de 
schatkist. 

We sluiten dit stuk af met de volgende stelling: Nil volentibus mutare arduum ... (niets is moeilijk voor hen 
die willen veranderen...) 

NAAR BOVEN 

CPB brengt effecten arbeidsmarktbeleid in kaart 
Minder loondoorbetaling bij ziekte kost werkgelegenheid. Het terugbrengen van de maximale WW-
duur naar drie jaar eveneens. Vooral fiscaal beleid gericht op moeders met jonge kinderen vergroot 
de participatie op de arbeidsmarkt. Dit zijn drie bevindingen uit het CPB Boek 16 'Kansrijk 
Arbeidsmarktbeleid' dat op 26 april is gepubliceerd. 

In het boek worden ook de effecten van tientallen andere mogelijke beleidsmaatregelen in kaart gebracht 
op het gebied van fiscale stimulering van de arbeidsparticipatie, socialezekerheidsuitkeringen en 
ontslagbescherming. Kansrijk Arbeidsmarktbeleid is het eerste deel uit de nieuwe reeks Kansrijk Beleid 
van de drie planbureaus, CPB, PBL, en SCP. 

Maatregelen die de hoogte, het bereik en de duur beperken van de uitkeringen in de sociale zekerheid 
leveren vrijwel altijd meer werkgelegenheid op. Maar deze maatregelen leiden ook tot meer 
inkomensongelijkheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verkorten van de maximale WW-duur naar 12 
maanden, net als voor het beperken van de uitkeringshoogte in de diverse ziekte- en 
arbeidsongeschiktheidsregelingen. 

Het verschil tussen tijdelijke en vaste contracten is in geen enkel ander OESO-land zo hoog als in 
Nederland en de doorstroming naar vaste contracten is beperkt. Maatregelen die bij de 
ontslagbescherming het verschil verkleinen tussen flexibele vormen van arbeid en vaste contracten, 
hebben een kleinere tweedeling van de arbeidsmarkt tot gevolg. 

Fiscale stimulering van de arbeidsparticipatie heeft steeds minder effect in Nederland. Wel blijkt dat de 
keuze om wel of niet te gaan werken nog steeds gevoeliger is voor fiscale prikkels dan het aantal dagen 
per week waarop wordt gewerkt. Vooral moeders van jonge kinderen zijn nog fiscaal te prikkelen om 
(meer) te gaan werken. Een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting of een lager kindgebonden 
budget zijn voorbeelden van beleidsopties die relatief veel werkgelegenheid opleveren. 

  

 Zie ook: CPB-boek 16 kansrijk arbeidsmarktbeleid 

NAAR BOVEN 

Wet flexibel werken aangenomen 
De Eerste Kamer is op 14 april akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet flexibel werken. Later dit 
jaar zullen de eerste wijzigingen komen. 

Deze initiatiefwet beoogt flexibel werken te bevorderen door de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) om te 
vormen tot een Wet flexibel werken (Wfw). Werknemers moeten meer mogelijkheden krijgen om te 
telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken. 

Verzoek voor thuiswerken 

Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidsplaats aan te 
passen. Nu kunnen werknemers alleen een verzoek doen om het aantal uren aan te passen. De termijn 
waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen wordt met de wet verkort van een jaar naar 
een half jaar na aanvang van het dienstverband. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de 
werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. 
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Werkgevers mogen deze aanvraag alleen afwijzen als ze daar goede redenen voor hebben. Er moet dan 
sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, dat kan leiden tot ernstige problemen: 

• voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren; 
• op het gebied van de veiligheid, of 
• van roostertechnische aard. 

De voorgestelde Wfw zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die tien of meer werknemers in dienst 
hebben. 

NAAR BOVEN 

Wetsvoorstel harmonisatie instrumenten bevordering 
arbeidsdeelname arbeidsbeperkten 
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afspraken 
gemaakt over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Doel van dit 
wetsvoorstel is om deze banenafspraak te steunen door een zo eenvoudig mogelijk basispakket 
van instrumenten mogelijk te maken voor werkgevers die banen beschikbaar stellen. 

Aanleiding voor het wetsvoorstel is een verzoek van de VNG en de sociale partners in de zogenoemde 
Werkkamer: op dit moment verschillen de no-riskpolis van UWV voor Wajongers en de no-riskpolis van de 
gemeenten voor mensen uit de Participatiewet van elkaar. Dat geldt ook voor de mobiliteitsbonus. 

Uniforme no-riskpolis voor doelgroep banenafspraak via UWV 

Dit wetsvoorstel voorziet in de eerste plaats in een uniforme no-riskpolis voor de doelgroep banenafspraak. 
Dit is op zijn vroegst mogelijk vanaf 1 januari 2016. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats. Op grond van 
de horizonbepaling vervalt na vijf jaar (na 2020) de uniforme no-riskpolis. De regeling uit de Participatiewet 
keert dan terug, met inbegrip van financiering via het gemeentefonds voor de jaren vanaf 2021. 

De Werkkamer geeft aan dat voor werkgevers een goede no-riskpolis van belang is en dat de no-riskpolis 
van UWV voor Wajongers alom wordt gewaardeerd. Het gaat daarbij zowel om de polisvoorwaarden als 
het administratief proces. De Werkkamer wil de doelgroep van de bestaande no-riskpolis van UWV daarom 
verbreden naar de doelgroep van de banenafspraak. De hoogte van de uitkering is in beginsel 100% van 
het dagloon in het eerste jaar van ziekte en 70% van het dagloon in het tweede jaar. Wanneer werknemers 
uit de doelgroep ziek worden, is UWV verantwoordelijk voor de uitkering van de no-riskpolis. De 
werkgevers houden de re-integratieverantwoordelijkheid bij ziekte zolang het dienstverband doorloopt. 

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt gewijzigd om te borgen dat werkgevers niet worden 
geconfronteerd met een verhoging van de premie voor de Werkhervattingskas voor de ZW- en WGA-
premie als een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt. 

Mobiliteitsbonus voor doelgroep banenafspraak 

Voor Wajongers kunnen werkgevers nu drie jaar een mobiliteitsbonus krijgen van maximaal € 7.000 per 
jaar. Voor Wajongers die met loondispensatie werken is de mobiliteitsbonus € 3.500. Voor de 
gemeentelijke doelgroep is de mobiliteitsbonus niet beschikbaar, als gevolg van een afspraak in het 
sociaal akkoord. Hierdoor is het echter voor werkgevers aantrekkelijker een Wajonger aan te nemen dan 
iemand uit de banenafspraak. De Werkkamer stelt daarom voor de doelgroep van de mobiliteitsbonus te 
verbreden tot de gehele doelgroep van de banenafspraak. Om de verbreding van de doelgroep 
budgetneutraal uit te voeren, wordt de mobiliteitsbonus per 1 januari 2016 € 1.800 per jaar. 

 Zie ook: Wetsvoorstel harmonisatie instrumenten bevordering arbeidsdeelname arbeidsbeperkten 
(incl. memorie van toelichting) 

NAAR BOVEN 

Basiscontract bedrijfsarts wettelijk vastgelegd 
Het kabinet gaat een aantal minimumeisen voor de arbodienstverlening door de bedrijfsarts 
wettelijk vastleggen. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Asscher van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl. De minister neemt 
hiermee een aantal maatregelen om de onafhankelijk positie van de bedrijfsarts te verbeteren. 
Adviserende rol bedrijfsarts 

Op grond van de Wet verbetering poortwachter is de werkgever verantwoordelijk voor de verzuimaanpak. 
Hierbij laten hij en de werknemer zich ondersteunen door een bedrijfsarts. De rollen zijn duidelijk: de 
bedrijfsarts adviseert, de werkgever stelt met de werknemer zo nodig een plan van aanpak op voor re-
integratie en voert voortgangsgesprekken met de werknemer. De adviserende rol heeft de bedrijfsarts 
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zowel naar de werkgever als de werknemer. In de praktijk komt het echter voor dat de werkgever de 
verzuimbegeleiding geheel aan de bedrijfsarts overlaat en dat een werkgever niet zijn verantwoordelijkheid 
neemt. De bedrijfsarts komt dan voor een afweging te staan waarbij het risico bestaat dat de belangen van 
de werkgever zwaarder worden gewogen. Daarom verduidelijkt het wetsvoorstel dat de rol van de 
bedrijfsarts alleen adviserend is. Het door de bedrijfsarts vasthouden aan die rol draagt ook bij aan de 
eigen onafhankelijkheid. 

Consultatie bedrijfsarts 

De mogelijkheid om een bedrijfsarts te consulteren wordt wettelijk vastgelegd voor alle werknemers. Dit 
maakt het mogelijk de bedrijfsarts te consulteren voordat klachten leiden tot verzuim. Dit recht wordt 
vastgelegd in het basiscontract arbodienstverlening. De aandacht voor preventieve zorg door de 
bedrijfsarts wordt zo vergroot. 

Basiscontract arbodienstverlening 

In het basiscontract worden vijf eisen genoemd die bijdragen aan een goede beroepsuitoefening van de 
bedrijfsarts:  

 Bezoek aan de werkplek door de bedrijfsarts; 
 Second opinion: de werknemer heeft het recht een second opinion van een andere bedrijfsarts te 

vragen; 
 Overleg met medezeggenschapsorgaan: de bedrijfsarts wordt meer betrokken bij het bedrijfsbeleid 

voor gezond en veilig werken; 
 Beroepsziekten: de overeenkomst moet duidelijk zijn over het opsporen, onderkennen en melden 

van beroepsziekten; 
 Klachtbehandeling: er moet een duidelijke klachtenprocedure zijn. Is er geen vertrouwensband 

tussen werknemer en bedrijfsarts dan kan de werknemer om een andere bedrijfsarts vragen. 

 Zie ook: Wetsvoorstel wijziging Arbeidsomstandighedenwet 20 april 2015 

NAAR BOVEN 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015 
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2015. 

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig 
dienstverband wordt per 1 juli 2015: 

• € 1.507,80 per maand 
• € 347,95 per week 
• € 69,59 per dag. 

Zie voor meer informatie (jeugdlonen en uurloon) Staatscourant 10.678 van 20 april 2015  

  

De doorvertaling naar WGA-bedragen is als volgt: het minimumloon wordt per 1 juli 2015: € 19.541,09. De 
bedragen van de WGA-vervolguitkering worden dan:  

  1-jan-15 1-jul-15 
  € 19.463,33 € 19.541,09 
Mate van AO 35-45% € 5.449,73 € 5.471,51 
Mate van AO 45-55% € 6.812,17 € 6.839,38 
Mate van AO 55-65% € 8.174,60 € 8.207,26 
Mate van AO 65-80% € 9.877,64 € 9.917,10 
      
Fictieve WGA- vervolguitkering bij 80-100% en doorbelasting aan werkgever: € 13.624,33 € 13.678,76 

NAAR BOVEN 

Animatie Wet verbetering poortwachter 
Op het Arboportaal is een nieuwe videoanimatie beschikbaar over de Wet Verbetering 
Poortwachter, een onderwerp waar veel werkgevers en werknemers mee te maken hebben. 

Het is voor het eerst dat het Arboportaal een wet op deze manier visualiseert. Uit eerder 
gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het portaal de behoefte hebben aan een 
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eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen zoals wetgeving. Deze nieuwe animatie draagt ertoe bij 
dat de wet begrijpelijk wordt gemaakt. 

Met de video wil het Arboportaal werknemers en werkgevers bewust maken van de betekenis van de wet. 
In 1.45 minuten worden de stappen die genomen kunnen worden om een werknemer weer aan het werk te 
krijgen visueel aantrekkelijk gepresenteerd. 

 Zie ook: Animatie Wet verbetering poortwachter 

NAAR BOVEN 

UWV: crisis remt doorstroom naar vaste baan 
De doorstroom van een flexibel naar een vast contract is tijdens de crisis sterk afgenomen. Dit 
geldt zowel voor werknemers met een flexcontract als voor werkzoekenden die vanuit de WW aan 
het werk gaan met een flexcontract. Mensen met een uitkering die als uitzendkracht aan de slag 
gaan, stromen het minst door naar een vaste baan: slechts 1 op de 20 heeft na een jaar een vast 
contract. Voor de crisis was dit nog 1 op de 10, zo blijkt uit onderzoek van UWV naar de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een groeiend deel van de beroepsbevolking heeft een 
flexcontract of werkt als zzp’er. In 2014 ging het om ruim één op de drie werkenden in Nederland. 

Uit het rapport van UWV blijkt ook dat het percentage werkzoekenden dat vanuit de WW direct een vaste 
baan vindt is afgenomen tijdens de crisis. In de periode 2008-2013 kromp dit aandeel van 21% tot 16%. 
Het aandeel WW’ers dat vanuit de WW aan de slag ging met een tijdelijk contract groeide in dezelfde 
periode van 42% naar 49%. Het percentage dat het werk hervatte als uitzendkracht bleef stabiel op circa 
35%. 

Herhalingswerkloosheid 

Flexwerkers, vooral uitzendkrachten, hebben een grotere kans om terug te vallen op een WW-uitkering 
dan vaste medewerkers. UWV heeft daarom gekeken naar de invloed van het toenemende flexwerk op 
herhalingswerkloosheid. Hieruit blijkt dat het groeiende aandeel flexwerkers in de beroepsbevolking niet 
leidt tot een hoger percentage herhalingswerklozen in de WW. Wel speelt de conjunctuur een rol. Bij een 
recessie is het percentage herhalingswerklozen lager en bij aantrekken van de conjunctuur loopt het weer 
op. De reden is dat bij een recessie relatief veel werklozen in de WW komen die niet eerder werkloos 
waren. 

In de afgelopen vier jaar stroomden jaarlijks gemiddeld 115.000 herhalingswerklozen de WW in, dit is bijna 
een kwart van de mensen die jaarlijks een beroep doen op een WW-uitkering. Vooral mensen die 
seizoenswerk of weersafhankelijk werk doen vallen vaak terug op de WW. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
onderhoudsschilders, stratenmakers en metselaars. Maar ook acteurs en televisiemakers doen bij 
herhaling een beroep op de uitkering. 

Meer flexibele arbeid 

UWV verwacht dat het aandeel flexwerkers en zzp’ers in de beroepsbevolking op de lange termijn verder 
zal toenemen. In welke mate de flexibilisering zal doorzetten en wat het effect zal zijn op het beroep op de 
WW, is onder meer afhankelijk van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) die op 1 januari 2015 is ingevoerd. 
De Wwz heeft onder andere tot doel om de doorstroom van flexibele naar vaste contracten te bevorderen 
en werken lonender te maken. Dit moet leiden tot meer baanzekerheid voor flexwerkers en minder beroep 
op de WW. Ook een groeiend aantal zzp’ers vermindert het beroep op WW. Maar de verwachte groei van 
aantal flexwerkers in de beroepsbevolking, met name bij de uitzendkrachten, kan weer leiden tot een groter 
aantal herhalingswerklozen in de WW. 

 Zie ook: rapport Flexibel na de WW 

NAAR BOVEN 

Voor het eerst daling instroom WIA 
Voor het eerst sinds de invoering van de WIA daalt de instroom licht. Deze daling is vrijwel volledig 
geconcentreerd bij de groep werknemers in de WGA. De instroom in de IVA is toegenomen. Ook de 
instroom vanuit het Ziektewetvangnet is toegenomen. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag. 

In 2014 is de instroom in de WIA licht gedaald: van 37.100 naar 36.900, terwijl juist een stijging verwacht 
werd. De daling van de instroom is volledig geconcentreerd bij de WGA. De instroom in de WGA neemt in 
2014 met 1,9% af, terwijl de instroom in de IVA toeneemt met 3,6%. Ook de instroom vanuit het vangnet is 
verder toegenomen, bij zowel de IVA als de WGA. De reden hiervoor is vooral de toenemende instroom 
vanuit de vangnetgroep zieke WW’ers.  

  2013 2014 Mutatie (%) 

http://www.arboportaal.nl/documenten/videos/2015/03/23/animatie-wet-verbetering-poortwachter
http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/flexibel-na-de-ww.aspx
https://www.verefi.nl/bijlage/2015/mei/20150413-Flexibel-na-de-WW.pdf


IVA 7.907 8.19 3,6% 
Werknemers 5.108 5.211 2,0% 
Vangnet 2.799 2.984 6,6% 
WGA 29.227 28.683 -1,9% 
Werknemers 12.988 11.827 -8,9% 
Vangnet 16.239 16.856 3,8% 
WIA 37.134 36.878 -0,7% 

Binnen de WGA is de daling van de instroom dus volledig geconcentreerd bij de werknemers. De instroom 
neemt hier met bijna 9% af. We zien de daling bij zowel mannen als vrouwen, bij alle leeftijdsgroepen en bij 
zowel de gedeeltelijke als de volledige WGA. 

Zowel de instroom als het aantal uitkeringsjaren in het Ziektwetvangnet zal in 2015 verder dalen. Deze 
daling heeft vooral te maken met de overstap van werkgevers naar het eigenrisicodragerschap. 
Eigenrisicodragers doen bij ziekte geen beroep op het ZW-vangnet, maar nemen de Ziektewetuitkering 
voor de zieke werknemer voor eigen rekening Daarnaast geldt dat de wet Beperking ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) van invloed is op de ontwikkeling van de uitkeringsjaren. In 
2014 en 2015 leidt deze wet tot een daling van het uitkeringsvolume, doordat de 
eerstejaarsziektewetbeoordeling ertoe leidt dat een groter deel al na een jaar uit het ZW-vangnet stroomt. 

Bij de WAO en WAZ neemt het aantal mensen met een uitkering jaarlijks verder af. Er zijn bij deze 
regelingen nauwelijks nieuwe toekenningen, maar er is wel een behoorlijke uitstroom. De belangrijkste 
reden hiervoor is pensionering. In 2015 daalt het aantal WAO’ers naar circa 316.000. 

 Zie ook: UWV kennisverslag 2015 
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Zekerheid vooraf voor opdrachtgevers en zzp’ers 
De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van 
contracten met zzp’ers voor de loonheffing. Hierdoor krijgen opdrachtgevers en zzp’ers op 
efficiënte wijze duidelijkheid of er loonheffing moet worden afgedragen. De Belastingdienst gaat 
dat beoordelen aan de hand van overeenkomsten tot opdracht. 

Dat staat in een brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën op 20 april naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd. De staatssecretaris licht in deze brief een aanpassing toe van het wetsvoorstel invoering 
Beschikking geen loonheffingen (BGL), dat momenteel voorligt in de Tweede Kamer. Dit alternatief voor de 
BGL is tot stand gekomen na overleg met vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties over de 
mogelijkheden om de beoordeling van arbeidsrelaties door de Belastingdienst waar kan per sector te laten 
plaatsvinden. 

Het alternatief voor de BGL betekent dat het bestaande systeem van zogeheten VAR-verklaringen 
verdwijnt. In het alternatief blijven de uitgangspunten van het kabinet voor vervanging van de VAR 
overeind: verbetering van de handhaving door de Belastingdienst en herstel van de balans in 
verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en zzp’ers. 

Met dit alternatief voor de BGL kunnen opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf krijgen als ze 
meerdere zzp’ers contracteren voor soortgelijk werk. Ook voor zzp’ers dalen de administratieve lasten: zij 
hoeven straks geen VAR-verklaring meer aan te vragen en ook geen vragenlijst in te vullen via een 
webmodule, zoals aanvankelijk voorzien in het wetsvoorstel BGL. 

In de praktijk kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van zzp’ers 
overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Dat geldt ook voor individuele opdrachtgevers of 
zzp’ers. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten op basis van bestaande wet- en regelgeving en 
geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen. 

Zekerheid van de Belastingdienst dat geen loonheffing hoeft te worden afgedragen, geldt uiteraard alleen 
als de praktijk aansluit bij de overeenkomst. Blijkt in de praktijk dat de overeenkomst niet wordt gevolgd en 
sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen voor de 
verschuldigde loonheffingen. 

Het alternatief voor de BGL wordt voorgelegd aan het parlement. De staatssecretaris streeft naar invoering 
per 1 januari 2016. Tot die tijd blijft de huidige VAR-systematiek gehandhaafd. 
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VeReFi Zomermarkt 25 en 26 juni 

https://www.verefi.nl/bijlage/2015/mei/20150414-UKV-2015-1.pdf


Zoals u ziet, zijn er veel actualiteiten op het gebied van sociale zekerheid. Marjol Nikkels zal daar dan ook 
aandacht aan besteden in haar workshop op de VeReFi Zomermarkt op 25 en 26 juni. Binnenkort ontvangt 
u een uitnodiging voor deze markt met liefst 20 workshops! Meer informatie vindt u volgende week ook op 
www.cs-opleidingen.nl 

NAAR BOVEN 

 

 

http://www.cs-opleidingen.nl/
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