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Presentaties Zomermarkt beschikbaar op verefi.nl 

Wij danken alle deelnemers aan de VeReFi Zomermarkt op 25 en 26 juni hartelijk voor hun komst. Gezien 
de positieve evaluaties die we hebben mogen ontvangen, zijn het twee geslaagde dagen geweest. Wilt u de 
presentaties nog eens nalezen? U kunt ze vinden op www.verefi.nl, achter de knop Whitepapers en 
nieuwsbrieven. 

Marktwerking weer terug in hybride stelsel 

Op 22 juni 2015 maakte minister Asscher in een kamerbrief bekend dat het evenwicht op de hybride 
WGA-markt hersteld gaat worden. Vanuit meerdere kanten o.a. door het Verbond van Verzekeraars 
en het Actuarieel Genootschap was aangegeven dat op deze manier het hybride stelsel ook na 2017 
geen doorgang kon vinden. Vanaf 2017 worden de risico’s van WGA-flex en WGA-vast 
samengevoegd in één totaalrisico. Dit zou eerst in 2016 gebeuren, maar op 20 februari 2015 werd dat 
de samenvoeging 1 jaar uitgesteld wordt. Om het evenwicht op de markt te verbeteren, bereidt 
Asscher regelgeving voor waarmee de wijze van premiestelling na terugkeer naar het UWV wordt 
aangepast. Ook wordt de financieringswijze van staartlasten die ontstaan als een werkgever 
eigenrisicodrager wordt, aangepast. Wat betekenen de wijzigingen in de praktijk? 

Vanaf 2017 geen inlooprisico bij overgang publiek naar privaat 

Een belangrijke wijziging is dat bedrijven die over willen gaan van publiek naar privaat, vanaf 2017 niet 
meer te maken krijgen met een inlooprisico. Zij kunnen hun risico als staartlast bij het UWV achterlaten. Dit 
was al het geval voor de WGA-flex maar wordt dus ook van toepassing voor WGA-vast. Bedrijven hoeven 
dit risico niet meer af te financieren met inloopkoopsommen of premie-opslagen. Deze laatste maatregel is 
vooral gunstig voor bedrijven die niet eerder eigenrisicodrager voor de WGA waren geworden. 

Reeds gedane financiering van inlooprisico  

Alle bedrijven die wel recent eigenrisicodrager WGA zijn geworden en daarvoor nog forse koopsommen 
voor het inlooprisico hebben betaald, die krijgen deze niet terug! De situatie zoals die geldt op 1 juli 2015 
blijft van kracht. Dus bedrijven die reeds eigenrisicodrager zijn en dit hebben afgefinancierd met 
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koopsommen en/of premieopslagen moeten die blijven betalen! De situatie per 1 juli 2015 is bepalend voor 
het overgangsrecht. 

In 2016 van publiek naar privaat 

Voor bedrijven die nu nog publiek bij UWV verzekerd zijn en ervoor kiezen om in 2016 eigenrisicodrager 
WGA te willen worden geldt een overgangsbepaling. Voor deze groep is geregeld dat ze alleen in 2016 de 
inloopschade betalen voor de op dat moment lopende uitkeringen. Maar vanaf 2017 geldt de nieuwe regel 
dat de al bestaande schade als staartlast bij het UWV achter blijft. 

Privaat naar publiek: afrekenen op basis van eigen historische cijfers 

Een andere belangrijke maatregel is dat de (middel)grote bedrijven die teruggaan van privaat naar publiek 
vanaf 2017 niet meer tenminste 4 jaar lang worden ingedeeld in de minimumpremie, maar worden 
afgerekend op de eigen historische cijfers. Dus bedrijven met in verhouding tot de loonsom veel WGA-
instroom, betalen ook een opslag op de rekenpremie. Het eigen individuele werkgeversrisico bepaalt 
hoeveel korting of opslag je krijgt op de rekenpremie. Aan de systematiek van de premieberekening 
verandert verder niets. Behalve dat alle bedrijven op de historische eigen cijfers worden beoordeeld.  

  

Het gevolg is dat bedrijven met weinig WGA-instroom sneller de mogelijkheid hebben om zich privaat te 
verzekeren. Bedrijven met veel instroom zullen daarentegen geen aantrekkelijke verzekeringsofferte van de 
private verzekeraar. Overheidsbedrijven die geen borgstelling (garantieverklaring) voor een uitstap van 
publiek naar privaat nodig hebben, hebben veelal een minder gunstig risico maar die zullen naar 
verwachting na 2017 de mogelijkheid gebruiken om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Deze 
berekening op maat maken is voor de grote bedrijven ook al interessant voor het jaar 2016 maar dit zal 
worden toegelicht in de whitepaper die op 1 september verschijnt als de nieuwe parameters voor de 
gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bekend worden. 

Nog een jaar minimumpremie 

In 2016 blijft de systematiek zoals die nu nog geldt. Oftewel de bedrijven die zijn teruggekeerd van privaat 
naar het UWV betalen dan nog een jaar de minimumpremie. De vraag is of er nog een maatregel komt om 
te voorkomen dat bedrijven nu alsnog voor een jaar snel teruggaan naar het UWV om het voordeel van 1 
jaar minimumpremie te pakken. Het kan zijn dat ze dan wel verplicht blijven om dan ook tenminste 3 jaar bij 
het UWV te blijven zitten, zodat ze tenminste 2 jaren op de eigen historische schade premie betalen. 
Deze maatregel bestaat nu al als de anti-duiventilmaatregel. In de praktijk was het echter zo dat bedrijven 
niet aan deze maatregel gehouden waren indien de private verzekeraar zelf de garantieverklaring introk. In 
dat geval keerden bedrijven automatisch terug naar het publieke bestel zonder vast te zitten aan de 
driejaarsbepaling. 

Nog niet alles duidelijk 

Er zijn nog bepaalde zaken niet duidelijk. O.a. wie krijgt de re-integratieverplichting van de groep die als 
staartlast WGA bij het UWV achterblijft? De kans bestaat dat de werkgever die eigenrisicodrager wordt, wel 
voor de totale groep die nog korter dan 10 jaar in de WGA (vast) zit de re-integratieverplichting op zich 
krijgt. Voor de flex-risico’s gaan de risico’s voor de werkgever lopen binnen het ERD voor een ieder die ziek 
wordt na 1 januari 2017. De precieze invulling wordt duidelijk bij het openbaar worden van het wetsvoorstel 
in november 2015. Uiteraard zullen we u met VeReFi op de hoogte houden van de ontwikkelingen en een 
whitepaper schrijven bij het openbaar worden van het wetsvoorstel. 

 Zie ook: kamerbrief verbetering hybride markt WGA 

NAAR BOVEN 

Wettelijk recht op spreken bedrijfsarts en second opinion 

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan om een second opinion bij een 
andere bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te 
spreken. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid ingestemd met een wijziging in de Arbowet om dit te regelen. De aanpassing van 
de Arbowet komt voort uit de kabinetsreactie op het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) 
over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. 

In de wetswijziging is opgenomen dat arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke 
klachtenregeling moeten zorgen voor werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de 
behandeling. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts 
waarin zulke zaken zijn vastgelegd. Een werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de 
bedrijfsarts of arbodienst over de verdere invulling van de bedrijfsgezondheidszorg. Als een werkgever geen 
contract met een bedrijfsarts of arbodienst afsluit, of als de bedrijfsarts een beroepsziekte van een 
werknemer niet meldt bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, kan de Inspectie SZW handhavend 
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optreden. 
Het kabinet neemt deze maatregelen om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed 
functionerende bedrijfsgezondheidszorg. In reactie op het SER-advies liet het kabinet eerder al weten dat 
het de komende jaren de aandacht voor preventie in bedrijven wil bevorderen en de samenwerking tussen 
de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg wil verbeteren. Ook wordt de positie van de 
preventiemedewerker binnen het bedrijf verbeterd. 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De 
tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de 
Tweede Kamer. 

NAAR BOVEN 

Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 

Het zal niemand ontgaan zijn: per 1 juli 2015 zorgt de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) ervoor dat 
mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen, het ontslagrecht verandert en mensen die 
gaan werken vanuit de WW netto meer overhouden. De veranderingen op een rij. 

Tijdelijke contracten 

Werknemers met een tijdelijk contract maken na twee jaar aanspraak op een vast contract in plaats van na 
drie jaar.  Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 
maanden of minder opvolgen (was 3 maanden). 

Ontslag 

Er is nog slechts één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige 
arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. 

Transitievergoeding 

Alle werknemers, tijdelijk of vast, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. 
Iemand moet tenminste twee jaar in dienst zijn geweest en het contract is initiatief van de werkgever 
beëindigd.  
 
De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ? 
maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar als men langer dan 10 jaar in dienst is 
geweest. De vergoeding is maximaal €  75.000 en maximaal een jaarsalaris voor mensen die jaarlijks meer 
dan dat bedrag verdienen. 

WW 

Mensen die vanuit een WW-uitkering weer aan de slag gaan voor een lager loon dan voordat ze 
werkloosheid werden, houden meer loon over. Van elke verdiende euro mag dertig cent gehouden 
worden. In plaats van de gewerkte uren te verrekenen worden sinds 1 juli de inkomsten verrekend. Dat kan 
betekenen dat mensen eenmalig in de eerste maand van werkloosheid twee à drie weken later hun 
uitkering ontvangen. Om ervoor te zorgen dat mensen sneller aan de slag gaan vanuit de WW wordt na een 
half jaar al het werk als passend gezien. 

Www.mijnwerkenzekerheid.nl 

Om werkgevers en werknemers te helpen wegwijs te worden in de nieuwe regels is er op de website van 
www.mijnwerkenzekerheid.nl informatie op maat te vinden. Daarnaast is er een online tool waarmee het 
eventuele recht op en de hoogte van een transitievergoeding kan worden bepaald. En er is een 
‘Contractencheck’ met advies op maat over de vraag of een volgend contract vast of tijdelijk kan 
zijn. Daarnaast heeft de overheid factsheets ontwikkeld voor zowel werkgevers als werknemers, waarin de 
veranderingen in de WW op hoofdlijnen zijn geschetst. 
 
Per 1 januari 2015 zijn al eerdere maatregelen ingegaan zoals de gelijktrekking van de ontslagbescherming 
van payrollwerknemers met werknemers die rechtstreeks ingeschreven staan bij de werkgever. Die 
veranderingen staan op:  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-
cao/kabinetsplannen-positie-flexwerkers 

 Zie ook: Factsheet WWZ voor stakeholders (werkgevers) 

 Zie ook: Factsheet werknemers 

NAAR BOVEN 

CPB: snijden in leeftijdsvoordelen ouderen om hen sneller aan het 
werk te krijgen 

Als de economie herstelt, daalt het aantal langdurig werklozen vanzelf. Maar voor veel oudere 

http://www.mijnwerkenzekerheid.nl/
http://www.mijnwerkenzekerheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/kabinetsplannen-positie-flexwerkers
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/kabinetsplannen-positie-flexwerkers
https://www.verefi.nl/bijlage/2015/juli/ww-factsheet-stakeholders.pdf
https://www.verefi.nl/bijlage/2015/juli/ww-factsheet-werknemers.pdf


werklozen biedt de economische groei geen uitkomst. Om hen ook aan het werk te krijgen, zijn 
hervormingen nodig op de arbeidsmarkt. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) naar aanleiding 
van een onderzoek naar de langdurige werkloosheid onder ouderen. 

Ook zonder overheidsingrijpen daalt de langdurige werkloosheid als de economie aantrekt. Momenteel gaat 
het om een groep van 270.000 mensen die langer dan een jaar zonder baan zitten. Daarvan is de helft 
ouder dan 50 jaar. Na eerdere recessies daalde de langdurige werkloosheid naar circa 1% van de 
beroepsbevolking. Dat is ook nu een reëel toekomstperspectief. Momenteel is de Nederlandse langdurige 
werkloosheid relatief hoog, als gevolg van een trager economisch herstel dan in andere landen.  
 
Onder de langdurig werklozen is bijna de helft ouder dan 50 jaar. Dat komt niet doordat oudere werknemers 
hun baan vaker verliezen. Maar als zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna twee 
keer zo groot als gemiddeld. 

Fundamentele herzieningen nodig 

Mede als gevolg van beleid dat ouderen meer rechten geeft en duurder maakt, verlangen oudere werklozen 
vaak een hoger loon dan werkgevers willen bieden. Er wordt weliswaar beleid gevoerd dat dit probleem 
probeert te verhelpen, maar het blijkt tot nu toe onvoldoende effectief om oudere werklozen weer aan een 
baan te helpen. Er zijn meer fundamentele herzieningen noodzakelijk. Het planbureau denkt onder andere 
aan het verlagen van de werkloosheidsuitkering naarmate iemand langer werkloos is. Werknemers die hun 
baan verliezen, ontvangen nu de eerste twee maanden 75% en daarna 70%. Ook de ontslagbescherming 
zou minder afhankelijk moeten zijn van het aantal jaren dat iemand in loondienst is geweest. Het CPB ziet 
ook mogelijkheden om werklozen een tijdelijke financiële bonus te geven voor het vinden en behouden van 
een baan. Daarnaast pleiten de onderzoekers voor minder leeftijdsafhankelijke voorzieningen in de cao, 
zoals de seniorendagen.  

  

 Zie ook: CPB policy brief 2015 langdurige werkloosheid: afwachten en hervormen 

NAAR BOVEN 

Effect loonprikkel gering voor in dienstnemen 
arbeidsgehandicapten 

Het effect van de loonkostensubsidie waarmee de Participatiewet werkgevers stimuleert mensen 
met een beperking in dienst te nemen, zal gering zijn. Om deze mensen deel te laten nemen aan het 
normale arbeidsproces is veel meer nodig, zoals daadwerkelijk inspelen op hun talenten en het 
creëren van de juiste randvoorwaarden bij werkgevers. Dat concluderen onderzoekers van Tilburg 
University in een studie. 

De nieuwe Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking in het normale arbeidsproces 
worden opgenomen. Maar de beschikbare financiële instrumenten om werkgevers te compenseren zijn 
eerder een randvoorwaarde, constateren de onderzoekers in hun studie Het werkt niet vanzelf. Over 
loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet. 

De onderzoekers presenteren een model met daarin verschillende factoren die bij werkgevers een rol 
spelen in het proces van het in dienst nemen én houden van mensen met een arbeidsbeperking, zoals 
bedrijfscultuur, imago en begeleiding. Een integrale aanpak met oog voor al die factoren is noodzakelijk. In 
een vervolgonderzoek zal nader worden ingezoomd op de condities waaronder werkgevers 
arbeidsgehandicapten in dienst zouden nemen. “Het is de kunst om te kijken naar wat de mensen wèl 
kunnen en of er banen te creëren zijn die passen bij hun talenten”, zegt dr. Irmgard Borghouts, een van de 
onderzoekers. “Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de ontwikkeling van inclusief strategisch HRM-beleid 
binnen bedrijven en organisaties.” 

NAAR BOVEN 

Rapport Beroepsziekten 

Op 11 juni heeft minister Asscher het advies ‘Doorwerken en gezondheid’ en het rapport ‘Preventie 
van beroepsziekten’ aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Doorwerken en gezondheid 

Het rapport Doorwerken en gezondheid is opgesteld door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De 
Raad stelt dat er veel kan worden gedaan om langer doorwerken te stimuleren. Met het toenemen van de 
leeftijd neemt ook het risico toe op vermindering van gezondheid en werkvermogen. Oudere werknemers 
lijden vaker aan een of meer chronische aandoeningen. De Raad vindt het belangrijk dat gerichte 
werkaanpassing mogelijk is om te blijven participeren. Ook vindt de Raad dat de reguliere zorg meer 
rekening moet houden met de arbeidsgerelateerde zorg. Ook bij artsen en andere zorgverleners moet er 
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aandacht zijn voor de vraag of gezondheidsklachten met het werk samenhangen en op welke wijze met 
gezondheidsklachten toch kan worden gewerkt. 

Preventie van beroepsziekten 

Het Rapport Preventie van beroepsziekten is opgesteld door Panteia en VHPhp. Het onderzoek brengt in 
kaart hoe werkgevers en werknemers meer aandacht kunnen geven aan het voorkomen van 
beroepsziekten. Uit het onderzoek komt de bedrijfscultuur naar voren als een belangrijke risicofactor voor 
het ontstaan van beroepsziekten. Hierbij spelen verantwoordelijkheid, normen, betrokkenheid en sociale 
steun een rol:  

 Als mensen de verantwoordelijkheid voor hun werk dragen, werken ze bewuster en op een 
gezondere manier en wordt de intrinsieke motivatie om het werk goed te doen vergroot. 

 Betrokkenheid van de werkgever bij de werkvloer zorgt ervoor dat de werkgever weet wat er speelt 
en hierover in gesprek kan gaan. Betrokken werknemers zijn meer gemotiveerd hun werk goed te 
doen. 

 Normen: de mate waarin preventieve maatregelen worden geaccepteerd verschilt sterk en kan als 
dwingend woorden ervaren. Effectieve communicatie over risico’s en maatregelen is belangrijk. 

 Sociale steun: het werkt preventief wanneer een werknemer zich gesteund voelt door collega’s en 
directe leidinggevende. Sociale steun kan worden gestimuleerd door teambuilding en het 
faciliteren van informele contacten binnen de afdeling. 

Het beïnvloeden van de bedrijfscultuur is in potentie het meest effectieve instrument om mensen langdurig 
gezond en veilig aan het werk te houden. Daarnaast kunnen ook de managementstijl, de manier waarop het 
werk georganiseerd is en de marktpositie van het bedrijf risicofactoren vormen.  

  

 Zie ook: Aanbiedingsbrief advies doorwerken en gezondheid en rapport preventie van beroepsziekten 

 Zie ook: Advies doorwerken en gezondheid 

 Zie ook: Rapport Preventie van beroepsziekten 

NAAR BOVEN 

Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel flexibel werken en 
inwerkingtreding meerlingenverlof Wet arbeid en zorg 

Minister Asscher (SZW)  heeft aan de Tweede Kamer en brief gestuurd over bekrachtiging van het 
initiatiefwetsvoorstel flexibel werken en inwerkingtreding van het meerlingenverlof in de Wet arbeid 
en zorg. 

Het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (Groenlinks) en Pieter Heerma (CDA) 
beoogt flexibel werken te bevorderen door de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) om te vormen tot een 
Wet flexibel werken (Wfw). Door deze wet krijgen werknemers meer mogelijkheden om te telewerken en op 
voor hen gunstige tijden te werken. 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 dit voorstel 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. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde Wfw zal alleen van toepassing zijn 
op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben. Het wetsvoorstel zal per 1 januari 2016 in 
werking treden. 

Meerlingenverlof 

Tijdens de behandeling van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in oktober 2014 
heeft de Kamer het amendement Heerma aanvaard. Dit amendement voorziet in een verlenging van het 
zwangerschapsverlof voor werkneemsters die een meerling verwachten. Het meerlingenverlof zal ingaan 
per 1 april 2016. Het meerlingenverlof gaat vier weken eerder in dan het normale zwangerschapsverlof, dus 
tussen de 30e en 32e week in plaats van tussen de 34e en 36e week van de zwangerschap. Deze eerdere 
ingangsdatum gaat niet ten koste van de lengte van het bevallingsverlof.  

  

 Zie ook: kamerbrief bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel 

NAAR BOVEN 
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Verzuimsystemen niet voldoende beveiligd 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens onderzoek geconcludeerd dat de 
beveiliging van de verzuimsystemen van het ICT-bedrijf VCD Humannet B.V. tekort schoot. Veel 
werkgevers en arbodiensten gebruiken deze verzuimsystemen voor het verwerken van medische 
gegevens van werknemers. 

Uit het onderzoek bij VCD Humannet bleek dat de medische gegevens in de systemen niet goed zijn 
beveiligd. Dit kwam onder meer doordat uitsluitend een gebruikersnaam en wachtwoord waren vereist om in 
te loggen. De wet vereist echter een meerfactorauthenticatie, dat wil zeggen dat iemand naast identificatie 
via een gebruikersnaam en een wachtwoord ook nog op een andere manier zijn identiteit moet aantonen.  

Brief aan beheerders verzuimsystemen 

Het CBP heeft op 2 juni jl. een brief gestuurd aan 53 beheerders van verzuimsystemen. Daarin benadrukt 
het CBP het belang van passende maatregelen om veiligheidsrisico’s te beperken. Het CBP zal zo nodig 
onderzoek doen als er aanwijzingen zijn dat er in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens wordt 
gehandeld. VCD Humannet heeft een deel van de geconstateerde overtredingen tijdens het onderzoek 
opgelost en maatregelen aangekondigd waardoor per 1 september álle overtredingen zijn beëindigd.  

NAAR BOVEN 

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 maandag 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. 

 Zie ook: alternatief voor beschikking geen loonheffing 

NAAR BOVEN 

CBS: Ruim drie kwart vaders neemt geen ouderschapsverlof op 

Ruim drie kwart van de vaders die recht hebben op ouderschapsverlof nam dit niet op in 2013. Bij 
moeders is dit bijna de helft. Toch namen zowel vaders als moeders vaker ouderschapsverlof op 
dan tien jaar geleden. Dat meldt CBS. 

Na de geboorte van een kind heeft de partner van de moeder recht op drie dagen onbetaald 
ouderschapsverlof. Sinds 2009 is de periode om ouderschapsverlof op te nemen voor werkende ouders 
verdubbeld naar 26 weken. Sindsdien is het ook mogelijk om het verlof meer te spreiden of in gedeelten op 
te nemen, waardoor vooral vaders meer ouderschapsverlof hebben opgenomen. Ouders kunnen tot hun 

https://www.verefi.nl/bijlage/2015/juli/alternatief-voor-beschikking-geen-loonheffingen.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/r/rechthebbenden-ouderschapsverlof.htm


kind 8 jaar is ouderschapsverlof opnemen. Voorwaarde is wel dat een ouder minstens een jaar als 
werknemer in dienst moet zijn. 

Bij mannen verandert de arbeidsduur nauwelijks na de geboorte van het eerste kind. Ze blijven veelal even 
veel werken of gaan zelfs meer uren werken. Van de vrouwen bleef 58 procent in 2013 na de geboorte van 
hun eerste kind even veel uren werken. Jonge vrouwen werken, voordat ze kinderen krijgen, al vaker in 
deeltijd. Een klein deel zou meer willen werken en een nog kleiner deel minder, als het goed te regelen zou 
zijn. Verreweg de meeste vrouwen die parttime werken willen echter niet meer uren werken. 

Tijdens de crisis in de jaren ’80 was de werkloosheid hoog en besloot de regering dit aan te pakken door 
middel van het creëren van deeltijdbanen. Sindsdien zijn we als Nederland gewend geraakt aan het 
fenomeen parttime werken. De overgrote meerderheid van de werkende vrouwen wil graag in deeltijd 
werken. Dat geldt zeker voor moeders. Nederland is daarmee een buitenbeentje in Europa. Het is in 
Nederland makkelijker om een deeltijdbaan te krijgen in vergelijking met de meeste andere EU-landen, 
omdat er relatief veel deeltijdbanen zijn. 

Redenen om niet te werken 

Er werken ook nu nog altijd meer mannen dan vrouwen, ondanks dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in 
de afgelopen 12 maanden is toegenomen. Bij jongeren is de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen 
nog van een vergelijkbaar niveau. Vanaf de leeftijdsgroep25- tot 45-jarigen loopt deze uiteen. Een 
belangrijke reden voor vrouwen in deze leeftijdsgroep om niet te willen of kunnen werken is de zorg voor 
gezin of huishouden. Deze reden komt bij mannen vrijwel niet voor, daar gaat het vaak om ziekte of 
arbeidsongeschiktheid.  
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