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Keuze voor het eigen risicodragerschap WGA alleen nog per 1 januari van elk jaar 

Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2012 geeft aan dat artikel 40 van de Wet 
financiering sociale verzekeringen met een algemene maatregel van bestuur gewijzigd 
gaat worden dat er nog slechts eenmaal per jaar gekozen kan worden om eigen 
risicodrager voor de WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) te 
worden. Dit is alleen nog mogelijk per 1 januari van ieder jaar.  

Er wordt niet aangegeven wanneer deze wijziging ingaat. Wanneer dit direct per 1 
januari 2012 van kracht wordt, dan is het al niet meer mogelijk om op 1 juli 2012 nog 
eigen risicodrager voor de regeling WGA te worden.  

Ook wordt er met een wetswijziging geregeld dat het in bijzondere omstandigheden 
mogelijk is dat de aanvraagtermijn van 13 weken voor ingang of beëindiging van het 
eigen risicodragerschap kan worden verkort. Bijzondere omstandigheden zijn bijv. 
ontwikkelingen in de economische situatie of de wijziging in de premies en het tijdstip 
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waarop deze bekend zijn. 

Normaliter geeft de overheid op 1 september de parameters voor het nieuwe premiejaar 
af. De aanvraag of de beëindiging van het eigen risicodragerschap dient 13 weken voor 
tijd, dus uiterlijk voor 1 oktober te worden aangegeven.  Vervolgens is er nog 5 weken 
de tijd om de garantieverklaring te overleggen (voor uiterlijk 5 november).  

Terug naar boven 

 

Premiekorting oudere uitkeringsgerechtigde en arbeidsgehandicapte geldt ook 

over sectorfondsen 

In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2012 wordt voorgesteld om de korting voor de 
oudere uitkeringsgerechtigde ook voor premies ten behoeve van de sectorfondsen toe 
te passen. Dit is voor al gunstig voor kleinere bedrijven om oudere werknemers aan te 
nemen zodat zij ook ten volle van de grote premiekorting kunnen profiteren.  

Werknemers die een uitkeringsgerechtigde ouder dan 50 jaar in dienst nemen, komen in 
aanmerking voor een premiekorting van € 6.500 per jaar over een periode van drie jaar. 
Werkgevers die een arbeidsgehandicapte aannemen ontvangen maximaal € 2.042 per 
jaar per werknemer aan premiekorting gedurende drie jaar.  

Kleinere bedrijven bleken in de praktijk de verleende premiekorting echter niet volledig 
te kunnen verzilveren doordat ze hiervoor te weinig premies afdroegen. Vorig jaar 
dienden de Kamerleden Dijkgraaf en Van Hijum daarom een motie in waarin zij opriepen 
de regeling voor premiekortingen ook voor kleinere bedrijfjes aantrekkelijker te maken.  

In de op 26 september ingediende Verzamelwet SZW is hieraan uitvoering gegeven 
door de premiekorting ook toe te passen op de sectorfondsen. De artikelen 47 en 49 
van de Wfsv worden zodanig aangepast dat ook over de verschuldigde sectorpremies 
(artikel 28) de korting mag worden toegepast.  

Terug naar boven 

 

Vervallen van verplichte herbeoordeling voor IVA gerechtigden met geringe kans 
op herstel 

In de WIA is een verplichte herbeoordeling geregeld voor alle betrokkenen met een 
geringe kans op herstel in de IVA komen.  

In artikel 4 lid 3 WIA is namelijk bepaald dat ook bij een medische situatie waarbij op de 
lange termijn een geringe kans op herstel bestaat sprake is van duurzame 
arbeidsongeschiktheid. Indien er nog een geringe kans is op herstel beoordeelt het 
UWV, op grond van artikel 41, van de Wet WIA, de eerste vijf jaar nadat recht op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan jaarlijks of de verzekerde nog volledig en 

http://www.verefi.nl/bijlage/verzamelwet-szw-2012.pdf


duurzaam arbeidsongeschikt is. 

Voorgesteld wordt deze verplichte jaarlijkse herbeoordeling in de eerste vijf jaar te laten 
vervallen.  

Argument hiervoor is dat uit de WIA-evaluatie is gebleken dat het UWV zorgvuldig te 
werk gaat bij de vaststelling of sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid. Daarbij 
komt dat de jaarlijkse herbeoordeling bij "geringe kans op herstel", in bijna alle gevallen 
tot een ongewijzigde vaststelling geldt.  

Om deze redenen is in het kabinetsstandpunt bij de WIA-evaluatie aangegeven dat 
uitvoering van deze herbeoordelingen geen toegevoegde waarde heeft en is 
aangekondigd dat voorgesteld zal worden de herbeoordeling bij geringe kans op herstel 
te laten vervallen. 

Overigens behoudt het UWV wel de mogelijkheid om een zogenaamde professionele 
herbeoordeling te verrichten. Ook kan betrokkene desgewenst het UWV verzoeken om 
een herbeoordeling uit te voeren. Deze herbeoordelingen hebben ook betrekking op de 
groep uitkeringsgerechtigden waarbij sprake is van een geringe kans op herstel. 

 
Terug naar boven 

 

Verandering verklaring bevallingsdatum 

Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2012 stelt ook voor dat de verplichte 
zwangerschapsverklaring met de vermoedelijke datum van bevalling niet meer 
overhandigd hoeft te worden. Hiervoor wijzigt de Wet arbeid en zorg (WAZO).  

Op grond van het huidige artikel 3:11 van de Wet arbeid en zorg (WAZO) doet een 
werkneemster aanvraag via haar werkgever bij het UWV voor een uitkering in verband 
met zwangerschap en bevalling. Bij de aanvraag wordt een verklaring overgelegd van 
een arts of van een verloskundige waarin de vermoedelijke datum van bevalling is 
aangegeven.  

Aan de hand van deze datum wordt door de werkgever de ingangsdatum (en daarmee 
de geplande periode) van het verlof vastgesteld. In het verlengde daarvan is deze 
datum voor het UWV bepalend voor de vaststelling van de periode waarover de 
uitkering op grond van de WAZO moet worden betaald.  
 
Het wetsvoorstel regelt dat de verplichte overlegging van de verklaring door de 
werkgever aan het UWV niet meer nodig is, maar dat het UWV zelf de mogelijkheid 
heeft om een dergelijke verklaring op te vragen. Dit wordt gedaan om administratieve 
lasten voor de werkgever uit te sparen maar vooral ook de uitvoeringskosten bij het 
UWV. Het UWV gaat de afhandeling van een WAZO-aanvraag verder automatiseren 
waarbij de vermoedelijke bevallingsdatum in de elektronische aanvraag wordt 
meegegeven.  

http://www.verefi.nl/bijlage/verzamelwet-szw-2012.pdf


  

Terug naar boven 

 

Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts 

  

In opdracht van het ministerie van SZW is door Astri een onderzoek uitgevoerd naar de 
positie van de bedrijfsarts in Nederland. Doel van het onderzoek was om de actuele 
situatie in kaart te brengen en waar nodig oplossingen te benoemen voor gesignaleerde 
knelpunten. Vier onderzoeksthema’s rond de positie van de bedrijfsarts stonden hierbij 
centraal:  

         toegankelijkheid van de bedrijfsarts; 

         onafhankelijkheid van de bedrijfsarts; 

         uitvoering van preventieve taken door de bedrijfsarts; 

         samenwerking van bedrijfsartsen met andere professionals. 

  

Het onderzoek wijst uit dat bij de meeste werknemers het niet goed bekend is wat de 
mogelijkheden zijn om toegang tot de bedrijfsarts te krijgen. Deze toegankelijkheid wordt 
versterkt naar mate werknemers zelf meer invloed kunnen uitoefenen om in contact te 
komen met de bedrijfsarts. 

Uiteraard is de vertrouwensrelatie tussen werknemer en bedrijfsarts van het grootste 
belang. Uit onderzoek blijkt dat slechts 32% van de werknemers niet goed op de hoogte 
is van de taken en bevoegdheden van de bedrijfsarts. Mede hierdoor en door de twijfel 
van veel werknemers (31% van de werknemers denkt dat de bedrijfsarts de belangen 
van de werkgever dient) aan de onafhankelijk-heid van de bedrijfsarts, is de 
vertrouwensrelatie niet optimaal te noemen.  

Slechts 25% van de werkzaamheden van bedrijfsartsen wordt besteed aan preventieve 
activiteiten. Verreweg de meeste bedrijfsartsen zijn van mening dat hier veel meer tijd 
aan besteed moet worden, echter deze activiteiten zijn niet opgenomen in het 
basiscontract, welke vaak wordt gesloten door werkgevers.  

Tot slot is meer dan 80% van alle bedrijfsartsen goed tot zeer goed te spreken over de 
samenwerking met dienstverleners als fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk 
werkers, kerndeskundigen en arbocuratieve dienstverleners. Op de rol van de 
casemanager is meer kritiek van de bedrijfsarts; meer dan de helft is de mening 
toebedeeld dat casemanagers zieke werknemers te lang weghouden van de 
bedrijfsarts, waardoor de mogelijkheid tot preventief advies wordt verkleind. Meer dan 
drie kwart van de bedrijfsartsen acht de kans groter dat de privacy wordt geschonden, 
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wanneer niet medische casemanagers betrokken zijn. 

 Eindrapport 

Terug naar boven 

 

Beleidsreactie van SZW op positie bedrijfsarts en arbostelsel 

Naar aan leiding van het rapport positie van de bedrijfsarts heeft staatssecretaris De 
Krom (VWS) op 28 september aan de Tweede Kamer laten weten direct actie te 
ondernemen op de volgende punten:  

         Er gaat een brief naar de naar de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Boaborea en sociale partners om hen op te roepen te 
voorzien in structurele voorlichting en informatievoorziening over de bedrijfsarts, over 
het handhaven van het beroepsgeheim, het melden van beroepsziekten en het werven 
en opleiden van bedrijfsartsen; 

         Er zullen afspraken gemaakt worden met de IGZ en de Arbeidsinspectie over het 
toezicht op juist titelgebruik en de melding van beroepsziekten; 

         Er zijn drie concrete projecten geformuleerd waarmee de samenwerking tussen 
de zorg en arbeid gestimuleerd kan worden; 

         Er zal overleg plaatsvinden met de zorgverzekeraars over de signalen die zijn 
ontvangen over de belemmeringen bij verwijzingen van bedrijfsartsen. 

  

Uiterlijk begin 2012 zal de Kamer apart worden geïnformeerd over de visie op het 
arbostelsel op de langere termijn en de mogelijke gevolgen daarvan voor de 
bedrijfsgezondheidszorg. De resultaten van het onderzoek naar de positie van de 
bedrijfsarts worden hierbij betrokken. 

Beleidsreactie onderzoek bedrijfsarts 

Terug naar boven 

 

De Miljoenennota en Sociale Zekerheid 

De bewindslieden bezuinigen in 2012 conform het regeerakkoord € 940 miljoen. Over 
de hele kabinetsperiode moet SZW € 2,4 miljard bezuinigen. De bezuinigingen zijn 
deels nieuw, deels al in de begroting 2011 aangekondigd. De grootste bezuinigingen in 
2012 vinden plaats bij de kinderopvang en de re-integratie. De uitgaven aan 
kinderopvang gaan met € 420 miljoen omlaag; een bezuiniging van € 310 miljoen was al 
voorzien in de begroting 2011, € 110 miljoen komt voort uit het regeerakkoord. De 
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uitgaven aan re-integratie van werkzoekenden gaan in 2012 met € 690 miljoen omlaag; 
een bezuiniging conform het regeerakkoord van € 400 miljoen vanuit het Rijk naar 
gemeenten en een bezuiniging bij het UWV van € 100 miljoen. Dit komt bovenop de 
korting van € 190 miljoen die al in de begroting 2011 was voorzien. 

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om de arbeidsparticipatie te verhogen. Een 
half miljoen mensen met een uitkering en een miljoen mensen zonder uitkering staan 
nog langs de kant, terwijl ze wel in staat zijn om te werken. De uitgangspunten zijn dat 
iedereen die kan werken ook werkt en dat werken moet lonen. Daarom wordt de 
bijstand activerender gemaakt. De algemene heffingskorting in de bijstand wordt 
afgeschaft om te voorkomen dat het financieel onaantrekkelijk wordt om vanuit een 
uitkering aan het werk te gaan. Het afnemend aantal werkenden biedt kansen voor 
mensen die nu nog met een uitkering aan de kant staan. Minder uitkeringen draagt ook 
bij aan het herstel van de overheidsfinanciën. 

De Wet Werken naar Vermogen moet er per 2013 voor zorgen dat mensen met 
arbeidsvermogen die nu nog gebruikmaken van de bijstand, de Wajong of de sociale 
werkvoorziening, aan de slag gaan. De Wajong en Wet sociale werkvoorziening staan 
straks alleen nog open voor mensen die niet of alleen in een beschutte omgeving 
kunnen werken. Het kabinet wil dat niemand die kan werken bij voorbaat wordt 
afgeschreven. 

De kosten van de kindregelingen zijn de afgelopen jaren fors opgelopen. De uitgaven 
hiervoor zijn tussen 2005 en 2010 gestegen van € 7 miljard naar € 10 miljard per jaar. 
Als de overheid niet ingrijpt stijgen deze kosten nog verder. Daarom wordt vanaf 2012 
bezuinigd op de uitgaven van het Rijk aan kinderopvangtoeslag. Ouders gaan meer 
betalen, waarbij rekening wordt gehouden met de laagste inkomens. De 
overheidsbijdrage voor kinderopvang wordt gekoppeld aan het aantal uren van de minst 
werkende partner. Het kindgebonden budget wordt beperkt tot 2 kinderen en wordt niet 
geïndexeerd. 

De miljoenennota  

Terug naar boven 

 

Europese cijfers omtrent werkgelegenheid en werkloosheid 

Uit de nieuwe cijfers van Eurostat blijkt dat, in de eurozone, de werkloosheid in augustus 
is blijven steken op 10% van de totale beroepsbevolking. In juni en juli was dit ook het 
geval. 

Het hoogste percentage werkloosheid is nog steeds in Spanje (21,2%). De grootste 
stijging van de werkloosheid is in Griekenland geconstateerd, namelijk van 12,1% naar 
16,7%. Opvallend is dat in Estland de werkloosheid het snelst afneemt; van 17,9% naar 
12,8%. 

Oostenrijk heeft, binnen de eurozone,  het laagste werkloosheidscijfer (3,7%), op de 
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voet gevolgd door Nederland (4,4%)  

Volgens Eurostat telde de eurozone 38.000 minder werklozen t.o.v. juli, met in totaal 
bijna 15,8 miljoen. Vergelijkbare cijfers van augustus 2010 laten zien dat toen het aantal 
werklozen met 215.000 afnam. 

Ook in de gehele Europese Unie van 27 landen was de werkloosheid even hoog als in 
juni en juli, namelijk 9,5%. 

Zetten we deze cijfers af tegen de eerder gepubliceerde cijfers van Eutostat omtrent de 
werkgelegenheid in het tweede kwartaal (deze zijn toegenomen met 0,3% t.o.v. het 
eerste kwartaal) dan valt op dat de sterkste banengroei plaats vond in de financiële 
dienstverlening (+ 0,9 %). Handel, transport en communicatiediensten volgen  de vorige 
sector (+ 0,5 %). De agrarische sector zag een daling van de werkgelegenheid (-/- 0,5 
%), aldus Eurostat. 

In het tweede kwartaal van 2010 nam de werkgelegenheid nog met 0,4 % toe. In 
Nederland nam het aantal werkenden licht toe met respectievelijk 0,1 %  (op 
kwartaalbasis)  en 0,4 % (op jaarbasis). 

 

Terug naar boven 

 

Kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht wordt beperkt 

Aanvragen voor kinderopvangtoeslag kunnen in de toekomst heel beperkt met 
terugwerkende kracht worden gedaan. Dit is een van de maatregelen die is opgenomen 
in het wetsvoorstel Verzamelwet kinderopvang 2012 dat op 26 september is ingediend 
bij de Tweede Kamer. Ouders kunnen straks alleen nog toeslag aanvragen over de 
kosten voor kinderopvang in de lopende maand en één maand daaraan voorafgaand. 
Ouders kunnen kinderopvangtoeslag nu nog over een lange periode met terugwerkende 
kracht aanvragen. Daardoor zijn deze aanvragen soms moeilijk te controleren. In 
fraudezaken blijkt terugvordering ook lastig. 
Een andere maatregel in het wetsvoorstel regelt dat een ouder bij werkloosheid nog 
gedurende een termijn van drie maanden hetzelfde recht op kinderopvangtoeslag houdt 
als in de periode voorafgaand aan die werkloosheid en dat deze termijn kan doorlopen 
van het ene berekeningsjaar in het daarop volgende berekeningsjaar. 
Daarnaast wordt ongedaan gemaakt dat ouders die ook gastouder zijn, en uitsluitend 
inkomsten hebben uit gastouderopvang, in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag. Hiermee wordt de mogelijkheid ongedaan gemaakt dat ouders 
zonder werk, elkaars gastouder worden en daarvoor kinderopvangtoeslag ontvangen. 
Het wetsvoorstel bevat verder voorstellen ten aanzien van de controle van 
voorzieningen voor gastouderopvang door de GGD (niet meer jaarlijks maar 
steekproefsgewijs), de verplichting voor kindercentra, gastouderbureaus en gastouders 
om het inspectierapport van de GGD op de website te plaatsen of ter inzage te leggen. 
Voorts kunnen gemeente een inschrijving in het register weigeren of ongedaan maken 



op andere gronden dan uitsluitend het onderzoeksrapport van de GGD. 

  

Terug naar boven 

 

Besluit kinderopvangtoeslag: koppeling uren aan de minst werkende partner 

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt 
met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. Het recht op het aantal uren 
kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst 
werkende partner.  

Verder blijven voor de maximum uurprijzen van de verschillende opvangsoorten in 2012 
de bedragen voor 2011 gelden. Dit geldt niet voor de toetsingsinkomens van de 
inkomensgroepen in de tabel van de kinderopvangtoeslag. Tenslotte worden ook de 
toeslagpercentages in de tabel verlaagd. Deze maatregelen zijn nodig om de 
kinderopvangtoeslag financieel beheersbaar te houden.  

Tarieven in verschillende soorten opvang  

  Tarieven 2010 Tarieven 2011 Tarieven 2012 

Dagopvang  
  

€ 6,25 € 6,36    € 6,36 

Buitenschoolse 

opvang  
€ 5,82 € 5,93 € 5,93 

Gastouderopvang 
  

€ 5,00 € 5,09 € 5,09 

 

Uitgaven kinderopvang in € voor ouders per maand bij 2 dagen dagopvang voor 2 

kinderen onder de 4 jaar  

  

  
Verzamelinkomen in euro's 
in 2011 

Uitgaven 
2011 

Uitgaven 
2012 

Mutatie 2012 
t.o.v. 2011 

Minimum 19.000 67 88 22 

Modaal 35.000 116 153 37 

2x modaal 70.000 257 338 82 

2,5x 
modaal 

85.000 332 435 103 

3,5x 
modaal 

135.000 424 523 99 

  

  

http://www.verefi.nl/bijlage/verzamelwet-kinderopvang-2012-met-memorie-van-toelichting.pdf


 

Voor alle informatie omtrent dit nieuwe besluit, verwijzen wij u graag de site van de 
rijksoverheid.  

  

Terug naar boven 

 

ZZP Monitor van Myler: crisis voor hoog opgeleide zelfstandigen voorbij? 

In 2010 is de positie van de zelfstandig ondernemers in de zakelijk dienstverlening en 
ICT hersteld. Volgens de zzp-monitor van Myler zijn de omzetten en financiële positie 
van de hoog opgeleide zelfstandige sterk verbeterd. Myler heeft de financiële positie van 
ruim 2.000 zelfstandigen onderzocht over de jaren 2009 en 2010. In 2009 had 46% van 
de zzp’ers hetzelfde of een hoger inkomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat 
percentage steeg in 2010 naar 59%. Freelancers konden meer uren declareren, in 2010 
declareerde 76% van de ondervraagden evenveel of meer uur per week in vergelijking 
met 2009. Verder is de financiële positie van de hoogopgeleide freelancers sterk 
verbeterd, het percentage zzp’ers dat niet van zijn inkomen kan rondkomen is in een 
jaar tijd gedaald van 34% naar 26%. 

De hoogopgeleide zelfstandig ondernemers blijven ook positief over hun 
omzetverwachting. 88% verwacht een gelijkblijvende of hogere omzet. Het percentage 
freelancers in de zakelijke dienstverlening en ICT die een omzet hebben van € 70.000 of 
meer is opgelopen tot 54%, dat is 11 procentpunt hoger dan een jaar eerder.  

 Bij aanvang van de crisis hielden zelfstandigen te lage buffers aan wat in sommige 
gevallen leidde tot financiële problemen. Nu het aantal opdrachten sterk stijgt, verbetert 
ook de financiële reserves van de zzp’ers. Wanneer freelancers zonder opdrachten 
zitten duurt het langer voordat zij in financiële problemen komen. Een jaar geleden 
kwam 61% van de zzp’ers binnen 6 maanden in financiële problemen, terwijl dat 
percentage gedaald is naar 56%. 

Myler geeft de conclusie aan dat de crisis voor hoogopgeleide zzp’ers voorbij lijkt. De 
vraag naar freelancers neemt sterk toe. Achterover leunen is voor zelfstandigen niet 
mogelijk. Dat is de belangrijkste les uit de crisis. Als advies wordt meegegeven altijd 
rekening te houden met economisch slechtere tijden. 

Website Myler 

Terug naar boven 
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