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Hervormingen in de sociale zekerheid na 
‘wandelgangen akkoord’ 
Na het mislukte Catshuis overleg kwam een paar dagen later alsnog een akkoord tot stand. Dit 
wordt wel de Kunduz-coalitie genoemd omdat ze eerder het kabinet er door heen hebben gehaald 
toen de PVV geen steun gaf. De maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt zijn er 
even uitgelicht.  
De grote besparing wordt gehaald door de AOW-leeftijd eerder te verhogen. Een versnelde 
invoering waarbij de eerste stap al in 2013 wordt gezet. Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd met 1 
maand verhoogd. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd verder worden verhoogd. In 2019 is dan 
de pensioengerechtigde leeftijd uitgekomen op 66 jaar en in 2024 op 67 jaar (dit is dus een jaar 
eerder dan het eerdere plan).  Daarna wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de 
levensverwachting. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken 
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voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren.  
Conform een oud voorstel van de commissie Bakker (zie rapport commissie arbeidsparticipatie) 
gaan de werkgevers vanaf 2014 het eerste half jaar van de WW zelf betalen en krijgen 
werkgevers zwaardere verplichtingen om de werknemers waar zij geen werk voor hebben via 
omscholing of van werk- naar werk trajecten te begeleiden. Daar staat wel tegenover dat de 
ontslagvergoedingen naar beneden gaan. Ontslagregelingen moeten dus gericht zijn op scholing 
en toeleiding naar een andere baan. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd. 
Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 
2013 tijdelijk worden verhoogd.  
Verder is er ten aanzien van de lonen voor ambtenaren (behalve werknemers in de 
gezondheidszorg) voor een periode van twee jaar een nullijn afgesproken. Dit houdt in dat de 
lonen niet stijgen. Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd, onder meer door de 
tabelcorrectiefactor in de belastingen één jaar niet toe te passen, waardoor een loonstijging wordt 
belast tegen een hoger marginaal tarief. 
Ook hogere inkomens worden niet gespaard, zij gaan in 2013 tijdelijk belast worden met een 
extra werkgeversheffing. Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen 
verhoogd van 30 naar 75 procent.  Verder wordt het beschikbare budget voor de extra 
‘doorwerkbonussen’ beëindigd. Tevens zal het beschikbare budget voor ‘mobiliteit’ na 2013 niet 
verder toenemen.  De onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van 
lease-auto’s wordt afgeschaft. Dit bevordert dat mensen dichterbij hun werk gaan wonen en 
vermindert de milieu- en filedruk.  

Terug naar boven 

 

Wetsvoorstel modernisering Ziektewet 
Op 15 mei wordt duidelijk of de plannen om de Ziektewet te moderniseren nog voor de zomer 
door de Tweede Kamer behandeld gaat worden. Hierover is reeds op 2 mei een uitgebreide 
whitepaper verschenen. Indien de maatregelen controversieel worden verklaard, dan zal 2013 niet 
haalbaar zijn. Wel heeft de Raad van State een positief advies uitgebracht over de plannen.  

Terug naar boven 

 

  

WWNV was in Tweede Kamer akkoord maar 
plannen voor 2013 zijn ingetrokken 
We kijken terug op een rare politieke maand door het mislukken van het Catshuis overleg. Het 
nieuwsbrief artikel was al gereed op 20 april 2012 dat staatssecretaris Paul de Krom voldoende 
steun in de Tweede Kamer had voor de nieuwe wet Werken naar vermogen (WWNV) om de 
bijstand samen te voegen met grote delen van de sociale werkplaatsen en de Wajong voor 
jonggehandicapten uiteindelijk goed voor een besparing op termijn van 1,8 miljard.   

http://www.verefi.nl/bijlage/nieuwsbrief_mei2012/rapport%20commissie%20arbeidsparticipatie%20naar%20een%20toekomst%20die%20werkt.pdf
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Na vier dagen debat in de Kamer had de Krom voldoende steun in de Tweede Kamer. Alleen de 
loonwaarde toets voor het werken via loondispensatie moest wel minder bureaucratisch worden. 
Loondispensatie is een instrument waarbij werkgevers alleen voor dat deel te betalen dat iemand 
echt kan werken. Gemeenten vullen het inkomen aan tot maximaal het minimumloon voor een 
periode van maximaal 7 jaar. Deze periode is bedoeld dat mensen met een beperking ook wel de 
tijd krijgen zich te ontwikkelen. Er lag ook een verzoek dat "gemeenten meedelen in de winst' 
van de beoogde bezuinigingen", o.a. van Rene Paas, voorzitter van Divosa. De Krom heeft hierop 
teruggegeven dat onderhandelingen hierover mogelijk zijn, indien gemeenten ook bereid zijn mee 
te delen in het verlies. Ook is het advies van Divosa om werkgevers meer te belonen indien zij 
personen met beperkingen een kans geven op reguliere arbeid.  
Op 3 mei 2012 liet het ministerie van Financiën weten dat de bezuinigingen op de sociale 
werkplaatsen voor 2013 van de baan zijn. Er is geen Kamermeerderheid meer voor. Waar het 
geld nu anders vandaan moet komen, wordt nog bestudeerd. Sinds VVD en CDA met D66, 
GroenLinks en ChristenUnie het crisisakkoord hebben gesloten na het mislukte Catshuisoverleg 
staan de plannen voor een strengere bijstand en beperkter toegang tot de sociale werkvoorziening 
tijdelijk in de ijskast, deze worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.  

Terug naar boven 

 

  

Opnieuw onrust door ZEMBLA uitzending 
door lek in verzuimapplicatie 
Op vrijdag 20 april volgde een nieuwe aflevering over de Verzuimpolitie. ZEMBLA geeft 
aandacht dat medische en persoonlijke gegevens van meer dan 300.000 werknemers zijn, door 
een lek in het computerprogramma Humannet, maandenlang toegankelijk zijn geweest voor 
onbevoegden. Bedrijven verwerken in deze verzuimapplicatie adresgegevens, verzuim, herstel en 
re-integratie van hun werknemers. Medische dossiers van de bedrijfsartsen staan er ook in, 
evenals burgerservice-nummers. Volgens prof. B. Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen), 
expert op het gebied van privacy en computerbeveiliging, is dit het grootste lek van persoonlijke 
en medische data in de Nederlandse geschiedenis. ZEMBLA kwam hier achter na de uitzending 
van 23 maart j.l. waarin de werkwijze van Verzuimreductie werd bloot gelegd. Als gevolg van 
deze uitzending is Verzuimreductie diverse grote bedrijven kwijt geraakt, zoals V&D.  
ZEMBLA heeft melding gemaakt bij het IT bedrijf VCD die niet kan uitsluiten dat er een 
zogenaamde SQL-aanval heeft plaatsgevonden. Wel is aangegeven dat er alles op alles is gezet 
om deze problemen op te lossen. De controle op de beveiliging van medische databases is op dit 
moment niet goed geregeld.  De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens J. 
Kohnstamm zegt zeer geschokt te zijn en wil meer mogelijkheden hebben om bedrijven een rode 
kaart te geven in plaats van alleen een gele kaart.  
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is momenteel bezig met een onderzoek naar 
de werkwijze van verzuimbedrijven en de veiligheid van systemen waarin vertrouwelijke data 
vastligt.  

Terug naar boven 



 

  

Vakbeweging vindt ‘payrolling’ een 
schijnconstructie en wil een einde aan 
payrolling maken 
Payrolling is populair en al jaren een groeimarkt. Bedrijven geven de verantwoordelijkheid voor 
hun personeel uit handen aan bijvoorbeeld een loonadministrateur. Een advies van de Stichting 
van de Arbeid aan Minister Kamp maakt duidelijk dat payrolling een wig drijft tussen werkgevers 
en vakbonden. Werkgevers zijn voorstander van payrollbedrijven. De vakbeweging spreekt van 
een schijnconstructie waarmee bazen hun verantwoordelijkheid voor het personeel ontlopen. 
FNV-bestuurster Catelene Passchier meldt ''De payrollconstructie is een grote verdwijntruc van 
goed werkgeverschap. Voor dit soort gesjacher is geen plaats in een fatsoenlijke arbeidsmarkt''. 
Het payrollbedrijf neemt het juridische werkgeverschap op zich. Personeel is in dienst van het 
payrollbedrijf om zo de werkgevers rompslomp uit handen te nemen als het gaat om uitbetaling 
van loon en pensioen en verplichtingen ten opzichte van zieke werknemers. Het personeel werkt 
wel exclusief aan het werk bij het inlenende bedrijf. Maar als het erop aan komt, bijvoorbeeld bij 
ontslag of langdurige ziekte, neemt volgens het FNV geen van beide werkgevers 
verantwoordelijkheid voor de werknemer. 
Volgens vicevoorzitter Maurice Limmen van het CNV worden pay-rollers makkelijker ontslagen 
en verdienen ze vaak minder dan vaste collega’s. Het fenomeen payroll ondermijnt cao-afspraken 
en andere collectieve regelingen. Maurice Limmen is van mening dat gelijk werk, gelijk moet 
worden beloond. 
Ondernemers vinden payrolling belangrijk, omdat het werkgeverschap door alle verplichtingen 
complexer is geworden en de financiële risico’s van personeel groot zijn. Via payrolling krijgen 
ze flexibiliteit en worden de (financiële) risico's beperkt. Ook spelen payrollbedrijven bij 
bedrijven en sectoren waar het werkgeverschap minder is ontwikkeld een ondersteunende rol in 
het personeelsbeleid. 
Het FNV wil nu een einde maken aan de schijnconstructie van payrolling. Werknemers die 
werken op basis van payroll-constructies hebben veelal slechtere arbeidsvoorwaarden. Ze werken 
vaak langdurig op tijdelijke contracten, ontvangen minder salaris, krijgen minder scholing, 
bouwen minder pensioen op en hebben nauwelijks ontslagbescherming. De politieke partijen zijn 
verdeeld. Minister Kamp zal de toegestoken handschoen met maatregelen die de vakbeweging 
heeft uitgewerkt vermoedelijk naast zich neer gaan leggen nu er op 12 september nieuwe 
verkiezingen komen. 

Terug naar boven 

 

  

ZZP’ers werken vaker gecombineerd in 



loondienst en als zelfstandige 
Voor de zogenaamde deeltijd (hybride) ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) die een 
loondienstbaan combineren met het zelfstandig ondernemerschap, zijn onafhankelijkheid, 
persoonlijke ontwikkeling en idealen drijfveren om voor zichzelf te beginnen. Ze willen graag 
nog wel de zekerheid houden van een vast inkomen. Volgens gegevens van de Kamer van 
Koophandel (KvK) werkt 17 procent van alle ZZP’ers tevens voor een baas. Ook dit aantal zou 
toenemen. 
Het kunnen indelen van de eigen tijd en de ontwikkeling van kennis en vaardigheden hebben de 
deeltijd ZZP’ers graag in eigen hand. Dit komt uiteraard ook bij de fulltime ondernemer terug, 
echter de hybride ondernemer hecht meer belang aan persoonlijke idealen.  
Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de arbeidsmarkt dat de arbeidsvoorwaarden zoals we die nu 
kennen, in de toekomst drastisch zullen veranderen. Werknemers worden meer en meer ZZP’ers 
in loondienst." Dat stelt Gijs van Bussel, hoogleraar duurzaam beloningsbeleid aan de Nyenrode 
Business Universiteit en partner bij PricewaterhouseCoopers, in een interview met NUzakelijk.nl. 
Hoogopgeleide werknemers hebben niet de behoefte om 20 jaar lang bij dezelfde werkgever te 
werken. Het ZZP-principe van zelf autonomie hebben over tijd en geld spreekt hen erg aan. 
Werkgevers kunnen hierop in spelen door werknemers zelf flexibel te laten kiezen hoe ze het 
vaste bedrag dat beschikbaar is voor arbeidsvoorwaarden willen besteden. Dit principe bekend 
onder de naam cafetariamodel kan nog veel verder worden doorgetrokken. Bijvoorbeeld door 
tijdelijk minder geld in de pensioenpot te stoppen en extra te sparen voor een wereldreis. 
Van Bussel geeft aan dat een aantrekkelijke werkgever de werknemer carrièremogelijkheden 
biedt in de vorm van opleidingen en cursussen", zegt Van Bussel op basis van een van zijn 
recente onderzoeken. Dat het verlangen naar flexibiliteit dat uit die studie naar voren kwam zo 
"extreem" was, verraste hem. Van Bussel heeft voor zijn onderzoek de jonge professionals, 
geboren na 1980 ondervraagd. Dit zijn de zogeheten millennials.  Vanaf 2020 zullen de 
verschuivingen op de arbeidsmarkt goed zichtbaar worden, omdat ongeveer de helft van de 
beroepsbevolking dan uit millennials bestaat. De werknemer beslist bij welke werkgever hij wil 
werken en niet meer andersom. 
Werkgevers kunnen de kennis uit dit onderzoek al gebruiken om in te spelen op het verlangen dat 
de hoog opgeleide werknemer zelf de eigen arbeidsvoorwaarden wil indelen.  
Cao-afspraken om zaken collectief te blijven regelen, zijn volgens van Bussel nog altijd van 
belang voor de lager opgeleiden. Zij hebben minder mogelijkheden om deze keuzes te maken.  

Terug naar boven 

 

  

Werkloosheid in Europa op recordniveau: 
ook Nederlandse werknemers bezorgd over 
baan 
Begin mei maakte het Europees statistisch bureau Eurostat bekend dat de werkloosheid in de 
eurozone op een recordniveau staat van 10,9 procent. Ter vergelijking in Nederland bedraagt de 



werkloosheid 5%.Volgens Eurostat waren in maart in de eurozone 17,4 miljoen mannen en 
vrouwen werkloos. Dat is een toename van 169.000 personen in vergelijking met een maand 
eerder. Op jaarbasis groeide de werkloosheid in het eurogebied met 1,7 miljoen personen, aldus 
Eurostat. 
De hoogste werkloosheid is genoteerd in Spanje (24,1 procent) en Griekenland (21,7 procent in 
januari). In Oostenrijk stond de werkloosheid het laagst (4 procent), gevolgd door Nederland (5 
procent) en Luxemburg (5,2 procent).  
Economen verwachten dat de werkloosheid nog kan groeien naar 11.5% indien de economie niet 
uit de recessie komt.  
Uit de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden die is uitgevoerd door TNO en CBS bleek dat 
in 2011 in Nederland een kwart van de werknemers zich vorig jaar zorgen maakten over hun 
baan.  Dit is hoog in vergelijking met de 16,4 procent in 2007.  Mannen zijn gemiddeld 
onzekerder over hun werk dan vrouwen. Vorig jaar maakte een op de vier mannen zich zorgen, 
tegen een op de vijf van de vrouwen op de arbeidsmarkt. Mogelijk komt dit doordat mannen meer 
werken in sectoren waar het werk afneemt, zoals de bouw.  

Terug naar boven 

 

  

Uitspraak Europese Hof: geen recht op 
inzage medisch dossier voor werkgever 
Vanwege de financiële belangen die gepaard gaan met arbeidsongeschiktheid hebben veel 
werkgevers behoefte aan specifieke informatie over de gezondheidstoestand van de betreffende 
werknemer. Vanuit de opleiding geven we aan te kunnen sturen op mogelijkheden, zonder het 
medische dossier te kennen. Wel komt steeds de discussie terug dat werkgevers vinden dat zij 
recht hebben op specifieke informatie over de gezondheid van een werknemer, zodat ze de kans 
op re-integratie en herstel van de medewerker beter ingeschat kan worden. Het Europees Hof 
heeft onlangs geoordeeld dat werkgevers geen recht hebben op inzage in het medisch dossier van 
de werknemer.  Het Hof deed de uitspraak naar aanleiding van een Franse zaak, waarin een 
werkgever meer wilde weten over de medische situatie van een werknemer. Het Europese Hof 
oordeelde dat de privacy van de werknemer belangrijker is dan het recht van de werkgever op een 
eerlijk proces. De werkgever kan wel als hij twijf elt aan het oordeel van de bedrijfsarts om een 
second opinion vragen bij een onafhankelijke arts.  

Terug naar boven 

 

  

Nieuwe VeReFi dag op 18 juni 
Op 18 juni houden we een nieuwe VeReFi dag en zullen we plannen presenteren t.a.v. 

http://www.tno.nl/downloads/rapport_nea_2011.pdf


‘Verzekerd Werk’ over de lijn van de sociale werkvoorziening. De bijeenkomst wordt gehouden 
op 18 juni bij sociale werkvoorziening Caparis te Drachten. Meer informatie met de mogelijkheid 
om zich in te schrijven ontvangt u via de emailing. Uiteraard komen ook andere actualiteiten bij 
de nieuwe VeReFi dag weer aan bod.  

Terug naar boven 
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