
 

 

  

  

VeReFi Nieuwsbrief 29 - Januari 2014 

  

Inhoud 

Hulp bij controle gedifferentieerde premies Whk  

Geen kortere loondoorbetaling bij ziekte  

Reactie Asscher op rapport FNV  

Stress meest voorkomende beroepsziekte  

Rapport arbeidsdeskundige bij beslissing WIA en ZW  

Geef bij de loonaangifte de juiste loongegevens door  

Achtmaandenverslag UWV is uit  

UWV belt werknemer bij ziekte door zwangerschap  

Gemiddelde premie sectorfondsen daalt  

Wetsvoorstel Participatiewet ingediend  

Meer maatwerk en duidelijkheid in de bijstand 

 

Hulp bij controle gedifferentieerde premies Whk 

De Belastingdienst heeft tussen 18 en 24 december 2013 de brieven verstuurd met het percentage voor de 

gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014. Dit premiepercentage is belangrijk voor de aangifte 

loonheffingen. 

De gedifferentieerde premie WGA en ZW voor de Werkhervattingskas is een gevolg van de wet Beperking ziekteverzuim 

en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava). Vanaf 1 januari 2014 betalen werkgevers via de Werkhervattingskas 

niet alleen voor het WGA- en ZW-risico van hun vaste werknemers, maar ook voor dat van hun tijdelijke werknemers. 

Controleer de beschikking 

Controleer goed of de beschikking klopt! Een handig hulpmiddel daarbij is de VeReFI ZW-WGA Flex beschikking 

controletool of app. Wilt u in bezwaar gaan en heeft u een uitgebreid VeReFi abonnement? Dan kunt u onder 

‘protocollen’ voorbeeldbezwaarbrieven vinden. U heeft zes weken de tijd om in bezwaar te gaan. 

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij de controle van de beschikkingen of bij het in bezwaar gaan? Bij VeReFi project 

management staat een team van specialisten voor klaar. Kijk op www.verefi.nl voor meer informatie. 

Zie ook: nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 

Terug naar boven 

 

Geen kortere loondoorbetaling bij ziekte 

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vindt het niet nodig de loondoorbetalingstermijn bij ziekte voor 

 

https://www.verefi.nl/
https://verefi.nl/bijlage/2014/januari/UWV_premienota_Whk_2014_v2.01.pdf


kleine bedrijven te bekorten. 

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum had erop aangedrongen deze periode voor kleine bedrijven terug te brengen van twee 

naar één jaar. De lange loondoorbetalingstermijn zou voor kleine bedrijven een drempel zijn om nieuw personeel aan te 

nemen. Asscher is echter van mening dat de loondoorbetaling ervoor gezorgd heeft dat bedrijven veel meer investeren 

in het begeleiden van zieke werknemers. Dat heeft extra banen en een kostenbesparing van 800 miljoen per jaar 

opgeleverd. De minister gaat wel de knelpunten die de loondoorbetaling voor kleine bedrijven met zich meebrengt 

inventariseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om bureaucratie en regeldruk. 

Terug naar boven 

 

Reactie Asscher op rapport FNV 

Minister Asscher heeft gereageerd op het FNV-rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’. 

In dit rapport doet de FNV een aantal aanbevelingen: 

1. Voor alle werknemers altijd toegang tot een volledig onafhankelijke, deskundige bedrijfsarts die onafhankelijk 

gefinancierd wordt. 

2. Respecteren van de privacyregels en strenge controle op de schending hiervan door werkgevers, bedrijfsartsen en 

andere medici, casemanagers en verzekeraars. 

3. Scherpere wettelijke regelingen en sanctiebeleid. 

4. Meer wettelijke mogelijkheden voor werknemers om administratief verzuim aan te pakken. 

 

Minister Asscher gaat in zijn reactie stapsgewijs op de verschillende aanbevelingen in:  

1. Voor wat betreft de loskoppeling van de individuele verzuimbegeleiding van de werknemer van het 

financieringscontract wacht Asscher het adviesrapport van de SER af over de toekomst van de arbeidsgerelateerde 

zorg. Dit rapport verschijnt op 1 maart 2014. 

 

2. Asscher zal onderzoek laten doen naar de wijze waarop arbodiensten en andere aanbieders van verzuimbegeleiding 

omgaan met de privacyregels. Daarnaast zal de Inspectie SZW in 2014 meer aandacht besteden aan de 

systeemverplichtingen in de Arbowet. Hierbij gaat het onder meer om de invulling van de functie van 

preventiemedewerker en inschakeling van externe deskundigen. 

 

3. Het College Bescherming Persoonsgegevens zal meer bevoegdheden krijgen, waaronder de bevoegdheid om boetes 

uit te delen. 

 

4. Asscher keurt het niet goed als een werkgever zijn werknemer voor enkele procenten ziek geregistreerd laat staan 

terwijl de werknemer hersteld is en volledig hervat in de bedongen arbeid. Hij is echter van menig dat ons wettelijk 

systeem voldoende waarborgen biedt om deze ontduiking van artikel 7:629 lid 10 BW te voorkomen. Aanvullende 

maartregelen acht hij dan ook niet nodig. 

Zie ook: afschrift brief aan FNV over rapport Verzuimbegeleiding 

Terug naar boven 

 

Stress meest voorkomende beroepsziekte 

Stress op of over het werk is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Ongeveer een derde van het 

ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Dat blijkt uit een brief van minister 

Asscher aan de Tweede Kamer. 

De werkgerelateerde psychische klachten worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, 

werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp nog 

onvoldoende bespreekbaar, daarom wil Asscher hier vier jaar lang samen met werkgevers en werknemers extra 

https://verefi.nl/bijlage/2014/januari/afschrift-brief-aan-fnv-over-rapport-verzuimbegeleiding-een-corrupt-systeem.pdf


aandacht aan besteden. Asscher wil een maatschappelijke dialoog op gang brengen. Daarnaast gaat de Inspectie SZW 

bij controles extra aandacht besteden aan werkstress. 

Risico's aanpakken 

Asscher wil in eerste instantie de grootste risico's aanpakken: werkdruk, agressie, geweld en intimidatie op en rond het 

werk. In bijvoorbeeld het onderwijs en bij financiële instellingen wordt de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door 

hoge werkdruk. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de 

werkvloer centraal. De aanpak richt zich daarnaast op een aantal doelgroepen met een hoger risico op uitval, zoals 

flexwerkers en mantelzorgers. 

Ongeveer 40 procent van de werkende Nederlanders ervaart werkdruk. Vorig jaar gaf ruim twee miljoen mensen aan 

regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Ruim een miljoen werknemers hebben te maken of te maken gehad 

met ongewenst gedrag van collega’s en ongeveer 100.000 werknemers worden systematisch gepest. 

Bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers 

Belangrijk bij de aanpak van werkgerelateerde psychische klachten is een bedrijfscultuur waarin medewerkers tijdig 

aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of werkstress ervaren. Ook moeten leidinggevenden de kennis en middelen 

hebben om hier iets aan te doen. Daarom gaat Asscher bijeenkomsten organiseren voor werkgevers en werknemers 

waarbij goede voorbeelden als rolmodel worden gebruikt. Verder wil de minister stimuleren dat afspraken over de 

aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd. 

De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting maakt deel uit van het programma Duurzame Inzetbaarheid en sluit aan 

bij het Nationaal Programma Preventie en de Europese campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’, die loopt in 

2014 en 2015. In het voorjaar van 2014 stuurt Asscher een brief aan de Tweede Kamer met een nader uitgewerkt 

programma van activiteiten. 

Zie ook: kamerbrief hoofdlijnen aanpak psychosociale arbeidsbelasting 

Terug naar boven 

 

Rapport arbeidsdeskundige bij beslissing WIA en ZW 

Vanaf 1 januari 2014 ontvangt de werkgever bij de WIA-beslissing ook het rapport van de arbeidsdeskundige. Dit 

rapport licht de beslissing over de uitkering toe. 

Werkgevers ontvangen dit rapport omdat zij willen weten op welke informatie de WIA-beslissing is gebaseerd. Er staat 

geen medische informatie in het arbeidsdeskundige rapport. Gegevens over de aard van de ziekte of de oorzaak van de 

beperkingen worden niet gemeld. In het rapport staat wat voor werk de werknemer wel en niet kan doen met zijn 

arbeidsbeperkingen. Zo biedt het rapport voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn ook een handvat om de re-integratie 

verder vorm te geven. 

Bron: uwv.nl 

Terug naar boven 

 

Geef bij de loonaangifte de juiste loongegevens door 

Om een uitkering te bepalen heeft UWV onder andere de loongegevens van de (ex-)werknemer nodig. Met deze 

gegevens worden het dagloon en de uitkering berekend. 

https://verefi.nl/bijlage/2014/januari/kamerbrief-hoofdlijnen-aanpak-psychosociale-arbeidsbelasting.pdf
http://www.uwv.nl/


De loongegevens haalt UWV uit de polisadministratie. Deze wordt gevuld met gegevens uit de loonaangifte voor de 

loonheffingen. Om de uitkering van de (ex-)werknemer juist te kunnen berekenen, is het dus erg belangrijk dat de 

loonaangifte juist wordt ingevuld. 

Aandachtspunten bij loonaangifte 

 Vul het juiste loon voor werknemersverzekeringen in. Dat is het SV-loon. Schadeloosstellingen en 

ontslagvergoedingen zijn bijvoorbeeld geen SV-loon. 

 Uitbetaald vakantiegeld maakt wel deel uit van het SV-loon. Maar UWV mag uitbetaald vakantiegeld niet 

meerekenen bij de berekening van het dagloon. Vul het uitbetaalde vakantiegeld daarom apart in, zodat UWV 

dit kan aftrekken van het SV-loon. UWV telt dan zelf 8% vakantiegeld op bij het loon. Een uitzondering hierop is 

all-in verloning. Betaalt de werkgever iedere maand het vakantiegeld met het loon uit, vul dan het vakantiegeld 

niet apart in. UWV gaat dan uit van het SV-loon. Het vakantiegeld zit daar al bij in. 

 Vermeld ook altijd de datum waarop het dienstverband is beëindigd. 

Terug naar boven 

 

Achtmaandenverslag UWV is uit 

Het Achtmaandenverslag 2013 is uit. Hierin staan belangrijke feiten en cijfers over de dienstverlening van UWV, 

en wat UWV in de eerste acht maanden van 2013 bereikt heeft. 

Zo blijken 168.600 werkzoekenden via UWV een baan te hebben gevonden. De meeste werkzoekenden zijn vanuit een 

WW-uitkering aan het werk gegaan. UWV kreeg daarnaast 24 procent meer WW-aanvragen dan in dezelfde periode 

vorig jaar. De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen gaat stijgen. 

Aantal overtredingen inspanningsplicht groeit 

UWV heeft dit jaar meer overtredingen van de inspanningsplicht vastgesteld dan vorig jaar. Deze plicht houdt in dat 

mensen met een WW-uitkering er alles aan moeten doen om werk te vinden. Het aantal overtredingen is gegroeid 

doordat UWV dit jaar meer is gaan controleren. 

Zie ook: Achtmaandenverslag UWV 

Terug naar boven  

  

 

UWV belt werknemer bij ziekte door zwangerschap 

Als een werkneemster ziek is door haar zwangerschap, meldt de werkgever dit bij UWV. Zij kan dan immers een 

Ziektewetuitkering krijgen. Goed om te weten, is dat UWV vervolgens de werkneemster belt om te bepalen of zij 

inderdaad recht heeft op een uitkering. Zo ja, dan betaalt UWV de uitkering meestal aan de werkgever, die op zijn beurt 

het loon doorbetaalt. De werkneemster merkt hier dus verder weinig van. 

Terug naar boven 

 

Gemiddelde premie sectorfondsen daalt 

Het aandeel premie WGA en ZW verdwijnt vanaf 2014 uit het sectorfonds. Daardoor daalt het percentage 

https://verefi.nl/bijlage/2014/januari/UWV-achtmaandenverslag-2013.pdf


gemiddelde premie sectorfonds van 2,76 naar 2,68. 

Eind oktober publiceerde UWV de nota premiepercentages sectorfonds. Voor sectoren met een hoog WW-risico is in 

2014 het WW-aandeel in de premie voor het sectorfonds verhoogd. Daartegenover staat een verschuiving van het 

aandeel premie voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW) naar de 

Werkhervattingskas (Whk). De gemiddelde premie voor het sectorfonds daalt hierdoor licht. 

Zie ook: nota premievaststelling sectorfondsen 2014 

Terug naar boven  

  

 

Wetsvoorstel Participatiewet ingediend 

Op 2 december 2013 is het wetsvoorstel voor de Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Met de 

Participatiewet komt er één regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Nu is dat 

nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale 

werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. De uitgaven aan Wajong, WWB en Wsw 

bedragen nu bijna 11 miljard euro. Zonder maatregelen stijgen de kosten naar 13,5 miljard euro. 

Op 11 april van dit jaar kwamen werkgevers en werknemers in het Sociaal Akkoord met het kabinet overeen om tot 2026 

in totaal 100.000 extra banen in te richten voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Daarbovenop stelde de 

overheid zich garant voor 25.000 extra banen in de komende tien jaar. 

Samenhangende hulp 

De Participatiewet is één van de drie grote decentralisaties die de regering in deze kabinetsperiode tot stand wil 

brengen. Gemeenten krijgen hiermee de ruimte voor samenhangende hulp aan mensen die ondersteuning nodig 

hebben, rond begeleiding naar werk en/of andere vormen van maatschappelijke begeleiding. Vanaf 2015 krijgen 

gemeenten één ongedeeld budget, waaruit ze al deze ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen. 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de mensen die kunnen werken, maar die het zonder steuntje 

in de rug niet redden op de arbeidsmarkt. De Wajongers waarvan duidelijk is dat zij vanwege hun beperking(en) nooit 

kunnen werken, blijven in de Wajong en houden hun uitkering. De verwachting is dat dit geldt voor ongeveer 100.000 

van de bijna 240.000 Wajongers. Wajongers waarvan na een beoordeling vast staat dat zij wél mogelijkheden hebben 

op de arbeidsmarkt gaan stapsgewijs over van het UWV naar gemeenten. 

Werkbedrijven 

Momenteel werken de VNG, sociale partners en het Rijk de Participatiewet en de afspraken uit het Sociaal Akkoord 

verder uit in de ‘Werkkamer’. De banen die beschikbaar komen moeten vooral op regionaal niveau worden ingevuld. 

Gemeenten hebben de regie in de 35 arbeidsmarktregio’s, waar werkbedrijven worden opgezet. In het bestuur van de 

nieuw op te richten regionale werkbedrijven zijn ook de werkgevers en werknemers vertegenwoordigd. Afgesproken is 

dat UWV een rol zal spelen bij de vaststelling of iemand al dan niet in staat is het minimumloon te verdienen. Ook wordt 

bekeken of daarbij zoveel begeleiding nodig is dat alleen beschut werk een optie is. 

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken waarmee een baan beter bereikbaar wordt 

voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers betalen dan het loon aan de werknemer volgens de geldende 

arbeidsvoorwaarden. Voor het verschil tussen iemands arbeidsproductiviteit (de loonwaarde) en het wettelijk 

minimumloon, ontvangt de werkgever dan een loonkostensubsidie van de gemeente. 

Minimumloon 

De afspraken in het Sociaal Akkoord betekenen ook dat iedereen tenminste het minimumloon verdient, ook wie hier 

https://verefi.nl/bijlage/2014/januari/Premievaststelling%20Sectorfondsen%202014.pdf


vanwege een beperking eigenlijk niet toe in staat is. In de begrotingsafspraken die onlangs met D66, SGP en CU zijn 

gemaakt is een tempoversnelling aangebracht voor de extra banen die in het Sociaal Akkoord zijn afgesproken. 

Werkgevers stellen in 2014 al 5000 banen beschikbaar, een verdubbeling van de afspraken uit het Sociaal Akkoord. 

Niet vrijblijvend 

De gemaakte afspraken zijn wat staatssecretaris Klijnsma betreft niet vrijblijvend. Van jaar tot jaar wordt bijgehouden 

hoeveel banen er voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Er treedt een quotumregeling in werking als 

deze banen er niet komen. Om dit voor te bereiden komt de staatssecretaris begin 2014 met een wetsvoorstel. In 2016 

is het eerste beoordelingsmoment op basis van de resultaten in 2015. 

Bron: rijksoverheid.nl 

Zie ook: wetsvoorstel invoering Participatiewet 

Terug naar boven  

  

 

Meer maatwerk en duidelijkheid in de bijstand 

Op 12 november heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel WWB 

Maatregelen aangeboden aan de Tweede Kamer. Hier doel van het voorstel is de bijstand meer activerend te 

maken en helder uitvoerbaar voor gemeenten. De Tweede Kamer vindt de voorstellen echter hier en daar wat ver 

gaan. 

Gemeenten krijgen duidelijkere instrumenten om in individuele gevallen maatwerk te bieden aan mensen in de bijstand. 

Zo komen er strengere en heldere regels voor uitkeringsgerechtigden die hun arbeidsverplichtingen niet nakomen. Het 

accepteren van algemeen passende arbeid wordt voor bijstandsgerechtigden de standaard. 

Ook wordt geregeld dat bijstandsgerechtigden hun sollicitaties niet mogen belemmeren door onaangepaste kleding en/of 

gedrag. Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, moet aantonen dat hij in de voorafgaande vier weken er zelf alles 

aan heeft gedaan om werk te vinden. Op vragen uit de Tweede Kamer antwoord de staatssecretaris dat dit niet betekent 

dat bijstandsgerechtigden aan hun lot worden overgelaten. Als de aanvrager van een uitkering geen geld meer heeft om 

van te leven, kan de gemeente meteen een voorschot verstrekken. 

Zeer ernstige misdragingen tegen medewerkers die de sociale zekerheidswetten uitvoeren, zijn nooit acceptabel. Als 

iemand zich ernstig misdraagt, kan de gemeente of het UWV/SVB een uitkering voor maximaal drie maanden 

stopzetten. 

Kostendelersnorm 

Het kabinet wil dat de hoogte van de uitkering wordt aangepast als een uitkeringsgerechtigde met meerdere mensen een 

woning deelt. De uitkeringsgerechtigde krijgt dan te maken met de ‘kostendelersnorm’: naarmate meer mensen in een 

huis wonen, ontvangt iedere afzonderlijke uitkeringsgerechtigde een lagere uitkering omdat meer mensen de kosten 

delen. Als een van hen werk vindt en deze persoon niet gehuwd is of een gezamenlijk huishouden voert, wordt het 

inkomen hieruit niet verrekend met de overige uitkeringen in het huishouden, omdat werk moet lonen. De 

kostendelersnorm gaat behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, Anw, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. 

Tegenprestatie 

Gemeenten worden voortaan verplicht om een tegenprestatie te vragen aan mensen in de bijstand. Van de verplichting 

zijn alleen mensen uitgezonderd die echt niet in staat zijn om iets te doen. Klijnsma benadrukt dat van mensen in de 

bijstand een maatschappelijk nuttige bijdrage mag worden verwacht en dat dat ook hun kans op een baan vergroot. Men 

mag bij de gemeente een voorkeur uitspreken voor een bepaald type werk, bijvoorbeeld koffie schenken in een 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://verefi.nl/bijlage/2014/januari/wetsvoorstel-invoering-participatiewet.pdf


verzorgingshuis of iemands tuin bijhouden. Ook mantelzorg hoort volgens Klijnsma tot de mogelijkheden. 

Het wetsvoorstel wordt vanaf 1 juli 2014 in een aantal stappen ingevoerd. Het wetsvoorstel levert tot 2017 ruim 150 

miljoen euro aan besparingen op en daarna jaarlijks ruim 250 miljoen euro. 

Zie ook: wetsvoorstel wet maatregelen wet werk en bijstand 

Zie ook: brief vier weken zoektermijn  

  

Terug naar boven  
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