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1. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
· De loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers 

(tot 25 werknemers) wordt verkort van 2 naar 1 jaar. De 

verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal 

re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het 

UWV. De ontslagbescherming van 2 jaar blijft in stand. 

De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt 

via een uniforme werkgeverspremie. 

· De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de 

WGA, verkort van 10 naar 5 jaar. Na de periode van 

premiedifferentiatie komt er een collectieve, uniforme 

premie. 

· In aanvulling op de lopende pilots met een no-riskpolis, 

zet het kabinet ook in op specifieke re-integratie en het 

voorkomen van uitval door het vergroten van kennis bij 

werkgevers en artsen. 

· Voor personen die in de WIA zitten, wordt het 

aantrekkelijker om te gaan werken. In de eerste 5 jaar na 

het aangaan van een baan, zal niet worden getoetst of 

het verdienvermogen van de werkhervatter is gewijzigd.  

Het aangaan van werk leidt hierdoor niet tot 

onzekerheid over het mogelijke verlies van het recht op 

de uitkering (in geval van baanverlies). 

· Voor personen die in de toekomst instromen in de 

WIA, wordt scherper gekeken naar geschikt werk bij de 

vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. 

· Voor nieuwe instroom in de WGA 80-100 (mensen 

met restverdiencapaciteit tussen 1% en 20%) wordt de 

prikkel richting werk versterkt. Voor het recht op de 

loonaanvullingsuitkering gaat de eis gelden om 50% 

van de resterende verdiencapaciteit te benutten. 

· Het recht op arbeidskorting en Inkomensafhankelijke 

Combinatiekorting (IACK) wordt afgeschaft voor nieuwe 

Ziektewet-gerechtigden zonder werkgever. In de WW 

bestaan deze faciliteiten niet, waardoor WW-ers een 

substantiële stijging van hun inkomen ervaren als zij 

zich ziek melden. 
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2. De balans op de arbeidsmarkt 
Het in dienst hebben van personeel geeft risico’s en 

kosten voor werkgevers. De vele regels leiden tot 

terughoudendheid bij werkgevers om personeel in dienst 

te nemen. Of een contract voor onbepaalde tijd aan te 

bieden. Het kabinet wil verandering brengen in deze 

trend. 

· Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht: 

Werkgevers krijgen meer mogelijkheden om over te gaan 

tot ontslag als er sprake is van meerdere problemen, die 

ieder op zich onvoldoende grond voor ontslag zouden 

opleveren. Bijvoorbeeld verwijtbaar handelen 

gecombineerd met slecht functioneren en een verstoorde 

arbeidsrelatie. In deze gevallen kan de rechter voortaan 

bepalen dat ontslag gerechtvaardigd is. Hier staat 

tegenover dat de rechter een hogere transitievergoeding 

kan toekennen. 

· Meer balans in de transitievergoeding: Werknemers 

krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst 

recht op transitievergoeding in plaats van na 2 jaar.  

Daarnaast gaat voor elk jaar in dienstverband de 

transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, 

ook voor contractduren langer dan 10 jaar. De 

overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd. 

· Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk: Voor 

opeenvolgende contracten blijft het uitgangspunt dat ‘de 

teller op nul gaat’ bij een tussenpauze van 6 maanden, 

maar de mogelijkheden om deze termijn te verlengen 

naar maximaal 9 maanden worden verruimd. Ook de 

mogelijkheden voor een langere proeftijd worden 

verruimd. De periode waarna opeenvolgende tijdelijke 

contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd 

wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. 

· Premiedifferentiatie in WW: Tijdelijke contracten krijgen 

een hoger premiepercentage toegerekend dan 

contracten voor onbepaalde tijd. 
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3. Werken als zelfstandige 
· Voor zzp-ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een 

arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie 

met een langere duur van de overeenkomst. Of een laag 

tarief in combinatie met het verrichten van reguliere 

bedrijfsactiviteiten. Er wordt één tarief gekozen (tussen 

de € 15,- en € 18,- per uur) om voor de gehele markt de 

onderkant af te bakenen. Een langere duur geldt bij 

langer dan drie maanden. 

· Aan de bovenkant van de markt wordt aangenomen dat 

er sprake is van een overeenkomst tot opdracht. Zodat er 

geen inhoudings- en premieplicht is. Dit is aan de orde bij 

een hoog tarief (> € 75,- per uur) in combinatie met een 

kortere duur van de overeenkomst (< 1 jaar). Of bij een 

hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van 

reguliere bedrijfsactiviteiten. 

· Voor de tussencategorie wordt een 

‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft 

opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de 

inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers 

verkrijgen deze verklaring via het invullen van een 

webmodule. 

· Er komt geen verzekeringsplicht voor 

arbeidsongeschiktheid. Het kabinet gaat in overleg met 

inkomensverzekeraars om de verzekeringsgraad voor 

arbeidsongeschiktheid te verhogen. 

· Er komt geen aanpassing van de zelfstandigenaftrek 

en verplichte pensioenopbouw. 
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4. Langer doorwerken 
Het is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers 

en werknemers dat werknemers inzetbaar blijven. De 

overheid zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden. 

· Het kabinet wil de fiscale aftrekpost voor 

scholingskosten vervangen door een individuele 

leerrekening voor alle Nederlanders die een 

startkwalificatie hebben gehaald. Met sociale partners en 

onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over 

hun bijdrage. 

· De mogelijkheden voor werkgevers worden verruimd 

om investeringskosten in de inzetbaarheid van 

werknemers binnen de eigen organisatie in mindering te 

brengen op de transitievergoeding. 

· Het kabinet verwacht van sociale partners dat ze geen 

vrijblijvende afspraken maken over scholing, 

intersectorale mobiliteit, zicht op minder belastend werk 

en de nut en noodzaak van specifieke voorzieningen voor 

ouderen in cao’s. 

· Voor de oudere werknemers die ondanks inspanningen 

van werkgevers en werknemers toch werkloos of 

arbeidsongeschikt worden, wordt de Wet 

Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) 

verlengd met 4 jaar. Deze werknemers hoeven na het 

aflopen van de WW- of WGA-uitkering niet hun eigen 

vermogen of dat van hun partner ‘op te eten’. 

· Het kabinet investeert 40 miljoen euro per jaar extra 

persoonlijke begeleiding door het UWV van werkzoekenden 

in de WW. 
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5. De uitbreiding van verlofregelingen 
· Het huidige kraamverlof geeft partners na de bevalling 

het recht op 2 dagen verlof. Het verlof is op te nemen 

binnen 4 weken, waarbij werkgevers het volledige loon 

doorbetalen. Dit wordt per 1 januari 2019 verlengd naar 5 

dagen. 

· Daarbovenop krijgen partners aanvullend kraamverlof 

van 5 weken per 1 juli 2020. Dit verlof dient te worden 

opgenomen in het eerste half jaar na geboorte. Tijdens 

het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van 70% 

van het (maximum) dagloon. 

· Tevens wordt de huidige regeling voor adoptieverlof 

verruimd met 2 weken naar 6 weken. Deze uitbreiding 

geldt ook voor pleegouders. 
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Veranderingen voor uw business bespreken met onze consultants? 

Neem contact op!  

085-2735137 

info@synckcompany.nl

https://synckcompany.nl/wga-eigen-beheer
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