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A 

Arbeidsomstandigheden 
 

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet 
Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Werkgevers hebben tot 1 

juli 2018 gelegenheid gekregen om hun contract met de Arbodienst in overeenstemming met de 

wettelijke vereisten te brengen1. De wijzigingen gaan over: 

- De minimale eisen die aan het basiscontract worden gesteld;  
- Het open spreekuur van de bedrijfsarts;  
- De vrije toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer; 
- De adviesrol van de bedrijfsarts; 
- Het door de bedrijfsarts melden van beroepsziekten en de second opinion; 
- Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben; 
- De rol van de OR of Personeelsvertegenwoordiging wordt versterkt doordat er instemmingsrecht 

komt over de persoon en de positie van de preventiemedewerker;  
- Meer mogelijkheden voor toezicht en handhaving. 

 
Hoewel deze wijzigingen vooral de positie van de werknemer beogen te versterken, is de impact zo 

beperkt mogelijk gehouden. Zo zal de regie over het verzuim bij de werkgever blijven 

liggen. Werkgevers wordt geadviseerd om, naast de implementatie van de wettelijk verplichte 

onderdelen van het arbo-contract, ook aandacht te besteden aan andere aangewezen maatregelen. 

Zo kunnen via maatwerkafspraken preventie en de aanpak van verzuim zo optimaal mogelijk worden 

ingericht. De Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal op 

de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet toezicht houden en handhaven. 

Programma gevaarlijke stoffen 
De Inspectie SZW is een programma gestart over gevaarlijke stoffen. De inspectie zal daarbij speciaal 

kijken naar naleving door bedrijven van de regelgeving. Bij de door de Inspectie SZW te selecteren 

bedrijven zullen ook een aantal Brzo-bedrijven (bedrijven met relatief grote hoeveelheden 

gevaarlijke stoffen) zijn.  

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN vinden dat het beleid van de Inspectie SZW transparant moet 

zijn. De maatregelen moeten zoveel mogelijk in Europees verband worden genomen. 

                                                           
1 VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN en Oval organiseren voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp en 
hebben een brochure uitgegeven. https://www.mkb.nl/system/files_force/de-vernieuwde-
arbowet.pdf?download=1  

https://www.mkb.nl/system/files_force/de-vernieuwde-arbowet.pdf?download=1
https://www.mkb.nl/system/files_force/de-vernieuwde-arbowet.pdf?download=1
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Detachering vanuit de EU 
De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaalt 

welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op werknemers die vanuit andere lidstaten zijn 

gedetacheerd in Nederland. Met deze wet heeft Nederland de Europese Detacheringsrichtlijn (1996) 

en de bijbehorende Handhavingsrichtlijn (2014) geïmplementeerd.  

De WagwEU regelt dat werkgevers uit andere EU-lidstaten verplicht zijn om aan hun werknemers die 

tijdelijk in Nederland zijn gedetacheerd bepaalde minimum-arbeidsvoorwaarden toe te kennen. Deze 

arbeidsvoorwaarden worden ook wel de ‘harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden genoemd.  

Dit leidt ertoe dat cao-partijen, als sprake is van een cao in de sector waarvoor een algemeen 

verbindendverklaring van toepassing is, wordt gevraagd op de kortst mogelijke termijn in hun cao’s 

duidelijk te maken welke specifieke cao-bepalingen tot de harde kern behoren. Dit is met name van 

belang voor sectoren waarin meer dan incidenteel sprake is van tijdelijk gedetacheerde buitenlandse 

werknemers. Het is belangrijk dat de ‘harde kern’ duidelijk en goed leesbaar is. Een vertaling in het 

Engels, als de standaard wereldtaal, ligt daarbij voor de hand. Zo wordt de informatie voor 

buitenlandse werkgevers toegankelijk en daarmee worden de rechten en plichten voor werkgevers 

en werknemers duidelijk en transparant. 

Hoe u uw cao WagwEU-proof kunt maken wordt in een handreiking van de Stichting van de Arbeid 

nader toegelicht.2  

G 

 

Gelijke beloning m/v 
 

Update checklist 

In Stichting van de Arbeid-verband zal begin 2019 een actualisering van de checklist gelijke beloning 

worden gepubliceerd. De checklist beoogt een handvat te bieden om het uitgangspunt te realiseren 

dat arbeid van gelijke waarde gelijk beloond wordt. Die checklist is bedoeld als toetsinstrument voor 

cao-partijen op bedrijfstak- en ondernemingsniveau, werkgevers, personeelsfunctionarissen en leden 

van medezeggenschapsorganen als zij beloningssystemen opzetten, toepassen en evalueren. Zij 

kunnen met deze checklist nagaan of in hun cao en/of bedrijf of instelling ook in de praktijk sprake is 

van gelijke beloning voor gelijke arbeid of arbeid van (nagenoeg) gelijke waarde. Deze checklist is 

toegespitst op beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. 

Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid hebben in oktober 2001 voor het eerst de 

brochure Je verdiende loon! Checklist gelijke beloning mannen en vrouwen gepubliceerd. De checklist 

is daarna verscheidene malen geactualiseerd. De geactualiseerde versie zal wederom tot stand is 

komen in samenspraak met de College voor de Rechten van de Mens (CRM)3.   

                                                           
2 Zie www.stvda.nl bij publicaties 2018 of onder thema arbeidsvoorwaarden. 
3 Op 1 oktober 2012 is de Wet College voor de Rechten van de Mens in werking getreden. De Commissie 

Gelijke Behandeling is door middel van deze wet opgeheven en de taken van de Commissie zijn overgedragen 

http://www.stvda.nl/


 
De Stichting van de Arbeid zal met deze geactualiseerde checklist niet pretenderen alle ins and outs 

van het thema gelijke beloning voor gelijk(waardig) werk te behandelen. In de checklist worden in 

vogelvlucht de uiteenlopende elementen van beloningssystemen aangegeven waarin een 

ongerechtvaardigd indirect onderscheid verschuild kan gaan. Overigens betekent het vereiste van 

gelijke beloning niet dat geen verschil in beloning mag worden gemaakt. Het gaat erom verboden 

ongerechtvaardigd onderscheid uit te bannen.  

Initiatiefwetsvoorstel gelijke beloning 

In het voorjaar is door de Tweede Kamerfracties van de PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus een 

initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee de partijen de gelijke beloning tussen mannen en vrouwen 

sterker willen afdwingen door onder andere extra verplichtingen op te leggen aan bedrijven. Het 

wetsvoorstel is voor de zomer voorgelegd in een internetconsultatie. Daarop hebben AWVN, MKB-

Nederland en VNO-NCW gezamenlijk gereageerd, met als strekking dat werkgevers het belang van 

gelijke beloning van mannen en vrouwen onderstrepen en uitdragen, maar dat de beoogde wet geen 

oplossing is4. Het voorstel bevat bepalingen die overbodig zijn gezien de al bestaande wetgeving. 

Bovendien zal invoering van de wet tot extra administratieve verplichtingen voor bedrijven leiden die 

bureaucratisch en onuitvoerbaar zijn. Werkgevers willen met eerdergenoemde checklist en met 

andere initiatieven op het gebied van gelijke beloning de al ingezette trend van een afnemend 

beloningsverschil tussen mannen en vrouwen ondersteunen. De initiatiefnemers van het 

wetsvoorstel hebben verschillende reacties in de internconsultatie ontvangen en zullen nagaan of en 

hoe ze het voorstel gaan aanpassen voordat het ter discussie wordt voorgelegd in de Tweede Kamer.  

L 
Laagste loonschalen  

In 2013 is in het kader van de banenafspraak afgesproken in alle cao’s laagste loonschalen tussen de 

100% en 120% van het Wettelijk Minimumloon (WML) op te nemen, te beginnen bij 100% WML. Dit 

ten behoeve van de doelgroep voor de banenafspraak. De Stichting van de Arbeid heeft de sociale 

partners hiertoe opgeroepen5.  

Afgesproken is dat er nagegaan zou worden of er voldoende laagste loonschalen te beginnen bij 

100% WML zijn om deze afspraak waar te maken. Zo niet, dan zou aan cao-partijen gevraagd worden 

dit alsnog te doen.  

Het is van belang dat sociale partners aan de cao-tafels de landelijk gemaakte afspraken door 

vertalen naar passende cao-afspraken. Om dit te stimuleren hebben vakbonden en AWVN op 6 

oktober 2015 het zogenaamde protocol voor het doelgroepenakkoord voor het cao-overleg 

ondertekend, een concrete uitwerking van het sociaal akkoord6.  

                                                           
aan het College voor de Rechten van de Mens. Zie website van CRM over gelijke beloning: 

https://www.mensenrechten.nl/gelijkelonen  

4 Zie voor de reactie: https://www.vno-ncw.nl/brieven-en-commentaren/gelijke-beloning-van-vrouwen-en-
mannen en https://www.vno-ncw.nl/nieuws/wet-gelijke-beloning-goed-bedoeld-maar-bureaucratisch-
monstrum  
5 Zie: http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2014/20140221-inrichting-laagste-loonschalen-
arbeidsbeperking.aspx. 
6 Zie: https://www.awvn.nl/actueel/nieuws/vakbonden-en-werkgevers-eens-over-doelgroep-banen. 

https://www.mensenrechten.nl/gelijkelonen
https://www.vno-ncw.nl/brieven-en-commentaren/gelijke-beloning-van-vrouwen-en-mannen
https://www.vno-ncw.nl/brieven-en-commentaren/gelijke-beloning-van-vrouwen-en-mannen
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/wet-gelijke-beloning-goed-bedoeld-maar-bureaucratisch-monstrum
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/wet-gelijke-beloning-goed-bedoeld-maar-bureaucratisch-monstrum
http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2014/20140221-inrichting-laagste-loonschalen-arbeidsbeperking.aspx
http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2014/20140221-inrichting-laagste-loonschalen-arbeidsbeperking.aspx
https://www.awvn.nl/actueel/nieuws/vakbonden-en-werkgevers-eens-over-doelgroep-banen


 
In een brief van 3 februari 20147 heeft de staatssecretaris van SZW aangegeven dat ultimo 2015 in 

55% van de cao's een dergelijke loonschaal moet zijn opgenomen. Ultimo 2016 moet dit 85% van de 

cao's zijn en in 2017 moeten in alle cao's deze lage loonschalen zijn opgenomen.  

Wordt dit schema niet gehaald, dan treedt een wettelijke bepaling in werking die werkgevers de 

mogelijkheid geeft werknemers die aangewezen zijn op loonkostensubsidie op individuele basis aan 

te nemen op 100% van het wettelijk minimumloon. Daarbij is niets geregeld voor een eventuele 

doorgroei in salaris.  

Net als voor 2015 en 2016 heeft het ministerie van SZW voor 2017 alle cao’s onderzocht die op 31 

december van het jaar bij het ministerie zijn aangemeld. Dit betreft 169 bedrijfstak-cao’s en 518 

ondernemings-cao’s (in totaal 687 reguliere cao’s). Conclusie is dat de doelstelling van 100% nog 

zeker niet is gehaald. In totaal is in 49% van de cao’s (339 van de 687 onderzochte cao’s) een 

loonschaal op WML-niveau opgenomen. Deze 339 cao’s zijn van toepassing op 76% van het totaal 

aantal werknemers dat valt onder de 687 onderzochte cao’s. Ten opzichte van 2016 is slechts sprake 

van een lichte stijging. In 2016 was in 46% van de onderzochte cao’s (284 van de 622 cao’s) een 

loonschaal opgenomen op het WML-niveau.  

Sociale partners hebben aangegeven nog een laatste poging te willen doen om laagste loonschalen 

te realiseren. Concreet hebben zij voorgesteld om samen met de staatssecretaris van SZW in een 

brief een oproep te doen aan cao-partijen die nog niet hebben voorzien in laagste loonschalen. In 

deze brief die op 15 januari 2019 aan cao-partijen is verzonden wordt benadrukt dat deze lage 

loonschalen noodzakelijk zijn om werkgevers te stimuleren, door het wegnemen van financiële 

drempels, om mensen uit de doelgroep aan te nemen. Partijen hebben in de brief aan deze oproep  

wel een termijn verbonden. Dit houdt in dat de effecten op de cao’s over 2019 zullen worden 

gemonitord. Als uit het onderzoek dat is voorzien voorjaar 2020 blijkt dat niet in alle cao’s die sinds 

de gezamenlijke oproep zijn afgesloten laagste loonschalen zijn opgenomen, wordt de bepaling in de 

Participatiewet alsnog geactiveerd. 

Om dit voor te blijven is het derhalve van belang dat, voor zover dit nog niet gebeurd is, in cao’s 

afspraken worden gemaakt over de laagste loonschalen tussen 100% en 120% WML voor mensen uit 

de doelgroep, te beginnen op 100% WML.  

Loondoorbetaling bij ziekte  

Nieuwe wetgeving  
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind 2018 afspraken gemaakt met 

MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars over een pakket aan 

maatregelen rondom loondoorbetaling bij ziekte.  

Wettelijke maatregelen 

• Alle bedrijven in Nederland krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming van 

de overheid. De overheid trekt daarvoor jaarlijks 450 miljoen euro uit. Dat komt neer op ruim 

1000 euro per bedrijf per jaar. 

Het is de bedoeling dat compensatie uiteindelijk alleen gaat gelden voor mkb-bedrijven tot 

25 fte. Het is bij de Belastingdienst nu nog niet mogelijk om dat onderscheid te maken. Naar 

verwachting is dat per 2024 wel mogelijk. Dan geldt voor 25-min bedrijven een korting op de 

Aof-premie, afhankelijk van de loonsom.  

                                                           
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 801, nr. 23 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-23-n1.pdf


 
• Het medische advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets (re-integratieverslag). 

Dat betekent dat als de werkgever het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, hij/zij geen 

loonsanctie op medische gronden meer kan krijgen van het UWV.  

• Werkgevers krijgen meer grip op de re-integratie tweede spoor (buiten het eigen bedrijf), 

onder meer doordat ze op het advies van de bedrijfsarts hierover kunnen vertrouwen en de 

minister vanaf 2019 ruimte biedt voor experimenten die kunnen leiden tot meer re-

integratie bij een andere werkgever, bijvoorbeeld door het eerder inzetten van de no-

riskpolis. 

• Er wordt ingezet op meer transparantie bij het UWV. 

• De werknemer moet voortaan op vaste momenten zelf zijn visie op het re-integratietraject 

geven. 

 

Na behandeling in de Tweede Kamer treden de wettelijke maatregelen op 1 januari 2021 in werking. 

MKB Ontzorgverzekering 

Er komt een nieuwe, zogenoemde MKB Ontzorgverzekering:  

• Met deze verzekering is de loondoorbetaling afgedekt en nemen re-integratieprofessionals 

de regie en een groot deel van de re-integratie- en andere verplichtingen over van de 

werkgever (zowel in het eerste spoor – binnen het eigen bedrijf – als in het tweede spoor – 

buiten het eigen bedrijf). 

• De verzekering is Poortwachterproof. Dat wil zeggen: als de werkgever de adviezen van de 

professional overneemt, loopt hij geen risico meer op een loonsanctie. Een eventuele 

loonsanctie komt dan voor rekening van de verzekeraar. Hiermee wordt de 

verantwoordelijkheid neergelegd waar deze hoort: bij de deskundige professional in plaats 

van de werkgever die met langdurig verzuim te maken krijgt.  

• Langdurige ziektegevallen in het eigen bedrijf tellen beperkt mee in de hoogte van de 

premie.  

• De verzekering moet voldoen aan een minimum-standaard en transparant en herkenbaar 

zijn, zodat werkgevers polissen van verschillende aanbieders goed met elkaar kunnen 

vergelijken en de markt zijn werk kan doen. 

• De nieuwe verzekering is niet verplicht. Bedrijven die er geen gebruik van maken, profiteren 

wel gewoon van de wettelijke maatregelen, zoals de financiële compensatie. 

De MKB Ontzorgverzekering wordt aangeboden met ingang van 1 januari 2020. 

Bovenwettelijke afspraken 
Door de StvdA en het kabinet is in het kader van het Najaarsakkoord 2004, afgesproken dat de 

loondoorbetaling bij ziekte over de duur van twee jaar maximaal 170% bedraagt (wettelijk geldt een 

percentage van 70% van het loon op jaarbasis). Dit laat de mogelijkheid onverlet om aanvullende 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken ter stimulering van (versnelde) re-integratie en 

participatie-effecten. Bestaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen zullen waar nodig in deze lijn 

worden aangepast. Uit onderzoek van SZW blijkt evenwel dat in één op de vier onderzochte cao’s de 

loondoorbetaling boven de 170 procent ligt, zonder dat er voorwaarden zijn gesteld aan re-integratie 

en participatie-inspanningen. Deze afspraken zijn de facto strijdig met de gemaakte afspraken, 

verhogen de (loon)kosten bij ziekte meer dan noodzakelijk en doen afbreuk aan de lobby om de 

wettelijke verplichtingen neerwaarts bij te stellen 



 
Herijking van afspraken die de 170 procent overstijgen ligt dan ook voor de hand. Om een incentive 

in te bouwen in de eerste fase van verzuim, kunnen afspraken ook zo vorm krijgen dat de nu vaak 

gehanteerde 100 procent in het eerste jaar lager uitvalt. Daarbij is het wel zaak te voorkomen dat dit 

tot onnodig hoge extra administratieve lasten leidt.  

De Stichting van de Arbeid heeft onderzoek gedaan naar cao’s die niet aan deze afspraak zouden 

voldoen. Op basis van dit onderzoek concludeert de Stichting dat het merendeel van de cao-partijen 

voldoet aan de afspraak. In waarschijnlijk een beperkt aantal cao’s zijn echter nog afspraken 

overeengekomen die hiervan afwijken en waar bovenwettelijk aangevuld wordt zonder dat er 

afspraken ter stimulering van (versnelde) re-integratie tegenover staan. Bij brief van 4 september 

20178 heeft de Stichting van de Arbeid decentrale cao-partijen verzocht om na te gaan of de afspraak 

uit het Najaarsoverleg 2004 op juiste wijze is opgenomen in de cao en de cao- afspraak aan te passen 

indien deze niet voldoet. Deze oproep is nog steeds actueel. 

P 

Participatiewet   

 
Werkgevers in de marktsector streven er naar 100.000 banen beschikbaar te stellen aan groepen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Afgesproken is dat die banen in 2026 gerealiseerd zijn. Werkgevers 

in de overheidssector zullen 25.000 banen beschikbaar stellen. Voor het geval dit doel niet gehaald 

wordt, is de wettelijke mogelijkheid in het leven geroepen een verplicht quotum op bedrijfsniveau in 

te voeren.  

De resultaten van de drie-meting banenafspraak laten zien dat de werkgevers eind 2017 in totaal 

36.904 banen ten opzichte van de nulmeting hebben gerealiseerd voor mensen met een 

arbeidsbeperking. Met dit resultaat is voldaan aan de doelstelling dat werkgevers eind 2017 in totaal 

33.000 banen realiseren. Het gaat om 30.342 banen bij de sector markt en 6.471 banen bij de sector 

overheid. Werkgevers in de sector markt voldoen hiermee aan de doelstelling (23.000 banen), maar 

dit geldt niet voor de sector overheid (10.000 banen).  

Vanwege dit resultaat heeft het kabinet besloten tot activering van de quotumregeling voor de 

sector overheid. Het betreffende wetsvoorstel voorziet ook in een bepaling die het mogelijk maakt 

het quotum weer te deactiveren als blijkt dat de banenafspraak alsnog wordt gehaald. Ook is 

besloten om overheidswerkgevers de tijd te geven een inhaalslag te realiseren en de daadwerkelijke 

heffing één jaar uit te stellen. Tevens wordt geregeld dat de registratie in het doelgroepregister van 

mensen niet langer eindigt op 31 december van het tweede kalenderjaar, volgend op de datum 

waarop deze niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen, de zogenaamde de t+2 regel. Deze periode 

wordt verlengd. Hierdoor blijven de banen waarop de mensen uit de doelgroep werken langer 

meetellen voor de banenafspraak/quotumregeling. Aanvullend wordt door de overheidwerkgevers 

een plan van aanpak opgesteld en is afgesproken dat specifieke onderdelen in het veiligheidsdomein 

van de overheid worden uitgezonderd van de quotumregeling. Tot slot zal nader onderzoek 

plaatsvinden naar de regionale verschillen, de toereikendheid van de omvang van de doelgroep, en 

wordt in een breed onderzoek gemonitord hoe de quotumregeling uitpakt bij verschillende 

overheidssectoren. 

                                                           
8 https://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Nota/2010_2019/2017/20170904-bovenwettelijke-aanvullingen-
loondoorbetaling-ziekte.ashx  

https://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Nota/2010_2019/2017/20170904-bovenwettelijke-aanvullingen-loondoorbetaling-ziekte.ashx
https://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Nota/2010_2019/2017/20170904-bovenwettelijke-aanvullingen-loondoorbetaling-ziekte.ashx


 
In een motie heeft de Tweede Kamer gevraagd om het onderscheid tussen markt en overheid op te 

heffen zodat het meetellen van banen via inkoop mogelijk wordt en het er niet langer toe doet of 

een baan meetelt bij de overheid of de markt. De staatsecretaris heeft in een brief van 20 november 

2018 aangegeven via een breed offensief meer mensen met een beperking aan het werk te willen 

helpen. Specifiek wil zijn de volgende ijkpunten genoemd: 

• Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden; 
• (Meer) werken wordt aantrekkelijker; 
• Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden; 
• Duurzaam werk wordt gestimuleerd. 

Voor werkgevers zijn met name de maatregelen rond vereenvoudiging van belang. Het gaat concreet 

om de volgende maatregelen: 

• Vereenvoudigen van het systeem van loonkostensubsidie; 

• Ondersteunen op maat en een adequate inzet van de jobcoach; 

• Wegnemen van knelpunten met betrekking tot de no-riskpolis/ziekmelding; 

• Verkennen aanpassing financieringssystematiek loonkostensubsidie gemeenten. 

De gezamenlijke werkgeversorganisaties roepen hun leden op verder te werken aan het beschikbaar 

stellen van bedoelde arbeidsplaatsen. Werkgevers die dit nog niet hebben gedaan, worden 

opgeroepen dit onderwerp tijdens het komende arbeidsvoorwaardenoverleg te agenderen.  

Payrolling 
 

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bevat bepalingen met betrekking tot payrolling. Onder 

payrolling wordt de WAB verstaan: het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot 

stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een 

arbeidskracht ter beschikking stellen, om onder toezicht en leiding van die opdrachtgever arbeid te 

verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de 

opdrachtgever bevoegd is de arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen. 

Volgens het voorstel moeten werknemers die op payrollbasis werken, dezelfde arbeidsvoorwaarden 

krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen 

waar een eigen regeling voor geldt. De opdrachtgever moet de payrollwerkgever de benodigde 

gegevens met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden aanleveren. Hij is via de ketenaansprakelijkheid 

hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de payrollwerknemer voor niet-genoten loon. Het soepeler 

arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst wordt voor de payrollovereenkomst buiten 

toepassing verklaard. 

Perspectief op werk 
 

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland willen met het programma 

Perspectief op Werk zorgen dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 

gaan. Juist in tijden van arbeidsmarktkrapte zijn werkzoekenden, werkgevers en de samenleving daar 

bij gebaat. Het programma wordt gesteund door de VNG, G4 (vier grote steden), MBO-raad, UWV en 

de ministeries van SZW en OCW en richt zich op werklozen die zonder ondersteuning niet aan het 

werk komen. Het gaat om een regionale aanpak die uitgaat van publiek-private samenwerking tussen 



 
gemeenten, UWV, werkgevers, private intermediairs en mbo-instellingen. Werkgevers tonen zich 

bereid mensen die werkfit en gemotiveerd zijn aan te nemen. De kernelementen van de aanpak zijn: 

• Werklozen die werkfit en gemotiveerd zijn komen in een transparantbestand; 

• Er komt ondersteuning en bemiddeling om mensen naar een baan of leerbaan te 
begeleiden; 

• Er wordt nier meer uitgegaan van aparte doelgroepen; 

• De uitvoering vindt in de arbeidsmarktregio’s plaats, in een publiek-private samenwerking; 

• Bestaande instrumenten worden geharmoniseerd en vereenvoudigd, zoals 
loonkostensubsidie, loonwaardemeting, no-riskpolis en jobcoaching;  

• Administratieve processen worden sterk beperkt en de werkgeversdienstverlening wordt 
verbeterd door middel van onder andere een regionaal aanspreekpunt.  

 

Pensioen 
 

Toekomst pensioenstelsel  
Helaas is het niet gelukt om in 2018 afspraken te maken over de herziening van het pensioenstelsel. 

De afgelopen jaren is er intensief gesproken over aanpassingen om het stelsel toekomstbestendiger 

te maken. Belangrijke onderdelen waren het afschaffen van de doorsneesystematiek én het invoeren 

van een nieuwe premieovereenkomst (DC-regeling) met uitgebreide risicodeling. Daarnaast was het 

kabinet bereid om de verhoging van de AOW-leeftijd te vertragen, meer ruimte te bieden voor 

maatwerk om eerder te kunnen stoppen met werken en het voorkomen van onvoorwaardelijke 

kortingen in het huidige stelsel.  

 

Zonder pensioenakkoord is er geen centrale guidance over de aanpassing van het pensioenstelsel. 

Daarmee is het des te belangrijker om op sector- of ondernemingsniveau te kijken of de 

pensioenregeling en de -uitvoering nog aansluit bij de arbeidsvoorwaardelijke doelstellingen en de 

behoeften van deelnemers. Ook binnen het huidige palet is er al veel modernisering mogelijk. In 

2016 is de aantrekkelijkheid van premieovereenkomsten sterk verbeterd door de Wet verbeterde 

premieregelingen. Met deze wet is een belangrijk knelpunt weggenomen van lage rekenrente op de 

pensioendatum. Daarnaast zijn er nieuwe uitvoerders op de markt gekomen zoals Premie-

pensioeninstellingen en Algemeen pensioenfondsen. Dit heeft geleid tot innovaties in veel 

pensioenproducten.  

De tendens dat risico’s rond pensioenen meer verschuiven naar de deelnemers zal blijven bestaan. 

Dit ongeacht de vraag of er wel of geen nieuw pensioenakkoord komt. Om als werkgever de juiste 

keuze voor een type pensioenregeling te kunnen maken, kunt u alvast de risicobereidheid van uw 

medewerkers onderzoeken. Hiermee kunt u alvast werken aan draagvlak voor eventuele 

veranderingen.  

Voor werkgevers is kostenbeheersing een belangrijk aspect. In de afgelopen jaren hebben we gezien 

dat er vaak meerjarige premie-afspraken zijn gemaakt om stabiliteit te bieden (onder andere via 

‘CDC’-regelingen of premiedemping). Vrijwel al deze afspraken kennen een termijn van vijf jaar, en in 

veel gevallen moeten de afspraken in 2019 of 2020 worden herzien. Veel uitvoeringsovereenkomsten 

moeten worden verlengd of worden door de uitvoerder opgezegd. Vanwege de gedaalde rente 

speelt hier het risico van premieverhogingen. Daarom is het belangrijk om hier tijdig bij stil te staan, 

te onderzoeken wat mogelijke effecten in de sector of onderneming zijn, op welke wijze deze kunnen 

worden opgevangen en hoe dit van invloed is op de cao-ruimte in de komende jaren. Over twee jaar 



 
lopen ook veel VPL-overgangsregelingen af die in 2006 zijn overeengekomen. Het kan geen kwaad 

om alvast na te denken of dit gevolgen voor de onderneming of sector heeft en hoe de eventuele 

vrijval van premie kan worden ingezet.   

Benutten van bestaande keuzemogelijkheden  

De meeste pensioenregelingen kennen al diverse individuele keuzemogelijkheden, vooral rondom 

het pensioneren. Het gebruik ervan neemt toe maar de mogelijkheden zijn vaak nog onvoldoende 

bekend. De informatievoorziening kan vaak nog beter. Door de vele veranderingen en de oplopende 

AOW- en pensioenleeftijd zijn deelnemers in verwarring over hun pensioenleeftijd en -inkomen. In 

een aantal cao’s worden weer afspraken gemaakt om ouderen te ontzien (onder ander via een 

generatiepact). Nadeel is dat deze maatregelen zeer generiek en daarom ook duur zijn. Vaak werkt 

een individuele benadering beter. Fiscaal zijn er al mogelijkheden om werknemers 10 jaar voor hun 

AOW-leeftijd te ontzien via minder zwaar werk of minder uren. Eventueel kan een inkomensverlies 

opgevangen worden met gedeeltelijk vervroegen van pensioen. Ondernemingen waar werknemers 

de mogelijkheid krijgen om  individueel persoonlijk advies in te winnen (zgn. 

‘keukentafelgesprekken’) zijn hierover zeer positief. Werknemers met inzicht in de eigen financiële 

situatie en met mogelijkheden om in de laatste fase geleidelijk af te bouwen zijn tevredener en 

daarmee productiever.      

Pensioencommunicatie 

In 2019 zal de Wet pensioencommunicatie uit 2015 worden geëvalueerd. Bij de totstandkoming van 

deze wet is onder meer gekeken naar het opleggen van wettelijke communicatieverplichtingen aan 

de werkgever. Mede door een aanbeveling van de Stichting van de arbeid9 is de wetgever toen niet 

verder gegaan dan het opnemen van een verantwoordelijkheid voor de werkgever om hierover met 

de uitvoerder goede afspraken te maken. Uit diverse onderzoeken van onder andere ‘Wijzer in 

geldzaken’ blijkt dat werkgevers een zeer belangrijke rol hebben bij het pensioenbewustzijn van 

werknemers. Gemiddeld werken we één dag per week voor het inkomen voor later. Werknemers 

beseffen dit vaak niet, en weten ook niet dat de premie ook daadwerkelijk bestemd is voor hun eigen 

pensioen. Pensioenfondsen experimenteren met het laten zien van een persoonlijk 

pensioenvermogen zodat werknemers bewuster zijn van de grote waarde die pensioen heeft. 

Daarnaast werken veel uitvoerders inmiddels met geavanceerde webportals die werknemers een 

goed inzicht geven in de individuele pensioensituatie. Werkgevers kunnen werknemers verder 

ondersteunen, bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Ook met het beter 

informeren van nieuwe werknemers kan de waardering en daarmee het draagvlak onder deze 

belangrijke en dure arbeidsvoorwaarde toenemen.10   

Privacy 

Meldplicht datalekken 

Op 1 januari 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) een meldplicht ingesteld, waarbij 

organisaties bij ernstige datalekken verplicht zijn een datalek te melden bij de AP en ook melding te 

doen aan de personen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt wanneer er ongunstige gevolgen 

voor de persoonlijke levenssfeer zijn te verwachten. Niet-nakoming van deze verplichting kan leiden 

tot een forse boete en tot imagoschade. Het gaat dan per 25 mei 2018 om boetes tot maximaal 20 

miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet als een organisatie zich niet aan de nieuwe 

privacywetgeving houdt. 

                                                           
9 Stichting van de Arbeid, juli 2013: Aanbeveling pensioencommunicatie 
10 Stichting van de arbeid, november 2015: Werkgeverschecklist 'Wegwijs in het pensioen' 

https://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2013/20130704-pensioencommunicatie.aspx
https://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2015/20151009-wegwijs-pensioen.aspx


 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Sinds 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent voor werkgevers dat zij er meer dan ooit voor 

moeten waken dat de gegevens van hun werknemers, klanten en andere relaties veilig zijn en correct 

gebruikt worden. Daarbij moet telkens de vraag worden gesteld of de verwerking van de gegevens 

wel noodzakelijk is. Niet-correcte naleving van de wet- en regelgeving kan leiden tot onderzoek door 

de AP, negatieve berichtgeving en zeer forse boetes. Er gelden extra strenge eisen voor bedrijven die 

bijvoorbeeld op grote schaal persoonsgegevens verwerken – zeker wanneer dit bijzondere 

persoonsgegevens betreft (bijv. over gezondheid, ras, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid). 

Ook ten aanzien van zieke werknemers of bij de toepassing van alcohol-, drugs- en medicatiebeleid 

gelden er specifieke en hoge eisen aan de bescherming van de privacy en gegevens van werknemers. 

De medezeggenschap heeft in het kader van interne regels en de Wet op de ondernemingsraden een 

belangrijke rol op dit terrein.  
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Transitievergoeding 
 

Compensatie voor transitievergoeding bij beëindiging na langdurige ziekte en bij 

bedrijfsbeëindiging kleine werkgever 
In verschillende gevallen leidt het betalen van een transitievergoeding bij het einde van een 

dienstverband tot een onevenredig zware belasting voor werkgevers. Daarom heeft het kabinet het 

voornemen om werkgevers in verschillende omstandigheden de mogelijkheid te bieden compensatie 

te vragen voor de betaalde transitievergoeding. Reeds aangenomen is de wet die bepaalt dat 

werkgevers gecompenseerd worden voor de kosten van de transitievergoeding bij ontslag als een 

werknemer langdurig ziek is geweest. In combinatie met het wetsvoorstel voor de Wet Arbeidsmarkt 

in Balans (WAB), betekent dit dat de compensatiemogelijkheid na twee jaar ziekte van de werknemer 

ontstaat. Die compensatie zal door UWV verstrekt worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds 

(Awf), waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. Beoogde 

inwerkingtredingsdatum is 1 april 2020, waarbij de wet terugwerkende kracht zal hebben tot 1 juli 

2015. 

In de WAB is verder voorgesteld dat compensatie van de transitievergoeding ook mogelijk is bij 

bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte van een kleine werkgever (minder dan 25 

werknemers). De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze maatregel is eveneens 1 april 2020.  

 

Alternatief voor de transitievergoeding bij cao bij ontslag om bedrijfseconomische redenen 

Bij cao kan worden bepaald dat er geen transitievergoeding verschuldigd is indien de werknemer op 

grond van die cao recht heeft op voorzieningen die bestaan uit maatregelen om werkloosheid te 

voorkomen of in duur te beperken, of uit een redelijke financiële vergoeding. Een combinatie van 

beide is uiteraard ook mogelijk. De (gekapitaliseerde) waarde van dergelijke voorzieningen hoeft niet 

langer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou 

hebben gehad. Wel is de afwijkingsmogelijkheid beperkt tot ontslag om bedrijfseconomische 

redenen (de a-grond). Ingangsdatum is 1 januari 2020. Voor overige maatregelen uit de Wet 

Arbeidsmarkt in Balans, zie het aparte lemma over dit wetsvoorstel. 
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Wet arbeidsmarkt in balans  

 

Als de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt aangenomen treedt de wet per 1 januari 2020 in werking. 

Toch kan de WAB al wel een rol spelen bij cao-onderhandelingen in 2019. Onderstaande informatie is 

gebaseerd op het wetsvoorstel dat op 7 november 2018 bij de Tweede Kamer is ingediend. Hier 

wordt alleen ingegaan op die onderdelen uit de WAB die een rol kunnen spelen bij cao-

onderhandelingen. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de cao een belemmering kan 

zijn om gebruik te kunnen maken van wijzigingen die voor de werkgever gunstig zijn, als de cao ter 

zake een bepaling bevat. De verlenging van de maximale duur van de ketenbepaling van twee naar 

drie jaar bijvoorbeeld, zal geen effect hebben als in de cao staat dat de maximale duur van de keten 

twee jaar is. 

• De transitievergoeding is al verschuldigd bij een einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief 

van de werkgever, waaronder ook het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd, vanaf 

de eerste dag van het dienstverband. De hoogte wordt voor alle dienstjaren, ongeacht de leeftijd, 

1/3de maandsalaris per dienstjaar, onvolledige jaren naar rato.  

Voor de berekening van de onvolledige jaren wordt de formule:  

(in het jaar genoten bruto salaris / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12) 

• De maximale proeftijd voor vaste contracten wordt verlengd van twee maanden naar vijf 

maanden. Voor contracten langer dan twee jaar gaat de maximale proeftijd naar drie maanden; 

• De maximale duur van de ketenbepaling gaat van twee naar drie jaar; 

• De tussenpoos voor de samentelling van contracten voor bepaalde tijd kan bij cao worden verkort 

van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen 

maanden per jaar kan worden gedaan (dit was al mogelijk bij seizoensarbeid); 

• Oproepkrachten krijgen het recht een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van 

tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als 

het werk minder dan vier dagen tevoren wordt afgezegd of het tijdstip wordt gewijzigd. De 

termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag. 

De werkgever is verplicht de oproepkracht na 12 maanden een arbeidsovereenkomst aan te 

bieden voor het gemiddeld aantal uren in de voorgaande twaalf maanden. 

Wet minimumloon 
 

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig 

dienstverband wordt per 1 januari 2019: 

€ 1.615,80 per maand; 

€ 372,90 per week; 

€ 74,58 per dag. 

Compensatie in (betaalde) vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is vanaf 1 januari 2019 

alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld. In 2018 was afwijking bij ‘gewone’ 

schriftelijke overeenkomst nog mogelijk. Er is wel een aantal uitzonderingen: 

1. Het recht op minimumloon geldt per betalingsperiode. Krijgt een werknemer per maand betaald, 

dan is compensatie in vrije tijd voor overuren binnen de maand waarin de overuren zijn ontstaan nog 

steeds mogelijk. 



 
 2. Het recht op het minimumloon wordt bekeken over alle uren tezamen. Krijgt een werknemer 

meer betaald dan het minimumloon, dan is tijd voor tijd nog steeds mogelijk (of zelfs geen 

compensatie voor overwerk), mits de werknemer over alle uren tezamen ten minste het 

minimumloon ontvangt. 

Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar (was: 22 jaar) recht op het volledige wettelijke 

minimumloon. Het minimumjeugdloon gaat komend jaar omhoog voor werknemers van 20, 19 en 18 

jaar. Vanaf 1 juli hebben 20-jarigen recht op 80% van het wettelijk minimumloon (in 2018: 70%), 19-

jarigen krijgen 60% (was: 55%) en 18-jarigen 50% (was: 47,5%). De tegemoetkoming verhoging 

minimumjeugdloon (jeugd-LIV) compenseert werkgevers voor de gestegen loonkosten. 

Wet invoering extra geboorteverlof  
 

Door inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) wordt per 1 januari 2019 

het kraamverlof van twee dagen vervangen door een geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse 

arbeidsduur met loondoorbetaling. De week geboorteverlof met loondoorbetaling wordt geheel naar 

de wens van de werknemer vastgesteld. Anders dan bij het kraamverlof, is afwijking bij cao ten 

nadele van de werknemer niet mogelijk. Het verlof moet worden opgenomen binnen vier weken na 

de geboorte. 

Veel cao’s noemen de twee dagen kraamverlof en zullen niet per 1 januari 2019 op dit punt zijn 

aangepast. Er zou gecommuniceerd kunnen worden dat op grond van een wetswijziging de twee 

dagen kraamverlof zijn vervangen door vijf dagen geboorteverlof, op te nemen binnen vier weken na 

de geboorte. Bij de eerstvolgende mogelijkheid kan de cao dan worden aangepast op dit punt. 

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt per 1 januari 2019 verlengd, van vier naar zes 

weken. 

Aanvullend krijgen partners per 1 juli 2020 recht op vijf maal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te 

nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Het aanvullend verlof bestaat uit een 

uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon voor maximaal vijf weken. 

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of 

pleegzorgverlof. Per 1 januari 2019 kunnen werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en 

adoptieverlof. Het verlof gaat dan van 4 naar 6 weken. Dit verlof geldt voor beide ouders. Tijdens het 

pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het 

(maximum)dagloon. 
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Zorgverzekeringswet 
 

De inkomensafhankelijke premie die werkgevers betalen stijgt in 2019 van 6,90% naar 6,95%. Het 

maximumbedrag waarover de ZVW-premie wordt berekend zal in 2019 omhooggaan van € 54.614 

naar € 55.927. Hierdoor is opnieuw sprake van een duidelijke lastenverzwaring voor werkgevers. Ook 

de gemiddelde nominale premie ZVW zal in 2019 volgens het kabinet stijgen. Het verplicht eigen 

risico is voor 2019 bevroren op €385.  

Vanwege de jaarlijks stijgende zorgkosten wordt soms door werkgevers in de cao een (extra) 

financiële bijdrage aan werknemers voor de gestegen zorgpremie afgesproken. Daarnaast sluiten 



 
werkgevers vaak een collectief ziektekostencontract waarbij voor de deelnemers een korting wordt 

bedongen.   

Voor werkgevers die met een zorgverzekeraar collectiviteitsafspraken hebben gemaakt is van belang 

dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een set van inhoudelijke 

criteria voor collectiviteitsafspraken. De wens van de politiek is dat het totale polisaanbod van 

zorgverzekeraars transparanter en meer gestandaardiseerd wordt. Met een aangekondigde 

algemene maatregel van bestuur wordt het maximale kortingspercentage verlaagd van 10% naar 5%. 

Aanbieders van collectiviteiten zullen als deze aanpassing wordt ingevoerd lopende contracten per 

2020 moeten aanpassen naar een maximaal kortingspercentage van 5%. Bovendien zullen zij 

gezamenlijk meer moeten doen om de korting te legitimeren door zorginhoudelijke afspraken. 

Door de werkgeversorganisaties is het ministerie van VWS gewezen op het belang van het 

handhaven van zorgcollectiviteiten omdat die een bijdrage kunnen leveren aan preventie en 

maatwerkafspraken over een aanvullend zorgpakket met arbeidsgerelateerde zorg.  

In de VS zijn diverse initiatieven van werkgevers om de stap te maken naar digitaal ondersteund 

gezondheidsmanagement voor werkenden. Dat kan ook een onderscheidende voorwaarde zijn in 

deze verkrappende arbeidsmarkt. VNO-NCW neemt het initiatief om met een aantal grotere 

werkgevers dit samen op te pakken, en daarbij ook afspraken te maken met zorgverzekeraars en 

arbodiensten. De concurrentie op zorgcollectiviteiten kan zo ook verschuiven van prijs naar 

gezondheidsmanagement, waarbij werkgevers en zorgaanbieders met elkaar een motor kunnen 

worden in digitale zorginnovatie 

Mogelijkheden voor werkgevers om meer inhoud te geven aan de collectiviteitsafspraken:   

• Afspraken met zorgverzekeraars over zorgcollectiviteiten breder te maken dan alleen een 

financiële korting (collectiviteitskorting). 

• Afspraken te maken die bij kunnen dragen aan het voorkomen van ziekteverzuim en uitval 

(bijvoorbeeld op het vlak van preventie, digitaal ondersteund gezondheidsmanagement, 

zelfmanagent van chronisch zieken of het toegankelijk maken van arbeidsgerelateerde zorg).  

• Eventuele afspraken in de cao over financiële bijdragen kunnen worden gekoppeld aan 

deelname aan de ziektekostencollectiviteit en/of afname van een arbeidsgerelateerd 

ziektekostenpakket, zodat werkenden gestimuleerd worden hiervan gebruik te maken. 




