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een mooi woord: ‘zekerheid’. Met name als het ook nog sociaal 
is. Maar door allerlei beloftes, ingetrokken wetsvoorstellen, 
proefballonnen en mislukt polderoverleg is er de laatste tijd weinig 
zekerheid. Hoe moeten adviseurs omgaan met de wel geopperde 
maar nog niet ingevoerde wijzigingen? Dit artikel laat in ieder geval 
veel van de openstaande eindjes zien. en laten we hopen op snelle 
actie van de inmiddels nieuwe regering. 

De onzekere ToekoMsT 
Van sOciale zekerheid

en langere uitkeringen). Deze 
kosten komen via premies terug 
bij werkgevers; het advies van 
ZW- en WGA-eigenrisicodragen. 

hybride zW- en Wga-markt
Rond deze materie is na de komst 
van de Wet bezava (voluit: beper-
king ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid vangnetters) rust geko-
men. Werkgevers hebben te maken 
met de keuzemogelijkheid om eigen-
risicodrager te worden of juist niet 
(meer). De premies van UWV voor 
2018 laten ook een redelijk stabiel 
niveau zien. Wel geeft UWV aan dat 
naar verwachting zowel voor ZW (in 
meerdere mate) als voor WGA (in 
mindere mate) het aantal werkge-
vers dat eigenrisicodrager zal wor-
den zal stijgen. Werk aan de winkel 
dus voor de adviseurs.
 Daar staan enkele zaken tegen-
over: bijvoorbeeld de reparatierege-
ling WGA. Bij diverse adviseurs en 
diens klanten (bij benadering 400) 
is het adviestraject per 1 januari 
2017 misgegaan. Met als gevolg 
dat er werkgevers zijn die onvrij-
willig terug zijn gegaan naar UWV. 
Zij moeten dan drie jaar bij UWV 
blijven. De reparatieregeling geeft 
een eenmalige mogelijkheid om hier 
anders mee om te gaan, tot uiterlijk 
1 juli 2018. 

D
e keuzes die de rege-
ring heeft gemaakt 
wist ik nog niet op het 
moment van schrijven 
van het artikel, maar 
zijn extra toegevoegd, 

in de kaders met de titel ‘Regeerak-
koord’. 

De AOW-leeftijd is aan het stijgen 
en dit is tegen het zere been van 
menig partij of pensioenuitvoerder. 
Het bewijs dat deze stijging alleen 
maar verliezers kent, wordt gevoerd 
met cijfers over stijgende WIA-
instroom. Staatssecretaris Klijnsma 
heeft medio september 2017 de 
kritiek al de kop ingedrukt. Volgens 
haar is deze maatregel nu eenmaal 
noodzakelijk vanwege de ontgroe-
ning en vergrijzing en zijn oplos-
singen voor sectoren of bepaalde 
groepen mensen niet uit te voeren. 

Daarnaast is de (medische) oorzaak 
van WIA-instroom te divers, valt 
een definitie van een zwaar beroep 
niet te geven en leiden bepalingen 
in bepaalde sectoren tot minder ar-
beidsmobiliteit. En, de besparing op 
AOW is 12 miljard! Ondanks extra 
kosten voor ZW, WIA en WW te veel 
om te laten liggen.
Het probleem voor adviseurs Inko-
mensverzekeringen bevindt zich op 
twee fronten: 
1. De steeds hoger wordende AOW-

leeftijd moet wel sluitend op de 
inkomensverzekering gedekt 
worden. Want wat heeft een jon-
gere werknemer op dit moment 
aan een eindleeftijd van 67 jaar? 
Hierover is onlangs al een artikel 
in de Beursbengel verschenen. 

2. Het tweede punt is dat de stij-
gende WIA-instroom inderdaad 
wel zichtbaar is (meer personen 

stijgende 
Wa-in-
stroom door 
hogere leef-
tijden van de 
werknemers
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alleen  
bedrijfsarts 
mag deel-
herstel van 
zieke werk-
nemer  
vaststellen

 Wat verder openstaat is de reactie 
van verzekeraars: moet een werkge-
ver die wel of niet eigenrisicodrager 
is voor WGA dit nu verplicht ook 
worden voor ZW? En geldt dit voor 
alle werkgevers, of enkel voor de 
bestaande relaties? Of alleen voor 
grote werkgevers? Of ook voor klei-
ne? Dit is bij veel adviseurs nog een 
vraag. Daarnaast speelt de vraag of 
een advies rond eigenrisicodragen 
ZW wel een goed advies is. Je ver-
plicht de werkgever namelijk om 
iemand die ziek uit dienst is toch in 
het eigen bedrijf (waar hij uit dienst 
is gegaan) te re-integreren. Dit als 
uitkomst van de zinsnede in de ZW 
dat een werkgever die eigenrisico-
drager ZW is, zich dient te gedragen 
als werkgever van de ex-werknemer. 
 In een belangrijk rapport van 
diverse ministeries over de werking 
van de WIA is geopperd om de 
toerekening van WGA aan werkge-
vers terug te brengen van tien naar 
vijf jaar. In dit rapport zijn meer 
wijzigingen in de WIA voorgesteld 
om deze wet ‘meer activerend te 
krijgen’. Minister Asscher heeft niet 
gereageerd en laat dit over aan de 
nieuwe regering. 

Verzuim en arbOmarkt
Per 1 januari 2017 is de Arbowet 
aangescherpt. Met name het punt 
van het recht op second opinion 
roept vragen op. Dit recht heeft de 
zieke werknemer als hij of zij het 
niet eens is met het oordeel van de 
bedrijfsarts. Het inzetten van dit 
recht kost tijd en geld. De kosten 
zijn voor de werkgever, maar wie 
gaat de langere verzuimperiode 
betalen? Via de werkgever komt dit 
risico in de verzuimpremies terecht. 
 Een ander punt rond ziektever-
zuim is de discussie rond privacy. De 
Autoriteit Persoonsgegevens heeft 
bepaald dat alleen de bedrijfsarts 
deelherstel van een zieke werkne-
mer mag vaststellen. Dus als een zie-
ke werknemer in staat is om (tegen 
loonwaarde) arbeid te verrichten 
en dit ook doet, mag het verzuim-
percentage nog niet naar beneden. 
Want een bedrijfsarts moet hier 
eerst het eindoordeel over vellen. 
Gevolg: langer een hoger verzuim-
percentage, meer uitkering, hogere 
verzuimpremies. Onbedoeld, maar 
wel te voorzien. En een bedrijfsarts 
zit hier eerlijk gezegd niet op te 
wachten, die heeft het druk genoeg.

premiekOrtingen
De overheid is ook bezig om bin-
nen bepaalde groepen werknemers 

de arbeidsparticipatie te vergroten. 
Hier heeft de overheid instrumen-
ten voor. Onder andere ‘no risk’-
ZW en de premiekortingen. Deze 
laatsten gaan per 1 januari 2018 op 
de schop. Met de Wet tegemoetko-
ming loondomein is geregeld dat 
de premiekortingen een andere 
naam krijgen: loonkostenvoordeel 
(LKV). En dit loonkostenvoordeel 
kan alleen geactiveerd worden als 
er een doelgroepverklaring is. Deze 
verklaring is nieuw voor het in 
dienst nemen en houden van werk-
nemers vanuit WIA. Verder is de 
termijn waarbinnen aangevraagd 
moet worden heel kort: binnen drie 
maanden na begin van de dienstbe-
trekking moet deze verklaring zijn 
aangevraagd. Dit botst weer een 
beetje met het recht op privacy. Een 
werknemer hoeft de eerste twee 
maanden van de dienstbetrekking 
niet aan te geven of hij of zij onder 
de doelgroep valt. 
 Daarnaast gaat de manier van 
uitbetalen veranderen. Niet meer 
via de maandelijkse premie-af-
dracht, maar jaarlijks achteraf. Via 
een beschikking die de werkgever 
ontvangt, kan controleren en een 
volledige eenmalige uitbetaling. 
 Opnieuw – maar tijdelijk – inge-
voerd is een ouderenkorting, voor 
de duur van twee jaar. Vervallen is »

 regeerakkOOrd
Ten aanzien van de WGA: 
Tevens wordt de periode waarvoor premiedifferentia-
tie geldt in de WGA, verkort van tien jaar naar vijf jaar. 
Dit betekent voor alle werkgevers een aanzienlijke 
beperking van de periode waarover ze risico lopen in 
het geval een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Na 
de periode van premiedifferentiatie volgt een collec-
tieve, uniforme premieheffing. 
Aanvullend worden enkele maatregelen die zijn voor-
bereid naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Oplossin-
gen voor knelpunten op de arbeidsmarkt’, doorgezet. 
Dat betreft een wetswijziging om onzekerheid weg te 
nemen over het risico op loonsanctie, enerzijds bij het 
inzetten van re-integratie in het tweede spoor (voor 
werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn) 
en anderzijds via de mogelijkheid om als (publiek ver-
zekerde) werkgever een tussentijds oordeel te vragen 
over voorgenomen re-integratie-inspanningen. 
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een wet 
laten be-
staan zonder 
handhaving 
kan in ieder 
geval niet

een jongerenkorting. Alertheid is 
dus keer op keer geboden. 

lOOndOOrbetaling
Wellicht het belangrijkste onder-
werp voor de toekomst is de loon-
doorbetalingsplicht bij ziekte. Uit 
allerlei berichten is duidelijk dat 
er ‘iets’ staat te gebeuren. Maar op 
welke manier en voor welke werk-
gevers is onduidelijk. Geldt dit voor 
mkb-werkgevers? Alle werkgevers? 
Gaat de loondoorbetaling terug 
naar één jaar? Maar wat dan met 
het tweede jaar van ziekte? Of toch 
ook maar WIA weer terug naar een 
wachttijd van één jaar? 
 Allemaal vragen waar tijdens het 
schrijven van dit artikel (september 
2017) nog geen antwoord op is. De 
SER komt met een adviesrapport, 
maar tijdens de behandeling van de 
begroting SZW na Prinsjesdag 2017 
is aangegeven dat de kabinetsreac-
tie pas volgt in het tweede kwartaal 
van 2018. Of heeft het nieuwe kabi-
net allang een uitgewerkt plan?

zzp
Rond zzp’ers is ook het nodige te 
doen. De Wet deregulering beoorde-
ling arbeidsrelaties (Wet DBA) is in 
werking getreden, maar de handha-
ving is tot twee keer toe uitgesteld. 
De onduidelijkheid blijft daarmee 
echter bestaan: zijn de ingehuurde 
opdrachtnemers nu wel of geen 
werknemers van de opdrachtgever? 
Opdrachtgevers lopen geen risico 
en opdrachtnemers hebben minder 
werk. Er moet duidelijkheid komen. 
Maar is het de duidelijkheid waar 
iedereen op wacht? Want de Wet 

DBA kan weleens te goed werken en 
het voorkomen van schijnzelfstan-
digheid echt aan banden leggen. 
Een wet laten bestaan zonder hand-
having kan in ieder geval niet. 
 Verder wordt er veel gesproken 
over de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering voor zelfstandigen. Komt 
de WAZ of een andersoortige ver-
plichte regeling weer terug? Vindt 
er een uitruil plaats met de zelfstan-
digenafrek: alleen die ondernemers 
die een AOV hebben, mogen bij de 
belastingaangifte deze aftrek han-
teren? En hoe moet worden omge-
gaan met personen die dan wel een 
AOV willen, maar niet (medisch) 
acceptabel zijn? 

algemene VerOrdening 
gegeVensbescherming
Het laatste onderwerp dat boven 
de markt hangt is geen onzekerheid 
meer. De invulling van deze regeling 
echter wel. In mei 2018 gaat deze 
verordening in werking, met als ge-
volg dat veel partijen (werkgevers, 
adviseurs, verzekeraars, arbodien-
sten, re-integratiebedrijven) veel 
strikter willen, maar ook moeten, 
omgaan met de gegevens die zij 
namens anderen verwerken. Denk 
bijvoorbeeld aan de naverrekening: 
via welke systemen, met welke ge-
gevens? Zitten daar ‘gevoelige’ ge-

gevens bij, met kans op datalekken? 
De keten van informatieverzending 
en -verwerking zou weleens anders 
ingeregeld kunnen gaan worden. 
Werkgevers stellen nu al vragen 
over deze verordening en eisen een 
‘bewerkersovereenkomst’. Immers, 
zij zijn als werkgever verantwoor-
delijk voor de werknemersdata die 
naar diverse partijen gaan. 
 De markt gaat deze regeling im-
plementeren. Daar zal vast nog een 
lange tijd overheen gaan, maar er is 
geen weg terug. Met gevolgen voor 
het wel of niet verkrijgen van de 
(broodnodige?) informatie van de 
werknemers. Is deze informatie er 
niet, zullen verzekeraars geen risico 
lopen en minimaal een risico-opslag 
op de premies leggen.

turbulente tijd te 
VerWachten
Adviseurs van inkomensverzekerin-
gen kunnen hun borst natmaken. 
De komende periode zullen diverse 
knopen worden doorgehakt. Door 
de regeringswisseling is alles even 
op pauze gezet, maar dat zal naar 
mijn mening binnenkort verande-
ren. En dan is er (advies-)werk aan 
de winkel.  l

J. (Janthony) Wielink
De auteur is directeur van Enkwest 
Opleiding & Advies B.V. te Apeldoorn.

regeerakkOOrd
Om te bevorderen dat het mkb weer meer personeel 
in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de loon-
doorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 
25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Dit 
betekent een verlichting van de verplichting voor een 
groot deel van de Nederlandse bedrijven. De verant-
woordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal 
re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar 
UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in 
stand). De collectieve kosten van het tweede jaar wor-
den gedekt via een uniforme lastendekkende premie, 
te betalen door kleine werkgevers. 

regeerakkOOrd
Werken als zelfstandige:
Zzp’ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is wel 
belangrijk dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er 
niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. De Wet deregulering beoor-
deling arbeidsrelaties (DBA) heeft voor die laatste vraag geen helderheid 
geschapen, maar juist onrust gebracht, waardoor teveel echte zelfstandige 
ondernemers zijn geraakt. Met name aan de ‘onderkant’ van de arbeids-
markt is nog steeds sprake van schijnzelfstandigheid en concurrentie op ar-
beidsvoorwaarden. De Wet DBA wordt daarom vervangen. De nieuwe wet 
moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden 
dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstan-
digheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Bij de uitwerking van de 
wet zullen veldpartijen betrokken worden en zijn zowel de handhaafbaar-
heid als de eff ecten op de administratieve lasten van belang. 




