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Voorwoord
Beste NVIA-leden, 
   
Het was goed om vast te stellen dat ons webinar ‘Stand van zaken en voortgang MKB verzuim-
ontzorg-verzekering’ door veel inkomensprofessionals bekeken is. We hadden een aanzienlijk 
aantal deelnemers. Het webinar is terug te zien via deze link.   
  
De huidige keuzes van minister Koolmees om de MKB-werkgevers te ontzorgen per 2021 met 
de komst van de MKB ontzorgverzekering en de aanstaande korIng op de Aof-premie hebben 
helaas niet tot een meetbaar succes kunnen leiden. Dat Covid-19 de korte termijn aandacht 
vergde van iedereen speelde daarbij vast een rol. Kees Boer heei Ijdens het webinar aange-
toond dat het wel degelijk een succes is, kleine aanpassingen wenselijk zijn en het voor wat be-
trei kosten goed uit kan. 
  
Er is een groep klagende MKB-ers. Als je dat verder onderzoekt, dan blijkt een groot deel daar-
van zich ook niet adequaat te laten adviseren en/of door een verzuim-ontzorg-verzekering te 
laten ontzorgen. Natuurlijk wil je als MKB-er al die ellende van 2 jaar en 2e spoor en dergelijk 
niet; maar er zijn oplossingen voor. Oplossingen zijn inderdaad niet graIs en alleen roepen dat 
je het niet wilt, is niet de oplossing, want dan krijg je hem via een publieke premie net zo hard 
om je oren. 

De vraag is dan wel hoe het tweede jaar ingeregeld moet worden. Want linksom of rechtsom; 
deze kosten (zowel het loon als de re-integraIe in spoor 2) worden gemaakt. Of een collecIvi-
sering van het tweede jaar (via UWV?!) de oplossing is, is voor NVIA geen vraag.  Toch is er on-
der druk van de poliIek een kans dat het die kant op gaat, wellicht met een Ijdelijk karakter 
(wat wel enkele jaren kan duren). Want ook de WIA zal dan op termijn worden aangepast, met 
dan waarschijnlijk een start van de uitkering na één jaar ziekte.  
  
NVIA verwacht ook andere wijzigingen in de vorm van strenger keuren. Het fenomeen eigenri-
sicodragen - of in bredere zin opIng out het publieke stelsel - bliji wel bestaan. Er ontstaat 
juist meer adviesbehoeie om aanvullend op WIA tot verzekeringsdekkingen op werknemersni-
veau te komen.
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https://www.youtube.com/watch?v=va4SwAD4jF4
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Een ander knelpunt waar wij aandacht voor hebben is het vastlopen van het traject WIA keuringen. 
De wach\jden lopen te hard op met alle gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers een op-
lossing is nog niet in zicht.   

Ook de discussie rond het duiden van arbeidsrelaIe is actueel. NVIA vindt de ZZP-discussie een far-
ce want de discussie wordt verkeerd gevoerd. Natuurlijk willen ZZP-ers een uitkering als ze arbeids-
ongeschikt zijn of recht op een basisinkomen. Tot de ZZP-er begrijpt dat ze daarvoor wel een pro-
cent of 7 a 8 van hun inkomen moeten afstaan. Dan neemt het animo echt enorm af. De discussie 
gaat nu alleen over het inkomen en niet over de premie en dat is een manco. Nog een heikel punt 
is de WW duur verkorten naar één jaar. Dit onderwerp staat niet op zich, maar vormt een eenheid 
met plannen rond ‘leven lang leren’. Dit zal deze regeerperiode gevormd gaan worden, maar nog 
niet ingevoerd. De transiIevergoeding zal wel omgebouwd worden tot scholingspot; waar het van 
oorsprong ook voor bedoeld is. 
  
Een goed verstaander hoort veel zaken terug die in de adviezen van commissie Borstlap zijn ver-
woord (februari 2020). De grote twijfel en zorgen van NVIA zit in de rol van de uitvoeringsorganen, 
met name het UWV.  

Waar gewenst en nodig zal NVIA input leveren in de totstandkoming van de plannen. Want de advi-
seurs van Inkomensverzekeringen komen bij de klant en hebben prakIjkervaring en die delen we 
graag met de beleidsmakers. 

Wij zullen daar de komende Ijd veel aandacht aan de ontwikkelingen van deze onderwerpen be-
steden zowel via de nieuwsbrief, opiniestukken, Webinars en hopelijk na de zomer weer de ver-
trouwde netwerkbijeenkomsten.  
  
In deze nieuwsbrief gaat Arend Jansen verder door op zijn drieluik met als ontwerp: Loondoorbeta-
ling bij ziekte inkorten: briljant of dwaas? Allebei! 

Janthony Wielink gaat in op de gevolgen van de recente ontwikkelingen en de relaIe tot ons vak-
gebied. Op diverse onderwerpen zijn enkele interessante rapporten verschenen, maar het bliji 
wachten op een nieuwe regering, met daarbij een nieuwe visie op prevenIe, ziekte en arbeidson-
geschiktheid.
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Zijn verhaal krijgt extra kracht met de ontwikkelingen rondom arbeidsrecht en sociale zekerheid die 
weergegeven worden door Monique van de Graaf. 
  
Dankzij onze schrijvers een nieuwsbrief die de adviseur weer voorziet van inzichten die in de dage-
lijkse prakIjk van pas komen. Duidelijk is dat wij een dynamisch vak hebben waarbij actuele kwali-
taIeve informaIe de doorslag geei voor een professioneel advies! 
  
Veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, 
  
Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs 
  
Peter Abelskamp 
Voorziner NVIA 
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Arend Jansen

Deel drie van een drieluik
Loondoorbetaling bij ziekte inkorten: briljant 
of dwaas? Allebei!

Deel 3 gaat over één onderwerp: wat bete-
kenen de mogelijke veranderingen in de so-
ciale zekerheid voor de adviseur en hoe kan 
de adviseur hierop anIciperen? 

De sociale zekerheid in de toekomst 
In de voorgaande columns van dit drieluik 
heb ik de verwachIng uitgesproken dat de 
loondoorbetaling bij ziekte voor het MKB op 
korte termijn teruggaat naar 1 jaar. 

Op middellange termijn voorzie ik dat dit 
gaat gelden voor alle bedrijven maar dat de 
gehele sociale zekerheid – WW, ZW en WIA 
– een ander karakter gaat krijgen. Een kort-
durende uitkering, vermoedelijk hoger, en 
daarna een basisvoorziening voor diegenen 
die echt geen arbeidsmogelijkheden meer 
hebben. En verder focus op werk, werk en 
werk! 

Bij dit scenario – ik geef toe, enigszins specu-
laIef maar ik ben er van overtuigd dat dit de 
richIng wordt – hoort dat de keuzes over 
zekerheidsniveau maar ook loopbaanplan-
ning, om- en bijscholing,

re-integraIe – verschuiven van collecIef 
naar meer individueel. 
 
De adviseur 
Wat betekent dit voor de adviseur, over vijf 
tot Ien jaar en nu? 

In het kader van deze ontwikkeling onder-
scheid ik drie typen inkomensadviseurs: 

1. De adviseur die inkomensverzekeringen 
adviseert en zich niet of nauwelijks bezig 
houdt met het prevenIe- en begelei-
dingsstuk, hooguit in de vorm van een 
verzekeraarsofferte van een verzuimver-
zekering inclusief arbodienstverlening. 

2. De adviseur die de dienstverlening –  
arbodienstverlening, verzuimbegelei-
ding, prevenIe-acIviteiten, duurzame 
inzetbaarheid – als onderdeel van zijn 
meIer ziet en hier een acIeve rol in 
speelt. Hij voert het zelf uit en/of neemt 
de regie.
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3. De adviseur die de dienstverlening vooral 
richt op grote bedrijven en dan met name op 
gebied van WGA ERD. De afgelopen jaren zijn 
deze acIviteiten voor een groot deel gericht 
geweest op het verschuiven van WGA-lasten 
naar IVA-lasten zodat de werkgever deze uit-
keringen niet meer toegerekend kreeg. 

De toekomst van type 1, de adviseur die zich 
beperkt tot de verzekeringsproducten, wordt 
niet zo zeer beïnvloed door de individualise-
ring van de sociale zekerheid. Maar in alle 
eerlijkheid, ik schat de toekomst van deze 
adviseur sowieso niet rooskleurig in. Volgens 
mij zinen steeds kriIscher wordende onder-
nemers niet te wachten op verzekering ver-
kopers en is een vergelijkings- of veilingsite 
op gebied van bijvoorbeeld verzuimverzeke-
ringen gemakkelijker en goedkoper. 

Voor type 2 zie ik een gouden toekomst. 
Sterker, daar heb ik geen kristallen bol voor 
nodig. Dit zijn al de adviseurs die snel groeien 
en een echte meerwaarde voor hun klanten 
betekenen. Vaak zijn dit kantoren met verze-
keringen in volmacht die een eigen arbo-
dienst hebben, eigen casemanagers, snel 
kunnen schakelen en ook op gebied van pre-
venIe zich razendsnel ontwikkelen. De advi-
seur heei ook al regelmaIg contact met de 
werknemer en in de toekomst wordt dat 
steeds belangrijker. Kortom: deze adviseur 
heei een perfecte beginposiIe om uit een 
mogelijke transiIe van de sociale zekerheid 
als winnaar tevoorschijn te komen!

Type 3, de adviseur die zich vooral richt op 
grote bedrijven en WGA eigenrisicodragen, 
neemt deels dezelfde posiIe in als adviseur 
2 maar gaat het moeilijker krijgen. Vaak zijn 
dit grote makelaars, waarvan de organisaIes 
minder wendbaar zijn en heei de focus zich 
de afgelopen jaren voor het overgrote ge-
deelte gericht op de werkgever en is de 
werknemer slechts beperkt in beeld.  En het 
bekend worden bij de werknemer kan juist 
in de toekomst wel eens heel erg belangrijk 
worden! 

Dienstverlening voor werkgever èn werk-
nemer 
Ik ben er van overtuigd dat de adviseur die 
kwalitaIef hoogstaande dienstverlening 
combineert met goede financiële adviezen 
en vangnenen een prachIg toekomstper-
specIef heei. Die dienstverlening zal zich 
richten op de werkgever en via diezelfde 
werkgever ook op de werknemer.  

De toekomst begint vandaag 
Wat kan de adviseur hier vandaag mee?  
Allereerst de keuze maken of je deze weg 
wilt bewandelen. Ben je (of wil je) de advi-
seur die zich acIef bezighoudt met preven-
Ie, arbodienstverlening en duurzame inzet-
baarheid? Zo ja, dan is het een goed idee om 
nu al te beginnen via de werkgever in beeld 
te komen bij de werknemer. En met alle mo-
derne communicaIemiddelen hoei dat he-
lemaal geen grote investering te zijn!



8

NVIA Nieuwsbrief · Nummer 04 2021

In deze versie van Achtergrondnieuws ko-
men de volgende onderwerpen aan bod: 

1. Actualiteiten 
2. PrevenIe en arbo 
3. Loondoorbetaling bij ziekte 
4. ZW 
5. WIA 
6. Zelfstandigen en AOV 

Actualiteiten 

Opnieuw zijn er zijn niet heel veel actualitei-
ten te melden. Op diverse onderwerpen (zie 
hierna) zijn wel enkele interessante rappor-
ten verschenen, maar het bliji wachten op 
een nieuwe regering, met daarbij een nieu-
we visie op prevenIe, ziekte en arbeidson-
geschiktheid. De hamvraag bliji welke 
(hoofd?)rol de adviezen van de Commissie 
Borstlap van begin 2020 hierin gaat spelen. 
De meest voor de hand liggende is die van 
(in ieder geval een discussie over de) verkor-
Ing van de loondoorbetaling bij ziekte (van 
2 jaar naar 1 jaar), de basisregeling voor zelf-
standigen en in dat licht wellicht ook een ba-
sisregeling voor alle werkenden. Waarmee 
de WIA op de schop gaat. We moeten het 
afwachten. 

Preven;e en Arbo 

Op dit punt is geen nieuws te melden.  

Loon bij ziekte 

Over het onderwerp ‘verkorIng van de 
loondoorbetaling bij ziekte’ of het volhou-
den  om in te zenen op de MKB-verzuimont-
zorgverzekering heei NVIA in de afgelopen 
maand een interessant webinar gehouden. 
Met deskundige sprekers uit het veld is de 
aanwezige deelnemer meegenomen in de 
stand van zaken en de weg daar naar toe. 
Wilt u dit terugkijken, dan trei u hier een 
link aan. 

Minister Koolmees heei op 20 april 2021 
een brief geschreven aan de Kamer om hen 
bij te praten over de stand van zaken. De 
Minister bliji vol inzenen op de MKB ver-
zuimontzorgverzekering. In samenspraak 
met verzekeraars en adviseurs (u dus!) zal er 
meer aandacht voor deze verzekeringsvorm 
gevraagd gaan worden. Voor de rest gaat 
deze brief over verbetering van het poort-
wachtersproces; althans onderzoek naar po-
gingen daartoe.

Achtergrondnieuws
Janthony Wielink

https://www.youtube.com/watch?v=va4SwAD4jF4
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Als laatste moet gemeld worden dat er een 
nieuw Addendum is verschenen rond de 
Werkwijzer Poortwachter in verband met 
Corona. Enkele details zijn daarin veranderd.  

ZW 

Private uitvoerders van de ZW hebben aan 
de bel getrokken voor de schade die ont-
staat omdat UWV niet aan keuringen toe 
komt. Het gaat hierbij met name over de 
keuringen van de ZW’er na één jaar ziekte; 
de eerstejaars ZW beoordeling.  Door het 
achterblijven hiervan, blijven de betrokke-
nen ten onrechte langer in de ZW, met daar-
bij financiële schade voor de werkgevers als 
gevolg.  

Het keuringsprobleem van UWV speelt ech-
ter niet alleen bij ZW. Onder het kopje WIA 
komen we daar ook nog op terug.   

WIA 

Rondom de WIA valt er op twee punten wat 
te melden. Allereerst de problemaIek rond 
de toegang tot de WIA. Het gaat hierbij om 
het keuringstraject. Er is een artsenpro-
bleem bij UWV, waardoor er geen Ijdige of 
zorgvuldige WIA-claimbeoordeling kan wor-
den gedaan.  De minister heei een plan van 
aanpak opgesteld (brief van 9 april 2021) 
waarbij helder is dat het aantal UWV-verze-
keringsartsen niet zal groeien. Er moet dus 
op een andere manier met de problemaIek

worden omgegaan. De weg die gekozen 
wordt is die van het inrichten van teams, 
waarin de arts wel een rol heei, maar als 
onderdeel van het grotere geheel. Er zal dus 
ook sociaal-medische werk door anderen 
binnen het team worden gedaan; allemaal 
onder supervisie van de verzekeringsarts. 
Ofwel: taakdelegaIe.  Onze vraag is of dit 
gaat werken, want een verzekeringsarts zal 
ineens een team moeten aansturen.  Naast 
het inhoudelijke werk zijn dit management-
taken waar ze meestal niet voor opgeleid zijn 
en/of affiniteit mee hebben.  Het lijkt een 
noodgreep waar zowel zij als de markt op 
termijn niet gelukkig van gaan worden.  

Tevens wordt in de huidige voorraad van 
herbeoordelingen acIe ondernomen. Het is 
de bedoeling om niet specifiek naar het 
Ijdsverloop van een dossier te kijken (bijv. 
na zoveel jaar een keuring), maar naar de 
inhoud. Deze inhoud is opgebouwd door het 
goed monitoren van de betrokkene en op 
deze wijze een logisch moment van beoor-
delen te laten plaatsvinden. Wanneer er 
aanleiding is, plant het UWV een herbeoor-
deling. We zullen het zien….. Gelukkig bliji 
de weg voor betrokkenen (werknemer, 
werkgever en verzekeraar) om een herbe-
oordeling aan te vragen wel open. Waarbij 
wel een extra hobbel genomen moet gaan 
worden, namelijk een schriielijke moIve-
ring van het waarom van de herbeoordeling 
(op dat moment). 
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Een ander belangrijk gegeven rond WIA is 
het verschijnen van een rapport over de be-
leving van de betrokkenen in de hybride ZW 
en WGA-markt. Door de hybride markt zijn 
er diverse uitvoerders, met allemaal een in-
vulling van hun taken. Denk aan de ZW-uit-
voerders, de werkgevers zelf, of de verzeke-
raars (met hun re-integraIebedrijven).  

Minister Koolmees is de hybride markt in 
kaart aan het brengen en dit rapport is het 
tweede rapport hierover. De eerste ging over 
wat verzekeraars doen aan re-integraIe, en 
dit rapport gaat over de beleving van de 
klant.  Simpel gezegd; maakt het voor de be-
trokkene uit of hij/zij gebeld en begeleid 
wordt door UWV of door een verzekeraar?   

Echt in het oog springende verschillen en 
daarmee conclusies zijn er niet. En dat is 
wellicht wel de belangrijkste conclusie. Want 
ooit was de bedoeling van het hybride sys-
teem om via marktwerking (concurrenIe op 
de re-integraIe) te komen tot minder scha-
delast. Dit doel lijkt na al die jaren niet be-
reikt te worden. Dit zou kunnen inhouden 
dat op termijn de keuze gemaakt gaat wor-
den om het hele hybride systeem (en daar-
mee het eigenrisicodragen ZW en WGA) 
overboord te gooien. Zover is het echter nog 
lang niet. 

Zelfstandigen en AOV 

Het op de voet volgen van de ontwikkelin-
gen rond AOV heei dit keer niets opgele-
verd. Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
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Niet-meewerken aan 
re-integra;e:  
ontbinding arbeids-
overeenkomst  
Een werknemer mag niet zonder meer een 
advies van de bedrijfsarts om het werk te 
herva\ng in de wind slaan. Als hij dat wel 
doet dan is de werkgever gerechIgd om na 
voorafgaande schriielijke waarschuwing het 
loon stop te zenen wegens het niet mee-
werken aan de re-integraIe. Indien de 
werknemer het niet eens is met het advies 
van de bedrijfsarts dan kan hij ofwel een se-
cond opinion aanvragen bij een andere door 
de werkgever gecontracteerde  bedrijfsarts 
of hij kan naar het UWV stappen om een 
deskundigenoordeel aan te vragen. Indien 
het oordeel van de eerste bedrijfsarts over-
eind bliji, dan heei werknemer geen recht 
op loon zolang hij niet hervat. Bliji hervat-
Ing vervolgens nog steeds uit kan werkgever 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
verzoeken op grond van verwijtbaar hande-
len of nalaten (arIkel 7:669 lid 3 sub e BW).

In hoger beroep bekrachIgt het Hof de be-
schikking van de kantonrechter waarin de 
arbeidsovereenkomst op de e-grond werd 
ontbonden. Het gerechtshof oordeelt dat de 
werknemer ernsIg tekort is geschoten in de 
nakoming van zijn arbeidsverplichIng omdat 
hij, hoewel hij had kunnen werken, dat niet 
heei gedaan. Dat hij ook na de loonstop 
niet is komen werken, rekent het hof hem 
zwaar aan. De vordering tot het doorbetalen 
van zijn loon is dan ook terecht afgewezen, 
omdat het niet verrichten van arbeid op 
grond van de arIkelen 7:629 BW en 7:628 
BW voor zijn rekening komt. Ook de vorde-
ring tot het betalen van een transiIevergoe-
ding is terecht afgewezen, omdat de ontbin-
ding van de arbeidsovereenkomst het gevolg 
is van ernsIg verwijtbaar handelen of nala-
ten van werknemer in de zin van arIkel 
7:673 lid 7, aanhef en sub c BW. 

Vindplaats: gerechtshof Arnhem-Leeuwar-
den 29 maart 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:2965

Ontwikkelingen rondom arbeidsrecht en 
sociale zekerheid

Monique van de Graaf
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http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:2965
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een Ik op de vingers. Bij de non-acIefstel-
ling en het onderzoek was de werkneemster 
overvallen en waren onder andere de begin-
selen van hoor en wederhoor niet in acht 
genomen. Dat leidde zelfs nog tot een billijke 
vergoeding. 

Vindplaats: Gerechtshof Amsterdam 12 ja-
nuari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:27 

Geen inhaalmogelijk-
heid niet-gewerkte 
uren onder NOW 

Minister Koolmees van SZW heei in reacIe 
op Kamervragen van Gijs van Dijk van de 
PvdA over “door NOW graIs overwerken’ 
geantwoord dat een werkgever in principe 
de werknemer niet kan verplichten niet-ge-
werkte uren in een andere maand in te ha-
len. De werkgever heei een loondoorbeta-
lingsverplichIng, ook als de arbeid geheel of 
gedeeltelijk niet is verricht. Dat betekent dat 
de werkgever in principe de werknemer niet 
kan verplichten niet-gewerkte uren in een 
andere maand in te halen. Dat Ijdens de 
sluiIng van het bedrijf de werknemers wel 
beschikbaar waren voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden, maar niet konden wer-
ken door de coronamaatregelen, is een risi-
co dat voor rekening van de werkgever 
komt. 

Het is aan cao-parIjen, of werkgevers en 
werknemers samen om af te spreken hoe

eerder gemaakte afspraken zich verhouden 
tot de corona-crisis, bijvoorbeeld in het ge-
val van een jaarurennorm. Eerder is er in een 
bestuurlijk overleg met de sociale partners 
aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Als 
parIjen er niet uitkomen, of als buiten de 
gemaakte afspraken om nietgewerkte uren 
moeten worden ingehaald, kunnen parIjen 
dit aan de rechter voorleggen. 

Vindplaats: Kamervragen over door NOW 
graOs overwerken 

Zoekalgoritmes van va-
caturesites soms voor-
ingenomen 

 

In opdracht van het College voor de Rechten 
van de Mens heei de Utrecht Data School 
(UDS) onderzoek uitgevoerd naar zoekalgo-
ritmes van vacaturesites. Hieruit blijkt dat 
deze er niet alIjd in slagen genderneutraal 
te zoeken. Zo kan het gebeuren dat een 
werkzoekende na het inIkken van een zoek-
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term als ‘lerares’ minder vacatures te zien 
krijgt dan bij de zoekterm ‘leraar’ of 
‘docent’. Aan de andere kant kunnen zoekal-
goritmes juist ook vooringenomenheid te-
gengaan.  

Een zoekopdracht kan nadelig uitpakken als 
een werkzoekende zoektermen gebruikt die 
niet genderneutraal zijn, zoals ‘lerares’ of 
‘Immerman’. Bepaalde beroepen kunnen 
vanwege heersende genderstereotypen als 
typisch mannelijk of vrouwelijk worden ge-
zien, zowel door werkgevers, soiwareont-
wikkelaars als werkzoekenden. Deze maat-
schappelijke vooringenomenheid kan van 
invloed zijn bij het gebruik van algoritmische 
zoekfuncIes op vacaturesites. 

Het viel de onderzoekers ook op dat het 
taalgebruik in sommige vacatures nadrukke-
lijk is gericht op één geslacht, bijvoorbeeld 
vacatures voor secretaresses die gericht zijn 
op vrouwen. Opvallend was ook dat soms bij 
gebruik van een “typisch vrouwelijke” func-
IeItel als zoekterm, de sites lager betaalde 
funcIes toonden. Zo zochten de onderzoe-
kers op één site met de zoekterm ‘lerares’ en 
liet de website vervolgens een funcIe voor 
‘onderwijsassistent’ zien, terwijl die vacature 
na het invoeren van de zoekterm ‘leraar’ 
niet naar boven kwam. 

DiscriminaIe op vacaturesites kan op ver-
schillende manieren voorkomen. Zo toonde 
recent onderzoek in opdracht van de Inspec-
Ie SZW aan hoe makkelijk discriminerende 
vacatureteksten op vacaturesites geplaatst 
kunnen worden en dat sommige vacature-

sites de mogelijkheid bieden om kandidaten 
te filteren op basis van geslacht, naIonali-
teit, leeiijd of maximale werkervaring. 

Vindplaats: onderzoek algoritmes op vacatu-
resites 

Werknemers posi;ef 
over bedrijfsarts 

 

Ruim drie op de vier werknemers zijn (zeer) 
tevreden over het contact met de bedrijfs-
arts. Vooral de vriendelijkheid, het nakomen 
van afspraken, de Ijd die beschikbaar was 
en de omgang met vertrouwelijke gegevens 
worden hoog gewaardeerd. Dit blijkt uit on-
derzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos 
in opdracht van OVAL. In december vroegen 
zij ruim 1.100 werknemers naar de ervarin-
gen na een verzuimmelding met een arbo-
dienst. Verschillende aspecten kwamen aan 
bod, zoals het contact met de bedrijfsarts, 
de manier van werken en de omgang met 
vertrouwelijke informaIe.
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Uit het onderzoek blijkt dat 79% van de 
werknemers (zeer) tevreden is over de be-
drijfsarts en dat 7% ontevreden is. Verbete-
ring zit voor de respondenten in de bereik-
baarheid, beter luisteren en consistenIe in 
adviezen of planning. 

Over de afgelopen jaren zijn geïnterviewde 
werkenden tevreden over de toegankelijk-
heid van de bedrijfsarts en de manier waar-
op met vertrouwelijke informaIe wordt om-
gegaan. Ook nu de manier van werken door 
corona zo is veranderd. Het contact tussen 
werknemer en arbodienst vindt sinds 2020 
veel vaker dan voorheen op afstand plaats. 
Drie van de vier werknemers hebben online 
of telefonisch contact met de bedrijfsarts. Zij 
waarderen dat contact opvallend posiIef; 
65% als hetzelfde en 20% zelfs beter dan live 
contact. De verwachIng is dat online en te-
lefonisch contact met de bedrijfsarts ook na 
corona bliji. In de toekomst wil 30% wel 
weer graag een persoonlijk gesprek thuis of 
op locaIe met de bedrijfsarts. De voorkeur 
voor live contact hangt ook af van de aard 
van het gesprek en de klachten. Vooral men-
sen die met psychische klachten verzuimen, 
geven vaker de voorkeur aan live contact 
blijkt uit het onderzoek. 

De algemene tevredenheid over bedrijfsart-
sen is overigens al jaren stabiel.  

Vindplaats: cliënSevredenheidsonderzoek 
Arbodiensten 
jaarrapport cliënSevredenheidsonderzoek 
Arbodiensten 

Concept subsidie- 
regeling STAP-budget 
Minister Koolmees van SZW heei de Twee-
de Kamer de concept-subsidieregeling STAP-
budget gestuurd. Hiermee komt vanaf 2022 
voor iedereen die een band heei met de 
Nederlandse arbeidsmarkt een individueel 
ontwikkel-budget binnen handbereik. 

Het STAP-budget moet vanaf 2022 de fiscale 
airek van scholingsuitgaven vervangen. Met 
het STAP-budget wordt iedereen, die 18 jaar 
of ouder is, met een band met de Neder-
landse arbeidsmarkt in staat gesteld om 
scholing in te zenen voor de eigen ontwikke-
ling en duurzame inzetbaarheid. De ontwik-
keling van een publiek leer- en ontwikkel-
budget biedt mogelijkheden om een toe-
komstbestendige regeling neer te zenen, 
waarmee kan worden ingespeeld op ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt. Het STAP-bud-
get kan door het individu worden aange-
vraagd voor het financieren van een scho-
lingsacIviteit die hij of zij wil volgen. Het 
budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar.  

Anders dan bij de huidige fiscale scholingsaf-
trek is de eigen bijdrage niet ayankelijk van 
het inkomen van het individu, maar van de 
kosten van de scholingsacIviteit. Alleen 
wanneer de kosten van de scholingsacIviteit 
uitkomen boven het gestelde maximum, is 
er sprake van een eigen bijdrage. Met de 
nieuwe uitgavenregeling wordt een bedrag 
van € 218 miljoen beschikbaar gesteld voor
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STAP-budgenen. De verwachIng is dat 
hiermee op jaarbasis 200.000 tot 300.000 
personen met behulp va een STAP-budget 
een scholingsacIviteit kunnen volgen. 
De scholingsacIviteiten die voor subsidië-
ring in aanmerking komen, worden opge-
nomen in een scholingsregister. DUO zal als 
uitvoerder en technisch beheerder van het 
scholingsregister optreden. UWV zal de sub-
sidieregeling uitvoeren en ontwikkelt daar-
voor een STAP-portaal. 
Via dit portaal kan het STAP-budget eenvou-
dig en digitaal worden aangevraagd. 

Vindplaats: kamerbrief concept studierege-
ling STAP budget 
subsidieregeling STAP-budget 

Interessant is ook: Quickscan duurzame in-
zetbaarheid en leven lang ontwikkelen 

Uitspraak no-riskpolis 

 

In deze aan het gerechtshof Arnhem-Leeu-
warden voorgelegde zaak was er discussie 
over de toepasselijkheid van de no-riskpolis 
en de toerekening van de ZW-uitkeringen in 
het kader van de premiebeschikking Werk-

herva\ngskas. Het ging om een uitzendbu-
reau aan de ene kant en de inspecteur van 
de BelasIngdienst aan de andere kant. Een 
werknemer was na de afwijzing van zijn 
WIA-aanvraag twee keer bij het uitzendbu-
reau in dienst getreden. 

ParIjen verschillen van mening over de 
vraag of de ZW-uitkeringen aan de werkne-
mer moeten worden toegerekend aan de 
werkgever, als bedoeld in arIkel 2.13 lid 2 
en 5 Besluit Wfsv. Ingevolge arIkel 2.5 lid 1 
onderdeel i Besluit Wfsv zijn dat de lasten 
van ziekengeld als bedoeld in arIkel 117b lid 
1 onderdeel b Wfsv. De Inspecteur verdedigt 
dat de uitkeringen aan de werknemer berus-
ten op arIkel 29 lid 2 onderdeel b, juncto 
arIkel 46 van de ZW (ziek uit dienst), zodat 
zij aan belanghebbende worden toegere-
kend. Belanghebbende verdedigt dat deze 
uitkeringen berusten op arIkel 29, tweede 
lid, onderdeel g, juncto arIkel 29b van de 
ZW en dus niet worden toegerekend. 

Voor toepassing van arIkel 29b lid 1 onder-
deel b ZW (hierna: de no-riskbepaling) geldt 
een aantal voorwaarden. ParIjen verschillen 
slechts van mening over de vraag of de 
werknemer  voldeed aan de voorwaarde dat 
hij binnen vijf jaar na de datum van weige-
ring van een WIA-uitkering in dienstbetrek-
king werkzaamheden is gaan verrichten bij 
een werkgever (hierna: de eerste vijzaars-
termijn). Als aan die voorwaarde is voldaan, 
geldt het recht op ziekengeld over perioden 
van ongeschiktheid tot werken wegens ziek-
te die zijn aangevangen in de vijf jaren na 
aanvang van de dienstbetrekking (hierna: de 
tweede vijzaarstermijn).
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De datum van weigering van de WIA-uitke-
ring is 21 april 2011. Dat betekent dat de 
laatste dag van de eerste vijzaarstermijn 21 
april 2016 is. 

De Inspecteur betwist niet dat de eerste 
dienstbetrekking op 15 juli 2013 binnen de 
eerste vijzaarstermijn is aangegaan en dat 
de werknemer voor de eerste ziekteperiode 
daarom recht had op ziekengeld op de voet 
van de no-riskbepaling. De Inspecteur be-
toogt dat de no-riskbepaling echter niet van 
toepassing was op de tweede ziekteperiode, 
omdat die ziekteperiode is aangevangen na-
dat de werknemer met het uitzendbureau 
op 6 juni 2016, dus buiten de eerste vijf-
jaarstermijn, een nieuwe dienstrekking is 
aangegaan. Om die reden was bij aanvang 
van de tweede ziekteperiode niet meer aan 
alle voorwaarden voor toepassing van de 
no-riskbepaling voldaan, aldus de Inspec-
teur. 

Nu de werknemer op 15 juli 2013 binnen de 
eerste vijzaarstermijn bij belanghebbende in 
dienst is getreden, was vanaf dat moment 
aan alle voorwaarden voor toepassing van 
de no-riskbepaling voldaan. Uit de tekst van 
de no-riskbepaling of de toelichIng daarop 
kan niet worden afgeleid dat dat recht defi-
niIef teniet is gegaan enkel doordat de 
werknemer wegens ziekte Ijdelijk uit dienst 
ging bij belanghebbende. De werknemer 
was immers ook gedurende de tweede 
dienstbetrekking een werknemer die binnen 
de eerste vijzaarstermijn in dienstbetrekking  
werkzaamheden was gaan verrichten bij een

werkgever en waarvan niet in geschil is dat 
aan de overige voorwaarden voor toepas-
sing van de no-riskbepaling nog steeds was 
voldaan. De werknemer is na zijn ziekte op-
nieuw in dienst getreden bij dezelfde werk-
gever en heei tussendoor geen werkzaam-
heden voor een andere werkgever verricht. 
De tweede ziekteperiode, die aanving op 6 
oktober 2016, ving bovendien aan binnen de 
tweede vijzaarstermijn, die immers 15 juli 
2018 als laatste dag had. Kortom de toere-
kening van de ZW-uitkering in het kader van 
de premiebeschikking Whk had ten onrechte 
plaats gevonden.  

Vindplaats: Gerechtshof Arnhem-Leeuwar-
den 23 maart 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:2876 

Ombuigings- en  
intensiveringslijst  
Belas;ngdienst en impact 
sociale zekerheid 

De BelasIngdienst heei inmiddels een om-
buigings- en intensiveringslijst gepubliceerd 
met daarin een aantal huiveringwekkende 
voorstellen waar het gaat om de a{reuk van 
de sociale zekerheid. Van belang in dit ver-
band zijn met name de bladzijde 69 en vol-
gende, de nummers 25 en volgende. Hier-
onder een korte opsomming van wat voor-
stellen:
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Afschaffing tegemoetkoming arbeidsonge-
schikten. (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikten 
komen in aanmerking voor een tegemoet-
koming van circa 183 euro neno per jaar,  als 
vergoeding voor de eventuele extra kosten 
die zij hebben als gevolg van hun ziekte of 
handicap. Het voorstel is deze per 2024 af te 
schaffen. 

Aanpassing 3x3 criterium in de WIA. Door de 
eis van 3x3 te versoepelen tot een eis van 
drie funcIes met in totaal minimaal negen 
arbeidsplaatsen (dus niet langer 3 arbeids-
plaatsen per funcIe) zullen minder mensen 
volledig arbeidsongeschikt worden ver-
klaard. De aanpassing vergt aanpassing van 
het Scha\ngsbesluit. In de raming is uitge-
gaan van invoering per 1 juli 2023. 

DeelIjdficIe bij beoordeling mate van ar-
beidsongeschiktheid. Op dit moment wordt 
er bij werkgevers nagevraagd of funcIes ook 
in deelIjd beschikbaar zijn. In dat geval ko-
men funcIes in verschillende urenomvangen 
voor in het funcIebestand. In de huidige ar-
beidsmarkt bestaan funcIes – in principe – 
in deelIjd. Vaak is de urenomvang onder-
deel van onderhandeling tussen werkgever 
en werknemer. Daarnaast bestaat  het recht 
op deelIjd werk met de Wet flexibel wer-
ken. Deze maatregel houdt in dat van alle 
funcIes in het CBBS wordt aangenomen dat 
ze ook in deelIjd bestaan. Hierdoor worden 
mensen met een urenbeperking (gemiddeld) 
meer arbeidsgeschikt verklaard.

Aanpassen arbeidsongeschiktheidsklassen 
WGA 35-99. Dit zagen we ook terug in het 
Regeerakkoord van het huidige demissionai-
re kabinet.  

Verlaging uitkeringen WIA voor risque social. 
In de WIA kan onderscheid worden gemaakt 
tussen twee risico’s: beroepsgerelateerd 
(risque professionnel) en niet-beroepsgere-
lateerd (risque social). Dit vergt een wetswij-
ziging. Als het onderscheid wordt gemaakt, 
kan de uitkeringshoogte voor risque social 
gelijk worden aan het sociaal minimum (70 
procent WML). Risque professionnel bliji 
gelijk aan de huidige WIA. 

Stress-gerelateerde klachten in WIA deels 
uitsluiten. Binnen de WGA is 43% van de uit-
keringen gerelateerd aan psychische stoor-
nissen, en binnen de IVA 12%. Binnen deze 
groep gaat het veelal om stress-gerelateerde 
stoornissen (ca. 60%). Zo gaat het in 36% van 
de gevallen om depressiviteit, 11% om burn-
out, en 11% om stress-gerelateerde aanpas-
singsstoornissen. Door deze ziektebeelden 
uit te sluiten van de WIA, zou structureel 
mogelijk ca. 1,0 mld. kunnen worden be-
spaard (op in totaal structureel ca. 11,5 mld. 
aan WIA-uitgaven). 

Zomaar een opsomming van wat voorstel-
len. Uiteraard gaat het hier vooralsnog om 
denkrichIngen.  Er staan ook wat posiIeve-
re voorstellen in zoals een ophoging van het 
minimumloon. Het is interessant om na te 
gaan of met deze voorstellen ook wat gaat 
gebeuren. Uiteraard is er nog veel meer in-
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teressants te lezen in dit stuk. Ga dat vooral 
doen. 

Vindplaats: ombuigings- en intensiverings-
lijst 

Seksuele in;mida;e op 
de werkvloer 
Als voorziner van een klachtencommissie 
moest ik me onlangs buigen over een kwes-
Ie waarbij klaagster had aangegeven dat 
sprake was geweest van seksuele inImida-
Ie. Een lasIge kwesIe omdat je daar als 
klachtencommissie nooit bij aanwezig bent 
geweest dus moet zien te achterhalen wat 
de feiten zijn. Het gaat er vervolgens om of 
aannemelijk kan worden gemaakt dat de 
seksuele inImidaIe heei plaatsgevonden. 
Een dergelijke zaak speelde onlangs ook bij 
het College voor de Rechten van de Mens 
(het College). 

Een vrouw vroeg het College te oordelen 
over haar klacht waarin zij stelt dat haar 
werkgever haar heei gediscrimineerd door 
haar seksueel te inImideren. De vrouw 
heei een auIsmespectrumstoornis (ASS) en 
werkt bij een organisaIe die mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar 
werk.  

Een mannelijke collega van een andere afde-
ling neemt op een gegeven moment contact 
met de vrouw op, omdat hij een (mogelijk)

fraudesignaal over haar had opgevangen. Hij 
nodigt de vrouw uit voor een gesprek. Dit 
gesprek vindt plaats in zijn auto,. Tijdens het 
gesprek begint hij over de hobby van de 
vrouw, buikdansen. Hiermee genereerde de 
vrouw ook wel eens inkomsten. 

In de auto maakt de man opmerkingen als 
“met jouw uiterlijk kun je als model duizen-
den euro’s verdienen” en hij noemt foto’s 
van haar die op haar Facebookpagina staan 
“wel erg professioneel en uitdagend”. Vol-
gens de man hing de vrouw een bedrag van 
40.000 euro aan boetes en teruggevorderde 
uitkering boven het hoofd en zij had dan ook 
“geluk dat het hem onder de ogen was ge-
komen, want hij zou niet zo moeilijk doen 
maar anderen misschien wel”. De vrouw 
meldt diezelfde dag wat er is gebeurd bij 
haar werkcoach, maar het is onduidelijk wat 
de werkgever met haar melding heei ge-
daan. 

Het College oordeelt dat er sprake was van 
zodanig grensoverschrijdend gedrag dat, alle 
feiten samen bezien, sprake is van seksuele 
inImidaIe (oordeel 2021-28). Tijdens het 
gesprek in de auto maakte de man toespe-
lingen over het uiterlijk van de vrouw. Bo-
vendien raakte de vrouw ayankelijk van de 
macht van de man omdat hij kon bepalen 
wat hij met het (mogelijke) fraudesignaal 
zou doen. Omdat de werkgever de vrouw 
weinig duidelijkheid heei gegeven over wat 
er met de melding van de vrouw was ge-
daan, oordeelt het College dat de seksuele 
inImidaIe aan de werkgever kan worden
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aangerekend. Het College rekent dit de 
werkgever extra zwaar aan, omdat bij hem 
veel (bijzonder) kwetsbare mensen werken. 

Van seksuele inImidaIe is sprake wanneer 
iemand geconfronteerd wordt met onge-
wenst seksueel gedrag. Uit de NaIonale En-
quête Arbeidsomstandigheden 2019 (NEA 
2019) blijkt dat 8,4% van de werknemers en 
14,2% van vrouwelijke werknemers seksuele 
inImidaIe door derden (zoals klanten en 
cliënten) ervaren. Ook ervaren 3,1% van de 
werknemers en 4,7% van de vrouwelijke 
werknemers seksuele inImidaIe door colle-
ga’s of leidinggevenden. Vrouwen zijn vaker 
slachtoffer dan mannen. 

Seksuele inImidaIe is verboden. Veel vrou-
wen vinden het lasIg seksuele inImidaIe te 
melden. Het is niet alIjd voor iedereen dui-
delijk welk gedrag grensoverschrijdend is. 
Werkgevers moeten zorgen voor veilige en 
gezonde werkomstandigheden. Zij zijn ver-
plicht beleid te maken om ongewenst gedrag 
waaronder seksuele inImidaIe te voorko-
men, en als het toch voorkomt, hier passend 
op te reageren. Het is de verantwoordelijk-
heid van werkgevers om maatregelen te 
nemen die beschermen tegen seksuele inI-
midaIe op de werkvloer en klachten over 
seksuele inImidaIe zorgvuldig te behande-
len. 

Het College heei aangekondigd onderzoek 
te laten doen naar seksuele inImidaIe op 
de werkvloer. 

Vindplaats: oordeel 2021-28 van 26 maart 
2021

Ook gefixeerde schade-
vergoeding als geen 
loon meer verschuldigd 
is 

Voor zowel werkgever als werknemer gelden 
termijnen die ze bij de opzegging moeten 
hanteren. Als hoofdregel geldt dat opzegging 
tegen het einde van de maand dient plaats 
te vinden. Dit is slechts anders als in een 
schriielijke overeenkomst of door het ge-
bruik een andere dag is aangewezen (arIkel 
7:672 lid 1 BW). Denk aan de situaIe dat op-
zegging dient plaats te vinden tegen het ein-
de van de vierwekenperiode bij een salaris-
betaling per vierwekenperiode. Het niet in 
acht nemen van de juiste opzegtermijn, 
waardoor de arbeidsrelaIe eerder eindigt 
dan formeel het geval had moeten zijn – we 
spreken dan van een onregelmaIge opzeg-
ging - leidt tot de verplichIng het loon over 
de niet in acht genomen opzegtermijn te 
vergoeden (arIkel 7:672 lid 11 BW). 

Het is niet van belang of de werknemer ook 
feitelijk schade lijdt. Het gaat om een ge-
fixeerde schadevergoeding. Conversie, dat 
wil zeggen omze\ng van een onregelmaIge 
in een regelmaIge opzegging, is niet moge-
lijk.  

Wanneer gedurende de opzegtermijn hele-
maal geen loon verschuldigd is, omdat bij-
voorbeeld na 104 weken de loondoorbeta-
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lingsverplichIng bij ziekte is geëindigd, kan 
toch aanspraak worden gemaakt op de ge-
fixeerde schadevergoeding. De rechter oor-
deelt dat het feit dat bij een juiste opzegging 
geen loon over de opzegtermijn verschuldigd 
zou zijn geweest en werknemer recht heei 
op een IVA-uitkering aan de verplichIng tot 
betaling en de berekening van de gefixeerde 
schadevergoeding niet af doet.  Indien en 
voor zover afscheid worden genomen van 
een langdurig arbeidsongeschikte werkne-
mer door middel van een beëindigingsover-
eenkomst, hoei geen rekening te worden 
gehouden met de opzegtermijn omdat er al 
een uitkering is toegekend en het hier geen 
eenzijdige maar een tweezijdige rechtshan-
deling betrei. 

Vindplaats: Ktr. Lelystad 29 maart 2021, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:1190 

Tijdelijke urenuitbrei-
ding leidt niet al;jd tot 
tweede arbeidsover-
eenkomst 

Een werknemer is op 15 augustus 2012 voor 
14,4 uur per week in dienst getreden bij de 
werkgever (een sIchIng) voor bepaalde Ijd 
als assistent-begeleider. Deze arbeidsover-
eenkomst is daarna omgezet in een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde Ijd. Vanaf 
15 april 2016 heei de werknemer in ver-
band met het gedeeltelijk vervangen van

een collega Ijdens haar zwangerschaps- en 
bevallingsverlof extra werkzaamheden bij 
werkgeefster verricht. Dit is schriielijk vast-
gelegd in een document geIteld ‘wijzigings-
formulier’. Hierin staat dat het deelIjdper-
centage Ijdelijk wordt gewijzigd van 40% 
naar 69,44% tot en met 14 september 2016. 

De werknemer heei zich op 30 augustus 
2016 ziekgemeld. Vervolgens is betrokkene 
ziekgemeld bij UWV per 5 oktober 2016. De 
werkgever heei op een formulier ‘Aanvul-
lende informaIe bij aanvraag Ziektewet-uit-
kering, bij einde dienstverband’ vermeld dat 
betrokkene geen arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde Ijd had, betrokkene in dienst bliji 
en zij geen melding van ziek uit dienst bij 
UWV heei doorgegeven. 

Het UWV heei bij besluit van 14 november 
2016 de ZW-uitkering geweigerd. Hieraan 
heei het UWV  ten grondslag gelegd dat bij 
een Ijdelijke uitbreiding van uren bij een 
dienstverband voor onbepaalde Ijd geen 
recht op ziekengeld ontstaat als de uitbrei-
ding van uren Ijdens ziekte eindigt. Dan is 
geen sprake van beëindiging van een dienst-
betrekking. Betrokkene tekent bezwaar aan 
dat wordt afgewezen. Het beroep wordt wel 
gegrond verklaard.  

De Raad kan zich vinden in het door UWV 
gehanteerde uitgangspunt dat niet van twee 
naast elkaar bestaande dienstbetrekkingen 
bij één en dezelfde werkgever moet worden 
uitgegaan als geen sprake is van wezenlijke 
verschillen in de afgesproken arbeid en er 
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geen verschillende arbeidsvoorwaarden gel-
den. 

Ook kan het UWV worden gevolgd in zijn 
standpunt dat in het geval van betrokkene 
voor de extra uren die hij heei gewerkt ter 
vervanging van zijn collega, niet kan worden 
gesproken van een afzonderlijke arbeids-
overeenkomst, maar moet worden uitge-
gaan van een Ijdelijke wijziging in de be-
staande overeenkomst. 

Van als wezenlijk te beschouwen verschillen 
in arbeid of verschillende arbeidsvoorwaar-
den is in dit geval, ook volgens het wijzi-
gingsformulier, evenmin sprake. Daarmee is 
geen sprake van een beëindiging van een 
dienstbetrekking, zodat UWV terecht heei 
vastgesteld dat betrokkene geen recht heei 
op ziekengeld op grond van de ZW. 

Vindplaats: CRvB 11 maart 2021, 
ECLI:NL:CRVB:2021:550 

Scholing voor mensen 
met een arbeids- 
beperking 

Het UWV bespreekt in het Kennisverslag 
2021-3 de belangrijkste inzichten uit 3 on-
derzoeken naar de inzet van scholing voor 
mensen met een ao- of ZW-uitkering. 

Uit de internaIonale wetenschappelijk lite-
ratuur is bekend dat scholing een effecIef

 

re-integraIe-instrument is, zeker voor men-
sen die zonder scholing weinig kans hebben 
op de arbeidsmarkt. Het is aannemelijk dat 
een groot deel van de mensen met een ar-
beidsbeperking onder deze groep valt: 
WGA’ers kunnen vaak niet terugkeren in hun 
oude beroep en/of hebben beperkte digitale 
en/of taalvaardigheden. Wajongers hebben 
vaak geen startkwalificaIe of hebben een 
laag opleidingsniveau en/of weinig werker-
varing. 

Uit het onderzoek komt het volgende naar 
voren: 

• Scholing wordt in de prakIjk beperk inge-
zet ondanks dat UWV ruime mogelijkhe-
den heei om, onder voorwaarden, scho-
ling in te zenen voor mensen met een ar-
beidsbeperking. Jaarlijks volgt ongeveer 
1% van de uitkeringsgerechIgden met een 
arbeidsbeperking én arbeidsvermogen 
scholing.
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• Bijna 60% van de mensen met een ar-
beidsongeschiktheidsuitkering voor wie 
UWV scholing inzene in de jaren 2012–
2018 vond daarna betaald werk. Niet is 
onderzocht welk deel hiervan ook zonder 
scholing werk had gevonden. 
 

• Er zijn 5 factoren zijn van belang voor suc-
cesvolle inzet van scholing. De eerste is dat 
de scholing ingebed moet zijn in de per-
soonlijke leefsituaIe van een werkzoeken-
de en zijn re-integraIeproces als geheel. 
Verder is het belangrijk dat er intensieve 
persoonlijke face-to-facebegeleiding 
plaatsvindt, dat de uitkeringsgerechIgde 
zo veel mogelijk zelf zijn doelen stelt en 
dat hij geleidelijk meer regie krijgt over 
zijn leer- en baanvindproces. Tot slot kan 
arbeidsmarktgerichte scholing het best 
plaatsvinden in een leerwerkcombinaIe, 
waarin deelnemers in staat zijn het ge-
leerde direct in de prakIjk toe te passen. 
 

• Van de 5 geïdenIficeerde succesfactoren 
voor scholing doet UWV het op dit mo-
ment vooral goed op de arbeidsmarktge-
richtheid van de scholing. De prakIjk staat 
centraal. Vooral voor Wajongers is er bij 
UWV aandacht voor leerwerkplekken. Op 
de andere factoren zijn verbeteringen mo-
gelijk. 

• De redenen waarom UWV scholing op dit 
moment beperkt inzet zijn divers. Er zijn 
belemmeringen aan de kant van de uitke-
ringsgerechIgden, maar ook bij UWV-pro-
fessionals, re-integraIebedrijven, Werkge-
versservicepunten, werkgevers en Leer-
werklokenen. Bovendien is scholing ook 
niet voor iedereen nodig en is niet ieder-
een schoolbaar. Maar de mening dat meer 
uitkeringsgerechIgden met een arbeids-
beperking via scholing aan het werk ge-
holpen kunnen worden, wordt breed ge-
deeld. 
 

• UWV gaat vanaf 2021 acIef aan de slag 
om vaker scholing in te zenen voor men-
sen met een arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring. 

Vindplaats: scholing voor mensen met een 
arbeidsbeperking 
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Premievrije voortzet-
;ng pensioenopbouw  
en arbeidsongeschikt-
heidspensioen 

 

Het dienstverband van een werknemer is 
per 1 mei 2012 door middel van een beëin-
digingsovereenkomst ten einde gekomen. In 
een beroepsprocedure is uiteindelijk uitge-
maakt dat zijn eerste ziektedag op 15 april 
2012 moest worden gesteld. Dat is dus nog 
ten Ijde van het dienstverband met zijn 
voormalige werkgever. 

De werknemer heei vervolgens de pensi-
oenregeling die Ijdens zijn dienstverband 
van toepassing was er nog eens bij gepakt. 
De betreffende regeling voorzag niet alleen 
in premievrije pensioenopbouw bij arbeids-
ongeschiktheid, maar ook in een arbeidson-
geschikt-heidspensioen (aanvulling op WIA-
uitkering). De werknemer heei na het

bekend worden van de eerste ziektedag bij 
Zwitserleven (de pensioenverzekeraar) als-
nog aanspraak gemaakt op die prestaIes. 
Zwitserleven heei dit geweigerd. Vervolgens 
spande de werknemer een procedure aan. 
Van het gerechtshof kreeg hij uiteindelijk ge-
lijk. Relevant is het moment waarop de ar-
beidsongeschiktheid is ingetreden. Dat is de 
eerste ziektedag: 15 april 2012. De werkne-
mer die Ijdens het dienstverband arbeids-
ongeschikt wordt, bliji deelnemer aan de 
pensioenregeling. Dat de prestaIe onder die 
regeling pas later ingaan (na twee jaar 
wach\jd) is volgens het hof niet relevant. 

Vindplaats: Gerechtshof Amsterdam 16 
maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:750 

Geen nieuw bedongen 
arbeid 
De vraag of er sprake is van nieuw bedongen 
arbeid is van belang voor de vraag of er 
sprake is van een nieuwe loondoorbeta-
lingsplicht bij ziekte. Het arbeidsrecht kent 
een binair/digitaal ziektebegrip. Als de 
werknemer 'zijn arbeid' niet in volle omvang 
voor de volledige uren met het volledige ta-
kenpakket kan verrichten heei hij geduren-
de 104 weken recht op loon Ijdens ziekte 
(arIkel 7:629 BW). Met 'zijn arbeid' wordt 
de 'bedongen arbeid' bedoeld, ofwel de 
funcIe die parIjen contractueel zijn over-
eengekomen. Als de werknemer na meer 
dan 104 weken arbeidsongeschiktheid weer
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werkzaam is voor de werkgever in de be-
dongen arbeid en op een later moment op-
nieuw arbeidsongeschikt wordt, bestaat er 
geen nieuwe loondoorbetalingsverplichIng 
meer. Die is immers als 'opgebruikt'. 

Gaat een werknemer daarentegen na 104 
weken ánder werk bij dezelfde werkgever 
doen dan waarvoor hij oorspronkelijk ar-
beidsongeschikt is geraakt, dan bestaat er 
mogelijk bij een latere uitval wel recht op 
loon. Er moet dan sprake zijn van nieuw be-
dongen arbeid. Dit kan op 2 manieren 
plaatsvinden: 

• parIjen zijn expliciet overeengekomen dat 
er sprake is van nieuwe passende arbeid 
en dat die nieuwe arbeid de bedongen ar-
beid is geworden; of 

• de werknemer mocht erop vertrouwen dat 
het (passende) werk dat hij verricht, de 
bedongen arbeid is geworden. 

In een kort geding zaak bij de rechtbank 
Overijssel oordeelde de rechter dat er geen 
sprake was van nieuw bedongen arbeid en 
dat er dus geen nieuwe loondoorbetalings-
verplichIng was.  

Vindplaats: Rb. Overijssel 31 maart 2021, 
ECLI:NL:RBOVE:2021:1449 

parIjen zijn expliciet overeengekomen dat 
er sprake is van nieuwe passende arbeid en 
dat die nieuwe arbeid de bedongen arbeid is 
geworden; of 
de werknemer mocht erop vertrouwen dat 
het (passende) werk dat hij verricht, de be-
dongen arbeid is geworden. 

Geen eenzijdige  
wijziging arbeidsvoor-
waarden bij Ar;s 

 

Een werkgever kan met een werknemer op 
grond van arIkel 7:613 BW een eenzijdig 
wijzigingsbeding overeenkomen. Dit geei 
hem de bevoegdheid eenzijdig arbeidsvoor-
waarden in de collecIeve sfeer te wijzigen 
als hij daarbij een zodanig zwaarwichIg be-
lang heei dat het belang van werknemer 
hiervoor moet wijken. Er vindt dus een be-
langenafweging plaats Als er geen eenzijdig 
wijzigingsbeding is overeengekomen zal de 
werkgever met de werknemer in onderling
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overleg overeenstemming over wijziging 
moeten zien te bereiken. 

Lukt dat niet, omdat de werknemer weigert 
in te stemmen met de voorgestelde wijziging 
van zijn arbeidsvoorwaarde dan zal op grond 
van het goed werknemerschap getoetst 
moeten worden aan de driedubbele rede-
lijkheidstoets als neergelegd in het Stoof/
Mammoet arrest: 

1. Heei de werkgever als goed werkgever 
in de gewijzigde bedrijfsomstandighe-
den redelijkerwijs aanleiding kunnen 
vinden tot het doen van een wijzigings-
voorstel? 

2. Is het door de werkgever gedane voor-
stel, gelet op alle omstandigheden zoals 
het belang van de werkgever en de posi-
Ie van de betrokken werknemer, rede-
lijk? 

3. En zo ja, kan dan aanvaarding van het 
redelijke voorstel in het licht van  de om-
standigheden van het geval, in redelijk-
heid van de werknemer worden ge-
vergd? 

ArIs, de hoofdstedelijke dierentuin, wilde de 
arbeidsvoorwaarden van diverse werkne-
mers eenzijdig wijzigen. De overgangsrege-
ling die tot dusverre alIjd had gegolden voor 
een deel van de werknemers die vóór 2008 
al bij ArIs werkte, zou per 1 januari 2021 
komen te vervallen en voor alle medewer-
kers zouden dezelfde arbeidsvoorwaarden 
komen te gelden als beschreven in de per-
soneelsgids. ArIs strandde helaas bij de

tweede trap.  

De kantonrechter acht daarbij om te begin-
nen van belang dat het voorstel grotendeels 
ziet op wijziging van primaire arbeidsvoor-
waarden. Wijziging daarvan is niet snel rede-
lijk. Daarnaast is sprake van een definiIeve 
wijziging van die arbeidsvoorwaarden, wat 
zich moeilijk verdraagt met een – naar te 
hopen en verwachten valt – Ijdelijke crisis. 
Weliswaar zal die crisis nog langere Ijd in de 
financiën van ArIs doorwerken, maar dat 
rechtvaardigt nog geen definiIeve wijziging. 
ArIs heei ook onvoldoende toegelicht 
waarom bijvoorbeeld een Ijdelijk offer niet 
is voorgesteld of besproken met de individu-
ele werknemers zelf. Het feit dat de OR had 
ingestemd met de voorgestelde wijziging van 
de arbeidsvoorwaarde maakte dit niet an-
ders. 

Vindplaats: Ktr. Amsterdam 2 april 2021, 
ECLI:NL:RBAMS:2021:1668 

Kamerbrief sociaal-
medisch beoordelen 
Minister Koolmees beschriji de voortgang 
van zijn gesprekken over de toekomst van 
het sociaal-medisch beoordelen. Het gaat 
daarbij onder meer om het tekort aan verze-
keringsartsen. Uit een door een onderzoeks-
bureau uitgevoerd onderzoek blijkt dat als er 
niet wordt ingegrepen de vraag naar sociaal-
medische dienstverlening in 2027 meer dan
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25% hoger zal zijn dan het beschikbare aan-
bod. Dit betekent dat het UWV de komende 
jaren vrijwel geen professionele WIA-herbe-
oordelingen meer kan verrichten; de sociaal-
medische medische dienstverlening staat 
onderaan in de met UWV afgesproken priori-
tering. 

De minister is van mening dat het UWV de 
omslag moet maken naar een nieuwe werk-
wijze op het terrein van ziekte en arbeidson-
geschiktheid: het werken in sociaalmedische 
centra. De verwachIng is dat UWV door die 
omslag meer mensen beter kan beoordelen 
en begeleiden. Deze omslag betekent dat 
verzekeringsartsen, samen met hun team, in 
een sociaal-medisch centrum de verant-
woordelijkheid krijgen voor een regionaal 
afgebakende groep uitkeringsgerechIgden. 

Vooruitlopend op de brede invoering van 
het regiemodel maakt UWV dit jaar al ge-
deeltelijk de omslag van het werken op basis 
van een vastgelegd proces naar contact met 
uitkeringsgerechIgden op maat. 

In het kader van de Ziektewet zou UWV jaar-
lijks gemiddeld 40.000 EZWB’s moeten uit-
voeren. Vanwege de mismatch tussen het 
aanbod van en de vraag naar sociaal-medi-
sche dienstverlening lopen de achterstanden 
in het aantal uit te voeren EZWB’s echter op, 
ondanks het toepassen van een screenings-
werkwijze. UWV slaagt er op dit moment in 
om 81% van de uit te voeren EZWB’s daad-
werkelijk te verrichten. Doordat UWV bijna 
20% van de EZWB’s niet uit kan voeren, 
loopt UWV jaarlijks voor zo’n 8.000 mensen

 

het risico dat zij te lang een Ziektewetuitke-
ring ontvangen en dat hun afstand tot de ar-
beidsmarkt groeit. Het idee is daarom de 
EZWB alleen in te zenen als de verwachIng 
is dat deze leidt tot uitstroom uit de ZW. De 
mogelijkheid van vraaggestuurde herbeoor-
delingen zowel in de WIA als in de ZW bliji 
bestaan, echter zullen deze wel adequaat 
moeten worden onderbouwd.  

Let op! 
Ook bestaat de mogelijkheid schade op het 
UWV te verhalen als de EZWB te laat wordt 
uitgevoerd en de werkgever daardoor scha-
de oploopt omdat de ZW-uitkering langer 
moet worden doorbetaald.  

Door de invoering van dit nieuwe regiemo-
del kan de inzet van verzekeringsartsen effi-
ciënter plaatsvinden. De geconstateerde 
mismatch zal iets afnemen maar zeker niet 
verdwijnen. Andere maatregelen blijven ook 
nodig. 

Vindplaats: kamerbrief 9 april 2021, Toe-
komst sociaal medisch beoordelen
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Resultatenanalyse  
beweegredenen uit-
zendbureaus op de  
hybride ZW-markt 

In opdracht van de minister van SZW heei 
UWV heei onderzoek verricht naar de be-
weegredenen van de uitzendbureaus die 
ZW-ERD waren om terug te keren naar de 
publieke (UWV-)variant. 

Een ERD die voor de publieke verzekering 
kiest, betaalt vanaf 1 januari 2015 in de eer-
ste twee jaar een terugkeerpremie. Deze te-
rugkeerpremie bedraagt (in de meeste ge-
vallen ) de halve sectorale premie. Als de 
werkgever namelijk recent publiek verzekerd 
is geweest en er in het tweede jaar vooraf-
gaand aan het jaar waarvoor de premie 
wordt berekend nog ZW-lasten waren kan de 
premie op basis daarvan worden berekend. 
Als die premie hoger is dan de halve sectora-
le premie, wordt die hogere premie in reke-
ning gebracht.  

Vóór januari 2015 gold dat werkgevers (in de 
meeste gevallen) een minimumpremie be-
taalden op het moment dat zij na een perio-
de van eigenrisicodragerschap weer kozen 
voor de publieke verzekering. De halve sec-
torale premie is echter onvoldoende om de 
staartlasten te financieren van werkgevers 
die na een periode van publieke verzekering 
kiezen voor het eigenrisicodragerschap.

Om die reden bereidt de minister een aan-
passing voor van het Besluit Wfsv om de te-
rugkeerpremie per 1 januari 2023 te verho-
gen naar de volledige sectorale premie. Een 
dergelijke verhoging betekent dat werkge-
vers die terugkeren naar UWV een hogere, 
maar meer risico dekkende premie gaan be-
talen. De staartlasten die door de publieke 
verzekering gedekt moeten worden als een 
werkgever ERD wordt, worden dan voor een 
groter deel gefinancierd uit de opbrengsten 
van de terugkeerpremie. Het collecIef van 
publiek verzekerde werkgevers voor de ZW 
gaat hiermee een iets lagere premie betalen. 
Op macroniveau blijven werkgevers dezelfde 
premie betalen. 

Vindplaats: resultatenanalyse beweegrede-
nen uitzendbureaus op de hybride ZW-markt 

Internetconsulta;e  
wijziging van het Besluit 
Wfsv i.v.m. de verhoging  
terugkeerpremie ZW 

Inmiddels is de onder punt 16 aangekondig-
de wijziging van het Besluit Wfsv gepubli-
ceerd in een internetconsultaIe. De wijziging 
bevat twee aanpassingen die betrekking 
hebben op de berekening van de premie 
voor de Werkherva\ngskas (Whk). De te-
rugkeerpremie wordt zoals aangekondigd per 
1 januari 2023 verhoogt naar de volledige 
sectorale premie om tot een zo gelijk moge-
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lijk speelveld op de hybride ZW-markt te 
komen. De verhoging van de terugkeerpre-
mie raakt werkgevers die op of na 1 januari 
2022 terugkeren naar de publieke ZW-verze-
keringen. 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om 
de regels over het nemen van regres en de 
gevolgen daarvan op de hoogte van de Whk-
premie in lijn te brengen met de huidige uit-
voeringsprakIjk. De aanpassing van de re-
gels omtrent regres verandert niets aan de 
staande uitvoeringsprakIjk. Er zijn dan ook 
geen gevolgen voor werkgevers die de Whk-
premie betalen. 

Vindplaats: wijziging van het Besluit Wfsv 
i.v.m. verhoging terugkeerpremie ZW 

Regelingen en subsidies 
voor een leven lang  
ontwikkelen 

Voor het volgen van scholing of andere vor-
men van leren, bestaan er verschillende re-
gelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële 
tegemoetkomingen. De Sociaal Economische 
Raad (SER) het adviesorgaan van de rege-
ring, heei een speciale pagina waarop al die 
regelingen die er zijn bij elkaar vermeld 
staan. Handig om kennis van te nemen. 

Vindplaats: regelingen en subsidies voor een 
leven lang ontwikkelen

Tool om werknemers met 
geldproblemen te helpen 

Bij drie op de vijf bedrijven lopen mensen 
rond met geldproblemen, zo blijkt uit Nibud-
onderzoek. Mensen die in dienst zijn, uit-
zendkrachten of ingehuurde zzp’ers: onder 
deze medewerkers zijn er zeker mensen die 
betalingsachterstanden of schulden hebben. 
Geldproblemen hebben vaak grote invloed 
op het dagelijks funcIoneren, privé en op 
het werk. Ook voor het bedrijf heei dit ge-
volgen. Denk aan kosten voor het verwerken 
van loonbeslagen, producIviteitsafname en 
kosten voor verzuim. 

Nibud heei nu tools ontwikkeld om een 
werkgever te helpen het gesprek aan te gaan 
over deze geldproblemen. Het gaat om een 
Gesprekshandreiking en een Signaalkaart. 
De Gesprekshandreiking geei handvanen 
om het gesprek aan te gaan. De Signaalkaart 
bevat een lijst met signalen die kunnen dui-
den op geldproblemen. Samen bieden de 
twee middelen een prakIsch en compleet 
hulpmiddel om goed voorbereid het gesprek 
aan te gaan, op basis van vertrouwen en be-
trokken. Ze helpen te signaleren, het ge-
sprek aan te gaan en door te verwijzen. 

Vindplaats: gesprekshandleiding en signaal-
kaart 
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Beantwoording Kamer-
vragen over signalen 
transi;evergoeding 
kleine werkgevers 

 

De Tweede Kamerleden Tielen en Aartsen 
(beiden VVD) hebben aan minister Koolmees 
van SZW vragen gesteld over ontvangen  
signalen van kleine werkgevers die recht 
hebben op compensaIe voor de transiIe-
vergoeding, maar niet in staat zijn de transi-
Ievergoeding vóór te financieren. Dit is de 
voorwaarde om in aanmerking te komen 
voor een compensaIe van de transiIever-
goeding. 

Het is begrijpelijk dat het betalen van de 
transiIevergoeding voor sommige werkge-
vers in deze Ijd zwaar kan drukken. Het be-
talen van de compensaIe op voorschot lijkt 
op het eerste gezicht een voor de hand lig-
gende en sympathieke oplossing voor deze 
situaIes. De minister ziet echter geen aan-

leiding en mogelijkheid om de  compensaIe-
regeling zo aan te passen dat UWV de com-
pensaIe op voorschot verstrekt. 

De compensaIeregelingen zijn uitsluitend in 
het leven geroepen om werkgevers in be-
paalde gevallen achteraf (gedeeltelijk) te 
compenseren voor de kosten van ontslag. 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling ge-
weest om in deze gevallen de verplichIng 
van de werkgever tot betaling van de transi-
Ievergoeding te laten overnemen door 
UWV. De suggesIe dat de werkgever als het 
ware de betaling van de transiIevergoeding 
door UWV moet voorfinancieren is dan ook 
onjuist. Als UWV wel op voorschot de com-
pensaIe uitkeert, leidt dat tot onwenselijke 
juridische en uitvoeringstechnische compli-
caIes. UWV zal dan zelfstandig de hoogte de 
van de transiIevergoeding moeten bereke-
nen, maar beschikt niet over de daarvoor 
benodigde gegevens. Hierdoor zullen de uit-
komsten onbetrouwbaar zijn. 

De minister geei desgevraagd aan dat het 
op dit moment nog niet mogelijk is aan te 
geven wanneer de compensaIeregeling be-
drijfsbeëindiging wegens ziekte in werking 
kan treden. Reden hiervoor is dat er op dit 
moment nog overleg met betrokken 
(artsen)organisaIes wordt gevoerd om tot 
een werkbaar beoordelingskader te komen 
aan de hand waarvan UWV kan toetsen of 
de werkgever daadwerkelijk niet in staat is 
zijn werkzaamheden binnen een redelijke 
termijn (van 26 weken) te hervanen.
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Vindplaats: beantwoording kamervragen 14 
april 2021 over signalen transiOevergoeding 
kleine werkgevers 

Weigering ZW-uitkering 
na ontslag op staande 
voet onterecht 

Wat was er in deze zaak aan de hand?  Op 
17 mei 2015 is een werkneemster als admi-
nistraIef medewerkster voor 32 uur per 
week in dienst getreden bij werkgever. Op 1 
mei 2017 heei zij zich ziek gemeld met 
zwangerschapsklachten. Met ingang van 23 
september 2017 is aan haar een Wazo-uitke-
ring toegekend tot 30 december 2017. Op 3 
januari 2018 is zij op staande voet ontslagen 
vanwege het verduisteren van gelden van 
haar werkgever. In dit ontslag heei ze be-
rust.  

Op 9 januari 2018 is ze bij het UWV ziek ge-
meld door haar werkgever. Bij besluit van 23 
januari 2018 heei het UWV haar een ZW-
uitkering geweigerd, omdat haar dienstver-
band Ijdens haar ziekte is beëindigd en zij 
zich hierbij neergelegd heei. Ze gaat in be-
zwaar en vervolgens in beroep, maar tever-
geefs. De rechtbank heei het standpunt van 
het UWV dat haar een benadelingshandeling 
kan worden verweten, doordat zij het ont-
slag op staande voet niet heei aangevoch-
ten, onderschreven.

Vervolgens gaat ze in hoger beroep bij de 
CRvB. De Raad oordeelt dat werkneemster 
tegenover haar werkgever heei erkend dat 
zij vanaf eind 2015 met de haar door de 
werkgever verstrekte pinpas sommen geld 
naar haar bankrekening of die van haar 
moeder is gaan overmaken om haar koop-
verslaving te bekosIgen. Blijkens de brief 
van de werkgever aan haar van 4 januari 
2018 heei een voorlopig onderzoek uitge-
wezen dat met deze gedragingen in de jaren 
2016 en 2017 een bedrag gemoeid is van 
meer dan € 149.000. Er was sprake van ver-
duistering van een groot geldbedrag over 
een lange periode.  

Gelet op de ernst van deze door werkneem-
ster erkende gedragingen, moet de kans dat 
het ontslag op staande voet niet in stand zou 
zijn gebleven als ze dit zou hebben aange-
vochten, als verwaarloosbaar klein worden 
aangemerkt. Dat is ook het geval indien dit 
gedrag haar niet of slechts gedeeltelijk ver-
weten zou kunnen worden. Werkneemster 
heei met een verwijzing naar de recht-
spraak van de Hoge Raad terecht aange-
voerd dat voor het aannemen van een drin-
gende reden als bedoeld in arIkel 7:678 van 
het Burgerlijk Wetboek namelijk niet vereist 
is dat de werknemer van zijn gedragingen 
een verwijt kan worden gemaakt. Er is in 
ogen van de Raad geen sprake van een be-
nadelingshandeling in de zin van arIkel 45 
lid 7 ZW. 

De verzekeringsarts heei het onwaarschijn-
lijk, maar niet uitgesloten geacht, dat deze
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gedraging, die de werkgever aanleiding had 
gegeven tot het ontslag op staande voet, 
voortkwam uit ziekte.  

Vindplaats: CRvB 14 april 2021, 
ECLI:NL:CRVB:2021:828 

Geen recht op loon  
;jdens ziekte bij  
vertrek naar buitenland 

 

Op 1 mei 2018 is de werknemer op basis van 
een Ijdelijk contract bij zijn werkgever in 
dienst getreden. Op 5 maart 2019 meldt de 
werknemer zich ziek. Op 13 maart 2019 
heei de werknemer zijn werkgever telefo-
nisch medegedeeld dat hij op 14 maart 2019 
zou afreizen naar Thailand voor behandeling 
van verslavingsproblemaIek in een kliniek. 
Op 14 maart 2019 is hij ook feitelijk naar 
Thailand afgereisd. Zijn arbeidsovereen-
komst zou eindigen op 30 april 2019. Zijn 
werkgever heei hem op 9 april 2019 ge-
schreven dat het als gevolg van zijn vertrek

naar het buitenland niet mogelijk was zijn 
ziekmelding te onderzoeken.  

Er wordt aangegeven dat hij onbetaald ver-
lof moet opnemen tot het einde van zijn 
contract. Over de periode 15 maart 2019 tot 
en met 30 april 2019 is er geen loon uitbe-
taald. Dit omdat hij de bedrijfsarts buiten 
spel heei gezet. De werknemer vordert loon 
wat de werkgever weigert. De werkgever 
antwoordt in een mailbericht van 10 mei 
2019 dat werknemer niet heei meegewerkt 
aan het opstellen aan een plan van aanpak 
(7:629 lid 3 sub e BW) en de loonbetaling is 
opgeschort. 

De werknemer stapt vervolgens naar de 
rechter. Hij geei aan dat hij Ijdens zijn ver-
blijf in Thailand een deskundigenoordeel bij 
het UWV zou hebben aangevraagd maar dat 
het UWV dit heei afgewezen. Vanaf 1 mei 
2019 ontvangt hij wel een ZW-uitkering van 
UWV. De arts in Thailand heei in zijn verkla-
ring van 16 mei 2019 een aantal stoornissen 
opgesomd waarvoor de werknemer desIjds 
onder behandeling stond in Chiang Mai. De 
verklaring gaat echter niet in op de vraag of 
de werknemer als gevolg van de genoemde 
stoornissen al dan niet in staat was om in de 
periode tussen 15 maart 2019 en 30 april 
2019 te werken. Uit de verklaring kan dan 
ook niet worden afgeleid dat de werknemer 
in deze periode arbeidsongeschikt was, zo-
dat niet kan worden vastgesteld dat de 
werknemer over deze periode recht had op 
loon.
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De werkgever komt hier dus goed weg. De 
hoofdregel is immers dat er voordat een 
loonopschorIng dan wel loonstaking kan 
worden toegepast de werknemer eerst 
schriielijk moet worden gewaarschuwd. Dit 
heei de werkgever niet gedaan.  Verder 
heei de werkgever verwezen naar arIkel 
7:629 lid 3 BW en de term opschorten ge-
noemd. In arIkel 7:629 lid 3 is echter de 
loonstaking geregeld, terwijl de loonop-
schorIng is terug te vinden in arIkel 7:629 
lid 6 BW.  

Vindplaats: Ktr. RoSerdam 18 september 
2020, ECLI:NL:RBROT:2020:13181 

Na;onale enquête  
arbeidsomstandig- 
heden (NEA) 2020 

 

De NEA is eind 2020 uitgevoerd door CBS en 
TNO, in samenwerking met het ministerie 
van Sociale Zaken. Gebleken is dat er in 2020

sprake was van een toename van het thuis-
werken. Bijna de heli (47%) van de NEA 
respondenten werkte wel eens thuis: 15% 
werkte doorgaans thuis en 32% combineer-
de thuiswerken met werken op locaIe. In 
2019 werkte 37% van de NEA respondenten 
wel eens thuis waarvan 2% doorgaans. Ge-
middeld werkten  werknemers 19,4 uur per 
week thuis, ten opzichte van 6,1 uur in 2019. 

Van alle werknemers was het overgrote deel 
in 2020 (heel) tevreden met zijn of haar 
dienstverband (93%). Dat is iets meer dan in 
de voorgaande vijf  jaar (91% in 2015). Naar 
verhouding waren 15- tot 25-jarigen (92%) 
iets minder vaak tevreden, terwijl de 55- tot 
65-jarige werknemers (96%) en 65- tot 75-
jarige werknemers (97%) juist wat vaker 
(heel) tevreden waren. 

In 2020 had 38% van alle werknemers fysiek 
belastend werk. Zij moeten regelmaIg veel 
kracht zenen, werken in een ongemakkelijke 
houding, veel herhalende bewegingen ma-
ken of werken met trillend gereedschap of 
trillende voertuigen. Het percentage werk-
nemers met fysiek belastend werk is in de 
laatste jaren afgenomen, vooral in het afge-
lopen jaar: van 43% in 2015, naar 41% in 
2019 en 38% in 2020 

Van alle werknemers deed 13% in 2020 vaak 
of alIjd gevaarlijk werk. Dat is minder dan in 
2019, toen 16% aangaf gevaarlijk werk te 
doen. Mannen (18%) deden vaker gevaarlijk 
werk dan vrouwen (8%) en ook jongere 
werknemers tussen de 15 en 25 jaar (16%)
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verrichnen relaIef vaak gevaarlijk werk. Het 
aandeel werknemers dat gevaarlijk werk 
doet was het hoogst in het vervoer (31%), de 
bouw en de horeca (beiden 24%). 

Verschillende aspecten van werk vallen on-
der de term psychosociale arbeidsbelasIng 
(PSA). Twee belangrijke aspecten zijn taakei-
sen en autonomie. Het hebben van zowel 
hoge taakeisen als lage autonomie – oiewel 
het hebben van een high-strain job – kan 
leiden tot een hoge werkdruk. In 2020 rap-
porteerde 34% van de werknemers hoge 
taakeisen en 41% lage autonomie. In 2019 
was dit respecIevelijk 38% en 43%. Het 
aandeel high-strain jobs nam af van 18% in 
2019 naar 15% in 2020. 

Meer lezen? Zie NaOonale Enquête Arbeids-
omstandigheden 2020 

Voortgang maatregelen 
loonbetaling bij ziekte 
De minister van SZW heei de Tweede Ka-
mer op de hoogte gebracht van de ontwikke-
lingen rondom de MKB-verzuim-ontzorg-ver-
zekering en over de voortgang van een aan-
tal andere onderdelen uit het alternaIeve 
pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen 
Loondoorbetaling bij ziekte.  

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering kan 
sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en 
ruim 6.000 werkgevers hebben dat tot nu

toe gedaan. Meer dan de heli hiervan zijn 
werkgevers met minder dan vijf werkne-
mers. Het Verbond van Verzekeraars schat in 
dat startende werkgevers die nog geen ver-
zekering hadden, met name instappen op dit 
product. 

De belangrijkste reden waarom het gebruik 
niet hoger ligt, is de hoge verzekeringsgraad 
voor verzuim onder kleine werkgevers, die al 
bestond voor de introducIe van de MKB 
verzuim-ontzorg-verzekering. De verzeke-
ringsgraad bij bedrijven met minder dan ze-
ven werknemers was in het meest recente 
onderzoek hiernaar 75% en bij bedrijven 
tussen zeven en vijiien werknemers 85%. 
Voor 2021 verwacht de minister dat de be-
kendheid en het gebruik van de MKB VOV 
vergroot worden. Verzekeraars en financieel 
adviseurs brengen het product onder de 
aandacht en MKB-Nederland vergroot de 
bekendheid met de communicaIecampagne 
“Beter geregeld!”. Ook het Verbond van Ver-
zekeraars heei mij laten weten dat zij posi-
Ief is over de verwachte groei van het ge-
bruik van het product. 

Het wetsvoorstel waarin het medisch advies 
van de bedrijfsarts leidend wordt bij de RIV-
toets is op 2 februari 2021 controversieel 
verklaard. In 2020 is het ZonMw programma 
‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’  
gestart met  een loopIjd tot en met 2025. 
De missie van dit programma is het verbete-
ren van de kwaliteit van het poortwachters-
proces en de re-integraIe van werknemers 
door het ontwikkelen van kennis en het sI-
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muleren van de implementaIe en borging 
daarvan. Eén van de verbeterpunten is het 
gebruik van een nieuw beoordelingskader 
van waaruit bedrijfsartsen hun adviezen op-
stellen over de belastbaarheid van zieke 
werknemers. 

Vindplaats: voortgang maatregelen loonbe-
taling bij ziekte 

Gedeeltelijk betaald 
ouderschapsverlof  
vanaf augustus 2022 
In nummer 2 van 5 februari 2021 van het 
Ijdschrii van Beloning en BelasIng heb ik 
een uitgebreid arIkel geschreven over de 
verschillende verlofvormen in Nederland zo-
als deze in de Wet arbeid en zorg geregeld 
zijn. Ook heb ik daarbij sIl gestaan bij de 
ontwikkelingen op het terrein van het ou-
derschapsverlof. In mijn prakIjk krijg ik hier 
namelijk regelmaIg vragen over. 

Inmiddels is bekend geworden dat de Twee-
de Kamer op 20 april jl. met het wetsvoorstel 
tot invoering van een gedeeltelijk betaald 
ouderschapsverlof heei ingestemd. Dit ter 
uitvoering van een Europese richtlijn.  

Het kabinet heei besloten de eerste 9 van 
de 26 weken ouderschapsverlof gedeeltelijk 
te gaan betalen. Ouders krijgen vanaf 2 au-
gustus 2022 van UWV een uitkering ter 
hoogte van 50% van hun (maximum)dag-

loon. Zoals aangegeven gaat de regeling pas 
volgend jaar in augustus in zodat UWV en 
bedrijven daardoor de Ijd hebben zich voor 
te bereiden. 

Als voorwaarde voor gedeeltelijke betaling 
geldt wel dat deze 9 weken alleen in het eer-
ste levensjaar mogen worden opgenomen. 
Verlof dat niet in het eerste jaar is opgeno-
men kan worden toegevoegd aan de 17 we-
ken onbetaald verlof. Deze kunnen nog 
steeds tot de 8e verjaardag van het kind 
worden opgenomen, maar dus zonder beta-
ling. Uiteraard kunnen er door werkgevers 
en werknemers hierover nog aanvullende 
afspraken worden gemaakt. 

Vanuit de Kamer was kriIek geuit op de be-
perkte hoogte van het gedeeltelijk betaald 
ouderschapsverlof. Ook de SIchIng van de 
Arbeid heei in het verleden kriIek geleverd 
op de hoogte van de uitkering. Vooral werk-
nemers met lage inkomens zouden namelijk 
vanwege die beperkte hoogte afzien van op-
name van het verlof. De minister heei daar-
om een nota van wijziging opgesteld die het 
mogelijk maakt om eenmalig en vooraf-
gaand aan inwerkingtreding van het wets-
voorstel op 2 augustus 2022 het uitkerings-
percentage te verhogen. Hierdoor kan Ij-
dens de kabinetsformaIe overeenstemming 
worden bereikt over een uitkeringspercen-
tage van 70% van het dagloon en de financi-
ële dekking daarvoor vast te stellen. 

Vindplaats: Wet betaald ouderschapsverlof 
35.613
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Onderzoek hybride 
markt 

Hoewel werknemers van eigenrisicodragers 
over het algemeen aangeven tevreden te 
zijn met de Ijdigheid van de betaling van de 
uitkering (gemiddeld 4,0 op een 5-punts-
schaal), is de UWV-populaIe vaker tevreden 
over de Ijdigheid (gemiddeld 4,4 op een 5-
puntsschaal). Mogelijk kan dit verklaard 
worden doordat UWV alle informaIe voor 
het bepalen van de hoogte van de uitkering 
via de loonaangiieketen al in huis heei. 

ZW-ERD 
Het onderzoek laat daarnaast zien dat werk-
nemers van een ZW-eigenrisicodrager vaker 
en meer re-integraIebegeleiding ervaren 
dan werknemers met een werkgever die bij 
UWV is verzekerd. Ten opzichte van werk-
nemers waarvan de werkgever bij UWV ver-
zekerd is, verwachten werknemers van een 
eigenrisicodrager echter minder vaak dat de 
begeleiding hun kans op werk vergroot (2,5 
gemiddeld ten opzichte van 2,8 bij de UWV-
populaIe op een 5-puntsschaal) en voelen 
zij zich vaker onder druk gezet. Ondanks dat 
werknemers van een eigenrisicodrager min-
der vaak ervaren dat de begeleiding hun 
kans op werk vergroot zijn zij wel vaker aan 
het werk dan werknemers van een publiek 
verzekerde werkgever. 

WGA-ERD 
Eigenrisicodragers maken vaker bezwaar

tegen de uitkomsten van WIA-claimbeoorde-
lingen en herbeoordelingen dan publiek ver-
zekerde werkgevers. Bij WGA’ers die onder 
een ERD vallen, vinden daarnaast ook meer 
herbeoordelingen plaats. Zij zijn het ook va-
ker niet eens met de aanvraag van een her-
beoordeling. De gemiddelde uitkomsten van 
de herbeoordelingen komen overeen met 
die van de UWV-populaIe, alleen bij werk-
nemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn 
leidt een herbeoordeling bij eigenrisicodra-
gers vaker tot beëindiging van de uitkering. 
Eigenrisicodragers vragen dus vaker een 
herbeoordeling aan, maar deze leiden niet 
minder vaak tot een wijziging van de uitke-
ring. 

WGA-gerechIgden onder een ERD geven 
minder vaak aan dat ze re-integraIebegelei-
ding ontvangen dan bij UWV, alhoewel de 
verschillen klein zijn. Voor de groep WGA 80-
100 ontvangt 57% van de populaIe bij een 
eigenrisicodrager re-integraIedienstverle-
ning en bij UWV 60%. Voor de groep WGA 
35-80 gaat het om respecIevelijk 69% en 
73%. 

Dit onderzoek zegt nog niets over de effecI-
viteit van de begeleiding. Daarom zal de mi-
nister conform zijn eerdere toezegging in 
2022 een onderzoek laten uitvoeren naar de 
effecIviteit van de begeleiding aan werkne-
mers in het hybride stelsel. 

Vindplaats: onderzoek hybride markt 
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