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Wijzigingen in wet- en regelgeving in 2018
In het nieuwe jaar zijn er vanzelfsprekend weer aanpassingen in de wet- en regelgeving. Wat 
zijn de belangrijke wijzigingen waar HR-professionals rekening mee moeten houden? In deze 
whitepaper aandacht voor de volgende veranderingen in wet- en regelgeving:

Wijzigingen en aanpassingen die ingaan per 1 januari 2018:

• Aanpassingen in het minimumloon

• Wet tegemoetkomingen loondomein

• Transitievergoeding

• AOW-leeftijd

• Verlaging leeftijd no-riskpolis oudere werknemers

Wijzigingen en aanpassingen die ingaan elders in 2018:

• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

• Uitbreiding meerlingenverlof 

• Basiscontract Arbodienstverlening

Wijzigingen die ingaan na 2018:

• Kraamverlof

• Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

• Minimumleeftijd omlaag, minimumjeugdloon omhoog
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Wijzigingen en aanpassingen die ingaan  
per 1 januari 2018:

Aanpassingen in het minimumloon 
Ook voor stukloon en meerwerk 
Per 1 januari 2018 gelden het minimumloon én de minimumvakantiebijslag ook voor stukloon 
en meerwerk. Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 
moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen 
als de werkgever hen stukloon betaalt. Meerwerk zijn de extra uren die werknemers werken. In 
die uren moeten werknemers ook minstens het minimumloon verdienen en over die uren moet 
ook vakantiebijslag worden betaald.

→  Meer lezen? In XpertHR vindt u meer informatie over deze aanpassing in het  
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Ook bij werken op basis van een opdrachtovereenkomst 
Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst 
werken vallen vanaf 1 januari 2018 ook onder de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 
Dat geldt ook voor mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een 
aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. Maar het geldt niet voor zelfstandige 
opdrachtnemers (zzp’ers). Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt.

→  Meer lezen? In XpertHR vindt u meer informatie over deze aanpassing in het 
Wetsvoorstel werken op basis van opdrachtovereenkomst ook onder wet minimumloon wml

Wet tegemoetkomingen loondomein
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit drie regelingen voor werkgevers. 
Door invoering van deze wet kunnen werkgevers werknemers met een kwetsbare positie 
op de arbeidsmarkt in dienst nemen en/of houden. De Wtl vervangt de premiekortingen 
arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door:

1 - Het lage-inkomensvoordeel (LIV) 
Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. 

2 - Het loonkostenvoordeel (LKV) 
Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers 
met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV 
vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om aanspraak 
op het LKV te kunnen maken moet de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV 
hebben. Het LKV gaat in per 1 januari 2018.

3 - Het jeugd-LIV
Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers vanwege de per 1 juli 2017 ingegane verhoging van 
het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Het Jeugd-LIV gaat in per 1 januari 
2018. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019 (over het jaar 2018).

→  Meer lezen? In XpertHR vindt u meer informatie over deze aanpassing in het  
Wetsvoorstel stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de participatiewet

https://www.xperthr.nl/doc/415593/in-werking-getreden-wetten--fase-8-/wetsvoorstel-tot-wijziging-van-de-wet-minimumloon-en-minimumvakantiebijslag--fase-8---op-1-juli-2017-in-werking-getreden-/?param1=415593&param2=in-werking-getreden-wetten--fase-8-&param3=wetsvoorstel-tot-wijziging-van-de-wet-minimumloon-en-minimumvakantiebijslag--fase-8---op-1-juli-2017-in-werking-getreden-&param4=&t_anon=none
https://www.xperthr.nl/doc/369504/wetgevingskalender/wetsvoorstel-werken-op-basis-van-opdrachtovereenkomst-ook-onder-wet-minimumloon--wml---fase-5-/?param1=369504&param2=wetgevingskalender&param3=wetsvoorstel-werken-op-basis-van-opdrachtovereenkomst-ook-onder-wet-minimumloon--wml---fase-5-&param4=&t_anon=none
https://www.xperthr.nl/doc/369504/wetgevingskalender/wetsvoorstel-werken-op-basis-van-opdrachtovereenkomst-ook-onder-wet-minimumloon--wml---fase-5-/?param1=369504&param2=wetgevingskalender&param3=wetsvoorstel-werken-op-basis-van-opdrachtovereenkomst-ook-onder-wet-minimumloon--wml---fase-5-&param4=&t_anon=none
https://www.xperthr.nl/doc/416335/wetgevingskalender/wetsvoorstel-stroomlijning-van-de-loonkostensubsidie-op-grond-van-de-participatiewet--fase-8--deels-in-werking-getreden-per-1-januari-2017--deels-per-1-januari-2018-/?param1=416335&param2=wetgevingskalender&param3=wetsvoorstel-stroomlijning-van-de-loonkostensubsidie-op-grond-van-de-participatiewet--fase-8--deels-in-werking-getreden-per-1-januari-2017--deels-per-1-januari-2018-&param4=&t_anon=none
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Transitievergoeding 
De maximale transitievergoeding wordt – net als ieder jaar - per 1 januari 2018 weer 
geïndexeerd. In 2018 geldt een maximum van € 79.000,-. Als een werknemer recht heeft op 
een transitievergoeding en uit de normale berekening komt een bedrag dat hoger is dan het 
maximale bedrag, dan hoeft niet meer dan dat maximum te worden betaald.

AOW-leeftijd 
De AOW-leeftijd gaat in 2018 omhoog naar 66 jaar. In 2021 zal de AOW-leeftijd verder stijgen 
naar 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de 
AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. 

Verlaging leeftijd no-riskpolis oudere werknemers 
De maximale transitievergoeding wordt – net als ieder jaar - per 1 januari 2018 weer 
geïndexeerd. In 2018 geldt een maximum van € 79.000,-. Als een werknemer recht heeft op 
een transitievergoeding en uit de normale berekening komt een bedrag dat hoger is dan het 
maximale bedrag, dan hoeft niet meer dan dat maximum te worden betaald.

→  Meer lezen? In XpertHR vindt u meer informatie over deze aanpassing in het  
Wetsvoorstel compensatie voor zieke oudere werknemers

https://www.xperthr.nl/doc/20000624/?param1=20000624&param2=&t_anon=none
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Wijzigingen en aanpassingen die ingaan  
elders in 2018:

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Per 25 mei 2018 vervangt de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beide wetten regelen de omgang met 
persoonsgegevens. De meeste regels blijven bestaan. De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Organisaties moeten zelf meer gaan vastleggen welke gegevens zij verwerken en waarom.
•  Organisaties kunnen worden verplicht een “Data Protection Officer” aan te stellen die 

onafhankelijk onderzoek kan doen naar het gebruik van persoonsgegevens.
•  Bij de ontwikkeling van een nieuw product kunnen organisaties worden verplicht een 

Privacy Impact Assessment (PIA) in te schakelen die samen met de organisatie moet 
bekijken wat de impact daarvan is op het gegevensgebruik.

•  Consumenten krijgen meer rechten. Zij krijgen bijvoorbeeld het recht om een organisatie te 
vragen om de gegevens die zij aan de organisatie hebben verstrekt over te dragen aan een 
andere organisatie (recht op dataportabiliteit).

•  Consumenten kunnen organisaties bovendien verzoeken om hun persoonsgegevens 
zonder onredelijke vertraging te wissen (recht op vergetelheid).

→  Meer lezen? In XpertHR vindt u meer informatie over deze aanpassing in het artikel 
Algemene verordening gegevensbescherming

Uitbreiding meerlingenverlof 
Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die 
zwanger zijn van een tweeling of meerling. Er moet worden gerekend met twee verschillende 
verlofperiodes voor zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Het verlof duurt nu minimaal 
16 weken en wordt minimaal 20 weken. Wil een werkneemster 10 weken voor de dag na de 
uitgerekende datum met zwangerschapsverlof? Dan duurt het verlof na de bevalling minimaal 
10 weken. Bevalt ze eerder dan de uitgerekende datum? Dan worden de gemiste dagen van het 
zwangerschapsverlof opgeteld bij het bevallingsverlof.

→  Meer lezen? In XpertHR vindt u meer informatie over deze aanpassing in het artikel 
Aanpassing van het zwangerschaps- en bevallingsverlof bij meerlingen

Basiscontract Arbodienstverlening 
Per 1 juli moeten werkgevers een basiscontract afsluiten met de arbodienstverlener. Deze 
regeling geldt al een jaar (sinds 1 juli 2017) maar werkgevers krijgen de gelegenheid om tot 1 juli 
2018 de bestaande contracten aan te passen of een nieuw contract aan te gaan dat voldoet 
aan de nieuwe criteria. 

→  In XpertHR vindt u meer informatie over deze aanpassing in het artikel  
Wijziging van de arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende 
arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking

https://www.xperthr.nl/doc/20000358/?param1=20000358&param2=&t_anon=none
https://www.xperthr.nl/doc/20000603/?param1=20000603&param2=&t_anon=none
https://www.xperthr.nl/doc/413841/in-werking-getreden-wetten--fase-8-/wijziging-van-de-arbeidsomstandighedenwet-in-verband-met-de-veranderende-arbeidsmarkt-en-de-duurzame-inzetbaarheid-van-de-beroepsbevolking--fase-8---op-1-juli-2017/?param1=413841&param2=in-werking-getreden-wetten--fase-8-&param3=wijziging-van-de-arbeidsomstandighedenwet-in-verband-met-de-veranderende-arbeidsmarkt-en-de-duurzame-inzetbaarheid-van-de-beroepsbevolking--fase-8---op-1-juli-2017&param4=&t_anon=none
https://www.xperthr.nl/doc/413841/in-werking-getreden-wetten--fase-8-/wijziging-van-de-arbeidsomstandighedenwet-in-verband-met-de-veranderende-arbeidsmarkt-en-de-duurzame-inzetbaarheid-van-de-beroepsbevolking--fase-8---op-1-juli-2017/?param1=413841&param2=in-werking-getreden-wetten--fase-8-&param3=wijziging-van-de-arbeidsomstandighedenwet-in-verband-met-de-veranderende-arbeidsmarkt-en-de-duurzame-inzetbaarheid-van-de-beroepsbevolking--fase-8---op-1-juli-2017&param4=&t_anon=none
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Wijzigingen die ingaan na 2018

Kraamverlof 
Per 1 januari 2019 wordt het kraamverlof verlengd naar vijf dagen in plaats van de huidige twee 
dagen. Deze dagen moeten door de werkgever worden betaald. 
Per 1 juli 2020 wil de overheid aanvullend verlof voor partners ook mogelijk maken. Dit verlof 
moet worden opgenomen in het eerste halfjaar na geboorte. Tijdens het verlof ontvangt de 
werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70% van het dagloon (tot ten hoogste 70% van 
het maximumdagloon).

→  Meer lezen? In XpertHR vindt u meer informatie over deze aanpassing in het artikel 
Wetsvoorstel aanpassing kraamverlof

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte
Dit wetsvoorstel is ingediend door het vorige kabinet, maar het huidige kabinet wil het 
voorstel doorzetten en in 2019 laten ingaan. Met dit voorstel ontvangen werkgevers een 
compensatie voor de betaalde transitievergoeding aan werknemers die langdurig ziek zijn 
geweest. De regeling geldt voor beëindigingen van dienstverbanden op of na 1 juli 2015, dus ook 
met terugwerkende kracht. Let op: zorg voor een goede administratie omdat er op een later 
moment mogelijk compensatie kan worden gevraagd. Leg duidelijk vast wanneer je afscheid 
neemt van zieke werknemers en welke transitievergoeding er wordt betaald.

→  Meer lezen? In XpertHR vindt u meer informatie over deze aanpassing in het artikel 
Wetsvoorstel beperking loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine ondernemers

Minimumleeftijd omlaag, minimumjeugdloon omhoog 
Per 1 juli 2017 is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd en is de leeftijdsgrens van het 
wettelijk minimumloon verlaagd. Sindsdien hebben werknemers van 22 jaar en ouder (in plaats 
van 23 jaar en ouder) recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumjeugdloon voor 18 
tot en met 21-jarigen is verhoogd. Vanaf 1 juli 2019 krijgen ook 21-jarigen recht op het wettelijk 
minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor 18 tot en met 20-jarigen verder omhoog. 

→  Meer lezen? In XpertHR vindt u meer informatie over deze aanpassing in het  
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

https://www.xperthr.nl/doc/20000180/?param1=20000180&param2=&t_anon=none
https://www.xperthr.nl/doc/414367/wetgevingskalender/beperking-loondoorbetalingsplicht-bij-ziekte-voor-kleine-ondernemers--fase-0-/?param1=414367&param2=wetgevingskalender&param3=beperking-loondoorbetalingsplicht-bij-ziekte-voor-kleine-ondernemers--fase-0-&param4=&t_anon=none
https://www.xperthr.nl/doc/415593/in-werking-getreden-wetten--fase-8-/wetsvoorstel-tot-wijziging-van-de-wet-minimumloon-en-minimumvakantiebijslag--fase-8---op-1-juli-2017-in-werking-getreden-/?param1=415593&param2=in-werking-getreden-wetten--fase-8-&param3=wetsvoorstel-tot-wijziging-van-de-wet-minimumloon-en-minimumvakantiebijslag--fase-8---op-1-juli-2017-in-werking-getreden-&param4=&t_anon=none&contentfree=

