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De belangrijkste punten uit het regeerakkoord 
voor HR 

De coalitiepartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben hun plannen 
gepresenteerd in het regeerakkoord. Welke wijzigingen in wet- en regelgeving 
kunnen we verwachten voor HR? Arbeidsrechtjurist Edith van Schie heeft het 
regeerakkoord uitgeplozen en zet de belangrijkste punten op een rij in deze 
whitepaper:

• Het ontslagrecht
• De ketenbepaling
• De transitievergoeding
• De proeftijd
• Verlof
• Ziekte en gezondheid werknemers
• Payroll- en nulurencontracten
• Oudere werknemers
• Pensioen
• ZZP’ers
• Uitkeringen
• Werken met een beperking
• Belastingen
• Andere plannen
• Wanneer treden de plannen van het kabinet in werking?

Mr. Edith (E.Th.) van Schie is freelance auteur en 
adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Zij 
schrijft geregeld voor XpertHR en XpertHR Checkit 
en XpertHR Actueel. Edith is jarenlang actief geweest 
als arbeidsrechtadvocaat bij RWV Advocaten, maar 
zij heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere 
kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank 
werkzaam was. Naast het schrijven van artikelen 
ontwikkelt Edith ook lesmateriaal en examens voor 
HBO Bachelor-opleidingen en is zij kerndocent voor 
de HBO Rechtenopleiding van NCOI.
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Het ontslagrecht

Versoepeling ontslagrecht 
Het ontslagrecht zal worden versoepeld; het zal voor werkgevers minder 
ingewikkeld worden om een werknemer te ontslaan. Nu moet een werkgever 
aan alle criteria van één ontslaggrond voldoen om ontslag te kunnen 
bewerkstelligen. Als de werkgever aan een aantal criteria van meerdere 
gronden voldoet, dan kan het zo zijn dat van de werkgever niet kan worden 
verlangd om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Maar onder de huidige 
wetgeving is ontslag niet mogelijk omdat daarvoor nodig is dat (minstens) 
één ontslaggrond aan alle criteria voldoet. De bedoeling is dat de wet zo 
wordt aangepast dat werkgevers wel kunnen cumuleren, waardoor meerdere 
‘onvoldragen’ ontslaggronden gezamenlijk ook reden kunnen zijn voor ontslag. 

Rechters kunnen hogere ontslagvergoeding toekennen
Rechters krijgen de mogelijkheid om een hogere ontslagvergoeding toe te 
kennen; de helft hoger dan nu het geval is. 

De ketenbepaling

Ketenbepaling terug naar drie jaar
De ketenbepaling is in de Wet Werk en Zekerheid teruggeschroefd naar twee 
jaar; na twee jaar tijdelijke contracten is sprake van een vast contract. Het 
nieuwe kabinet wil dat terugdraaien, zodat pas weer na drie jaar tijdelijke 
contracten sprake is van een vaste arbeidsovereenkomst.

Uitzondering ketenbepaling voor het primair onderwijs 
In het primair onderwijs worden tijdelijke contracten voor invalkrachten in 
verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenbepaling.

Ruimere mogelijkheden voor verkorting van de tussenpoos bij opvolgende 
contracten
Voor opvolgende contracten gaat de ‘teller op nul’ als tussen contracten 
een tussenpoos van zes maanden zit. Het uitgangspunt voor de tussenpoos 
blijft deze zes maanden, maar het kabinet vindt dat er ruimte moet zijn om 
sectoraal af te wijken en de tussenpoos te verkorten als het werk daarom 
vraagt. Dit is reeds zo voor seizoensarbeid. Deze optie wordt verruimd naar 
ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van 
negen maanden kan worden verricht. 
De plek om hierover afspraken te maken is wat het kabinet betreft het overleg 
tussen sociale partners. Daar waar in een sector dit gesprek aantoonbaar niet 
tot een bevredigende uitkomst leidt, moet het – onder voorwaarden - mogelijk 
zijn voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om uiteindelijk een 
besluit te nemen. 
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De transitievergoeding

Tweejaarsgrens transitievergoeding verdwijnt – opbouw vanaf de eerste 
werkdag
Werknemers hebben nu pas na twee jaar dienstverband aanspraak op een 
transitievergoeding. Die tweejaarsgrens gaat het nieuwe kabinet afschaffen 
zodat werknemers – als aan de criteria is voldaan - vanaf het begin van hun 
arbeidsovereenkomst aanspraak krijgen op een transitievergoeding.
Een derde maandsalaris voor elk dienstjaar
Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding een derde 
maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan tien jaar. Nu geldt 
voor de eerste tien dienstjaren een vergoeding van een derde per gewerkt jaar 
en vanaf het tiende dienstjaar de helft van een maandsalaris per gewerkt jaar. 
De overgangsregeling voor 50-plussers blijft gehandhaafd. Deze tijdelijke 
regeling (tot 2020) houdt in dat werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder 
zijn, voor ieder dienstjaar waarin ze ouder waren dan 50 jaar en langer in dienst 
waren dan 10 jaar een opbouw van 1 maandsalaris per gewerkt jaar.

Scholingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding
De mogelijkheid wordt verruimd om scholingskosten in mindering te 
brengen op de transitievergoeding. Nu geldt voor het in mindering brengen 
van scholingskosten op de transitievergoeding de restrictie dat die kosten 
moeten zijn gemaakt voor het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van 
de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Het mag niet gaan om 
kennis en vaardigheden die (op een later moment) zijn aangewend om een 
functie bij de werkgever uit te oefenen, ook niet als het gaat om een andere 
functie dan de huidige. Dit voorschrift wordt geschrapt. Daardoor zal dus ook 
scholing die is gericht op het vervullen van een andere functie binnen de eigen 
organisatie in mindering gebracht kunnen worden op de transitievergoeding. 
Voor scholing gericht op inzetbaarheid binnen de eigen functie verandert er 
niets; die kan niet worden afgetrokken van de transitievergoeding.

Compensatie transitievergoeding ontslag langdurig zieke werknemer
Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat regelt dat werkgevers die bij 
ontslag van een langdurig zieke werknemer een transitievergoeding moeten 
betalen, kunnen worden gecompenseerd. De bedoeling is dat die compensatie 
door het UWV wordt verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), 
waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. De regeling 
moet ook – met terugwerkende kracht – gaan gelden voor beëindigingen van 
dienstverbanden op of na 1 juli 2015.
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar aard van de arbeidsovereenkomst 
(bepaalde of onbepaalde tijd) of wijze van beëindiging (einde van rechtswege, 
door opzegging, ontbinding of een beëindigingsovereenkomst). Het nieuwe 
kabinet wil dit wetsvoorstel doorzetten.

Geen transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag als een cao-
regeling van toepassing is
Er ligt ook een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat inhoudt dat bij cao kan 
worden bepaald dat geen transitievergoeding verschuldigd is bij ontslag om 
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bedrijfseconomische redenen als de werknemer op grond van die cao recht 
heeft op voorzieningen die bestaan uit maatregelen om werkloosheid te 
voorkomen of in duur te beperken en/of uit een redelijke financiële vergoeding.
Anders dan nu het geval is, hoeft de (gekapitaliseerde) waarde van deze cao-
voorzieningen niet gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar een 
individuele werknemer recht op zou hebben gehad. Het nieuwe kabinet wil ook 
dit wetsvoorstel doorzetten.

Kleine werkgevers komen eerder in aanmerking voor de 
overbruggingsregeling transitievergoeding
De criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling 
transitievergoeding voor kleine werkgevers ruimer en daarmee eenvoudiger. 
Kleine werkgevers die de transitievergoeding niet kunnen betalen kunnen 
nu gebruik maken van overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor 
de berekening van de hoogte van de transitievergoeding hoeven deze 
werkgevers dan de dienstjaren van de werknemers die hij ontslaat die liggen 
voor 1 mei 2013 niet mee te tellen. Om hiervoor in aanmerking te komen 
moeten werkgevers minder dan 25 werknemers in dienst hebben, over de drie 
boekjaren voor het ontslag een nettoresultaat van minder dan 0 hebben. Een 
negatief eigen vermogen hebben en de waarde van de vlottende activa moet 
lager zijn dan de schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar. 
Deze criteria wil het nieuwe kabinet verruimen.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens 
pensionering of ziekte
Als een werkgever zijn bedrijf beëindigt, dan dient hij de werknemers die hij 
daardoor moet ontslaan een transitievergoeding te betalen. Als sprake de 
werkgever zijn bedrijf sluit wegens pensionering of omdat hij ziek is, dan is dat 
niet altijd even fair; vaak moet de werkgever zijn eigen pensioenpot gebruiken 
om de transitievergoedingen te betalen. Het kabinet heeft aangekondigd dat 
het met voorstellen komt om de transitievergoeding in dit soort gevallen onder 
voorwaarden te compenseren. Hiervoor wordt 100 miljoen euro gereserveerd.

De proeftijd

Langere proeftijd bij langdurende contracten
Werkgevers mogen nu maximaal twee maanden proeftijd afspreken in 
contracten van twee jaar of langer (waaronder vaste contracten) en maximaal 
één maand voor tijdelijke contracten van korter dan twee jaar. 
Het nieuwe kabinet wil de proeftijd verlengen voor langdurende contracten. 
Als een werkgever een nieuwe werknemer direct een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd aanbiedt, dan mag hij met deze werknemer een proeftijd 
van maximaal vijf maanden overeenkomen. 
Bij een meerjarig tijdelijk contract (meer dan twee jaar), mag een proeftijd van 
drie maanden overeengekomen worden. 
Voor contracten van twee jaar of korter en voor contracten zonder 
kalendereinddatum blijft de maximale proeftijd 1 maand. In een cao kan die 
proeftijd worden verlengd tot maximaal 2 maanden.
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Verlof

Uitbereiding kraamverlof (partnerverlof/vaderschapsverlof)
Het huidige kraamverlof geeft partners na de bevalling het recht op twee 
dagen verlof, op te nemen binnen vier weken, waarbij werkgevers het 
volledige loon doorbetalen. Dit wordt per 1 januari 2019 verlengd naar 
vijf dagen. Deze uitbreiding komt in plaats van het reeds ingediende 
wetsvoorstel ‘ Uitbreiding kraamverlof ’, dat voorziet in 3 dagen extra 
kraamverlof betaald door het UWV.
Daarbovenop krijgen partners aanvullend kraamverlof van vijf weken per 
1 juli 2020. Dit verlof dient te worden opgenomen in het eerste half jaar 
na geboorte. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering 
van het UWV, tegen 70% van het dagloon (tot ten hoogste 70% van het 
maximum dagloon).

Uitbreiding adoptieverlof
De huidige regeling voor adoptieverlof wordt verruimd met 2 weken naar 
6 weken. Deze uitbreiding geldt ook voor pleegouders.

Ziekte en gezondheid werknemers 

Beperking van de loondoorbetalingplicht tijdens ziekte
Alle bedrijven moeten nu gedurende 104 weken (2 jaar) het loon van hun 
zieke werknemers doorbetalen. Kleine en middelgrote bedrijven (met 
maximaal 25 werknemers) hoeven straks het loon van zieke werknemers 
nog maar één jaar door te betalen. De verantwoordelijkheid voor 
loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen het tweede 
jaar gaan over naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar 
blijft wel in stand. De collectieve kosten van het tweede jaar worden 
gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine 
werkgevers.

Premiedifferentiatie voor de WGA gaat van tien naar vijf jaar
De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt 
verkort van tien jaar naar vijf jaar. Daarmee wordt voor alle werkgevers 
de periode waarover risico wordt gelopen voor arbeidsongeschikte 
werknemers, aanzienlijk beperkt. Na de periode van premiedifferentiatie 
wordt een collectieve, uniforme premie geheven.

Beoordeling re-integratie inspanningen
Het vorige kabinet heeft “het wetsvoorstel tot wijziging van de 
WIA en de Wet SUWI i.v.m. de mogelijkheid voor een werkgever te 
verzoeken om een tussentijds oordeel op de re-integratie-inspanningen 
en het laten vervallen van de beoordeling van de re-integratie-
inspanningen voor eigenrisicodragers” uitgewerkt. Ook heeft 
hierover een internetconsultatie plaatsgevonden. Het wetsvoorstel 
wijzigt de sanctioneringsbevoegdheden die het UWV heeft tijdens 

https://www.xperthr.nl/doc/20000180/?param1=20000180&param2=&t_anon=none
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de loondoorbetalingsperiode. Werkgevers die voor de WGA publiek 
verzekerd zijn, kunnen een tussentijds oordeel op de voorgenomen 
re-integratieactiviteiten aanvragen en voor werkgevers die 
eigenrisicodrager WGA zijn verdwijnt de loonsanctie. Het nieuwe kabinet 
wil dit wetsvoorstel doorzetten.

Goede ideeën zijn welkom
Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat het de gevolgen 
van de verkorting van de loondoorbetalingsperiode en de 
premiedifferentiatieperiode in de WGA nauwkeurig zal volgen. Het 
kabinet nodigt een ieder uit om plannen aan te leveren die de financiële 
last voor werkgevers verder beperken zonder dat dit leidt tot uitval van 
werknemers (en daarmee hogere WIA-instroom en verhoging van de 
collectieve lasten voor werkgevers). In dat geval staat het open voor 
verdergaande aanpassingen.

Aanpak roken en overgewicht
Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met 
patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, 
sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. De focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van 
roken en overgewicht.

Payroll- en nulurencontracten

Beperkingen mogelijkheden payroll
Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven 
dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet 
voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Het kabinet komt met 
een wetsvoorstel waarin het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de 
uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard in payroll-
situaties. Bovendien moeten payrollwerknemers qua (primaire en 
secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk worden behandeld 
met werknemers bij de inlener. Daarnaast moet de definitie van de 
uitzendovereenkomst ongemoeid blijft.

Beperking beschikbaarheid nulurencontacten
Het kabinet wil voorkomen dat bij nulurencontracten sprake is van 
permanente beschikbaarheid als dat niet nodig is voor het werk dat 
gedaan moet worden. In veel sectoren zijn daar al goede afspraken over 
gemaakt, maar soms is er sprake van ongewenste situaties, waarbij 
nodeloze beschikbaarheid ook ten koste gaat van de mogelijkheden 
van werkenden om bijvoorbeeld andere (deeltijd)banen te accepteren. 
Daarom wordt vastgelegd dat de werknemer in deze situaties niet, of 
binnen een bepaalde termijn niet, gehouden is gehoor te geven aan een 
oproep, of dat bij een afzegging recht op loon ontstaat.
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Oudere werknemers

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Het kabinet verwacht van sociale partners dat ze niet- vrijblijvende 
afspraken maken over leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hierin moet 
aandacht zijn voor scholing, intersectorale mobiliteit, zicht op minder 
belastend werk en de nut en noodzaak van specifieke voorzieningen 
voor ouderen in cao’s. Het kabinet kondigt aan dat het consequenties zal 
hebben als te weinig voortgang wordt geboekt om hier serieus invulling 
aan te geven. Uiteraard zal het kabinet dan eerst met de sociale partners 
in gesprek gaan. 
Het kabinet zal op zijn beurt kritisch kijken naar eventuele 
belemmeringen voor de goede invulling aan de tripartiete 
verantwoordelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan over mogelijkheden 
om opties als deeltijdpensionering (via tweede pijlerpensioen of 
generatiepactregelingen) breder voor het voetlicht te brengen of 
gemakkelijker te maken.

Verlening IOW
Voor oudere werknemers die - ondanks inspanningen van werkgevers 
en werknemers - werkloos of arbeidsongeschikt worden, wordt de Wet 
Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) verlengd met vier 
jaar. Hierdoor hoeven deze werknemers na het aflopen van de WW- of 
WGA-uitkering niet hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘op te 
eten’ voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning. 
Met het oog op de stijgende participatiegraad van oudere werknemers 
en de betaalbaarheid van de regeling, zal de IOW worden aangepast door 
de leeftijdsgrens vanaf 2020 te laten meestijgen met de AOW-leeftijd. 

Pensioen

Hervorming van het pensioenstelsel
Het kabinet wil bij de hervorming van het pensioenstelsel aansluiting 
zoeken bij de contouren van een nieuw pensioenstelsel zoals opgenomen 
in de rapporten van de SER. De SER onderzoekt daarbij de mogelijkheid 
van een persoonlijk pensioenvermogen gecombineerd met het 
behoud van collectieve risicodeling. De SER komt op korte termijn 
met een advies hierover. Het kabinet wil samen met sociale partners 
de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Een vernieuwing 
die de kwetsbaarheden in het huidige pensioenstelsel adresseert en 
waarmee de sterke elementen (verplichtstelling, collectieve uitvoering, 
risicodeling en fiscale ondersteuning) gehandhaafd blijven.

Afschaffing van de doorsneesystematiek
De zogenoemde doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Voor alle 
contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht en 
krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie. 
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Daarmee komt een einde aan de herverdeling die het gevolg is van de 
doorsneesystematiek, wordt de pensioenopbouw transparanter en sluit 
het stelsel beter aan op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt bezien of het 
fiscaal kader alleen nog op de pensioenpremie kan worden begrensd. Bij 
de vormgeving van het fiscale kader blijft het kabinet oog houden voor 
het faciliteren van een adequate pensioenopbouw.
Het kabinet zal financieel bijdragen aan het opvangen van de lasten 
van de afschaffing van de doorsneesystematiek en de overstap op een 
nieuwe manier van pensioenopbouw door de fiscale kaders tijdelijk te 
verruimen. Voorwaarde is dat de verruiming geen effect heeft op de 
langetermijnhoudbaarheid van de overheidsfinanciën.

Risico’s delen
Mensen blijven samen risico’s delen en pensioen blijft een levenslange 
uitkering waardoor je niet het risico loopt dat er geen geld meer over is 
als je langer leeft dan verwacht.

Voortgang
Hervorming van het pensioenstelsel vraagt verdere uitwerking. Het 
kabinet zal dit in nauwe samenspraak met sociale partners oppakken. 
Het streven is om begin 2018 op hoofdlijnen overeenstemming 
te hebben over de nadere invulling, zodat daarna begonnen kan 
worden met wetgeving. Uitgangspunt is dat – met een voorbehoud 
voor alle zorgvuldigheid die dat ten behoeve van de uitvoerbaarheid 
vereist – in 2020 het wetgevingsproces is afgerond zodat daarna de 
implementatieperiode kan starten.

ZZP’ers

Wet DBA van tafel
De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de 
inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake 
is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral 
aan de onderkant) voorkomen. Bij de uitwerking van de wet zullen 
veldpartijen betrokken worden en zijn zowel de handhaafbaarheid als de 
effecten op de administratieve lasten van belang.

Minimumuurtarief voor zzp’ers
Voor zzp-ers geldt dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij 
een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst 
of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere 
bedrijfsactiviteiten. Dat heeft tot gevolg dat de Belastingdienst de 
opdrachtgever als werkgever aanmerkt. De werkgever zal dan dus 
loonbelasting en sociale premies moeten afdragen.
Van een ‘laag tarief ’ is sprake als de loonkosten lager zijn dan 125% van 
het wettelijk minimumloon of lager zijn dan de laagste loonschalen in 
cao’s. Er wordt één tarief gekozen om voor de gehele markt de onderkant 
af te bakenen. Dit tarief zal waarschijnlijk liggen tussen de 15 en 18 euro 
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per uur. Van ‘een langere duur’ is sprake als langer dan drie maanden is 
gewerkt.

Invoeren van een opdrachtgeversverklaring
Voor zelfstandigen die werken boven het ‘lage tarief ’ wordt een 
‘opdrachtgeversverklaring’ geïntroduceerd. Deze verklaring geeft 
opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van 
zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via 
het invullen van een webmodule. Als de opdrachtgever de webmodule 
naar waarheid invult, dan wordt hij vooraf gevrijwaard van loonbelasting 
en premies werknemersverzekeringen. In de webmodule wordt een 
aantal vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de 
werkzaamheden. 

Term gezagsverhouding wordt verduidelijkt
De term ‘gezagsverhouding’ zal worden verduidelijkt in de wet. 
Bovendien zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezagsverhouding 
voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van 
formele omstandigheden. Dit moet opdrachtgevers meer zekerheid 
bieden bij het inhuren van zzp’ers. 
Opt-out mogelijkheid voor zzp’ers aan de bovenkant van de markt
Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers 
een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen 
ingevoerd. Ondernemers kunnen hiervoor kiezen als sprake is van een 
hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst 
of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere 
bedrijfsactiviteiten. 
Van een ‘hoog tarief ’ is sprake bij een tarief boven de € 75,- per uur. 
Van ‘een kortere duur’ is sprake als korter dan een jaar wordt gewerkt. 

Terughoudend handhavingsbeleid
Na de invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar 
een terughoudend handhavingsbeleid. Er zullen na de eerste controle 
bijvoorbeeld geen boetes worden opgelegd. De Belastingdienst krijgt 
in het eerste jaar een coachende rol waarin hij partijen helpt bij de 
toepassing van de nieuwe regelgeving.

Eigen plek in het burgerlijk wetboek
Het kabinet gaat verkennen, ook in overleg met sociale partners en 
veldpartijen, of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering 
van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in 
het burgerlijk wetboek. 

Verzekering voor arbeidsongeschiktheid
Het kabinet gaat onderzoeken hoe bij zelfstandigen de 
verzekeringsgraad voor arbeidsongeschiktheid kan worden verhoogd. 
Het kabinet vindt het daarbij van belang dat zelfstandigen een 
bewuste keuze kunnen maken om zich wel of niet te verzekeren en dat 
zelfstandigen die daarvoor kiezen in beginsel toegang hebben tot de 
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verzekeringsmarkt. Het kabinet zal in gesprek gaan met de verzekeraars 
om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

Uitkeringen

De WW
Momenteel is er sprake van premiedifferentiatie per sector; de lasten van 
de eerste zes maanden WW worden per sector omgeslagen. In plaats van 
deze sectorale differentiatie kan gekozen worden voor een vormgeving 
over de eerste zes maanden WW waarbij contracten voor onbepaalde 
duur een lager premiepercentage toegerekend krijgen dan contracten 
voor bepaalde tijd. Hiermee wordt het vaste contract – het contract voor 
onbepaalde tijd - aantrekkelijker. Tevens wil het kabinet het gesprek 
aangaan met de sociale partners over hoe de WW-uitkering activerender 
kan worden vormgegeven.

Recht op WW voor EU-arbeidsmigranten na 26 weken werken in 
Nederland
EU-arbeidsmigranten leveren een bijdrage aan de Nederlandse 
economie. Door in Nederland te werken, bouwen zij net als iedere 
Nederlander rechten op voor een werkloosheidsuitkering. Op dit 
moment tellen gewerkte weken in het land van herkomst ook mee in de 
opbouw van WW. Het is de inzet van Nederland om hierin een wachttijd 
te introduceren van 26 weken, zodat ook voor arbeidsmigranten 
geldt dat zij 26 weken in Nederland gewerkt moeten hebben, om in 
aanmerking te komen voor WW.

Voor mensen met een WIA-uitkering wordt het aantrekkelijk om te 
werken
Voor mensen met een WIA-uitkering wordt het aantrekkelijker 
gemaakt om te gaan werken. In de eerste vijf jaar na het aanvaarden 
van een baan, zal niet worden getoetst of het verdienvermogen van 
de werkhervatter is gewijzigd. Het aanvaarden van werk – ook als dit 
tijdelijk of in deeltijd is – leidt hierdoor niet tot onzekerheid over het 
mogelijke verlies van het recht op de uitkering (in geval van baanverlies). 
Dit verlaagt de drempel voor werkhervatting.

Minder snel volledig arbeidsongeschikt
Voor personen die in de toekomst instromen in de WIA, zal scherper 
gekeken worden naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate 
van arbeidsongeschiktheid (het schattingsbesluit). De eis dat er drie 
functies te vinden moeten zijn die de persoon in kwestie zou kunnen 
vervullen en dat elk van deze drie met ten minste drie (9 in totaal) 
vertegenwoordigd is, wordt anders ingevuld. In de toekomst moeten 
er nog steeds negen arbeidsplaatsen te vinden zijn, maar ongeacht 
de verdeling over aantallen functies. Hierdoor zullen minder mensen 
volledig arbeidsongeschikt worden verklaard.-
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Versterking prikkel richting werk voor mensen met een WGA 80-100 
uitkering
Ook voor nieuwe instroom in de WGA 80-100 (mensen met 
restverdiencapaciteit tussen 1 en 20%) wordt de prikkel richting werk 
versterkt. Omdat het arbeidsongeschiktheidspercentage gerelateerd 
is aan het vroegere loon en niet alleen aan de mate waarin iemand nog 
kan werken, zit in de WGA 80-100 een groep WIA-gerechtigden die nog 
wel kan werken, maar voor wie dit financieel niet aantrekkelijk is. Het 
gaat daarbij om mensen met een relatief hoog verzekerd loon. Daarom 
gaat voor mensen in de WGA 80-100 die nog kunnen werken hetzelfde 
regime gelden als in de WGA 35-80. Concreet gaat voor het recht op 
de loonaanvullingsuitkering de eis gelden om 50% van de resterende 
verdiencapaciteit te benutten.

Afschaffing van arbeidskorting en IACK voor (nieuwe) mensen met 
een Ziektewetuitkering
In de WW is geen sprake van recht op arbeidskorting en 
Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK), terwijl hier in de Zw 
wel sprake van is. Het resultaat hiervan is dat WW-ers een substantiële 
stijging van hun maandelijkse inkomen ervaren als zij zich ziek melden 
en andersom dat Zw-uitkeringsgerechtigden zonder werkgever een 
substantiële inkomensdaling ervaren als zij zich beter melden. Het recht 
op arbeidskorting en IACK wordt daarom afgeschaft voor nieuwe Zw-ers 
zonder werkgever.

Bijstandsuitkering
Het kabinet wil dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen 
om weer aan het werk te komen, vooral ook omdat langdurige 
afhankelijkheid van de bijstand kan leiden tot sociaal isolement en de 
kans op schuldenproblematiek vergroot. Gemeenten ondersteunen 
mensen in de bijstand bij het vinden van werk, maar er geldt in de eerste 
plaats een inspanningsverplichting van de bijstandsgerechtigde zelf. Het 
kabinet zal met gemeenten in gesprek gaan over de ‘best practices’ in 
handhaving. 
Wanneer mensen vanuit de bijstand aan het werk komen, is het van 
belang dat ze er ook echt op vooruit gaan. Daarover wil het kabinet met 
gemeenten afspraken maken.

Werken met een beperking

Beschut werk
Als werken in een reguliere baan niet mogelijk is, moeten gemeenten 
arrangementen bieden voor beschut werk. Het doel is mensen in een 
kwetsbare positie een betere toekomst geven. Werk is de beste weg 
daarnaar toe. Een extra inspanning is hier vereist. Daarom wordt het 
budget voor activering van- en dienstverlening aan mensen in een 
kwetsbare positie verhoogd. Daarmee kan voor 20.000 mensen extra 
beschut werk worden gecreëerd omdat gemeenten meer mogelijkheden 
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krijgen om meer beschutte werkplekken te organiseren, maatwerk te 
bieden richting werk of werkgevers te ‘ontzorgen’.

Loondispensatie
Werkgevers kunnen met loondispensatie – dat in de plaats komt van 
loonkostensubsidie – aan mensen met een arbeidsbeperking onder het 
wettelijk minimumloon betalen, al naar gelang de verdiencapaciteit van 
de persoon in kwestie. De gemeente vult het inkomen aan.

Reshoring
Het kabinet zal initiatieven die er zijn om via reshoring (werk dat weinig 
scholing vereist terughalen uit lagelonenlanden) banen voor mensen 
met een arbeidsbeperking te creëren ondersteunen en aanjagen. 

Belastingen

Wijziging inkomstenbelasting 
De belastingschijven gaan van vier naar twee; de eerste schijf, 36,93% 
geldt tot een inkomen van € 68.600, daarboven moet 49,5% belasting 
worden betaald. 

Heffingskorting en arbeidskorting
De algemene heffingskorting wordt verhoogd en - per saldo – wordt ook 
de arbeidskorting verhoogd.

Verlaging van de zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 in 4 jaarlijkse stappen van 3%-
punt verlaagd tot het basistarief.

Verlaging van de vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting wordt verlaagd; de statutaire tarieven in 
de vennootschapsbelasting gaan in stappen van 20% en 25% naar 16% 
en 21 % per 2021. Om een sterke aanzuigende werking naar de BV te 
voorkomen en om een globaal evenwicht te houden in belastingdruk 
wordt het box 2 tarief in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021.

Dividendbelasting wordt afgeschaft
Het kabinet gaat de dividendbelasting afschaffen.
Beperking belastingvoordelen expats
Het kabinet wil de belastingvoordelen voor expats beperken.

Andere plannen

Scholingsregeling
Het kabinet wil de fiscale aftrekpost voor scholingskosten vervangen 
voor een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een 
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startkwalificatie hebben gehaald. Deze rekening moet het levenlang-
lerenbeleid vanuit de overheid bundelen. Met sociale partners en 
onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage 
aan een levenlang-leren bij de invoering van deze scholingsregeling. 
Hierbij wordt ook de positie van de O&O-fondsen betrokken. Daarbij is 
het relevant dat mogelijkheden voor werkgevers worden verruimd om 
investeringskosten in de inzetbaarheid van werknemers binnen de eigen 
organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding.
Normalisering van de rechtspositie van ambtenaren wordt voortgezet
Voor een goede doorstroom tussen publieke en private banen, vindt 
het nieuwe kabinet het van belang dat werknemers bij bedrijven en 
de overheid gelijk worden behandeld. Het gaat daarom door  met de 
normalisering van de rechtspositie van ambtenaren.

Handhaving wml, schijnconstructies, uitbuiting en 
arbeidsomstandigheden
De Inspectie SZW krijgt 50 miljoen euro per jaar voor de 
handhavingsketen. Daarmee wordt de Inspectie in staat gesteld beter 
toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en intensiever 
schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en 
uitbuiting tegen te gaan.

Gratis VOG voor sommige vrijwilligers
Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie 
kunnen voortaan een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
aanvragen. 

Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding
Het kabinet verhoogt de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding.

Wanneer treden de plannen van het kabinet 
in werking?
De plannen van het nieuwe kabinet zullen door de desbetreffende 
ministers moeten worden uitgewerkt in wetsvoorstellen. Als de 
wetsvoorstellen klaar zijn, dan zullen die besproken moeten worden in 
de ministerraad. Als de ministerraad akkoord is met een wetsvoorstel, 
dan wordt het wetsvoorstel naar de Raad van State gezonden voor 
advies. Pas als dat advies er is, stuurt de minister het wetsvoorstel 
naar de Tweede Kamer. Op dat moment wordt het wetsvoorstel ook 
pas openbaar. In de Tweede Kamer zal worden gedebatteerd over het 
wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer met het wetsvoorstel instemt, dan 
wordt het doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Als ook de Eerste Kamer 
akkoord is, dan wordt het gepubliceerd in het Staatsblad. In de wet zelf 
staat wanneer die inwerking treedt.


