
Whitepaper

Wetswijzigingen en 
wetsvoorstellen in 2019



2

Welke wetten wijzigen in 2019 en welke wetsvoorstellen staan in de startblokken?Whitepaper

Welke wetten wijzigen in 2019 en welke 
wetsvoorstellen staan in de startblokken?
In 2019 zullen weer diverse arbeidswetten worden aangepast en gewijzigd. De wijzigingen 
die voor HR van belang zijn zullen we in deze whitepaper behandelen. Daarnaast zijn op 
arbeidsrechtgebied veel plannen gemaakt die inmiddels in meer of mindere mate zijn 
uitgewerkt. De belangrijkste wetsvoorstellen laten we daarom hier ook de revue passeren.

Wetswijzigingen
• Invoering geboorteverlof

• Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof 

• Verschuiving bewaarplicht zwangerschapsverklaring 

• Verruiming criteria overbruggingsregeling transitievergoeding 

• Tijd voor tijd verder aan banden bij minimumloon

• Aanpassing hoogte minimumloon

• Aanpassing hoogte en leeftijdsgrens minimumloon

• Wijziging van artikel 24 van de Arbowet vanwege AVG

• Transitievergoeding

• AOW-leeftijd

• Termijnenwet geldt ook voor indienen verzoekschrift arbeidsrecht

• Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering verruimd

• Verhoging maximale vrijwilligersvergoeding

• Hogere bijtelling dure elektrische auto’s

Welke wijzigingen staan in de startblokken?
• De Wet arbeidsmarkt in balans

• Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar

• Geen transitievergoeding bij een vervangende cao-regeling bedrijfseconomisch ontslag

• Beperking loondoorbetalingsverplichting bij ziekte kleine werkgevers

Mr. Edith (E.Th.) van Schie is freelance auteur en adviseur op het 
gebied van arbeidsrecht en HR. Zij schrijft geregeld voor XpertHR. 
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 bacheloropleidingen en is zij 
kerndocent voor de HBO Rechtenopleiding van NCOI.
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Wetswijzigingen

Invoering geboorteverlof – 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 vervangt het geboorteverlof het kraamverlof. Vanaf die dag heeft de partner 
van de moeder die is bevallen recht op een week geboorteverlof. Dat betekent concreet dat het 
verlof eenmaal de wekelijkse arbeidsduur van de partner omvat. De werkgever moet tijdens 
het geboorteverlof het volledige loon van de werknemer doorbetalen.
Het geboorteverlof heeft ‘onmiddellijke werking’. Dat betekent dat de werknemer wiens 
partner op of na 1 januari 2019 bevalt, recht heeft op het nieuwe geboorteverlof. Een 
werknemer wiens partner voor 1 januari 2019 bevalt heeft recht op kraamverlof (twee vrije 
dagen).

Let op! 
Als in een geldende cao of in een regeling die met de OR of PVT is overeengekomen, van het 
geboorteverlof afwijkende afspraken staan, dan gelden de afwijkende afspraken tot uiterlijk 
tot 1 juli 2019. 

Aanvullend geboorteverlof  - 1 juli 2020
Vanaf 1 juli 2020 krijgen werknemers, nadat zij geboorteverlof hebben opgenomen, recht op 
aanvullend geboorteverlof voor de duur van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Tijdens het 
aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV van 70% van zijn 
dagloon (tot 70% van het maximumdagloon). 

→  Zie: WIEG

Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof – 1 januari 2019
Mensen die een kind adopteren of een pleegkind in hun gezin opnemen kunnen aanspraak 
maken op adoptie- en pleegzorgverlof. Vanaf 1 januari 2019 hebben adoptie- en pleegouders 
recht op zes (in plaats van vier) weken adoptie- en pleegzorgverlof. Het loon hoeft in deze 
periode niet te worden doorbetaald door de werkgever. De werknemer heeft gedurende deze 
weken namelijk recht op een uitkering van het UWV van 100% van het laatstverdiende loon 
(tot aan het maximumdagloon). De werknemer kan het verlof opnemen in een periode van vier 
weken voordat het kind wordt opgenomen in het gezin tot 22 weken daarna. Beide adoptie- 
en pleegouders hebben ieder recht op dit verlof. Als meerdere kinderen tegelijk worden 
geadopteerd, dan geldt slechts éénmaal adoptie- en pleegzorgverlof. De wijziging geldt ten 
aanzien van kinderen die op of na 1 januari 2019 in het gezin zijn opgenomen.

→  Zie: WIEG - Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof

Verschuiving bewaarplicht zwangerschapsverklaring – 1 januari 2019
Een werkneemster die zwanger is hoeft vanaf 1 januari 2019 geen zwangerschapsverklaring 
meer aan haar werkgever te overhandigen. De werkneemster mag de verklaring zelf bewaren 
en met deze, als het UWV dat wenst, zelf naar het UWV opsturen. Hiermee verschuift de 
bewaarplicht van de werkgever naar de werknemer. Dit scheelt administratie voor de 
werkgever. Bovendien voorkomt het AVG-perikelen omdat de werkgever deze medische 
gegeven van de werkneemster niet meer hoeft te bewaren.

→  Zie: Verzamelwet SZW 2019

https://www.xperthr.nl/doc/20001262/
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/20001262/
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
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Verruiming criteria overbruggingsregeling transitievergoeding – 
streefdatum 1 januari 2019
De tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers geldt bij een 
ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen door een slechte financiële situatie. Deze 
regeling gaat uit van een dienstverband vanaf 1 mei 2013 en loopt tot 1 januari 2020.

Uit de tussentijdse evaluatie van deze regeling blijkt dat de gehanteerde criteria om in 
aanmerking te komen voor toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding 
erg streng zijn. Om meer werkgevers in een slechte financiële situatie van de 
overbruggingsregeling gebruik te laten maken, is aanpassing van dit criterium wenselijk. 

Het eerste criterium dat de minister wil aanpassen is het criterium dat onder een slechte 
financiële situatie wordt verstaan dat in de laatste drie boekjaren een negatief nettoresultaat 
is behaald. De minister wil dit wijzigen in een gemiddeld negatief resultaat over de drie 
boekjaren tezamen. Op deze manier zal een klein positief resultaat in een van de drie jaren, als 
gevolg van bijvoorbeeld een eenmalige meevaller, er minder snel toe leiden dat toepassing van 
de overbruggingsregeling onmogelijk is.

Anderzijds wil de minister ook voorkomen dat de overbruggingsregeling pas wordt toegepast 
als de situatie uitzichtloos is en een faillissement onafwendbaar is. Daarom is het tweede 
criterium dat de minister wil wijzigen dat er sprake moet zijn van een negatief eigen vermogen. 
In plaats daarvan moet sprake zijn van een solvabiliteit van ten hoogste 15%. Hoewel er 
geen standaardnorm is aan te geven voor de solvabiliteit, omdat dit per sector sterk kan 
verschillen, is een solvabiliteit van tussen de 25% en 40% voor veel ondernemingen als gezond 
te beschouwen. Aangezien de regeling bedoeld is voor werkgevers die verkeren in een slechte 
financiële situatie sluit een solvabiliteit van ten hoogste 15% aan bij de doelstelling van de 
regeling.

De minister streeft ernaar om de voorgestelde verruiming in te voeren per 1 januari 2019.

→  Zie: Kamerbrief tussentijdse evaluatie overbruggingsregeling transitievergoeding

Tijd voor tijd verder aan banden bij minimumloon – per 1 januari 2019
Sinds 1 januari 2018 geldt op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 
(WML) dat werknemers over alle gewerkte uren tezamen tenminste gemiddeld het geldende 
minimumuurloon moeten ontvangen (art. 13a WML) en dat daarvan alleen nog maar mag 
worden afgeweken bij cao. Compensatie in (betaalde) vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-
voor-tijd) mocht in 2018 nog bij ‘gewone’ schriftelijke overeenkomst, maar die uitzondering 
geldt vanaf 1 januari 2019 niet meer. Tijd-voor-tijd afspraken mogen dus alleen nog als de 
geldende cao daar ruimte voor biedt. 

Overuren maken en opnemen in dezelfde betaalperiode
Het recht op minimumloon geldt per betalingsperiode. Dat betekent dat het nog wel mogelijk 
is om overuren in vrije tijd te compenseren als dat binnen dezelfde betaalperiode gebeurt. 
Krijgt een werknemer bijvoorbeeld per maand betaald, dan is compensatie in vrije tijd voor 
overuren binnen de maand waarin de overuren zijn gemaakt dus nog wel mogelijk.

Geldt alleen voor werknemers met minimumloon
Deze regel geldt alleen voor werknemers die het minimumloon (of iets meer) verdienen. 
Werknemers die (ruim) meer dan het minimumloon verdienen, zullen bij een tijd-voor-

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2018/11/23/kamerbrief-tussentijdse-evaluatie-overbruggingsregeling-transitievergoeding
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tijdregeling immers gemiddeld per gewerkt uur immers nog steeds boven het geldende 
minimumuurloon betaald krijgen. Voor werknemers die meer dan het minimumloon verdienen 
is tijd voor tijd dus nog steeds mogelijk: verdient een werknemer bijvoorbeeld 20% meer dan 
het minimumloon, dan kan hij 20% meer werken dan de overeengekomen arbeidsduur, zonder 
dat daar per se compensatie in geld voor hoeft te worden gegeven.

→  Zie: Wet wijziging minimumloon en minimumvakantiebijslag

Aanpassing hoogte minimumloon - per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. Het wettelijk 
brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig 
dienstverband wordt per 1 januari 2019:

 • € 1.615,80 per maand;

 • € 372,90 per week;

 • € 74,58 per dag.

Wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2019
De brutobedragen van het wettelijk minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2019 mee 

→  Zie: Minimumjeugdloon 2019

Aanpassing hoogte en leeftijdsgrens minimumloon - per 1 juli 2019
Per 1 juli 2019 zullen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon weer stijgen. Maar 
met ingang van 1 juli 2019 wijzigt ook de leeftijdsgrens van het minimumloon. Vanaf die dag 
hebben ook 21 jarigen recht op het minimumloon en vallen alleen werknemers van 20 jaar en 
jonger nog onder het minimumjeugdloon. Tegelijkertijd zal, om aansluiting te behouden, het 
minimumjeugdloon van 18-, 19- en 20-jarigen stijgen. De wijzigingen zien er als volgt uit.

Leeftijd Percentages per 1 juli 2019

22 jaar en ouder 100%

21 jaar van 85% naar 100%

20 jaar van 70% naar 80%

19 jaar van 55% naar 60%

18 jaar van 47,5% naar 50%

17 jaar 39,5%

16 jaar 34,5%

15 jaar 30%

https://www.xperthr.nl/doc/415593/
https://www.xperthr.nl/doc/365185/#Minimumloon%20per%201%20januari%202019
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Afwijkende staffel voor BBL-werknemers 18, 19 en 20 jaar
Voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar die werkzaam zijn op basis van een 
arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 
gelden alternatieve staffels (voor BBL-werknemers met een andere leeftijd gelden de reguliere 
staffels):

→  Zie: Wet wijziging minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wijziging van artikel 24 van de Arbowet vanwege AVG – 
1 januari 2019
Van arbeidsongevallen die leiden tot blijvend letsel, een ziekenhuisopname of overlijden 
moeten werkgevers melding maken bij de Inspectie SZW. De inspecteur zal vervolgens een 
onderzoek instellen naar de oorzaak van het ongeval. Onderdeel van het onderzoek is, 
als dat mogelijk is, een gesprek met het slachtoffer. In dat gesprek zal ook de gezondheid 
van de werknemer aan de orde (moeten) komen. Op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) gaat het dan om verwerking van bijzondere persoonsgegevens. 
Het verwerken van gegevens over de gezondheid van personen is verboden, tenzij daarvoor 
een uitzondering van toepassing is. Zo’n uitzondering is er (nog) niet voor inspecteurs van 
de Inspectie SZW. In de Verzamelwet SZW 2019 is daarom geregeld dat de Inspectie SZW de 
wettelijke bevoegdheid heeft om gegevens over gezondheid te verwerken. Dat geldt wel 
uitsluitend voor personen die door hun beroep zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.

→  Zie: Verzamelwet SZW 2019

Transitievergoeding – 1 januari 2019
Maximum geïndexeerd
De maximale transitievergoeding wordt – net als ieder jaar - per 1 januari 2019 weer 
geïndexeerd. In 2019 geldt een maximum van € 81.000,-. 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. 

→  Zie: Publicatie Staatscourant 17 oktober 2018

Leeftijd Percentage 
van het 
minimumloon

Per maand Per week Per dag

20 jaar 61,5 % € 993,70 € 229,35 € 45,87

19 jaar 52,5 % € 848,30 € 195,75 € 39,15

18 jaar 45,5 % € 735,20 € 169,65 € 33,93

https://www.xperthr.nl/doc/415593/
https://www.xperthr.nl/doc/20001492/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-57904.html
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AOW-leeftijd – 1 januari 2019
De AOW-leeftijd gaat in 2019 verder omhoog naar 66 jaar en vier maanden. In 2018 was dat nog 
66 jaar en 0 maanden. De bedoeling is dat de AOW-leeftijd in 2021 zal zijn gestegen tot 67 jaar. 
Voor 2022 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. 

De AOW-leeftijd voor 2024 blijft 67 jaar en 3 maanden, net als in 2022 en in 2023.  

→  Zie: Kamerbrief AOW-leeftijd in 2024

Termijnenwet geldt ook voor indienen verzoekschrift arbeidsrecht – 
1 januari 2019
Op grond van de termijnenwet wordt een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die 
niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Deze regels zijn buiten toepassing 
verklaard op de termijnen in het arbeidsrecht. Dat betekent dat de termijn voor het indienen 
van een arbeidsrechtelijk verzoek juist wordt verkort als de termijn eindigt op een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag dagen tot de laatste reguliere werkdag van de termijn. 
Per 1 januari 2019 is dat anders; de Algemene termijnenwet geldt per 1 januari 2019 ook op de 
vervaltermijnen genoemd in art. 7:686a lid 4 BW. Voor de overige termijnen, gesteld in het 
arbeidsrecht (titel 10 van Boek 7 BW), blijft gelden dat de Algemene termijnenwet niet van 
toepassing is.

→  Zie: Verzamelwet SZW 2019

Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering verruimd – 
1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 gelden ruimere mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen met een 
WW-uitkering. De uitbreiding ziet op de mogelijkheid om ook vrijwilligerswerk te doen bij 
organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren, zoals sportverenigingen, 
vakbonden of organisaties die lokale buurtinitiatieven ontplooien. De regel dat het 
vrijwilligerswerk geen betaald werk mag verdringen van de arbeidsmarkt blijft gelden, maar 
mensen zullen niet meer (deels) worden gekort op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk 
willen doen bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status. 

→  Zie: Kamerbrief 28 november 2018

Verhoging maximale vrijwilligersvergoeding – per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 gaat de onbelaste vrijwilligersvergoeding met € 200 omhoog. Vrijwilligers 
kunnen daardoor een onbelaste vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand en 
maximaal € 1.700 per kalenderjaar.

→  Zie: Belastingplan 2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/01/kamerbrief-aow-leeftijd-in-2024
https://www.xperthr.nl/doc/20001492/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2018/11/28/kamerbrief-met-schriftelijke-antwoorden-op-de-begroting-szw-voor-het-jaar-2019
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/documenten/kamerstukken/2018/09/18/belastingplan-2019
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Hogere bijtelling dure elektrische auto’s -  1 januari 2019
Per 1 januari 2019 geldt het bijtellingspercentage van 4% nog maar tot € 50.000,- van de 
catalogusprijs. Voor het meerdere geldt een bijtellingspercentage van 22%. 
Dit is een overgangsregeling die alleen voor 2019 en 2020 geldt. Vanaf 2021 moeten 
werknemers over de volledige cataloguswaarde van hun auto 22% bijtelling betalen, óók voor 
elektrische auto’s.

→  Zie: Autobrief II

Welke wijzigingen staan in de startblokken?
Hieronder vindt u een aantal belangrijke wetsvoorstellen die in de startblokken staan om in 
het aankomende jaar in de Tweede- en Eerste Kamer behandeld te worden.

De Wet arbeidsmarkt in balans – Per 1 januari 2020?
Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans bevat een aantal samenhangende maatregelen 
die de arbeidsmarkt beter in balans moeten gaan brengen. Dit wetsvoorstel moet nog wel 
eerst door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Hieronder volgen de belangrijkste maatregelen:

 • Introductie van de cumulatiegrond 
Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, 
de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan één van de acht 
ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de 
mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan maximaal een 
halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de 
cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

 • Transitievergoeding vanaf eerste werkdag
Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding 
(ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu ontstaat dat recht pas vanaf het 
moment waarop een dienstverband twee jaar bestaat.

 • Verlaging van de opbouw van de transitievergoeding
De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. 
Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar (nu geldt vanaf 10 
dienstjaren een half maandsalaris per gewerkt jaar).

 • Voordeliger WW-premie bij aanbod vast dienstverband
De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste 
baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie 
afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-op-auto-en-motor/documenten/kamerstukken/2015/06/19/autobrief-ii
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 • Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgevers
Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren 
als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

 • Verlenging van de proeftijd vast contract
voor werkenden die meteen een vast contract krijgen, van twee maanden naar vijf 
maanden.

 • Verruiming van de ketenregeling
De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zogenaamde ketenbepaling, wordt 
verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te 
gaan. Dit wordt drie jaar.
Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te 
verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat 
maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het 
primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

 • Payrollwerknemers krijgen gelijke arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst
Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden 
als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een 
adequaat pensioen. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

 • Voorkoming verplichte permanente beschikbaarheid oproepkrachten
Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van 
oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van 
tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op 
loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier 
dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

→  Zie ook: Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte – 
Per 1 april 2020
Werkgevers die aan werknemers een transitievergoeding moeten betalen vanwege ontslag 
wegens langdurige ziekte, worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding. De 
compensatie wordt door het UWV verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

De regeling geldt ook – met terugwerkende kracht –voor beëindigingen van dienstverbanden 
op of na 1 juli 2015. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar de aard van de 
arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) of naar de wijze van beëindiging (einde van 
rechtswege, door opzegging, ontbinding of een beëindigingsovereenkomst).
Hoewel de regeling als is aangenomen en gepubliceerd, laat de inwerkingtreding nog even op 
zich wachten omdat de systemen van het UWV moeten worden aangepast.

→  Zie: Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of 
langdurige arbeidsongeschiktheid

https://www.xperthr.nl/doc/20001705/#section-20001705
https://www.xperthr.nl/doc/20000426/
https://www.xperthr.nl/doc/20000426/
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Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte – 
Per 1 april 2020
Werkgevers die aan werknemers een transitievergoeding moeten betalen vanwege ontslag 
wegens langdurige ziekte, worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding. De 
compensatie wordt door het UWV verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

De regeling geldt ook – met terugwerkende kracht –voor beëindigingen van dienstverbanden 
op of na 1 juli 2015. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar de aard van de 
arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) of naar de wijze van beëindiging (einde van 
rechtswege, door opzegging, ontbinding of een beëindigingsovereenkomst).
Hoewel de regeling als is aangenomen en gepubliceerd, laat de inwerkingtreding nog even op 
zich wachten omdat de systemen van het UWV moeten worden aangepast.

→  Zie: Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of 
langdurige arbeidsongeschiktheid

Beperking loondoorbetalingsverplichting bij ziekte kleine 
werkgevers – niet bekend
In oktober 2015 is in de ministerraad al besproken dat de loondoorbetalingsverplichting 
van (kleine) werkgevers bij ziekte beperkt zou moeten worden. Tot op heden is het niet tot 
concrete plannen gekomen. Minister van SZW Koolmees in zijn brief van 28 november 2018 
aan de Kamer laten weten dat hij ernaar streeft om de Kamer rond de jaarwisseling nader te 
informeren over loondoorbetaling bij ziekte.

→  Zie: Beperking loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine ondernemers

KLIK HIER

Deze whitepaper werd u aangeboden aan door XpertHR. In de wetgevingskalender van 
XpertHR wordt precies bijgehouden hoe de vorderingen zijn van gedane wetsvoorstellen 
en zowel kort als uitgebreid uitgelegd wat ze het wetsvoorstel inhoudt en wat het gaat 
betekenen voor de praktijk. Ook is de complete tekst van het wetsvoorstel erin opgenomen. 
De kabinetsplannen zijn hier ook te vinden: de plannen van Prinsjesdag 2018 en 
het Belastingplan 2019. 

om de wetgevingskalender te bekijken. 

https://www.xperthr.nl/doc/20000426/
https://www.xperthr.nl/doc/20000426/
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=
https://www.xperthr.nl/doc/414367/
https://www.xperthr.nl/wet--en-regelgeving/wetgevingskalender/

