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Wat is nieuw onder de zon? (1)

• Zelfde thema’s als Regeerakkoord Rutte-III 

• Constatering 1: veel voorstellen destijds niet zijn uitgevoerd 
• Verplichte benutting 50% restverdiencapaciteit WGA 80-100%

• Verkorting premiedifferentiatie WGA-uitkeringsperiode tot 5 jaar (van 10)

• Collectivisering 2e ziektejaar (voor kleinbedrijf)

• Constatering 2: beleid onvoldoende uit de verf gekomen
• Cumulatiebeding

• Rechtspraak Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

• Extra gelden Sociale Werkvoorziening?



Wat is nieuw onder de zon?(2): 
Zelfde dossiers

1. Hervorming arbeidsmarkt: flex minder flex, vast minder vast

2. Ziekte en arbeidsongeschiktheid: ontlasten werkgever
• “Nieuw”: uitvoeringspraktijk UWV

3. Participatiewet: meer aandacht langdurige uitkeringen
• Nieuw: Versoepeling uitkeringen



Hervorming arbeidsmarkt: 
lees SER-MLT (2021)! 

• SER-MLT (2021) bouwt voor op Csie Borstlap (2020)

• SER-MLT (2021) is “leidraad” coalitieakkoord 
• Selectief shoppen mag niet (volgens SER)

• Vier pijlers om vast en flex in balans te krijgen:
1. Betere regulering flexibele arbeidsrelaties en zelfstandige arbeid

2. Beperking prikkels zelfstandig werken 

3. Gelijkwaardiger sociale zekerheid zelfstandigen

4. Contracten onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker maken



1. Betere regulering flexibele arbeidsrelaties

• Eerdere pogingen geen garantie voor succes (Wet DBA en WAB).

• Weinig zicht of toezicht op uitvoering 

• Opdrachtgevers en –nemers vaak gedeeld belang bij schijnconstructies

• Arbeidsrechters handelen niet altijd in geest wet DBA 



2. Afbouw zelfstandigenaftrek

• SER (2021): “hiervoor in de plaats fiscale faciliteiten komen voor 
zelfstandig ondernemers die daadwerkelijk risico lopen..”.

• Akkoord: “De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 
650 euro teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden 
gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van 
de arbeidskorting.”

• Dit zal inderdaad speelveld gelijker maken! (In kabinet Rutte-V ;-) 



Stelling I

“Afbouw fiscale aftrek en verplichte AO-verzekering 
geven een gelijker speelveld zzp’ers en werknemers: 

dat is een doorbraak in een slepend 
arbeidsmarktdossier.” 



3. Verplichte AO-verzekering zelfstandigen

• Reeds voorgenomen beleid, in lijn met Borstlap en SER

• Maar hoe? En door wie? Twee modellen (zie hieronder)

• Netto inkomen kwetsbare ZZP-ers circa 3% lager bij basisverzekering



4. “Wendbare” arbeidsrelaties

• Van werk-naar-werk, regionale hubs, loslaten transitievergoeding (?)

• Interne flexibiliteit versterken door tijdelijke arbeidsduurreducties

• SER: Loondoorbetaling tot 75% door Rijk, rest aanvulling

• Kabinet: “budget-neutrale deeltijd-WW”
• NOW wordt niet letterlijk genoemd in akkoord



Stelling II

“Er komt zeker een regeling arbeidsduurreducties met 
deels loondoorbetaling à la (genereuze) NOW: het 

kabinet kan niet om SER heen.” 



Al met al een gelijker speelveld, maar…

• Regulier werk duurder door verhoging WML 

• Kwetsbare zzp-ers gaan er op achteruit, geen garantie op regulier 
werk ter vervanging

• De SER bepaalt, kabinet en kamer volgen



Ziekte en arbeidsongeschiktheid

• IBO “Geschikt voor arbeid” uit 2017 min of mee terzijde gelegd

• SER wil drempel arbeidsongeschiktheid terug naar 15% en 
premiedifferentiatie terug naar 5 jaar



Ziekte en arbeidsongeschiktheid: 
loondoorbetaling tijdens ziekte

• Publiek tweede ziektejaar uit Regeerakkoord (2017) niet uitgevoerd
• Te complex, te ondoordacht; geen steun UWV, werkgevers en verzekeraars

• Wisselgeld SZW (2018): 450 mln lastenverlichting MKB geframed als 
“loondoorbetalingskorting” (en MKB-verzuim-ontzorgverzekering)

• Rutte IV: 300 mln extra (?) “lastenverlichting MKB via 
loondoorbetaling bij ziekte”

• “Tweede spoor” leidend in 2e ziektejaar:                                                
zoeken werk bij andere werkgever de norm
• Thema heeft al volop aandacht (ZonMW)

• Onduidelijk hoe dit af te dwingen, en kan nu toch ook al?



Stelling III

“Tweede spoor re-integratie opties bestaan al, het 
voornemen in Coalitieakkoord dit te versterken voegt 

niets toe.” 



Ziekte en arbeidsongeschiktheid: geheimtaal?

“Daarnaast onderzoeken we – in overleg met de sociale partners 
– hoe ‘hardheden’ in de WIA hervormd kunnen worden met het 
oog voor uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid.”

• Wat zijn “hardheden”?

• Kennelijk wordt vooruit gelopen op nog te sluiten deal met SER

• Mogelijk deelantwoord: uitvoerbaarheid nu in geding door 
capaciteitstekorten bij WIA beoordelingen



De Participatiewet

• Eindevaluatie SCP (2019), Csie Borstlap (2020) en SER (2021): de 
Participatiewet levert onvoldoende banen

• Maar wat is nu de diagnose? 
• Onvoldoende budget, verkeerde prikkels?

• Of verkeerde inzet?

• Of: is beschut werk weinig zinvol?



De Participatiewet: 
Rijk en gemeenten niet rolvast

• Klassieke beleidsreflex: meer geld voor gemeenten (500 mln voor re-
integratie, armoede en schulden)

• Maar hoe werkt dit bij niet geoormerkte budgetten? En als iedereen 
aan tafel zit? 

“De komende jaren willen we, samen met de sociale partners, 
gemeenten en het UWV, meer mensen naar werk begeleiden.”



De Participatiewet: een progressievere wind

• Kostendelersnorm vervalt voor volwassenen tot 27 jaar

• Extra mogelijkheden tot bijverdiensten

• Door koppeling aan Wettelijk minimum loon gaat                        
uitkering jaarlijks 7,5% omhoog (1,4 mld euro)
• Dit zal gebruik loonkostensubsidies (nog) veel lastiger maken

• Armoedeval



Per saldo

• Coalitieakkoord geeft perspectief op doorbraak bij               
hervorming arbeidsmarkt

• Ziekte en WIA: geen grote wijzigingen, op zoek naar een deal met 
sociale partners, uitvoering belangrijk thema

• Participatiewet: genereuzer, ambitie tot meer beschutte arbeid

• SER leidend op al deze dossiers 
• Vraagtekens democratische legitimatie en politiek onvermogen

• Risico op deals ten koste van kwetsbare zelfstandigen en belastingbetaler


