
Let op: 
verzamelwet betekent weer 
een extra lastenverzwaring
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Eind september, een regenachtige zaterdagmiddag  

in Zetten en ik pas op puppy Saartje; ze ligt naast  

me te slapen. En het lijkt erop dat alle werkgevers  

in Nederland ook slapen. Hoe onvoorstelbaar is  

de oorverdovende stilte nu een voorstel voor een 

verzamelwet op het punt staat om door beide 

Kamers te worden geloodst. Een wet waardoor 

werkgevers weer twee jaar gaan betalen. Ditmaal 

voor de groep werknemers die nu nog kunnen 

terugvallen op een WAO-regeling! 

Er is in Nederland een grote groep werknemers die 

ergens nog sluimerende rechten heeft waar het de 

WAO betreft. In geval van een ziekmelding kan het 

dan zo zijn dat deze WAO-rechten herleven of dat 

een klein WAO-percentage wordt opgehoogd. 

Voorwaarde is dan dat die ziekmelding voortvloeit 

uit dezelfde oorzaak als waarvoor de werknemer 

destijds werd afgekeurd en WAO-gerechtigd werd 

verklaard. De herleving of de ophoging van de 

WAO kan in dat geval binnen vier weken plaats-

vinden. Om dit te kunnen doen is het handig als 

werknemer en werkgever hiervan op de hoogte zijn 

en de betreffende ziekmelding meteen aan UWV 

doorgeven. Beiden hebben voordeel: de werk-

nemer maakt aanspraak op een betere (WAO)-

regeling en de werkgever betaalt niet onnodig  

23 maanden salaris.

‘Briljant idee van UWV:  

laat werkgevers gewoon twee jaar 

loon doorbetalen’

Herbeoordelingen te tijdrovend
De uitvoering en controle op de herleving of 

ophoging van de sluimerende WAO-rechten  

zijn werkzaamheden die door UWV moeten 

worden gedaan. De werknemer meldt zich bij de 

verzekeringsarts en die controleert of er inderdaad 

sprake is van dezelfde oorzaak. En hier ontstaat 

blijkbaar het probleem; UWV is van mening dat  

de workload van deze beoordelingen te tijdrovend 

is en heeft daarom voorgesteld dit anders te gaan 

oplossen. De gevonden oplossing is even simpel als 

briljant; de werkgevers gewoon twee jaar het loon 
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laten doorbetalen. Dat scheelt enorm veel uren  

bij het keuringsapparaat, de verzekeringsartsen 

worden zo ontlast en er wordt stevig ‘bespaard’; 

deze WAO-uitkeringen gaan immers twee jaar  

later in. 

Handig verpakt in een verzamelwet
Een beetje Haags beleidsmaker weet hoe dit  

verpakt moet worden, appeltje-eitje. Stop het in 

een pakketje maatregelen dat in een verzamelwet 

kan worden gehangen, dan kan het als hamerstuk 

door beide Kamers. De wetten waar het om gaat 

zijn zo complex en liggen zo ver achter de horizon 

van een gemiddelde Nederlandse werkgever, dat er 

vast geen haan naar zal kraaien. De vakbonden en 

linkse partijen zullen er ook niet wakker van liggen 

want de werknemer is met 100% loondoorbetaling 

immers beter af. Behalve de werkgever zijn er  

dus alleen maar winnaars. Alleen maar winnaars?  

Ik vraag het me af. 

Weer een extra lastenverzwaring
Er gaat een moment komen dat zelfs de meest 

ingedutte werkgever wakker wordt en begrijpt  

dat deze maatregelen weer extra lastenverzwaring 

betekenen. Als afgezonderd onderdeeltje lijkt het 

niet echt de moeite waard om veel aandacht aan  

te besteden, maar de combinatie van meerdere 

maatregelen tegelijk werpen een flinke schaduw 

op de toekomst. Werkgevers betalen toenemend 

wanneer de gezondheid van de werknemer in het 

geding is en hij daarom niet meer kan werken. Wat 

gaat er in dit kader tussen 2014 en bijvoorbeeld  

2017 aan nieuwe lastenverzwaring op werkgevers 

afkomen?
• Doorbelasting Ziektewet;
• Doorbelasting WGA’ers die vanuit de Ziektewet 

instromen;
• Loondoorbetaling uitgestelde WAO-

toekenningen.

Om hoeveel geld het exact zal gaan, is nu nog 

koffiedik kijken, maar 2 miljard euro per jaar extra  

is zeer waarschijnlijk een erg voorzichtige schatting. 

Deze verborgen nota’s zijn niet alleen in financieel 

opzicht extra te nemen hindernissen in de route  

naar economisch herstel. Los van het geld zal de 

combinatie van maatregelen mogelijk nadelige 

bijwerkingen hebben op de arbeidsparticipatie  

van ‘mensen met een vlekje’. Door de uitgestelde 

inwerking van de maatregelen zullen werkgevers 

zich pas achteraf realiseren wat de risico’s en de 

daaraan verbonden kosten zijn. Maar het is meer 

dan aannemelijk dat er een reactie komt wanneer 

de uitwerking financieel voelbaar wordt. Wat zijn 

mogelijke ‘verdrukkingsgebieden’ die in de 

arbeidsmarkt kunnen ontstaan:
• Hoe groot is de kans dat de re-integratiemarkt 

(nog meer) op slot slaat?
• Zullen gemeenten steeds moeilijker mensen 

kunnen plaatsen?
• Zullen werknemers met een (gedeeltelijke) 

WAO-uitkering of bestaande WAO-rechten 

eerder ontslagen worden?
• Zullen werkgevers nog voorzichtiger worden  

met het aannemen van werknemers? 
• Ontstaat er extra weerstand wanneer er straks 

 een verplicht percentage werknemers ‘met een 

vlekje’ in dienst genomen moeten worden?

Maar ook voor de groep werknemers met WAO-

rechten zie ik wat donkere wolken aan de einder. 

Want wie zegt dat UWV na twee jaar verzuim met 

zekerheid adequaat voor de WAO en niet per 

ongeluk voor de WIA gaat keuren? En hoe wordt 

geborgd dat een verzuimmelding die binnen de 

geldigheidsduur van de WAO heeft plaatsgevonden, 

ook als zodanig zal worden behandeld? Hmmm, 

misschien liggen niet alleen Saartje en de werk-

gevers op één oor? Over een jaartje of drie zullen 

we het weten.

‘2 miljard euro per jaar extra is  

waarschijnlijk een voorzichtige schatting’


