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Update Personeelszaken

najaar 2018
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Waarom deze cursus ?

• Elk half jaar update actualiteiten en 
informeren over komende wijzigingen

• Onderwerpen gebaseerd op wensen 
deelnemers en lezen van artikelen 
Rendement
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Programma

• Actualiteiten

• Prinsjesdag 2018

• Ontwikkelingen flexibele arbeid

• Wetsvoorstel Invoering Extra geboorteverlof

• Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans
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Opzet cursusdag

• 4 lesblokken

• 3 pauzes (koffie, lunch en thee)

• Interactief
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Even voorstellen ……

• Waar werk je ?

• Waar hou je je zoal mee bezig?

- werk je alleen of in een team?

• Werkervaring tot nu toe?

• Waarom deze cursus?

• Specifieke vraag of interesse cursus?
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Roelof van Marrum

• Getrouwd, 3 kinderen

• 15 jaar diverse functies op loonafdeling 
accountantskantoor

• Sinds 2007 Operius, specialist werkgeverszaken

• Advisering en informatie-overdracht

• Bouwbedrijf
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Actualiteiten

• Algemene Verordening Gegevensbescherming

• Tegemoetkomingen loondomein

• Aanvulling WW- en WGA-uitkering

• Basiscontract met bedrijfsarts
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AVG heeft wbp vervangen

• AVG is finetuning wet bescherming 
persoonsgegevens

• Om welke persoonsgegevens gaat het?
• Welke grondslagen zijn van toepassing?
• Hoe is het beleid vorm gegeven?
• Wat zijn de rechten van betrokkenen?
• Hoe zijn de medewerkers geïnformeerd
• Hoe zijn derden geïnformeerd/betrokken?
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Gevolgen AVG

• Alle ondernemingen moeten privacy compliant zijn

• Wettelijke plicht tot vastlegging wat onderneming doet 
en gedaan heeft d.m.v. documenten; aantonen dat 
juiste beschermende maatregelen zijn genomen

• Overzichtelijk bijhouden dat de juiste (technische en 
organisatorische) maatregelen zijn genomen 

• Vastleggen wat de doeleinden zijn van de 
gegevensverwerking, wat de bewaartermijnen zijn, 
welk systeem wordt gebruikt en wie de bewerker is
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Om welke gegevens gaat het?

• Persoonsgegevens zijn alle gegevens die:
- betrekking hebben op
- geïdentificeerde, of;
- identificeerbare;
- natuurlijke persoon

• Bijzondere categorieën
- ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religie, 
vakbond, genetisch, biometrisch, gezondheid en sexueel
gedrag of geaardheid

• Gegevens van strafrechtelijke aard
10

Wat is precies ‘verwerken gegevens’

• Verzamelen
• Vastleggen
• Opslaan
• Wijzigen
• Opvragen
• Raadplegen
• Gebruiken
• Verstrekken
• Wissen en vernietigen
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Registratie verwerkingsactiviteiten?

• Opsomming van de belangrijkste informatie over de 
verwerking van persoonsgegevens

• Schriftelijke vorm

• Verplichting voor organisaties met meer dan 250 
personen in dienst EN indien verwerking niet 
incidenteel is, dan wel risico’s voor betrokken met 
zich meebrengt

• Functionaris Gegevensbescherming
12
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Wat zijn de grondslagen voor gegevensverwerking?

• Noodzakelijk voor: 
- de uitvoering van de overeenkomst
- het nakomen van een wettelijke verplichting
- de bescherming van vitale belangen
- de vervulling van een taak van algemeen belang
of uitoefening van openbaar gezag

- de behartiging van gerechtvaardigde belangen
• Toestemming
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Hoe werkt toestemming?

• Vrij

- weigeren zonder consequenties

- let op ‘bundelen’

• Specifiek en geïnformeerd

- duidelijke informatie verschaffen

• Ondubbelzinnig

- ‘opt in’ i.p.v. ‘opt out’
14

Privacybeleid

• Welke gegevens worden verwerkt en waarom?

• Op welke grondslag is deze verwerking gebaseerd?

• Op welke wijze is toestemming verkregen?

• Welke criteria zijn van toepassing m.b.t. ‘bewaren’?

• Wat zijn de rechten van betrokken?

• Op welke wijze worden derden gebonden?

- verwerkingsovereenkomst
15
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Welke privacyrechten zijn van toepassing?

Recht op:

• Inzage

• Rectificatie en aanvulling

• Vergetelheid

• Dataportabiliteit

• Bezwaar
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Wat moet er in de verwerkersovereenkomst staan?

• Onderwerp
• Duur
• Aard
• Doel
• Omgang data bij beëindiging
• Soort persoonsgegevens
• Categorieën van betrokkenen
• Rechten, verplichtingen en controlemogelijkheden van 

verwerkingsverantwoordelijke
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Wat betekent AVG voor SA/HRM?

• Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?
• Wat zijn onze grondslagen?
• Welke privacyrechten van medewerkers zijn voor ons 

relevant?
• Waarover informeren / adviseren wij onze collega’s / 

leidinggevenden ?
• Wat is onze rol binnen onze organisatie?
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AVG in de praktijk

• BSN
• NAW-gegevens
• Bankrekeningnummer
• Informatie gezinsleden
• Salaris
• Onderbouwing kostenvergoeding / declaratie
• Rittenregistratie auto
• Aantekeningen personeelsdossier
• Registratie verzuim / ziekte
• Lidmaatschap PV / vakbond
• Aanvullende verzekeringen werknemer / arbodienst

19

Bewaren? Hoe lang?

• Sollicitatiebrieven en CV’s
• Arbeidscontract
• Kopie ID-bewijs
• Loonadministratie
• Onderbouwing kostenvergoeding / declaraties
• Voorwaardelijke bonussen (niet ziek, declarabiliteit)
• Loonbeslag
• Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
• Geboortekaartje kinderen werknemer
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Wet tegemoetkoming loondomein

• Lage InkomensVoordeel (LIV) en jeugd-LIV 

• LoonKostenVoordeel (LKV)

• Uitkering na afloop van het jaar

• NIET via loonaangifte

• Beschikking in maart; uitkering uiterlijk in september
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Lage Inkomensvoordeel (Liv)

Wet tegemoetkoming loondomein

• Minimaal 1248 verloonde uren
• Uurloon  tussen 100% (€ 9,82) en 125% (12,29)

- jaarloon SV / verloonde uren

• Hoe wordt LIV berekend?
- uurloon en aantal verloonde uren bepalend, 
- € 1,01 per uur, maximaal € 2.000 of € 0,51 (€ 1.000)
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Loonkostenvoordeel (LKV)

• Arbeidsgehandicapten, scholingsbelemmerden, 
arbeidsbeperkten en oudere werknemers

• Vervangt per 1 januari 2018 systematiek premiekorting

- overgangsrecht

• Maximaal € 6.000 (of € 2.000)

- uitkering per verloond uur € 3,05 (of € 1,01)

• Doelgroepenverklaring

- binnen 3 maanden aanvragen
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Jeugd - LIV

• Hoger minimum jeugdloon zorgt voor hogere loonkosten

• Vanaf 2018 compensatie voor werkgevers

• Gemiddeld uurloon en leeftijd op 31 december ‘vorig jaar’ 
bepalend voor recht en hoogte jeugd-LIV

18: € 4,69 – 6,04 € 0,23 € 478,40

19: € 5,43 – 7,69 € 0,28 € 582,40

20: € 6,91 – 9,34 € 1,02 € 2.121,60

21: € 8,40 – 9,82 € 1,58 € 3.286,40
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WW-gat

• Versobering duur WW-uitkering

- maximale duur van 38 naar 24 maanden

- per kwartaal wordt maximale duur 1 maand korter

- 2018 Q4: maximaal 26 maanden WW

• Vertraagde opbouw 

- 1 jaar werken = 1 maand WW, gedurende 1e 10 jaar

- 2 jaar werken = 1 maand WW
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Verzekering WW-gat

• 3e jaars WW

• Geldt ook voor WGA-LGU

• Alleen mogelijk via CAO

• PAWW (stichting periodieke aanvulling WGA en 
WW-uitkering)

- inning premies en uitkering aanvullende uitkering
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www.spaww.nl

• De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van uw wettelijke WW- of 
loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen 
met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze 
uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden.

• De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Werknemers en 
werkgevers besluiten in het cao-overleg tot deelname aan de PAWW. In het 
PAWW-reglement zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers 
vastgelegd.

• De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage 
in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van 
werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand 
voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW 
verzorgt de uitkering aan rechthebbende.

• Achtergrondinformatie
• Vraag en antwoord
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Basiscontract bedrijfsarts

• Werkgever moet zich laten bijstaan bij de uitvoering 
van 5 taken

1. Ziekteverzuimbegeleiding

2. Toetsen en adviseren over RIE

3. Aanbieken Periodiek ArbeidsGezondheidskundig
Onderzoek (PAGO)

4. Aanstellingskeuringen

5. Toegang tot bedrijfsarts
28

Basiscontract

• Doel: kerndeskundigen moeten op professionele wijze 
hun werk kunnen doen, waarbij werkafspraken worden 
vastgelegd in het basiscontract inzake:
- overleg met OR en preventiemedewerker
- bezoek aan werkplek
- second opinion
- klachtenprocedure
- melden beroepsziekten
- advisering over preventie
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Prinsjesdag 2018

• Loonstrook 2019

• Auto van de zaak

• Bijtelling fiets

• Overige

30
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Loonstrook 2019

• Tarief 2e en 3e schijf fors lager (38,1% ipv 40,85%)

• Heffingskortingen omhoog

- algemene heffingskorting + € 212

- arbeidskorting + € 150

• Afbouw heffingskortingen steiler

- algemene heffingskorting 5,15% (4,68%)

- arbeidskorting 6% (3,6%)
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Auto van de zaak

• Bijtellingspercentages blijft 22% 

- met mogelijke korting van 18%

• Korting niet van toepassing:

- cataloguswaarde hoger dan € 50.000 (2019)

- 60 maanden na DET 

- na 1 januari 2021 

Bijtelling fiets

• 1 januari 2020

• Ter beschikking gestelde fiets

• 7% bijtelling, wanneer fiets (ook) voor (deel van) 
woon-werkverkeer wordt gebruikt

• E-bike t.w.v. € 2.000 betekent ca. € 5,75 per 
maand (modaal)
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Overige

• Verkorting looptijd 30% regeling
- vergoeding extraterritoriale kosten ook max. 5 jaar
- geen overgangsrecht
- uitzondering kosten internationale school

• Subsidiebedrag praktijkleren omlaag
• Vrijwilligersbijdrage omhoog
• Beperking heffingskortingen voor zieken
• Geen veranderingen in premies WBSO

- 32% (40% voor starters) tot € 350.000, daarna 14%

En dan dit nog ….

• Korte loondoorbetaling bij ziekte voor kleine 
werkgevers nog niet van de baan

• (nog) Geen nieuws over de WKR

• Nog geen akkoord pensioenstelsel

• Nog geen nieuws over wet DBA

• Actieplan om meer arbeidsbeperkten aan het werk 
te helpen

Ontwikkelingen flexibele arbeid

• ZZP-ers

• Payrollers

• Oproepkrachten

• Tijdelijke contracten

36
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ZZP-ers

• “controle” bij 100 bedrijven

• Definitie ‘gezagsverhouding’ wordt aangepast

• Tarief bepalend

- 3 categorieën (€ 18 / € 75)

• Opdrachtgeversverklaring via webmodule i.p.v. 
modelovereenkomst
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Payrollers (Wab)

• In praktijk verschillende vormen van payrolling
- waar ligt het juridisch werkgeverschap?

• Allocatiefunctie is verschil payrollers en uitzendkrachten
- samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

• Verschillen hebben betrekking op
- arbeidsvoorwaarden
- lichter (arbeidsrechtelijk) regime bij uitzenden

• Doel: arbeidsvoorwaarden payrollers worden gelijkgetrokken 
met uitzendkrachten

• Pensioenregeling
- wachttijd en opbouw d.m.v. verplichte plusregeling

Oproepkrachten (Wab)
• 2 soorten oproepkrachten

- voorovereenkomst en ‘uitgestelde prestatieplicht’
• Oproep moet voortaan minimaal 4 dagen vantevoren worden gedaan

- daarbinnen is oproepkracht vrij om te weigeren of moet
werkgever toch het loon ‘van de oproep’ betalen 

- afwijking bij cao is mogelijk, maar altijd minimaal 1 dag
• Intrekken of wijzigen van gedane oproep moet schriftelijk
• Opzegtermijn voor oproepkrachten verkort
• Bepalingen omtrent ‘rechtsvermoeden’ blijven van kracht

- werkgever moet uiterlijk in 13e maand een contract aanbieden
• Bepalingen gelden alleen wanneer omvang van het werk onbekend is 

en niet wanneer onbekend is wanneer werknemer moet werken
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Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof

• Huidige regelingen omtrent geboorte

• Wijzigingen n.a.v. WIEG

40

Huidige regelgeving

• Zwangerschap- en bevallingsverlof
- minimaal 16 weken, (volledig?) doorbetaald

• Calamiteitenverlof voor bevalling en aangifte
- werkelijke tijd doorbetaald, tenzij …

• Kraamverlof gedurende kraamtijd
- 2 doorbetaalde dagen

• Ouderschapsverlof tot leeftijd kind 8 jaar
- onbetaald, tenzij ….
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Extra geboorteverlof

• Extra geboorteverlof per 1 januari 2019

- 5 dagen 

- 100% doorbetaald door werkgever

• Extra partnerverlof per 1 juli 2020

- 5 weken

- 70% doorbetaald door UWV aan werkgever

• Status wetsvoorstel
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Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

• Inleiding

• Ontslag

• Transitievergoeding

• Compensatieregelingen

• Proeftijd

• Tijdelijke contracten

• WW-premie

Inleiding

• Intussen flexibele schil van 35% van beroepsbevolking

• M.b.t. flexibele arbeid 2 belangrijke momenten

- Flexwet in 1999 en WWZ in 2015

• Nieuw wetsvoorstel 

- vast contract aantrekkelijker maken voor werkgevers

- meer perspectief op zekerheid voor werkenden

• Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020

Ontslag

• Gesloten systeem:
- UWV: A en B-grond
- Kantonrechter: C t/m H-gronden

• Praktijk: geen redelijke grond voor ontslag, maar 
ontbinding wel gerechtvaardigd, omdat van werkgever 
in redelijkheid niet verlangd kan worden de 
overeenkomst voort te zetten

• Oplossing: cumulatie van redenen kan redelijke grond 
vormen voor ontslag; zgn. I-grond, maar dan wel 
hogere transitievergoeding (max. 50% extra)
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Transitievergoeding
• Aanpassing opbouw

- 1/3 maandsalaris per dienstjaar
• Recht van dag 1 dienstverband

- opbouw voortaan naar rato dienstverband
(brutosalaris / brutomaandsalaris) * (1/3 brutomaandsalaris / 12)

• Afschaffing verhoging wanneer dienstverband langer dan 10 jaar 
heeft geduurd.

• Verruiming verrekeningsmogelijkheden
• Verruiming financiële criteria tijdelijke overbruggingsregeling

- ontslag per 1 mei 2013 ‘voor berekening transitievergoeding’
• Algemene regel overgangsrecht

- dienstverband eindigt wel/niet voor 1 januari 2020

Compensatieregelingen

• Langdurige arbeidsongeschiktheid
- reeds aangenomen door Eerste Kamer, 1 april 2020?
- UWV compenseert transitievergoeding, maar niet langer
dan nodig (= datum ontstaan slapend dienstverband)

• Bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte
- werkgever betaalt transitievergoeding, die hoort bij 
ontslagdatum, maar heeft recht op compensatie

- vormgeving wordt bij algemene maatregel van bestuur
geregeld

- pensionering en ziekte liggen buiten risicosfeer ondernemer

Proeftijd

• Proeftijd aan regels gebonden
• Proeftijd bedoelt om te beoordelen of werknemer beschikt over de 

gevraagde capaciteiten (binnen een onbepaalde tijd contract)
• Langere proeftijd moet werkgevers bewegen om vaker contract 

voor onbepaalde tijd te geven
• Voorstel: 5 maanden

- 3 maanden bij contract voor 2 jaar of langer
• Misbruik? Proeftijd verkapt ‘1e contract’?

- mogelijkheid 5 maanden eenmalig
- proeftijd telt mee in de contractketen
- concurrentiebeding
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Tijdelijke contracten

• Europese wetgeving:
- onbepaalde tijd is uitgangspunt, aantal tijdelijke contracten reguleren

• Periode tijdelijke contracten wordt 36 maanden
- aantal blijft 3, afwijking bij cao blijft mogelijk
- maximaal 6 contracten en 48 maanden

• Tussenperiode kan teruggebracht worden naar 3 maanden
- alleen via Cao of verzoek bij Stichting van de Arbeid
- bepaling ‘klimatologisch of natuurlijke omstandigheden’ komt te vervallen

• Contractketen niet van toepassing in primair onderwijs in geval van 
vervanging bij ziekte

WW-premie

• Naast AWF-premie komt er één sectorpremie, die 
voor alle sectoren gelijk zal zijn

• Lage sectorpremie van toepassing voor 
schriftelijke contracten voor onbepaalde tijd, 
waarbij omvang eenduidig is vastgelegd

• Hogere sectorpremie voor overige contracten

• Per 1 juli 2018 al 3 maatregelen genomen met 
betrekking tot tijdstip en mogelijkheden

Bedankt voor uw aandacht!

Roelof van Marrum

Operius, specialist werkgeverszaken

06-20301028 / operius.opleidingen@gmail.com

51



18

Disclaimer

Hoewel Operius aan de inhoud van deze presentatie de uiterste 
zorg besteedt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor 
onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de 
gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van doorverwijzingen 
naar andere informatie aanvaardt Operius geen enkele 
aansprakelijkheid voor de geboden informatie op bijvoorbeeld 
de websites. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor 
eventuele schade die daardoor kan ontstaan. Operius verstrekt 
met deze presentatie informatie en biedt u de mogelijkheid een 
afspraak te maken met Roelof van Marrum. Neem hiervoor 
contact op via info@operius.nl. 
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