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Actualiteiten 
Sociale zekerheid

door

Jo Weerts 
specialist arbeidsrecht en sociale zekerheid bij 

JWinfotainment

Kraamverlof ( huidige regeling)
duur / loon betalen 

• binnen tijdvak van 4 weken na bevalling 
• 2 dagen betaald verlof (100%)

• gaat in na bevalling van partner

• 3 dagen onbetaald verlof (= ouderschapsverlof)
• binnen 4 weken na kraamverlof

• werkgever mag deze 3 dagen niet weigeren

in totaal kan partner dus 5 dagen verlof opnemen na geboorte van kind

Wet invoering extra geboorteverlof 
voorgestelde wijzigingen 

• geboorteverlof - 1 januari 2019
• 5 ‘dagen’ i.p.v. 2 dagen

• met behoud van loon

• aanvullend geboorteverlof - 1 juli 2020
• 5 ‘weken’

• uitkering UWV

• wettelijk minimumniveau geboorteverlof 6 ‘weken’
• al dan niet op basis van cao-afspraak alleen in voordeel

van werknemer afwijken

Verlofrechten in verband met geboorte van 
kind 1

• calamiteitenverlof op dag(en) van bevalling
• loondoorbetaling

• 1 maal wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof 
• loondoorbetaling werkgever

• 5 maal wekelijkse arbeidsduur aanvullend 
geboorteverlof 
• uitkering UWV 70% per week van (maximum) dagloon

• bovenwettelijke aanvulling mogelijk

Verlofrechten in verband met geboorte van 
kind 2

• 26 maal wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot 8e

verjaardag van kind
• wettelijk is dit onbetaald

• aantal cao’s voorziet in gedeeltelijke loondoorbetaling

• onvoorwaardelijk recht op 3 dagen ouderschapsverlof
• vervalt bij wetswijziging

Adoptie- en pleegzorgverlof

• 6 weken verlof zonder behoud van loon
• recht op uitkering ter hoogte van dagloon (tot aan 

maximumdagloon)

1 januari 2019
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Zwangerschapsverklaring
verzamelwet SZW 2019

• UWV kan werkneemster, uiterlijk binnen jaar na tijdstip 
waarop uitkering is geëindigd, verklaring vragen van arts 
of verloskundige over vermoedelijke datum van 
bevalling

bewaarplicht verschuift van werkgever naar werkneemster

Werkgeversportaal UWV

• melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO 
• inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO 

• inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA 
• inzien re-integratiegegevens voor eigenrisicodragers WW
• aanleveren en inzien re-integratiegegevens WIA
• indienen ontslagaanvraag

• banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 
(doelgroepregister)

• …

Wat is eHerkenning?

• met eHerkenning kunnen ondernemers zich veilig online 
identificeren op websites van overheidsinstanties
• Belastingdienst / Kamer van Koophandel / UWV / …

• eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden / mag niet 
worden overgedragen of gedeeld
• als iemand anders binnen uw organisatie ook wil inloggen 

met eHerkenning moet hij eigen eHerkenningsmiddel met 
machtiging hebben

www.eherkenning.nl

eHerkenning UWV

• sinds 1 november 2018 kunt u met eHerkenning 
inloggen op werkgeversportaal van UWV

• vanaf 1 november 2019 is eHerkenning hiervoor nog 
enige mogelijkheid

betrouwbaarheidsniveau EH3

Intermediair 
• intermediair machtigen voor werkgeversportaal UWV

• ‘ketenmachtiging’
• intermediair medewerkers kan machtigen om zaken binnen 

werkgeversportaal voor u te regelen

• uiteraard eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH3 
nodig

niet alle leveranciers bieden ketenmachtiging aan

Gezamenlijke uitleg beleidsregels 
‘De zieke werknemer’ 1

• werkgever mag werknemer niet vragen naar diagnose of 
behandeling door arts 
• ook niet naar functionele mogelijkheden en beperkingen

van werknemer
• ‘hoeveel kun je nog tillen’ / ‘kun je op je knieën zitten’ / ‘hoe 

lang kun je geconcentreerd werken’ / ‘is hectiek op afdeling 
probleem’ / ‘kun je in een groep werken’

• werkgever mag bij ziekmelding wel vragen naar 
vermoedelijke duur van verzuim
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Gezamenlijke uitleg beleidsregels 
‘De zieke werknemer’ 2

• werkgever en werknemer overleggen over manier 
waarop terugkeer naar werk plaats kan vinden
• werknemer zelf aangeven of hij bepaalde (deel)taken / 

(deel)functies / werkzaamheden nog wel kan verrichten
• goed werknemerschap (zelf mede verantwoordelijkheid voor 

herstel en terugkeer)

• geen druk op uitoefenen / hier niet naar vragen
• zo nodig bedrijfsarts vragen welke (deel)taken / (deel)functies 

/ werkzaamheden werknemer nog wel kan verrichten

Loonkostenvoordelen

• werkgever kan in loonaangifte verzoek doen
• loonkostenvoordeel oudere werknemer

• loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

• loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en 
scholingsbelemmerden

• loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte 
werknemer

Wet tegemoetkomingen loondomein 
probleem / oplossing

• voorwaarde van kalendermaand heeft in verleden tot 
afwijzingen van doelgroepverklaring LKV geleid

• ‘kalendermaand voorafgaand aan’ wordt gewijzigd in 
‘maand voorafgaand aan’

1 januari 2019

Wet tegemoetkomingen loondomein 
voorwaarden

• gaat niet met terugwerkende kracht in
• reeds verstrekte doelgroepverklaringen LKV blijven in 

stand 

• in 2018 afgewezen aanvragen worden niet herzien

• UWV anticipeert sinds 1 oktober 2018 op nieuwe 
wetgeving

• UWV zal beperkte herstelactie uitvoeren

Status werknemer
artikel 38b Ziektewet

• huidige tekst
• ‘Op verzoek informeert de werknemer zijn werkgever over 

zijn mogelijke aanspraak op ziekengeld op grond van 
artikel 29b of 29d. De eerste zin is niet van toepassing 
gedurende de eerste twee maanden na aanvang van zijn 
dienstbetrekking.’

• voorgestelde regeling
• ‘De eerste zin is niet van toepassing gedurende een 

overeengekomen proeftijd als bedoeld in artikel 652 van 
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, doch ten minste 
gedurende de eerste twee maanden na aanvang van een 
dienstbetrekking.’

Basiscontract arbodienstverlening 1
wettelijk verplicht voor iedere werkgever

• ziekteverzuimbegeleiding 
• arbeidsgezondheidskundig onderzoek
• aanstellingskeuringen (indien noodzakelijk voor 

uitoefening functie)
• toetsen van / adviseren over Risico Inventarisatie en -

Evaluatie
• bieden van mogelijkheid voor werknemer om bedrijfsarts 

te consulteren 
• open spreekuur

• bezoeken van werkplek door bedrijfsarts



4

Basiscontract arbodienstverlening 2
wettelijk verplicht voor iedere werkgever

• werknemer heeft recht op second opinion
• klachtenprocedure bedrijfsarts

• overleg bedrijfsarts met medezeggenschap 
• bedrijfsarts wordt betrokken bij voorkomen / signaleren / 

waar mogelijk behandelen van beroepsziekten en 
beroepsgebonden aandoeningen (preventieve aanpak)
• wettelijke meldingsplicht beroepsziekten

Risico-inventarisatie en -evaluatie
art. 5 lid 5 Arbowet

• indien werkgever arbeid doet verrichten door werknemer 
die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig 
voor aanvang van werkzaamheden aan degene, die 
werknemer ter beschikking stelt, beschrijving uit risico-
inventarisatie en -evaluatie van gevaren en 
risicobeperkende maatregelen en van risico's voor 
werknemer op in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene 
deze beschrijving verstrekt aan betrokken werknemer

Documentatieplicht
artikel 30 AVG

• elke verwerkingsverantwoordelijke houdt schriftelijk of 
elektronisch register van verwerkingsactiviteiten die 
onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden

• niet van toepassing op ondernemingen of organisaties 
die minder dan 250 personen in dienst hebben 
• tenzij waarschijnlijk is dat 

• verwerking risico inhoudt voor rechten en vrijheden van 
betrokkenen of

• verwerking bijzondere persoonsgegevens of

• verwerking niet incidenteel is

Niet-incidentele verwerking 

• elke verwerking met zekere bestendigheid
• bijvoorbeeld bijhouden van klantendatabase of 

personeelsadministratie

Foto leden drumcorps
voorbeeld

• informatieplicht artikel 13 en 14 AVG
• toestemming (betrokkene / ouders) / gerechtvaardigd

belang
• goede reden om foto’s en video’s te publiceren

• landelijk / regionaal / lokaal nieuws (journalistiek)

• website van vereniging / Facebook / …

• redelijke verwachting
• muzikanten / juryleden / presentator / toeschouwers

• serieus omgaan met bezwaren

Uitspraken 1

• bij substantiële en structurele vermindering van 
arbeidstijd recht op gedeeltelijke transitievergoeding
• ECLI:NL:HR:2018:1617

• opname vakantiedagen na einde wachttijd
• ECLI:NL:RBNHO:2018:2766

• let op: inkomensverrekening UWV

• teveel opgenomen verlofuren mogen worden verrekend 
met eindafrekening 
• ECLI:NL:RBLIM:2018:2261
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Uitspraken 2

• werknemer gokt met € 595.000 van werkgever / 
dringende reden voor ontslag / geen sprake van 
ernstige verwijtbaarheid 
• ECLI:NL:RBNNE:2018:3945

Tips

• regel eHerkenning
• regel machtiging intermediair

• neem privacy zieke werknemer in acht
• informeer nieuwe werknemers tijdig (1e-dagintroductie) 

over doelgroepverklaring WTL
• controleer of contract met arbodienst alle verplichte 

elementen bevat
• blijf alert op AVG

mobiel  06 50 683 960
info@jwinfotainment.nl
www.jwinfotainment.nl

facebook.com/jwinfotainment


