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1. Algemeen economisch beeld
De economie kwam in 2016 op stoom, met een door 

het CPB geraamde groei van 1,7 procent. Het

CPB verwacht voor 2017 eenzelfde groei. Zonder de 

Brexit was de groei 0,4 procent hoger geweest.

De Brexit brengt onzekerheid met zich mee. Bedrijven 

gaan in 2017 hierdoor minder investeren, namelijk 2,6 

procent, in vergelijking met 7,2 procent in 2016.

De groei van de werkgelegenheid daalt van 1,6 

procent in 2016 naar 0,9 procent in 2017. Omdat de

beroepsbevolking met een bijna gelijk percentage van 

0,8 procent groeit, stabiliseert de werkloosheid (terwijl 

eerder nog een daling werd verwacht) en komt uit op 

6,2 procent in 2017. Verder verwacht het CPB een 

koopkrachtstijging van 1,0 procent in 2017 in 

vergelijking met een koopkrachtstijging van 2,6 

procent in 2016. Het CPB schrijft dit toe aan lage 

inflatie (0,0 procent in 2016 en 0,5 procent in 2017) en 

lastenverlichting. De contractloonstijging wordt zowel 

in 2016 als 2017 geraamd op 1,6 procent. Door de 

lage inflatiestijging is er een reële loonstijging van

respectievelijk 1,6 procent en 1,1 procent. De 

consumptie van huishoudens groeit dit jaar met 1,3 

procent en volgend jaar met 1,8 procent.

2. Arbeidsmarkt
In de Macro Economische Verkenningen (MEV) 2017 

geeft het Centraal Planbureau (CPB) dit keer

een beschouwing van de aanhoudende flexibilisering 

van de arbeidsmarkt (zie deze link). Het CPB 

constateert dat het vaste contract op zijn retour is: 

“Niet op het papier van de wetgeving, wel in de 

praktijk van de statistieken.” Het aandeel vaste 

contracten daalt en het aandeel flexibele contracten, 

waaronder het aantal zzp’ers, stijgt. Volgens het CPB is 

de groeiende flexibilisering niet zomaar te verklaren uit 

algemene trends zoals globalisering en 

technolo-gische ontwikkelingen. Ook is het geen 

tijdelijk fenomeen en geen gevolg van de 

ongunstigere economische situatie. Het CPB 

concludeert dat ‘beleid‘ en beleidskeuzes de 

bepalende factor zijn en daar ook de sleutel voor 

verandering ligt. Daarmee ‘voorspelt’ het CPB gelijk 

dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt onderwerp 

van een nieuw Regeerakkoord zal zijn na de 

verkiezingen.

Tot aan dat nieuwe Regeerakkoord kondigt het kabinet 

maatregelen aan ter bevordering van de werking van 

de arbeidsmarkt. Maatregelen die voor de flexbranche 

direct of indirect van belang kunnen zijn voor de eigen 

werkgeversrol van flexdienstverleners, maar ook voor 

kansen voor ontwikkeling van diensten gerelateerd aan 

het organiseren van werk voor derden.

Leeftijd minimumloon naar 21 jaar
Vanaf 2017 gaat de leeftijd van het minimumloon in 2 

stappen van 23 naar 21 jaar. Voor jongeren van

18 tot en met 20 jaar gaat het minimumjeugdloon 

omhoog. Volgens het kabinet is dit om te voorkomen 

dat de verschillen in leeftijden een te grote rol gaan 

spelen bij het aannemen van mensen.

Onderzoek invoeren wettelijk minimumuurloon
Zoals bekend drukt het Ministerie van SZW het 

minimumloon uit in bedragen per maand, week, of 

dag. Voor verloning in de flexbranche is een uurloon 

echter de standaard. Om een juiste beloning te kunnen 
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bepalen en om onderbetaling te voorkomen 

onderzoekt het kabinet de invoering van een wettelijk 

minimumuurloon.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
Voor de zogeheten ketenbepaling in de Wet Werk en 

Zekerheid (maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in 

maximaal 2 jaar) geldt een onderbrekingstermijn van 6 

maanden. In 2017 mag er in geval van seizoenarbeid 

een onderbrekingstermijn van 3 maanden worden 

gehan-teerd tussen de tijdelijke contracten.

Een andere aanpassing van de WWZ betreft de 

transitievergoeding die werkgevers nog moeten

betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers 

die zijn ontslagen. Per 2018 (met 2 terugwerkende 

kracht tot 1 juli 2015) wordt de betaalde 

transitievergoeding door UWV vergoed aan de 

werkgever, als iemand na twee jaar ziekte uit dienst 

gaat. De financiering komt uit het Awf.

Ook kunnen in cao’s afspraken worden gemaakt over 

de hoogte van transitievergoedingen bij ontslag om 

bedrijfseconomische redenen. In 2017 komt het 

kabinet met wetsvoorstellen om dit te regelen.

Koopkrachtpakket
De algemene heffingskorting (op de 

inkomstenbelasting) en de ouderenkorting gaan 

omhoog met vooral een (reparerend) effect op de 

koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden.

Aan de andere kant zal de arbeidskorting minder 

stijgen en de derde schijf in de inkomstenbelasting 

minder verlengd worden dan was voorgenomen.

Tegemoetkomingen loondomein
Om werkgevers te stimuleren werknemers met een 

loon tussen 100% en 120% van het wet-telijk

minimumloon (WML) in dienst te nemen en te houden, 

introduceert het kabinet per 1 januari 2017 het lage-

inkomensvoordeel (LIV) als financiële 

tegemoetkomingsregeling. Het recht op het LIV geldt 

als de werknemer voor ten minste 1.248 verloonde 

uren in het be-treffende jaar in dienst is geweest. 

AOW-gerechtigde werknemers zijn ook uitgesloten.

De tegemoetkoming per werknemer kan op het niveau 

van WML oplopen tot maximaal 2000 euro per jaar.  De 

tegemoetkoming wordt door het UWV achteraf 

toegekend en door de in-specteur uitbetaald. Uiterlijk 

op 1 augustus van het volgende kalenderjaar stelt de 

inspecteur de tegemoetkoming vast met een voor 

bezwaar vatbare beschikking. Binnen zes weken wordt 

uitbetaald. Het LIV 2017 wordt uiterlijk 15 augustus 

2018 uitbetaald aan werkgevers.

Aanpak werkloosheid 50-plussers
Het kabinet is voornemens het aannemen van oudere 

werklozen te stimuleren door de leeftijd voor de 

no-riskpolis te verlagen naar 56-jaar. Het kabinet vindt 

het ongewenst dat het voor 50-plussers moeilijker is bij 

werkloosheid aan het werk te komen en komt met het 

actieplan “Per-spectief voor vijftigplussers”, waarvoor € 

68 miljoen wordt uitgetrokken. Experimenten om de 

kansen van 50-plussers bij werkgevers beter te 

benutten worden zo ondersteund.

Beschut werk
Er komen meer aangepaste werkplekken voor 

werknemers met een lichamelijke, verstandelijke of 

psychische beperking. Het kabinet geeft gemeenten 

vanaf volgend jaar €100 miljoen extra om deze 

“beschutte werkplekken” te realiseren. Gemeenten 

moeten beschut werk ver-plicht aanbieden aan mensen 

die niet aan de slag kunnen in een gewone 

werkomgeving. Werkgevers van een 

arbeidsgehandicapte in een beschermde 

werkomgeving kunnen vanaf 2017 ook gebruik maken 
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van de noriskpolis. Met deze polis hoeft de werkgever 

bij ziekte van de werknemer het loon niet door te 

betalen.

Participatiewet
Er komt ook een aanpassing in de participatiewet om 

het mogelijk te maken dat bedrijven die mensen met 

een arbeidsbeperking aantrekken de eerste 6 maanden 

50 procent forfaitaire loonkostensubsidie ontvangen. 

Daarnaast voert het UWV een ‘kandidaat verkenner’ in, 

met als bedoeling dat alle werklozen in één 

automatiseringssysteem worden opgenomen.

Scholingsvouchers
Het kabinet wil de kans op een baan vergroten door 

omscholing. Daarvoor is sinds medio 2016 voor 3 € 30 

miljoen aan scholingsvouchers beschikbaar. Ook in 

2017 zijn deze vouchers te gebruiken voor omscholing 

door werknemers, WW’ers of zelfstandigen.

Het kabinet stelt daarnaast € 40 miljoen beschikbaar 

voor projecten van sociale partners. De-ze projecten 

moeten wel gericht zijn op dienstverlening aan 

werkzoekenden en nauwere samenwerking in de regio.

Aangekondigde pensioenvoorstellen
Het kabinet streeft ernaar per 1 juli 2017 kleine 

pensioenen van vooral werknemers met meerdere

kortlopende dienstverbanden verplicht, automatisch 

over te dragen aan het pensioenfonds van de

huidige werkgever. Dit komt dan in de plaats van het 

huidige recht van afkoop.

Het kabinet wil het pensioenstelsel zo beter laten 

aansluiten bij de veranderende arbeids-markt. Het

valt nog te bezien of hiermee de huidige 

pensioenafkoopproblematiek in de flexbranche, 

vanwege een grote meerderheid aan kleine 

pensioenaanspraken van ‘slapers’ onder de 

afkoopgrens, kan worden opgelost.

3. Arbeid en verzuim
Vervroegde WIA-aanvraag werkgevers 

Naar aanleiding van afspraken met het Kabinet maakt 

het ministerie van SZW het mogelijk voor werkgevers 

om een vervroegde IVA-keuring voor hun duurzaam en 

volledig arbeidsongeschikte werknemers aan te 

vragen. Die mogelijkheid bestaat nu alleen voor 

werknemers. Dit betekent een lastenverlichting voor 

werkgevers door het voorkomen van onnodige inzet 

van re-integratieactiviteiten.

De IVA-uitkeringsaanvraag is mogelijk vanaf dertien 

weken na de eerste ziektedag en kan worden 

verrekend met de loondoorbetaling.

Regeling Loonsancties tweede spoor
Het Kabinet wil knelpunten op de arbeidsmarkt die 

betrekking hebben op het reintegratietraject

aanpakken. Om onnodige reintegratietrajecten tweede 

spoor te voorkomen wordt de beoor-deling van deze 

trajecten door UWV voorspelbaarder. Het ministerie 

van SZW gaat de regels aanpassen om loonsancties 

voor wel of niet en te vroeg of te laat inzetten van 

tweede spoortrajecten te voorkomen.

Duurzame inzetbaarheid
Het kabinet blijft inzetten op preventie van beroeps 

gerelateerde ziekten en ongevallen. Het meerjarig 

programma ‘Duurzame inzetbaarheid’ richt zich in 2017 

op de aanpak van psycho-sociale arbeidsbelasting, 

waaronder het voorkomen van ongewenste 

omgangsvormen op het werk.

Arbowet / Preventie en versterken positie 
bedrijfsarts
Het kabinet wil de positie van de bedrijfsarts 

versterken en de toegankelijkheid van de bedrijfsarts 

voor werknemers beter borgen. Het kabinet zal het 

meerjarig programma ‘Toekomst van de arbeid 
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gerelateerde zorg’ parallel hieraan inzetten om de 

maatschappelijke bewustwording van het belang van 

preventie en goede arbeid gerelateerde zorg te 

vergroten.

De Tweede Kamer heeft op 13 september jl. 

wetswijzigingen aangenomen. Die wetswijzigingen 

moeten leiden tot het recht van de bedrijfsarts om 

werkplekken te bezoeken, het recht van de werknemer 

om een second opinion te vragen (voorwaarden volgen 

via aparte AMvB) en de overeenstemming tussen 

werkgever en werknemer over taak en functie van de 

preventiemedewerker.

Behandeling van de wetswijziging in de Eerste Kamer 

staat gepland eind oktober 2016. Het is onzeker of de 

wetswijzigingen op 1 januari 2017 in werking zullen 

treden.

4. Fiscale maatregelen
In het Belastingplan 2017 zijn de volgende 

maatregelen opgenomen met betrekking tot het tarief 

inkomstenbelasting box 1 / loonbelasting en 

heffingskortingen 2017:

• Het tarief in de eerste schijf blijft ongewijzigd op 

36,55%.

• Het tarief in de tweede en derde schijf gaat naar 

40,80% (2016: 40,40%).

• De verlenging van de derde schijf van de loon- en 

inkomstenbelasting wordt beperkt door

deze met € 400 te verlagen ten opzichte van eerder 

voorgenomen wetgeving naar € 67.072

(2016: € 66.421).

• De maximale algemene heffingskorting wordt in 2017 

€ 2254 (2016: € 2242).

• De verhoging van de maximale arbeidskorting wordt 

beperkt. De maximale arbeidskorting

bedraagt in 2017 € 3223 (2016: € 3103).

• Het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting 

wordt aangepast. Deze komt in 2017 op € 32.444 te 

liggen (2016: € 34.015)

• De ouderenkorting wordt verhoogd naar € 1292 

(2016: € 1187).

Afschaffing jaarloon uitvraag
In het wetsvoorstel Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 

wordt voorgesteld de mogelijkheid van de 

Belastingdienst om een jaarloon uitvraag te doen, af te 

schaffen.

Scholingsaftrek vervalt per 2018
De persoonsgebonden aftrek in de IB voor 

scholingsuitgaven voor een opleiding of een studie 

gericht op een (toekomstig) beroep en waarvoor geen 

recht bestaat op studiefinanciering komt per 2018 te 

vervallen. Hiervoor in de plaats komt één regeling, die 

gaat bestaan uit vou-chers die kunnen worden ingezet 

voor scholing van mensen die in de knel zitten op de 

ar-beidsmarkt (hoog- en laagopgeleiden). De regeling 

gaat van 200 miljoen euro naar 110 miljoen euro. Deze 

maatregel is terug te vinden in het Wetsvoorstel fiscale 

maatregelen rijksmo-numenten en

scholing.

5. Ondernemerschap
Regeldrukvermindering
Het kabinet zet in op vermindering van de regeldruk 

voor bedrijven en burgers met netto 2,5 miljard euro in 

2017. Er is per 1 juli 2016 voor 2,45 miljard euro aan 

maatregelen in kaart gebracht, waarvan 2,09 miljard 

euro is gerealiseerd.

Aanbestedingswet
Het ministerie van Economische Zaken gaat in 

samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland

in het traject ‘Beter Aanbesteden’ het proces van 

aanbesteden door gemeenten en andere

overheden verder professionaliseren. Er komen 
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regionale overlegstructuren waar lokale

ondernemingen en aanbestedende diensten met 

elkaar afspraken hierover maken. Dit moet ten

goede komen aan de toegang van het mkb tot 

overheidsopdrachten en de toepassing van de wet

door aanbestedende diensten.

Privacy
Komend jaar werkt het kabinet aan de implementatie 

van de Brusselse privacy verordening in Nederland. 

Deze zal beleidsneutraal worden omgezet, waardoor 

de huidige situatie zoveel als mogelijk wordt 

gecontinueerd. De Autoriteit Persoonsgegevens wordt 

officieel opnieuw ingesteld.

Vennootschapsbelasting
Bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, 

krijgen een steuntje in de rug door een verlenging van 

de eerste schijf van de vennootschapsbelasting. De 

eerste schijf van 20 procent wordt tussen 2018 en 2021 

stapsgewijs verlengd van 200.000 naar 350.000: tot 

250.000 in 2018, naar 300.000 in 2020, en naar 

350.000 in 2021. Hierdoor valt een groter deel van de 

winst in het tarief van 20 procent. Dit vergroot de 

investeringsruimte van bedrijven. Boven de schijfgrens 

betalen ondernemers 25 procent 

vennootschapsbelasting over de behaalde winst.

Bron: ABU.


