
 

 

 

 

Derde nieuwsbrief 
Je ontvangt deze nieuwsbrief als je een cursus bij 

het SV college hebt gevolgd of als je hebt 

aangegeven interesse in een cursus te hebben. 

Mocht je geen prijsstellen op deze nieuwsbrief 

geef dit dan even door via een bericht naar 

hetsvcollege@gmail.com 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan 

de cursussen van het SV College maar ook aan 

interessante weetjes en ontwikkelingen op het 

terrein van de sociale zekerheid. Deze nieuwsbrief 

kent geen vaste frequentie. Verschijning is 

afhankelijk van de ontwikkelingen. 

 

Weer even geen fysiek cursus 
Afgelopen jaar was het uiteindelijk toch mogelijk 

om een aantal fysieke cursusdagen te organiseren 

in samenwerking met de Brandevoortse Hoeve. 

Het was een genot om weer samen naar 

casuïstiek te kijken en natuurlijk ook om weer 

netwerkgesprekken te houden onder het genot 

van een lekkere lunch. 

Op dit moment zijn er weer even geen 

mogelijkheden om een fysieke cursus te 

organiseren. Ik hou jullie op de hoogte.   

De verwachting is dat er, nu er zicht is op een 

nieuwe regering, er een aantal wetswijzigingen op 

stapel staan die de geïmplementeerd zullen 

worden op kortere of langere termijn. Een nieuwe 

Update SV komt dan zeker op het programma. 

Onderwerpen die op de politieke agenda staan: 

- Drempel via 35% of lager (15%?) 

- Duurzaamheidscriterium 

- Rol bedrijfsarts/verzekeringsarts Riv-toets 

- Duur loondoorbetaling 

- Schattingsbesluit voor  P-wet 

- Arbeidsongeschiktheidsregeling voor ZZP 

- Maatwerk/rechtmatigheid/redelijkheid/druk 

- Volledige stelselherziening? 

 

BTW 
Vanaf 1-1-2021 maakt het SV College gebruik van de 

Kleine Ondernemers Regeling (KOR). In verband met 

de BTW vrijstelling wordt vanaf 1-1-2022 geen BTW in 

rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

 

Individuele Workshops 

De online cursus DE WIA BEOORDELING 

(zelfstudie) is op ieder moment te starten.             

Klik hier voor informatie en 20% korting 
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Actualiteit (1) 

Geen beoordeling no-risk met twk als dit niet 

tot uitkering leidt; Gevolgen voor WGA lasten. 

Recht op ziekengeld op basis van de no-risk polis 

betekent ook dat een eventuele WGA uitkering niet 

ten laste van de werkgever komt (valt niet onder 

eigen risicodragerschap resp. premiedifferentiatie. 

In de praktijk kwam het regelmatig voor dat hier 

pas achteraf, vaak na advies van een 

(arbeids)deskundige, na jaren een beroep werd 

gedaan. Dit leidde tot veel lastige beoordelingen 

met terugwerkende kracht.  

Vanaf 1 januari 2022 kan er alleen nog aanspraak 

gemaakt worden op de no-risk voor de WGA lasten 

(geen eigen risicodrager of premie voordeel) als er 

daadwerkelijk ziekengeld op basis van de no risk 

(art. 29b ZW) is uitbetaald. In principe is de 

maximale termijn van terugwerkende kracht 1 jaar. 

Blijf dus alert op het recht op ziekengeld o.b.v. de 

no risk polis en een tijdige aanvraag. Te laat 

betekent zelf het eigen risico dragen resp. hogere 

premielasten. 

 

Actualiteit (2) 
Loonkostensubsidie loopt door na uitval en 

recht op ziekengeld 

Iemand die vanuit de participatiewet onder de no-

risk polis valt en voor wie de werkgever 

loonkostensubsidie krijgt na een  loonwaarde 

bepaling kreeg bij uitval recht op ziekengeld op 

basis van 100% loonwaarde.  

 

 

 

Tegelijk werd de loonkostensubsidie door de 

gemeente beëindigd.  Dit bracht veel 

administratieve handelingen met zich mee.  

Vanaf 1-1-2022 loopt de loonkostensubsidie van 

de gemeente bij ziekte door en wordt het 

ziekengeld uitbetaald rekening houdend met de 

vastgesteld verminderde loonwaarde. 

 

Handige links 
Op de website van het SV College tref je enkele 

handige links aan naar informatie over 

onderwerpen die te maken hebben met de sociale 

zekerheid in Nederland. Klik hier voor de links 

Nieuw zijn de links naar de inspiratie website van 

UWV voor werkgever en werknemer en de 

website met seminars van UWV (wel zelf 

aanmelden) 
 

Vragen? 
Weetjes zijn gratis 

Verdieping: tarief (€ 25 per eenheid) 

Geen gedetailleerde gevalsbehandeling  

Stel de vraag via info@dearbeidsdeskundige.nl 

 

Staat jou bedrijf al op de kaart?  
Op www.arbeidsdeskundigenodig.nl 

kun je arbeidsddeskundige 

dienstverleners vinden. 

Je kunt je bedrijf er ook aanmelden als je 

arbeidsdeskundige dienstverlener bent en nog 

niet op de kaart staat. 
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