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Aan de voorzitter en leden van de vaste Commissie  
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 
               Den Haag, 6 november 2018 
Geachte dames en heren,  
 
Wij vragen uw steun en inzet om nu daadwerkelijk iets te doen aan het verkorten van de 
loondoorbetalingsplicht van mkb-ondernemers voor tenminste het tweede ziektejaar en het wegnemen 
van de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers hiervan. Daartoe bieden wij u hierbij een petitie 
aan namens 3200 mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra, aangesloten bij  Aannemersfederatie 
Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven 
(NOA), samenwerkend in Stichting AFNL-NOA. Daarnaast is de petitie ondertekend door zo’n 350 mkb-
bedrijven in de bouw, afbouw en aanverwante sectoren die deze petitie steunen. Die laatste 350 hebben 
we –om bomen te sparen- geprint, de andere 3200 leden staan op onze websites vermeld. 
 
Wat is er aan de hand: 
Sinds een aantal jaren moeten werkgevers het loon van zieke werknemers twee jaar doorbetalen. Als 
gevolg daarvan krijgen zij te maken met: 

• hoge ziekteverzuimkosten; 
• grote risico’s van in dienst hebben/nemen van vast personeel; 
• oneerlijke concurrentie met concollega’s die met flexmedewerkers/zzp’ers werken; 
• negatieve beeldvorming, waarbij continuïteit van het bedrijf en zekerheden voor andere 

werknemers uit het oog worden verloren; 
• ingewikkelde en kostbare re-integratie procedures.  

 
AFNL en NOA pleiten er al jaren – helaas al ruim een tiental - voor de loondoorbetalingsplicht 
drastisch te verkorten. We hebben hiertoe ook voorstellen gedaan richting departement SZW, 
werkgevers- en werknemersorganisaties en de politiek, compleet met een financieringsvoorstel. Al in 
2014 hebben AFNL en NOA als eerste branches doorrekeningen laten maken door het EIB van kosten 
en mogelijk andere financieringswijzen. Gedurende de afgelopen jaren zijn er daarnaast diverse 
voorstellen en varianten op tafel gekomen, zoals van voormalig minister Asscher van SZW om de 
loondoorbetalingsplicht terug te brengen naar 1 jaar en met sociale partners te kijken hoe het 2e jaar 
verder in te vullen, en van de CDA-fractie in de Tweede Kamer om de loondoorbetalingsplicht terug te 
brengen naar 8 weken en voor die werknemers die langer ziek zijn de uitkering te laten betalen via een 
collectieve regeling die wordt betaald uit premies. Daarnaast was er een motie van de GroenLinks-
Tweede Kamerfractie aangenomen om de loondoorbetalingsplicht terug te brengen naar één jaar. En dan 
spreken we over de periode 2013 – 2015. Er liggen dringende moties van verschillende fracties uit die 
jaren om op korte termijn de risico’s, voor mkb-ondernemers weg te nemen en het aannemen van vaste 
medewerkers voor mkb-ondernemers weer aantrekkelijk te maken. Ook in het Regeerakkoord van 2017 
staat dat het Kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil verkorten en de re-
integratieplicht wil vereenvoudigen voor het mkb.  
 
Echter, inmiddels zijn we jaren verder en onze centrale werkgevers- en werknemersorganisaties 
onderhandelen nog steeds en komen helaas niet verder tot dit moment dan het voorstel alles onder te 
brengen bij particuliere verzekeraars, die vervolgens een ‘prachtig’ verzekeringspakket aanbieden. Maar, 
hierbij blijven mkb-werkgevers alle verantwoordelijkheid dragen gedurende de volledige twee jaar en 
worden zij slechts ontzorgd voor re-integratie-activiteiten bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarbij 
krijgen ondernemers geen enkele zeggenschap in het ‘ontzorgtraject’ en is er geen duidelijkheid over de 
premiestelling. 
AFNL en NOA vinden dit onwenselijk en vragen u als Tweede Kamercommissie op korte termijn 
echt een klap te geven op dit dossier en de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers weg te 
nemen. Zodanig dat zij weer durven investeren in vaste medewerkers, die de komende jaren hard 
nodig zijn om de enorme bouwopgaves die op ons afkomen te kunnen verwezenlijken. 
 
Sharon Gesthuizen 
Voorzitter Stichting AFNL-NOA 
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Petitie  
St. AFNL-NOA 
 
Neem risico’s 
loondoorbetaling bij 
ziekte weg voor 
mkb-ondernemers ! 
 
 
 


