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Uw werkgever heeft onlangs de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2016 ontvangen. Door gebruik  
te maken van deze regeling sluit uw werkgever aan bij alle wet- en regelgeving rondom 
personeel. Het kabinet voert jaarlijks wijzigingen door die consequenties hebben voor zowel  
uw werkgever als u, de werknemer. Omdat er in 2016 weer een aantal zaken gewijzigd is 
ten opzichte van vorig jaar, hebben wij deze ‘update voor werknemers’ voor u samengesteld.  
Vraag uw werkgever om een nadere toelichting, indien u na lezing ervan vragen heeft.

KNMT-adviessalarissen
De KNMT adviseert haar leden de salarissen  
van ondersteunend personeel te indexeren met 
een percentage van 0,23%. Uw werkgever is 
vrij om van dit advies af te wijken. Vraag uw 
werkgever welk salaris voor u zal gelden.

ENKELE WETTELIJKE WIJZIGINGEN
Wet modernisering regelingen voor verlof  
en arbeidstijden
Deze wet heeft als doel werk en privé (zorgta
ken) beter op elkaar af te stemmen. De arbeids
voorwaardenregeling is als gevolg van deze wet 
op bepaalde onderdelen aangepast: 

Bevallingsverlof 
De rechten van de vrouwelijke werknemer  
voor wat betreft het bevallingsverlof zijn  
verruimd. Zes weken na de bevalling hoeft  
de werknemer het bevallingsverlof niet meer 
voltijd op te nemen, maar kan zij voor een 
langere periode (maximaal 30 weken)  
deeltijdverlof aanvragen. De totale duur van  
het verlof blijft gelijk. Artikel 40a is hierop  
aangepast. Ook is toegevoegd dat het  
bevallingsverlof wordt verlengd als een  
kind vanwege zijn medische toestand in  
het ziekenhuis is opgenomen. 
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Adoptieverlof 
Het adoptieverlof kan voortaan op verzoek van  
de werknemer gespreid worden opgenomen 
gedurende 26 weken. De werkgever kan dit  
verzoek afwijzen, indien zwaarwegende bedrijfs  
of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.  
Verder mag de werknemer al vier weken voor  
de adoptie verlof opnemen in plaats van twee  
weken en bestaat het recht op verlof gedurende 
26 weken in plaats van 18 weken. 

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 
Ook bij bepaalde onvoorziene omstandigheden 
heeft de werknemer nu het recht op calamiteiten 
of kort verzuimverlof, zodat dit is toegevoegd. 

Kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof
In de wet is de kring van te verzorgen personen 
in het geval van zorgverlof uitgebreid met 
onder andere de bloedverwanten in de eerste 
of tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, 
kleinkinderen, broers en zussen). Verder is in 
de wet bepaald dat naast de verzorging van 
personen die levensbedreigend ziek zijn, ook de 
noodzakelijke verzorging van zieken en hulpbe
hoevenden recht geeft op langdurend zorgverlof. 

Ouderschapsverlof 
De regels over duur en invulling van het ouder
schapsverlof zijn vervallen, waardoor ook in dit  
artikel onderdelen zijn geschrapt. Werknemers 
hebben voortaan meer vrijheid in het opnemen 
van ouder schapsverlof. Daarnaast hebben 
vaders/partners recht gekregen op drie extra 
dagen onbetaald verlof na de geboorte van  
hun kind. 

ANDERE WIJZIGINGEN IN VERBAND MET…
… de Wet werk en zekerheid 
Nieuw artikel: Transitievergoeding 
De Wet werk en zekerheid leidt ertoe dat  
werknemers recht hebben op een zogenaamde 
transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst  

minstens 24 maanden heeft geduurd en op 
initiatief van de werkgever eindigt. Er is  
daarom een nieuw artikel toegevoegd aan de 
KNMTArbeidsvoorwaarden regeling waarin  
deze regeling is opgenomen. 

… de Wet flexibel werken
De Wet flexibel werken vervangt per 1 januari  
2016 de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). 
Naast de aanpassing van de arbeidsduur  
mogen werknemers hun werkgever verzoeken 
om de arbeidsplaats of de werktijden aan  
te passen. Werkgevers die minder dan  
10 werknemers in dienst hebben, vallen niet 
onder de nieuwe wet. 

… de Wet kwaliteit, klachten en geschillen  
zorg (Wkkgz) 
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wkkgz van 
kracht. Als gevolg daarvan geldt voor werkgevers 
en opdrachtgevers een vergewis en een meldplicht. 
Deze geldt voor alle vanaf 1 januari 2016 aan 
te trekken werk en opdrachtnemers.

Bij een nieuwe arbeidsovereenkomst of overeen
komst van opdracht moet een werkgever of 
opdrachtgever zich er van vergewissen dat de 
zorgverlener in het verleden goed heeft gefunctio
neerd. Bij een nieuwe baan kan u dus gevraagd 
worden om referenties en uittreksels uit registers.  
Daarnaast zal een praktijkhouder bij een  
ernstige tekortkoming, waarvoor de samenwer
king wordt beëindigd een melding moeten doen 
bij IGZ. Bij “ernstig tekort schieten” kunt u in 
ieder geval denken aan:
• een structurele situatie;
•  van zorg die afwijkt van wat binnen de beroeps

groep gebruikelijk is (professionele standaard);
•  waardoor een patiënt (het risico op)  

schade oploopt.
Hoe deze wet in de praktijk zal uitwerken, wordt 
in de komende periode duidelijk.
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