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Wijzigingen ten opzichte van het vorige examenprogramma. 
 
Dit examenprogramma 2011 is gewijzigd ten opzichte van de versie maart 2010. De 
belangrijkste wijzigingen treft u aan in het examenonderdeel Arbeidsrecht en Sociale 
Zekerheid. Hier zijn de volgende paragrafen vervallen: Wetskennis - Rechterlijke macht - 
Rechtssubjecten - Aansprakelijkheid - Overeenkomst - Faillissement. 
De belangrijkste redenen om deze onderdelen te verwijderen zijn: 
- Uniformering van de examenprogramma’s BKL en MPZ. 
- De onderwerpen worden geëxamineerd bij het Associatie-examen JMB. 
 
De vervallen paragrafen vormden voornamelijk randstof. Om deze reden bestaat het 
examenprogramma vanaf 2011 uitsluitend uit kernstof. 

 
Het examenprogramma omvat drie onderdelen: 
 

1. Personeel, Organisatie en Communicatie (pagina 3) 
2. Loonadministratie (pagina 22) 
3. Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid (pagina 39) 
 
Deze onderdelen worden afzonderlijk geëxamineerd. 
 
Het examen bestaat uit open vragen, gesloten vragen en formulieren. Tijdens het examen 
mag de kandidaat geen gebruik maken van hulpmiddelen in de vorm van naslagwerken, 
wettenbundels e.d. Het is toegestaan een niet-programmeerbare rekenmachine te 
gebruiken. 
 
 

Uitslagregels: 
 
Aan de kandidaat wordt het diploma Medewerker Personeelszaken uitgereikt als hij voor alle 
onderdelen het cijfer zes of hoger heeft behaald. Een behaalde voldoende blijft twee jaar 
geldig. 
 
 

Duur van het examen: 
 
Het examen wordt online afgenomen. De toegestane examentijd per onderdeel bedraagt 75 
minuten. 
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Onderdeel 1. PERSONEEL, ORGANISATIE EN COMMUNICATIE 

1. De organisatie 

De kandidaat kan: 

de volgende begrippen herkennen en omschrijven: 

� organisatie 

� arbeidsorganisatie met de bijbehorende kenmerken 

� profit- en non profit-organisaties 

� de verschillen tussen de begrippen organisatie, bedrijf, onderneming en instelling 

� de productie-factoren: kapitaal, arbeid en grond 

 

de volgende indelingen van organisaties omschrijven en toelichten: 

� naar aard en wijze van productie of dienstverlening 

� naar soort en type productie 

� naar rechtsvorm 

� naar bestuursvorm 

� naar eigenaar; 

 

de verschillende typen ondernemingen onderscheiden en omschrijven: 

� handelsondernemingen: import, export, groothandel, winkelbedrijven enz. 

� dienstverlenende ondernemingen: verzekeringsmaatschappijen, banken, 

transportondernemingen 

� extractieve ondernemingen: mijnbouw 

� landbouwondernemingen 

� industriële ondernemingen: voortbrengen van fabrieksproducten; 

 

de diverse samenwerkingsvormen herkennen en aangeven: 

� samenwerkingsovereenkomst 

� joint venture 

� holding of concern 

� franchising 

� netwerkorganisatie 

� fusie; 

 

de volgende begrippen omschrijven en toelichten: 

� functiebeschrijving 

� organisatieschema of organigram 

� lijnafdeling 

� stafafdeling 

� lijnrelatie 

� functionele relatie 
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� stafrelatie; 

 

de verschillen herkennen en omschrijven tussen de diverse organisatiestructuren en kan de 

bijbehorende organigrammen tekenen: 

� lijnorganisatie 

� functionele organisatie 

� lijn-staforganisatie 

� matrixorganisatie 

� projectorganisatie. 

 

2. Doel en plaats van personeelszaken 

De kandidaat kan: 

ten aanzien van het sociaal beleid het volgende aangeven: 

� het begrip sociaal beleid omschrijven en toelichten 

� de doelstellingen van het sociaal beleid omschrijven, alsmede het belang voor de organisatie 

en de werknemers 

� de relatie van het personeelsbeleid en het uitvoerende personeelswerk met het sociaal beleid 

toelichten 

� de taken van de medewerker personeelszaken ten aanzien van het sociaal beleid 

omschrijven; 

 

de plaats van het sociaal beleid in verleden en heden aangeven en hierbij de volgende begrippen 

omschrijven: 

� industrialisatie in de 19
de

 eeuw 

� opkomst van de vakbeweging in de 19
de

 eeuw 

� particulier ondernemingseigendom en paternalisme 

� personeelswerk in de 19
de

 eeuw 

� scientific management 

� ontstaan collectieve arbeidsovereenkomst 

� personeelsselectie en beloningssystemen 

� arbeidsverhoudingen na 1945 

� human relations 

� arbeidsverhoudingen na 1960 

� personeelsmanagement na 1980 

� empowerment 

� human resource management 

� human talent management 

 

de relatie tussen personeelszaken en het modern management aangeven en hierbij de volgende 

mogelijkheden toelichten: 
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� het management is:  

° beleidsbepalend 

° beleidsuitvoerend 

� personeelszaken is:  

° beleidsuitvoerend / bewakend 

° beleidsvormend en voorbereidend 

° coördinerend, ondersteunend (o.a. wat betreft managementinformatie) 

 

aangeven wat de rol van integraal personeelsmanagement is in de organisatie met betrekking tot: 

� verantwoordelijkheid van de lijn voor personeelsinstrumenten 

� positie P&O bij integraal management 

� terugtrekkende rol van personeelsmedewerkers van een aanbodgerichte naar een 

vraaggerichte relatie met het lijnmanagement 

 

de plaats van P&O in de organisatie aangeven en hierbij onder meer aandacht schenken aan: 

� P&O en verandermanagement 

� adviesrol P&O 

� P&O en de lerende organisatie 

� leeftijdsbewust personeelsbeleid (vergrijzing en ontgroening) 

 

3. De taken van personeelszaken 

De kandidaat kan: 

de hoofdactiviteiten van personeelszaken herkennen en toelichten: 

� personeelsbeheer: 

° personeelsvoorziening 

° personeelsbegeleiding 

° personeelsontwikkeling 

� personeelsinformatie: 

° operationele doelen 

° tactische doelen 

° strategische doelen 

� arbeidsverhoudingen en medezeggenschap 

� arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden; 

 

aangeven en omschrijven welke instrumenten personeelszaken kan hanteren: 

� personeelsplanning 

� werving en selectie 

� beëindiging dienstverband 

� introductie 
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� personeelsbeoordeling 

� beloning 

� functiewaardering 

� opleiding 

� loopbaanplanning; 

 

toelichten welke rol personeelszaken kan hebben in het bovenstaande en ook bij de volgende taken: 

� loopbaanontwikkeling 

� leren en ontwikkelen: 

° scholing 

° training 

° vorming 

� arbeidsvoorwaarden 

� overlegorganen 

� werkoverleg. 

 

4. Personeelsplanning 

De kandidaat kan: 

het belang van een goede personeelsplanning toelichten: 

� omschrijven wat onder personeelsplanning wordt verstaan 

� het verschil aangeven tussen korte, middellange en lange termijn planning 

� het verschil aangeven tussen planning op microniveau, mesoniveau en macroniveau 

� aangeven welke weerstanden in de organisatie kunnen zijn tegen planning 

� de voordelen van planning benoemen; 

 

aangeven wat onder personeelsmobiliteit wordt verstaan: 

� de begrippen instroom, doorstroom en uitstroom toelichten; 

 

omschrijven welke soorten van personeelsverloop te onderscheiden zijn en deze vormen toelichten: 

� zuiver verloop: initiatief bij werknemer 

� ontslag: initiatief bij werkgever 

� natuurlijk verloop: niet beïnvloedbaar; 

 

de volgende begrippen, gericht op doorstroom, herkennen en omschrijven: 

� bezettingsplan 

� opleidingsplan 

� loopbaanplan 

� promotie- en demotieplan 

� verzuimbeheersingsplan; 
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het belang van de volgende uitgangspunten toelichten voor de personeelsplanning: 

� beleidsplan inclusief sociaal beleid 

� personeelsverloop in de laatste jaren 

� gemiddelde duur dienstverbanden 

� aard van de dienstverbanden: vast, tijdelijk, free lance, inhuur, detachering 

� deeltijdwerk 

� thuiswerken 

� ouderschapsregelingen 

� kinderopvang 

� uitbesteden 

� budget 

� arbeidsmarkt 

� onderwijs 

� wetgeving en cao 

� sociale ontwikkelingen; 

 

De kandidaat kan: 

aangeven welke bronnen kunnen dienen voor het verkrijgen van planningsinformatie: 

� interne informatie: personeelsregistratiesysteem) 

� externe informatie: CBS, CWI, scholen, kamer van koophandel, werkgevers- en 

werknemersorganisaties 

� vaste gegevens: huidige situatie, goedgekeurde beleids- en deelplannen 

� variabele gegevens: personeelsverloop, ziekteverzuim 

� samenhang tussen de deelplannen; 

 

de stappen van de planning omschrijven: 

� interne gegevens verzamelen 

� externe gegevens verzamelen 

� het bezettingsplan bestuderen 

� de andere deelplannen bestuderen: overplaatsingsplan, uitdiensttredingen 

� de mutaties in kaart brengen 

� conclusies trekken voor het wervingsplan; 

 

aangeven welke hulpmiddelen bij de personeelsplanning kunnen worden ingezet met hun voor- en 

nadelen: 

� planbord 

� computer; 

 

de voor- en nadelen omschrijven met betrekking tot recente ontwikkelingen: 

� deeltijdwerk 
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� telewerken 

� ouderschapsverlof 

� enzovoort. 

 

5. Werving en selectie 

De kandidaat kan: 

de rol van P&O aangeven in het tot stand komen van de werving- en selectieprocedure met betrekking 

tot: 

� het ontwikkelen van een werving- en selectieprocedure 

� het adviseren van het management over de werving en selectie 

� het vormen van beleid rond werving- en selectieprocedures 

� het tot stand komen van internetprotocollen met betrekking tot werving en zoeken op LinkedIn, 

Hyves etc.; 

 

aangeven wat de onderstaande begrippen inhouden: 

� vacature 

� vervangingsvacature 

� uitbreidingsvacature; 

 

omschrijven welke rechten een sollicitant heeft: 

� recht op eerlijke kans 

� recht op privacy 

� recht op vertrouwelijke behandeling persoonlijke gegevens 

� recht op goede procedure 

� recht op klacht 

� dit aan de hand van de selectiecode van de NVP: Nederlandse Vereniging voor 

Personeelsbeleid; 

 

de opeenvolgende fasen van de wervings- en selectieprocedure toelichten (met name de taken van 

personeelszaken): 

� voorbereidingsfase 

° informatie verzamelen over de vacature 

° informatie verzamelen over de functie en de arbeidsvoorwaarden 

° opstellen functieomschrijving, functieprofiel en eventueel teamprofiel 

° formuleren van de functie-eisen: objectieve en subjectieve selectiecriteria 

° (adviseren over het) vaststellen van de selectiecommissie; 

� werving 

° interne werving: 

- advertentie: prikbord, intranet 

- sociaal beleid: loopbaanplanning, promotie, demotie 



 
 

 9 

° externe werving: 

- via oproep aan eigen personeel 

- zelf actief zoeken: in portefeuille, UWV WERKbedrijf, databanken (incl. 

internetsites, LinkedIn e.d.), werving- en selectiebureaus 

- vacature bekend maken en afwachten: diverse media; 

� selectie 

° voorselectie: uitnodigen, afschrijven 

° sollicitatieformulier, curriculum vitae 

° voorbereiden selectiegesprek (eventuele aanwezigheid van P&O motiveren) 

° selectiegesprek 

° referenties 

° psychologisch onderzoek, vaardigheidstest, assessement, medische keuring; 

� aanstelling en introductie 

° arbeidsovereenkomst 

° bevestigingsbrief 

° introductieprogramma 

° mentor / coach. 

 

6. Loopbaanontwikkeling / Management Development 

De kandidaat kan: 

aangeven wat wordt verstaan onder: 

� de loopbaan van een medewerker 

� de loopbaanontwikkeling binnen een organisatie: 

° naar behoefte 

° voor iedereen 

� de fasen van een loopbaan 

° het inwerken, de introductie 

° het normaal functioneren 

° het zoeken naar een andere functie; 

 

verklaren welke instrumenten personeelszaken dient te hanteren in de opeenvolgende fasen van een 

loopbaan: 

� personeelsbeoordeling 

� personeelsplanning 

� opleiding 

� belangstellingsregistratie 

� potentieelbeoordeling; 

 

het belang van loopbaanontwikkeling toelichten voor: 
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� de medewerker; middelen: 

° taakverrijking 

° functieroulatie 

° kennisuitbreiding 

° sollicitatie 

� de organisatie; middelen: 

° personeelsplanning 

° belangstellingsregistratie 

° potentieelbeoordeling 

° POP (Persoonlijk OntwikkelPlan) 

° opleidingen 

° promotie en demotie 

° management development; 

 

omschrijven welke fasen een loopbaanontwikkelingsplan kent, met de bijbehorende taken voor 

personeelszaken: 

� inventarisatiefase: 

° aanbodgegevens 

° vraaggegevens 

� planningsfase: vaststellen loopbaanplannen 

� uitvoeringsfase: 

° vacaturemelding 

° vacaturebehandeling 

° vacaturevervulling; 

 

omschrijven wat een management development programma inhoudt: 

� verantwoordelijkheid van personeelszaken / afdeling P&O 

� koppeling aan organisatiedoelen 

� onderdeel van het P&O-beleid 

� componenten management development: 

° inventarisatie managementposities en bijbehorende competenties 

° loopbaanpaden 

° werving extern 

° beoordelen huidig management 

° opleiden en ontwikkelen. 
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7. Competentiemanagement 

De kandidaat kan: 

omschrijven wat competentiemanagement inhoudt: 

� rol bij loopbaanontwikkeling 

� voorbeelden van competenties 

� verschil tussen competentie, rol en functie 

� als beoordelingsinstrument. 

 

 

8. Diversiteit 

De kandidaat kan: 

herkennen welke specifieke categorieën werknemers in de organisatie kunnen voorkomen: 

� medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond 

� vrouwen 

� oudere werknemers 

� gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers 

� werknemers in ploegenarbeid; 

 

ten aanzien van genoemde categorieën werknemers aangeven: 

� mogelijkheden en inpassing diversiteit 

� welke wet- en regelgeving voor hen van toepassing is 

� welke specifieke taken personeelszaken voor hen dient uit te voeren; 

 

activiteiten aangeven waarmee P&O de integratie van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond 

goed kan doen verlopen ten aanzien van: 

� werving en selectie 

� introductie 

� kennis nemen van aspecten van de Nederlandse samenleving: werk, omgangsvormen, 

cultuur etc. 

� opleiding en training 

� het onderkennen van specifieke capaciteiten van de verschillende niet-Nederlandse 

werknemers 

� voorlichting / communicatie bedrijfsbreed 

� wettelijke aangelegenheden 

� subsidies 

� speciale faciliteiten (gebedsruimtes, kantineproducten etc.). 

 

9. Beoordeling en functiewaardering 

De kandidaat kan: 

verklaren wat het doel is van de volgende drie personeelsinstrumenten: 
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� functiewaardering 

� beoordelingsgesprekken 

� functioneringsgesprekken; 

 

aangeven wat de betekenis is van de volgende begrippen, die hiermee samenhangen: 

� werkclassificatie 

� inconveniënten 

� (uitgebreide) genormaliseerde methode 

� opbouw van functiewaardering via drie stappen: 

° functie-omschrijving 

° functie-analyse 

° functie-indeling 

� beoordelingssystemen 

� 360 graden feedback 

� beoordelingscriteria 

� waarderingsschalen 

� beoordelingsprocedure 

� valkuilen bij beoordelen 

� Halo- en Horn-effect 

� positieve en negatieve sancties 

� procedure functioneringsgesprekken; 

 

omschrijven welke overeenkomsten en welke verschillen er bestaan tussen beoordelings- en 

functioneringsgesprekken. 

 

10. Beloning en beloningssystemen 

De kandidaat kan: 

aangeven welke zes kostensoorten onderscheiden worden: 

� kosten van grond- en hulpstoffen: leer in een schoenfabriek 

� kosten van duurzame productiemiddelen: zetmachine in een drukkerij 

� kosten van arbeid: salaris van de loonadministrateur 

� kosten van grond: pacht van een stuk grond 

� kosten van diensten van derden: onderzoek door een organisatieadviesbureau 

� kosten van belasting: milieuheffing op het lozen van afvalwater; 

 

omschrijven wat wordt verstaan onder het begrip beloningssystemen; 

 

aangeven welke beloningssystemen worden onderscheiden: 

� tijdloon 

� individuele prestatiebeloning: 
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° stukloon 

° contractloon 

° stukloon met gegarandeerd minimumtijdloon 

° premiestelsels 

° rendementsbeloning 

° multifactorbeloning 

� merit rating 

� groepsbeloning 

� collectieve systemen op langere termijn: scanlonplan en winstdeling 

� productiviteitstoerekeningssystemen 

� cafetariaplan; 

 

toelichten wat het tijdloonsysteem inhoudt: 

� voordelen van tijdloon: 

° eenvoudige loonberekening, dus tijdwinst 

° betere kwaliteit door minder tijdsdruk op de werkzaamheden 

° sociaal acceptabel, omdat minder begaafde evenveel verdient als meer bekwame 

werknemer 

° duidelijkheid over loonhoogte bij werknemer en werkgever 

� nadelen van tijdloon: 

° de meer bekwame werknemer wordt niet conform zijn prestaties beloond 

° de werknemer wordt niet aangespoord om meer te doen dan strikt noodzakelijk is 

° de werkgever kan vinden dat de werknemer te weinig presteert: minder goede 

verstandhouding 

� redenen om tijdloon toe te passen: 

° prestaties zijn niet of moeilijk meetbaar, uren zijn wel meetbaar 

° stukloontarief moeilijk vast te stellen omdat er grote variaties optreden in te gebruiken 

grondstoffen 

° de werkzaamheden zijn zeer gevarieerd van aard: herstelwerkzaamheden van 

verschillend karakter 

° de kwaliteit van de arbeid staat op de voorgrond 

° het tempo kan niet door de werknemer worden beïnvloed: volautomatische productie 

° het systeem is menswaardiger dan beloning naar prestatie; 

 

toelichten wat het stukloonsysteem inhoudt: 

� voordelen van stukloon: 

° elke werknemer wordt beloond naar zijn geleverde prestaties 

° er is minder controle nodig op aanwezigheid en op het verrichten van werk 
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° in de kostprijs kan het vaste stukloontarief worden ingecalculeerd 

� nadelen van stukloon: 

° vaak is een juist tarief moeilijk vast te stellen 

° door haast kan slordig worden gewerkt en ruw worden omgegaan met hulpmiddelen 

° de afwerking van de producten moet zorgvuldig worden gecontroleerd 

° door te hoge productie kan de gezondheid van de werknemer worden geschaad 

° minder begaafde / bekwame werknemers zullen geen behoorlijk loon kunnen verdienen; 

 

omschrijven wat wordt verstaan onder de volgende begrippen: 

� salarissysteem 

� functieclassificatie (functiewaardering, werkclassificatie) 

� beoordeling. 

 

11. Arbeidsmotivatie 

De kandidaat kan: 

aangeven en toelichten:  

� wat het begrip arbeidsmotivatie inhoudt 

� welke 5 soorten fundamentele behoeften de Amerikaan Maslov onderscheidt: 

° fysiologische behoeften 

° behoeften aan zekerheid 

° sociale behoeften 

° behoefte aan respect 

° behoefte aan zelfontplooiing 

� hoe de fasen in het motivatieproces verlopen: 

° het ontstaan van de behoefte 

° gerichte handelingen uitvoeren 

° het verdwijnen van de behoefte 

� welke persoonlijke factoren de motivatie beïnvloeden: 

° de levensfase van de medewerker: receptieve, expansieve, sociale fase 

° de persoonlijkheid van de medewerker 

� welke omgevingsfactoren de motivatie van de medewerker beïnvloeden: 

° werk 

° werkomgeving 

° samenwerken 

° houding van het management; 

 

� omschrijven wat het begrip leiderschap betekent voor de motivatie van medewerkers en hoe 

P&O hierbij kan ondersteunen. 
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12. Loonadministratie en personeelsafdeling 

De kandidaat kan: 

 

omschrijven wat de functie is van de afdeling loonadministratie; 

 

aangeven: 

� op welke plaats de loonadministratie veelal wordt ingevuld in grote, middelgrote en kleine 

ondernemingen 

� welke taken er voortvloeien uit de functie van de loonadministratie 

� welke eisen aan de taakuitvoering van de loonadministratie moeten worden gesteld: 

° het maken van correcte berekeningen 

° het vaststellen van het aantal werkuren resp. toegestane afwezigheid per werknemer 

° het op tijd opleveren van de informatie i.v.m. een tijdige nettoloonbetaling 

� welke gegevens de loonadministratie hiervoor nodig heeft: 

° stamgegevens per werknemer 

° mutatiegegevens per werknemer 

° belastingtarieven 

° premietarieven sociale verzekeringen 

° overige inhoudingsgegevens 

° bijzondere gegevens 

� welke controles er voor de loonbetaling moeten worden uitgevoerd: 

° shoptime: aanwezigheid van de werknemer op het werk 

° jobtime: urenverantwoording van de werknemer 

° geoorloofde afwezigheid van de werknemer 

� welke taken in dit kader veelal bij de personeelsadministratie zijn belegd: 

° registratie van in dienst zijnde werknemers 

° toezicht op de vakantieregeling 

° verstrekken van inlichtingen aan werknemers 

° doorgeven van ziektegevallen 

° handhaven van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden en sociale 

verzekeringen 

° bepalen van de personeelsbehoefte, onder meer om ontslagen op korte termijn te 

vermijden 

� welke voordelen er verbonden zijn aan een afzonderlijke afdeling loonadministratie: 

° bescherming privacy: loonadministratie geen toegang tot verslagen van 

beoordelingsgesprekken 
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° kennis: loonadministratie en personeelsadministratie vereisen verschillende specifieke 

kennis 

° functiescheiding: het is niet gewenst dat dezelfde functionaris: 

- een arbeidsovereenkomst afsluit 

- het loon vaststelt 

- het loon berekent 

- de bank opdracht geeft tot betaling; 

 

toelichten wat verstaan wordt onder: 

� controletechnische functiescheiding met als ongewenste functie-combinaties: 

° beschikkende functies: het binden van de organisatie jegens derden: personeelszaken 

zorgt voor aanname van personeel en spreekt een bruto-loon af 

° bewarende functies: het zorgdragen voor opslag van goederen en geld: de kassier 

draagt zorg voor het geld 

° registrerende functies: het vastleggen van toestanden en gebeurtenissen: de 

loonadministratie berekent de netto-lonen en de verschuldigde afdrachten 

� functievermenging: het uitvoeren van bovengenoemde functies door één persoon, waardoor 

fouten en fraude moeilijker te constateren zijn 

� samenspanning: twee personen met verschillende functies registreren bewust foutieve 

gegevens, bijvoorbeeld het uitbetalen van loon aan een niet-bestaand personeelslid door 

loonadministrateur en kassier gezamenlijk 

� interne controle: de controle op activiteiten van personen in een organisatie door of namens 

de leiding van die organisatie met als doel onjuistheden en fraude te voorkomen: hierbij 

voorbeelden kunnen aangeven; 

 

omschrijven welke (interne) controlemiddelen toegepast kunnen worden: 

� verbandscontrole: verhouding tussen brutoloon en af te dragen loonheffing 

� cijferbeoordeling: loonkosten in verhouding tot vorig jaar en / of in relatie met de omzet 

� aanwezigheidscontrole: vaststellen van de gewerkte tijd door bijvoorbeeld oogtoezicht, 

presentielijst, penningsysteem, klokkaart, elektronische tijdregistratie 

� ontstaanscontrole: de weg terug van te betalen nettoloon naar aanstellingsbrief 

� afloopcontrole: vaststellen of Te betalen nettolonen per 31 december inderdaad betaald 

worden in het nieuwe jaar 

� controle met opgave van derden: ingediende loonaangifte met correctiebericht van de 

Belastingdienst. 

 

13. Inleiding communicatie 

De medewerker kan: 

omschrijven wat het begrip communicatie inhoudt; 
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de volgende begrippen, die met communicatie samenhangen, aangeven en herkennen: 

� boodschap met vier functies: 

° geeft informatie 

° zegt iets over de zender 

° zegt iets over de relatie zender-ontvanger 

° doet een beroep op de ontvanger 

� wederzijds proces waarin continu sprake is van beïnvloeding 

� zender en ontvanger 

� feed-back: verbaal, non-verbaal 

� ruis: bij zender , ontvanger of omgeving; 

 

met betrekking tot het begrip communicatie toelichten: 

� welke hoofddoelen communicatie kan hebben: 

° informatie geven 

° informatie vragen/verzamelen 

° beïnvloeden of veranderen van gedrag of houding 

� welke richting communicatie kan uitgaan: 

° één richting: eenzijdig 

° twee richtingen: tweezijdig, de zender krijgt feed-back 

° meer richtingen, bijvoorbeeld bij werkoverleg 

� welke soorten communicatie worden onderscheiden op basis van: 

° de manier van communicatie: mondeling of schriftelijk, verbaal of non-verbaal, 

bijvoorbeeld met afbeeldingen of met lichaamstaal) 

° de vorm van communicatie: formeel of informeel 

° de personen tussen wie communicatie plaatsvindt: intern of extern, bijvoorbeeld met UWV 

WERKbedrijf, uitzendbureau, banenmarkt, scholen en beroepsopleidingen. 

 

 

14. Schriftelijke communicatie 

De kandidaat kan: 

 

verklaren wat het belang is van het gebruik van goed Nederlands; 

 

aangeven op welke wijze dat kan worden bereikt: 

� het vermijden van onnodig moeilijke woorden 

� het vervangen hiervan door een eenvoudiger woord of door een korte omschrijving 

� het bewust omgaan met de lijdende ofwel passieve vorm 

� het, waar mogelijk, vervangen hiervan door de actieve vorm; 
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met betrekking tot de middelen memo en interne mededeling kunnen omschrijven: 

� doel 

� eigenschappen 

� opbouw: kort en duidelijk 

� taalgebruik: toonzetting, geen populair taalgebruik, vermijden van clichézinnen enz.; 

 

de kenmerken aangeven van de personeelsadvertentie: 

� logo 

� functiebenaming 

� informatie over de organisatie: 

° aard van de organisatie 

° afdeling waar de vacature is 

° vestigingsplaats 

� functie-informatie: 

° taken 

° bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

° plichten 

° hiërarchische plaats 

° carrièremogelijkheden 

� functie-eisen 

� arbeidsvoorwaarden: 

° primaire arbeidsvoorwaarden: salaris, provisie, 13
de

 maand 

° secundaire arbeidsvoorwaarden: vakantierechten, reiskostenvergoeding 

� sollicitatieprocedure: 

° gegevens van de persoon bij wie nadere informatie kan worden gevraagd 

° naam en adres van de persoon aan wie de sollicitatie kan worden gericht 

° wijze van solliciteren 

° mededeling over de verdere procedure: inspraak, assessement 

° sluitingsdatum voor het inzenden van sollicitaties. 

 

15. Interne communicatie 

De kandidaat kan: 

met betrekking tot de interne communicatie binnen de organisatie aangeven: 

� wat hiervan het doel is: 

° het dienen van de belangen van de organisatie 

° het dienen van de belangen van de individuele medewerker 

� welke informatie van belang is: 

° goede informatie over organisatie en werkklimaat 
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° verklaring en toelichting van het organisatiebeleid 

° vergroting van de betrokkenheid van alle medewerkers 

° bevordering van goede verhoudingen tussen de medewerkers onderling en tussen de 

leiding van de organisatie en de medewerkers 

� welke voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd: 

° taakinformatie: welke taak heeft de medewerker, hoe moet deze worden vervuld, enz. 

° beheerinfomatie: planningen, werkschema’s, dienstroosters 

° beleidsinformatie: het reilen en zeilen van de organisatie als geheel, 

arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden 

° motiverende informatie (door de leidinggevende naar de medewerker): 

- waardering voor en erkenning van het werk dat de medewerker doet 

- toekenning van verantwoordelijkheid 

- bevordering van de groei en de ontwikkeling van de medewerker; 

 

de diverse interne communicatiemiddelen omschrijven en toelichten: 

� introductieboekje 

� mededelingenbord 

� ideeën- en klachtenbus 

� sociaal jaarverslag: wettelijke verplichting 

� personeelsevenement: opzet, planning, organisatie 

� personeelsblad 

� intranet; 

 

van bovengenoemde communicatiemiddelen aangeven: 

� doelgroep en verspreidingswijze 

� periodiciteit 

� redactie: aantal, professioneel, part-time, vrijwillig 

� verantwoordelijkheid 

� vormgeving en uitvoering 

� onderwerpen, inhoud en actualiteit 

� overzichtelijkheid en leesbaarheid 

� toegevoegde waarde en toepassing 

� colofon. 

 

16. Mondelinge communicatie 

De kandidaat kan: 

aangeven welke drie kenmerken een zakelijk tweegesprek kent: 

� er is een gespreksleider 

� er is een van tevoren vastgesteld gespreksdoel: 

° het geven van informatie 
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° het vragen of verzamelen van informatie 

° het beïnvloeden of veranderen van gedrag of houding 

� de inhoud van het gesprek is zo mogelijk bij beide gesprekspartners bekend i.v.m. de 

voorbereiding; 

 

omschrijven welke activiteiten van belang zijn voor een zinvol gesprek: 

� een goede voorbereiding: 

° goed geïnformeerd zijn over het onderwerp 

° informatie en te stellen vragen moeten aansluiten bij het gespreksdoel en het 

gespreksonderwerp 

° vooraf nadenken over de hoofdstructuur van het gesprek; 

� tijdens het gesprek: 

° goed luisteren 

° achterhalen wat de ander bedoelt te zeggen, inlevingsvermogen 

° interesse tonen: 

- non-verbaal gedrag: licht voorovergebogen, gesprekspartner aankijken, knikken, 

glimlachen als dit past bij de situatie, laten uitspreken, geen armen over elkaar  

- tussenwerpsels geven 

- samenvatten: na een lange uitleg, na een verward verhaal, aan het eind van het 

gesprek 

- de juiste vragen stellen: gesloten, of/of, open, geen dubbele of suggestieve vragen 

- attent zijn op relevante antwoorden: zo nodig de vraag herhalen; 

 

toelichten welke aanvullende punten van belang zijn voor een selectiegesprek: 

� een goede voorbereiding: 

° verdiepen in de aard van de functie 

° afspreken wie welke vragen stelt 

° sollicitaties doornemen en letten op werkervaring en motivatie 

° vragen noteren: voor elke sollicitant een apart blad nemen 

° de opvang van de sollicitanten regelen 

° zorgdragen voor een rustige omgeving 

� tijdens het gesprek: 

° sollicitant op zijn gemak stellen 

° globale informatie over de procedure verstrekken 

° stellen van vragen: uit de brief, opleiding, ervaring, functie-eisen, functie-inhoud, 

motivatie, bijzondere bekwaamheden 

° korte aantekeningen maken 

° verstrekken van informatie 
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° meedelen wanneer de sollicitant uitsluitsel krijgt 

� de afronding: 

° sollicitanten niet met elkaar vergelijken 

° bekwaamheden en deskundigheid relateren aan functie-eisen en functie-inhoud 
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Onderdeel 2. LOONADMINISTRATIE 

 

1. Loonaangifte  
 
De kandidaat weet dat: 

� de belastingdienst verantwoordelijk is voor de heffing en inning van: 

o de loonbelasting 

o de premies volksverzekeringen 

o de premies werknemersverzekeringen  

o de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

� loonbelasting en premies volksverzekeringen samen “loonheffing” worden genoemd 

� alle vier de heffingen samen “loonheffingen” worden genoemd 

� het UWV op het gebied van premie-inning alleen een taak heeft op het gebied van de vrijwillige 

werknemersverzekeringen 

� de verzoeken voor eigen risicodragerschap, premievrijstelling e.d. bij de belastingdienst 

ingediend moeten worden 

� voor de arbeidsgehandicaptenkorting en de premiekorting voor oudere werknemers geen 

verzoek ingediend hoeft te worden, maar dat deze verrekend kan worden met de aangifte 

loonheffingen; hiertoe moeten bepaalde codes worden ingevuld 

� de belastingdienst beschikkingen afgeeft voor o.a. sectorindeling werknemersverzekeringen, 

groepsaansluiting, risicopremiegroep, eigen risicodragerschap, gedifferentieerde WGA-premie   

 

2. Loonheffingen 
 
De kandidaat weet dat: 

� de loonbelasting een directe belasting is die wordt geheven van  

o werknemers of hun inhoudingsplichtige,  

o artiesten,  

o beroepssporters,  

o buitenlandse gezelschappen  

� de volgende begrippen de pijlers van de loonbelasting zijn:  

o werknemer,  

o inhoudingsplichtige  

o loon 

� bij het ontbreken van één van deze begrippen er geen plaats is voor de heffing van 

loonbelasting 

� indien een werknemer in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting de 

loonbelasting een voorheffing is op de inkomstenbelasting 

� indien een werknemer niet in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting de 

loonheffing eindheffing is 

� de inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen volgens dezelfde regels en 

naar één gezamenlijk tarief plaatsvindt 
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� deze gecombineerde heffing bekend is onder de naam loonheffing 

� de loonheffing wordt geheven over het loon uit dienstbetrekking 

� daarnaast premies werknemersverzekeringen worden geheven en de inkomensafhankelijke 

bijdrage Zvw 

 

3. Dienstbetrekking 

De kandidaat weet dat 

� er drie soorten dienstbetrekkingen zijn te onderscheiden, de: 

o privaatrechtelijke dienstbetrekking 

o publiekrechtelijke dienstbetrekking 

o fictieve dienstbetrekking 

� onder privaatrechtelijke dienstbetrekking wordt verstaan de betrekking waarin de werknemer 

staat tot de werkgever op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 

� een publiekrechtelijke dienstbetrekking niet berust op een arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk recht, maar op een aanstelling door een overheidsorgaan 

� de definitie van een arbeidsovereenkomst als volgt luidt: 

o De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, 

zich verbindt, in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende 

zekere tijd arbeid te verrichten 

� er vier elementen in deze definitie besloten liggen, nl: 

o de gezagsverhouding 

o het loon   

o de persoonlijke arbeid 

o gedurende zekere tijd 

� een verklaring arbeidsrelatie (VAR) inhoudt dat de belastingdienst beoordeelt of het inkomen 

uit de op het aanvraagformulier omschreven werkzaamheden loon, winst uit onderneming 

(WUO), voor rekening van de vennootschap (DGA) of resultaat uit overige werkzaamheden 

(ROW) is 

� als de belastingdienst een VAR-WUO of een VAR-DGA beslissing afgeeft, geen loonheffingen 

hoeven te worden ingehouden en afgedragen 

� onder een fictieve dienstbetrekking wordt verstaan de arbeidsverhouding die uit coördinatie-

oogpunt met de werknemersverzekeringen is aangewezen en de arbeidsverhouding die 

maatschappelijk met dienstbetrekking gelijkgesteld kan worden 

� door de aanwijzing als fictieve dienstbetrekking de mogelijkheid van geschil over de aard van 

de arbeidsverhouding wordt uitgesloten 

� dat onder de noemer fictieve dienstbetrekking ondermeer zijn te rangschikken 

uitzendkrachten, tussenpersonen, artiesten en  thuiswerkers 

� dat voor sommige werknemers geen premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, 

bijvoorbeeld voor de DGA  
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4. Inhoudingsplicht 

De kandidaat weet dat 

� een inhoudingsplichtige degene is die op grond van de Wet op de Loonbelasting 1964 

gehouden is tot het inhouden en afdragen van loonheffing (= loonbelasting en premies 

volksverzekeringen) én 

� gehouden is tot het betalen van premies werknemersverzekeringen op grond van de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) 

� de inhoudingsplichtige de loonbelasting en premies op aangifte moet afdragen aan de 

belastingdienst 

� als werkgever wordt aangemerkt degene tot wie één of meerdere personen in 

dienstbetrekking staan of anderszins bij wet is aangewezen 

 

5. Het loonbegrip 

De kandidaat weet dat 

� in de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV) de bepalingen van de sociale 

verzekeringen zoveel mogelijk gecoördineerd worden met die van de loon- en 

inkomstenbelasting 

� via de WFSV en de Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in de Sociale 

Verzekeringswetten (Walvis) een verdergaande uniformering van de verschillende 

loonbegrippen is gerealiseerd en tevens een vereenvoudiging van de loonadministratie door 

afdracht van loonbelasting en alle premies voor sociale verzekeringen aan de Belastingdienst 

� loon de tegenprestatie van de werkgever is voor de door de werknemer verrichte arbeid  

� loon al hetgeen is wat uit een dienstbetrekking wordt genoten 

� de naam of de vorm waarin het loon wordt genoten niet ter zake doet 

� loon kan worden genoten in de vorm van geld, in natura of toegekende aanspraken 

� de werkgever met vele loonbegrippen te maken heeft, zoals: 

o fiscaal loon 

o loon voor de loonheffing 

o tabelloon 

o belastbare som 

o loon voor de loonbelasting / premie volksverzekeringen 

o brutoloon 

o nettoloon 

o loon in natura 

o premieloon werknemersverzekeringen 

o uitkeringsloon werknemersverzekeringen 

o loon voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) 

� de eerstgenoemde vijf loonbegrippen allemaal dezelfde betekenis hebben 

� premieloon werknemersverzekeringen soms wel SV-loon wordt genoemd 
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� onder brutoloon wordt verstaan het loon vóór aftrek van loonbelasting, premies 

volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en pensioenpremies (het contractloon) 

� onder nettoloon wordt verstaan het brutoloon na aftrek van alle inhoudingen 

� onder premieloon wordt verstaan het brutoloon na aftrek van de pensioen- en vutpremie 

� loon in natura voor de loonheffing wordt herleid naar loon in geld; als hoofdregel geldt de 

waarde in het economisch verkeer tenzij de wetgeving hiervoor vaste normen hanteert 

� voorbeelden van loon in natura de verstrekking door de werkgever is zoals: een computer, 

een fiets, een opleiding, bedrijfsfitness, gratis wonen in een woning van de werkgever 

� een aanspraak een afdwingbaar recht (via de rechter te handhaven) is dat aan de werknemer 

wordt toegekend 

� het recht op pensioen onder het begrip aanspraak valt 

� er ook sprake kan zijn van vrijgesteld loon 

� op vrijgesteld loon geen loonheffingen moeten worden ingehouden 

� zowel de aanspraak op, als de uitkering ineens van, het bedrag van één keer het loon over 

een maand na het bereiken van een diensttijd van 25 of 40 jaar een voorbeeld is van 

vrijgesteld loon  

� indien sprake is van een nettoloonovereenkomst de door de werknemer verschuldigde 

loonheffing en premies werknemersverzekeringen voor rekening van de werkgever komen 

� onder cafetariasysteem wordt verstaan een beloningsvorm waarbij de werknemer in de 

gelegenheid wordt gesteld om een deel van zijn brutoloon in te ruilen voor een andere vorm 

van loon 

� dat een voorbeeld hiervan is het omruilen van de dertiende maand in een fiets waarbij belast 

loon omgezet wordt in vrijgesteld loon 

 

6. Spaarloon en levensloop 

De kandidaat weet dat: 

� een werknemer er voor kan kiezen om een deel van het loon als spaarloon of 

levensloopsparen op een geblokkeerde spaarrekening te laten storten of als premie voor 

levensloop te laten overmaken 

� de werknemer elk jaar opnieuw de keus tussen spaarloon en levensloopsparen mag maken 

� de werkgever niet verplicht is om de spaarloonmogelijkheid aan te bieden, maar wel de 

levensloopregeling 

� op spaarloon geen loonheffingen worden ingehouden (dus geen loonbelasting, premies 

volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage 

Zvw) 

� spaarloon in bepaalde gevallen belasting- en premievrij mag worden opgenomen 

(bijvoorbeeld voor betaling hypotheekrente of na verloop van 4 jaren) 

� over levensloopsparen geen loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden 

afgedragen, maar wel premies werknemersverzekeringen 

� de werknemer per jaar maximaal 12% van zijn jaarloon mag levensloopsparen 
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� de werknemer in een jaar niet mag levensloopsparen als het spaarsaldo op 1 januari 210% of 

meer is van het jaarloon over het vorige kalenderjaar 

� levensloopsparen in overleg met de werkgever mag worden opgenomen in een situatie van 

onbetaald verlof; er worden dan geen premies werknemersverzekeringen ingehouden maar 

wel loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw; de 

heffing wordt verminderd met een levensloopverlofkorting 

� de werkgever niet verplicht is om mee te werken aan het verlenen van tussentijds verlof of 

vervroegd pensioen met opname uit de levensloopspaarregeling 

 

7. Heffingskortingen en loonbelastingtabellen 

De kandidaat weet dat: 
 

� er diverse heffingskortingen zijn 

� een heffingskorting een korting is op de verschuldigde belasting / premie volksverzekeringen 

� in beginsel iedereen recht heeft op de algemene heffingskorting 

� afhankelijk van de persoonlijke situatie recht bestaat op andere kortingen 

� de loonheffingskortingen bestaan uit de: 

o algemene heffingskorting 

o arbeidskorting 

o ouderenkorting 

o alleenstaande ouderenkorting  

o jonggehandicaptenkorting 

o levensloopverlofkorting 

� de loonheffingskortingen, met uitzondering van de jonggehandicaptenkorting en 

levensloopverlofkorting, in de loonbelastingtabellen zijn verwerkt 

� de loonheffingskorting slechts bij één inhoudingsplichtige mag worden toegepast 

� recht op de arbeidskorting bestaat voor inkomsten uit tegenwoordige arbeid 

� werknemers van 61 jaar en ouder geen recht op arbeidskorting hebben voor het uit de 

levensloopregeling opgenomen bedrag 

� de loonheffingen per tijdvak worden ingehouden 

� er loonbelastingtabellen zijn met de volgende tijdvakken 

o kwartaaltabel 

o maandtabel 

o 4-wekentabel 

o weektabel 

o dagtabel 

� de hoogte van de inhouding wordt bepaald door het loon dat in een bepaald tijdvak wordt 

genoten 

� er verschillende kleuren loonbelastingtabellen zijn 

� de meest voorkomende tabellen de witte en de groene tabel zijn 

� er tabellen voor bijzondere beloningen zijn 
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� de witte loonbelastingtabel van toepassing is op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking 

� de groene loonbelastingtabel van toepassing is op loon uit vroegere dienstbetrekking 

� de tabel bijzondere beloning van toepassing is op loon dat eenmalig of eenmaal per jaar wordt 

genoten 

 

8. Vrije vergoedingen en verstrekkingen 

De kandidaat weet dat: 

� er vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn, waarbij de kandidaat weet wat deze begrippen 

inhouden 

� vrije vergoedingen geacht worden te strekken tot bestrijding van kosten, lasten en 

afschrijvingen voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking 

� onder vrije vergoedingen tevens wordt verstaan vergoedingen voor zover die naar algemene   

maatschappelijke opvattingen niet als  beloningsvoordeel worden ervaren en ook niet als loon 

zijn bedoeld 

� voor vrije verstrekkingen dezelfde regels gelden 

� voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer met het eigen vervoermiddel van de werknemer 

een vrije vergoeding per kilometer kan worden gegeven, waarvan de kandidaat de maximale 

hoogte kent 

� de werkgever een vaste kostenvergoeding kan verstrekken 

� de werkgever vooraf dient na te gegaan of de vergoeding geacht kan worden te strekken tot 

bestrijding van kosten die onbelast kunnen worden vergoed 

� de kostenvergoeding naar aard en omvang moet zijn gespecificeerd 

� per kostenpost een bedrag moet zijn vastgesteld 

� de Belastingdienst als voorwaarde kan stellen dat steekproefsgewijs een onderzoek wordt 

gehouden naar de werkelijke uitgaven van de werknemers die een vaste kostenvergoeding 

ontvangen 

� bij langdurige ziekte (langer dan twee maanden) de vaste kostenvergoeding moet worden 

aangepast 

� er een aparte regeling is voor de vergoeding of verstrekking van branche-eigen producten uit 

het bedrijf van de werkgever, waarvan de kandidaat de hoofdregels kent 

 

9. Eindheffingen 

De kandidaat weet dat: 

� loonheffing niet alleen op het loon wordt ingehouden maar ook kan plaatsvinden bij de 

inhoudingsplichtige in de vorm van eindheffing 

� eindheffingsbestanddelen geen loon zijn voor de werknemersverzekeringen en de Zvw 

� een aantal loonbestanddelen in de wet zijn opgenomen waarop de eindheffing van toepassing 

is dan wel van toepassing kan zijn 
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� onder andere over het door de werknemer op grond van een spaarloonregeling gespaarde 

bedrag 25% eindheffing plaatsvindt bij de inhoudingsplichtige, waarbij de kandidaat de 

belangrijkste voorwaarden van de spaarloonregeling kent 

� ook over loon in natura en bovenmatige onkostenvergoedingen collectieve eindheffing kan 

plaatsvinden, maar dat het meerdere boven € 200 per maand wel tot het loon voor de 

loonheffingen behoort 

� bij geschenken in natura aan werknemers eenmaal per jaar 20% eindheffing mag worden 

toegepast, voor zover de waarde niet meer dan € 70 per kalenderjaar bedraagt  

� voor zover de waarde meer is dan € 70  de werkgever het gebruteerde tabeltarief eindheffing 

kan toepassen als de waarde in het economische verkeer maximaal € 136 per verstrekking is 

en in totaal maximaal € 272 per jaar 

� de inhoudingsplichtige de verschuldigde loonheffing voor zijn rekening kan nemen voor 

geschenken aan zakelijke relaties die ook aan de werknemers worden gegeven 

� het tarief van de eindheffing bij geschenken met een waarde tot € 136: 45% bedraagt en bij 

een waarde van meer dan € 136: 75% over de gehele waarde 

� de waarde in het economische verkeer van geschenken per persoon maximaal € 272 mag 

bedragen 

� als twee of meer werknemers een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken door de aard 

van het werk, de inhoudingsplichtige op jaarbasis € 300 in de eindheffing moet betrekken 

� dit bedrag wordt vermeld in de aangifte loonheffingen in de rubriek “Eindheffing  doorlopend 

afwisselend gebruik bestelauto” 

� de bedragen waarover eindheffing plaatsvindt niet worden opgenomen op de loonstaat van de 

werknemer en bijgevolg ook niet in de jaaropgaaf van de werknemer worden opgenomen. 

 

10. Premiebetaling 

De kandidaat weet dat 

� de premie-inning voor de volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de 

inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is opgedragen aan de Belastingdienst 

� de inhoudingsplichtige binnen één maand na het loontijdvak de te betalen premies (samen 

met de loonbelasting) via de Loonaangifte moet aangeven en afdragen 

� het loontijdvak meestal 4 weken of 1 kalendermaand is 

� loonbelasting, premies volksverzekeringen,  premies werknemersverzekeringen en 

inkomensafhankelijke bijdragen Zvw samen Loonheffingen worden genoemd 

� in elke periode een totaaltelling van de premies werknemersverzekeringen wordt gemaakt 

voor het lopende jaar (cumulatief), zodat aan het eind van het jaar de verschuldigde premies 

zijn ingehouden en afgedragen 

� dit de methode van het voorschrijdend cumulatief rekenen wordt genoemd (VCR) 

� deze methode ook wordt toegepast voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 

� de premies voor de volksverzekeringen volledig voor rekening van de werknemer komen, 

waarbij geen premie verschuldigd is voor de AKW (Algemene Kinderbijslagwet) 
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� de werkgever op basis van de werkloosheidswet via de zogenaamde Indelingsregeling door 

de Belastingdienst wordt ingedeeld bij een bepaalde sector van het bedrijfsleven 

� voor alle werknemersverzekeringen een maximumpremieloon bestaat, waarboven geen 

premie verschuldigd is 

� de premies werknemersverzekeringen volledig voor rekening van de werkgever komen 

� in de basispremie WAO/WIA is opgenomen: 

o de WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) 

o de IVA-premie (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) 

� de werkgever daarnaast een gedifferentieerde WGA-premie betaalt, die afhankelijk is van het 

arbeidsongeschiktheidspercentage in de onderneming (voor kleine werkgevers in de sector) 

� men als grote werkgever wordt beschouwd als meer dan 25 keer de gemiddelde loonsom per  

      werknemer wordt verloond 

� bij indiensttreding van een arbeidsgehandicapte werknemer geen risico bestaat voor een   

 hogere gedifferentieerde WGA-premie 

� de werkgever de mogelijkheid heeft om eigen risicodrager WGA te worden (maximaal tien jaar 

uitkering betalen), waardoor hij geen gedifferentieerde WGA-premie afdraagt 

� werkgevers voor bepaalde categorieën werknemers die recht hebben op een ZW-uitkering, 

eigenrisicodrager ZW kunnen worden, waardoor minder sectorpremie WW behoeft te worden 

betaald 

� de WW-premie bestaat uit twee bedragen: premie Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en 

premie sectorfonds (voorheen wachtgeldfonds, Wgf) 

� elke werkgever een opslag op de WW-premie sectorfonds betaalt als werkgeversbijdrage in 

de kosten van kinderopvang  

� voor de berekening van de premie Awf een franchise geldt, waarover geen premie wordt 

berekend 

� deze franchise is afgestemd op het loontijdvak (4 weken of 1 maand) 

� voor anonieme werknemers geen franchise geldt en ook geen maximum premieloon 

� de kosten van de Ziektewet worden betaald uit de premies voor WW 

� voor alle werknemers de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt afgedragen over ten 

hoogste het maximumbijdrageloon voor de Zvw, waarbij de kandidaat het actuele Zvw-

percentage kent 

� deze Zvw-bijdrage voor rekening van de werkgever komt 

� deze bijdrage bij de werknemer belast is voor de loonheffing/premies volksverzekeringen 

� de werknemer daarnaast rechtstreeks Zvw-premie betaalt aan de zorgverzekeraar (de 

nominale Zvw-premie) 

� werknemers tot 18 jaar wel de inkomensafhankelijke bijdrage betalen, maar niet de nominale 

premie 

� personen met een laag inkomen recht hebben op een Zorgtoeslag, die door de 

belastingdienst wordt uitgekeerd 

� men naast de basisverzekering voor de Zvw ook een aanvullende verzekering kan afsluiten 
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� de Zvw zogenaamde naturapolissen en restitutiepolissen onderscheidt, waarvan de kandidaat 

de betekenis kent 

� de werkgever soms aansprakelijk is voor de premiebetaling van ingeleende werknemers of 

werknemers die in dienst zijn bij een onderaannemer (ketenaansprakelijkheid) 

� met ingang van de 65-jarige leeftijd van een werknemer geen premie AOW en premies 

werknemersverzekeringen meer verschuldigd zijn 

 

11. Premievrijstelling of premiekorting op werknemersverzekeringen 

De kandidaat weet dat 

� de werkgever bij de belastingdienst premievrijstelling bij marginale arbeid kan aanvragen 

� deze premievrijstelling geldt bij indienstneming van een werkloze die een uitkering ontvangt, 

bij het UWV WERKbedrijf staat ingeschreven als werkzoekende, geen andere inkomsten uit 

arbeid ontvangt, in het kalenderjaar niet eerder bij de werkgever in dienst was en voor wie in 

het kalenderjaar nog niet eerder premievrijstelling is verleend 

� de premievrijstelling slechts geldt voor een dienstbetrekking van zes weken (42 dagen); het is 

wel toegestaan om de werknemer ná een periode van 31 dagen opnieuw in dienst te nemen  

� de premievrijstelling binnen zes weken na aanvaarding van het dienstverband bij het UWV 

moet worden aangevraagd en voorzien van bewijsmateriaal (recente uitkeringspecificatie, 

inschrijfbewijs bij het UWV WERKbedrijf) 

� de premievrijstelling geldt voor alle premies werknemersverzekeringem 

� de financiering plaatsvindt vanuit het algemeen werkloosheidsfonds Awf 

� de werknemer ondanks de premievrijstelling wel verzekerd is voor WW en WIA 

� er geen ontheffing is van het betalen van loonbelasting en premies volksverzekeringen 

 

De kandidaat weet dat: 

� premiekorting verkregen kan worden voor werknemers met structureel functionele 

beperkingen 

� vanaf indiensttreding van zo’n werknemer gedurende maximaal 3 jaar een korting op de 

WAO/WIA-premie en de premie WW-Awf wordt verstrekt van maximaal € 2.042 per jaar 

� de duur van deze kortingen beperkt blijft tot 1 jaar, indien de werknemer al in dienst was 

� de kortingen beperkt zijn tot € 454 als de werkgever minder dan de helft van het minimumloon 

betaalt (bijvoorbeeld bij een deeltijder) 

� voor jonggehandicapten een extra korting van € 1.360 per jaar wordt toegekend 

� de premiekortingen niet aangevraagd hoeven te worden, maar bij de loonaangifte in mindering 

kunnen worden gebracht op de premies werknemersverzekeringen 

 

De kandidaat weet dat 

� ook voor oudere werknemers premiekorting verkregen kan worden 

� voor een werknemer die aan het begin van het kalenderjaar 62 jaar of ouder is, recht bestaat 

op een korting op de premies werknemersverzekeringen van € 2.750 per jaar 
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� voor een nieuw in dienst genomen uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder gedurende 3 

jaar recht bestaat op een korting op de premies werknemersverzekeringen van € 6.500 per 

jaar 

� indien een werknemer aan beide hierboven genoemde voorwaarden voldoet, niet beide 

premiekortingen van toepassing zijn, maar de gunstigste van de twee 

 

 

12. Verschil tussen de loonbegrippen 

De kandidaat weet dat: 
 

� de meeste loonbestanddelen behoren tot het loonbegrip voor 

° loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) én 

° premies werknemersverzekeringen én 

° inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 

� sommige loonbestanddelen slechts tot één of twee van de genoemde drie loonbegrippen 

horen; de kandidaat kent deze uitzonderingen 

 
De kandidaat weet dat: 
 

� een auto van de zaak bijgeteld wordt bij het loon voor de loonheffing en voor de Zvw (niet voor 

de werknemersverzekeringen) 

� voor de bijtelling uitgegaan wordt van een percentage van de cataloguswaarde inclusief BPM 

van de auto, waarbij de kandidaat de geldende percentages kent 

� een werknemer die een dienstauto jaarlijks voor minder dan 500 km privé gebruikt, bij de 

belastingdienst een Verklaring geen privégebruik auto kan aanvragen en als bewijs een 

sluitende km-administratie kan bijhouden 

� de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ingehouden moet worden op het loon 

� deze bijdrage een percentage is van het loon voor de Zvw, maar maximaal van het 

maximumbijdrageloon, waarbij de kandidaat het geldende percentage kent 

� de inhoudingsplichtige deze inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage moet vergoeden 

� de werkgeversvergoeding belast is voor de loonheffing (niet voor werknemersverzekeringen 

en Zvw) 

� in een aantal gevallen de inhoudingsplichtige is vrijgesteld van vergoeding (bijvoorbeeld over 

pensioenen); de kandidaat kent het dan geldende lagere percentage voor de deelnemer 

 

13. Inhouding en afdracht 

De kandidaat: 

� kent het verschil tussen heffing van belasting in de vorm van een aanslag en afdracht op 

aangifte 

� kan het loonaangiftebericht invullen 
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De kandidaat weet dat: 

� loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) wordt geheven door inhouding op 

het loon en komt dus voor rekening van de werknemer 

� premies werknemersverzekeringen niet worden ingehouden op het loon, maar voor rekening 

van de inhoudingsplichtige komen 

� de inhoudingsplichtige verplicht is de loonheffing in te houden op het tijdstip waarop het loon 

wordt genoten 

� de inhouding plaats vindt volgens de op het tijdstip van inhouding voor de werknemer 

geldende tabel 

� de inhoudingsplichtige verplicht is de in een tijdvak ingehouden loonheffing en de eindheffing, 

samen met de premies werknemersverzekeringen op aangifte af te dragen aan de 

Belastingdienst 

� de aangifte elektronisch dient plaats te vinden (behoudens ontheffing) 

� grote werkgevers hierbij gebruik kunnen maken van een loonaangifteprogramma 

� kleine werkgevers hierbij een intermediair kunnen inschakelen of gebruik kunnen maken van 

een internettoepassing 

� de loonaangifte zowel collectieve gegevens als werknemersgegevens bevat 

� voorbeelden van collectieve gegevens zijn: totaalgegevens, eindheffingen en 

afdrachtverminderingen 

� de werknemersgegevens bestaan uit persoonsgegevens en individuele loongegevens 

� deze werknemersgegevens (voorheen: nominatieve gegevens) worden opgenomen in de 

Polisadministratie van UWV, waarbij de kandidaat het doel van deze administratie kent 

� de inhoudingsplichtige moet kiezen uit een aangiftetijdvak van: 

o vier weken 

o een maand 

o een half jaar (binnenschippers) 

o een jaar (personeel aan huis en meewerkende kinderen) 

� er verschil bestaat tussen personeel aan huis en dienstverlening aan huis 

� bij dienstverlening aan huis vrijstelling bestaat van het doen van een loonaangifte 

� besloten vennootschappen waarin alleen een directeur-grootaandeelhouder werkzaam is, al in 

januari loonaangifte mogen doen voor alle aangiftetijdvakken van het jaar, waarbij de 

kandidaat de voorwaarden kent 

� de aangifte en afdracht (betaling overeenkomstig de aangifte) uiterlijk binnen een maand na 

afloop van het aangiftetijdvak moeten plaatsvinden 

� bij een loontijdvak van een kwartaal twee aangiftes op nul worden gesteld en de derde tot 

daadwerkelijke afdracht zal leiden 

� voor uitzendbureaus de mogelijkheid bestaat om naast de normale loonaangifte wekelijks 

aangifte te doen voor opname van de werknemersgegevens in de Polisadministratie 

� de inhoudingsplichtige eens per jaar (op 1 januari) het aangiftetijdvak kan wijzigen 

� de inhoudingsplichtige na een aangifte elektronisch een uitvalbericht kan ontvangen 
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� dit bijvoorbeeld het geval is als hij een stagiaire zonder loon heeft opgegeven, maar er toch 

sprake is van belasting- en verzekeringsplicht 

� dit ook het geval is als bijvoorbeeld een BSN (burgerservicenummer) onjuist blijkt te zijn 

� de inhoudingsplichtige na ontvangst van een uitvalbericht zo spoedig mogelijk een 

correctiebericht moet opsturen 

� de financiële gevolgen  van een correctiebericht bij de eerstvolgende aangifte gevoegd 

moeten worden 

� hierdoor ook een negatieve aangifte kan ontstaan 

� de inhoudingsplichtige ook een aanvullende aangifte kan indienen als hij aan twee 

voorwaarden voldoet: 

o de inhoudingsplichtige doet aangifte met aangifte- of administratiesoftware die de 

mogelijkheid biedt voor een aanvullende aangifte, of op papier 

o de aangiftetermijn is nog niet verstreken 

� er in uitzonderingsgevallen in het lopend jaar een losse correctie kan worden ingediend 

zonder aangifte loonheffingen  

� correcties over het vorige jaar moeten geschieden door het insturen van een losse correctie 

� een nabetaling niet als correctie wordt beschouwd, omdat het genietingsmoment bepalend is 

 

14. Afdrachtverminderingen 

De kandidaat weet dat: 
 

� mede ter bevordering van de werkgelegenheid de Wet vermindering afdracht loonbelasting en 

premie volksverzekeringen (WVA)  tot stand is gekomen 

� op grond van de WVA werkgevers in aanmerking kunnen komen voor een korting op de af te 

dragen loonheffing; de afdrachtvermindering 

� de afdrachtvermindering onderwijs onder andere van toepassing is op werknemers die een 

beroepspraktijkopleiding volgen en voor vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen en 

hierbij een werkplaats bij een werkgever hebben 

� deze afdrachtvermindering is gemaximeerd 

� er ook een afdracht onderwijs is voor de werkgever die de kosten voor zijn rekening neemt 

van een door de werknemer te volgen procedure EVC (Erkenning Verworven Competenties), 

waarbij de kandidaat de hoogte van het bedrag kent 

� daarnaast nog afdrachtverminderingen bestaan voor: 

° speur- en ontwikkelingswerk (S&O) 

° zeevaart 

 

15. Boeteregime 
 
De kandidaat weet dat de belastingdienst een verzuimboete kan opleggen indien: 

� een aangifte loonheffingen niet of niet tijdig is gedaan 

� een aangifte loonheffingen niet juist of onvolledig is 

� een correctiebericht niet of niet tijdig is verzonden 
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� een correctiebericht niet juist of onvolledig is 

� een afdracht niet juist of onvolledig is 

� een afdracht is te laat ontvangen 

� niet voldaan wordt aan de administratieve verplichtingen 

waarbij de kandidaat de maximale hoogte van de verzuimboete kent 

 
 

16. Administratieve verplichtingen van de werkgever en werknemer 
 
De kandidaat: 

� kent de administratieve verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer 

� weet dat een nieuwe werkgever zich moet aanmelden bij het regionale belastingkantoor  

� weet dat de Belastingdienst in de volgende situaties aan een werkgever gedurende maximaal 

5 jaren kan opdragen een eerstedagsmelding te doen bij indiensttreding van een nieuwe 

werknemer: 

o indien werknemers niet in de loonadministratie zijn opgenomen 

o bij een vergrijpboete wegens niet of te laat afdragen 

o bij het in dienst hebben van illegale werknemers 

o bij het niet ingeschreven staan van de onderneming in het  

� weet dat per werknemer een loonstaat moet worden aangelegd 

� kent de rubrieken van het bruto-netto traject van de loonstaat  

� kan de loonaangifte invullen aan de hand van concrete gegevens 

 

De kandidaat weet dat: 

� er nog andere gegevens van iedere werknemer afzonderlijk dienen te worden 

geadministreerd, zoals afspraak over het privé-gebruik auto, vervoer vanwege de werkgever, 

reiskostenvergoeding, belastingvrije uitkeringen etc. 

� de loonstaat tevens hulpmiddel is voor het invullen van de loonaangifte 

� uit de loonstaat de jaaropgaaf wordt samengesteld 

� de werknemer verplicht is zijn gegevens te verstrekken aan de werkgever zoals naam, adres, 

woonplaats, BSN en of werkgever wel of geen heffingskorting moet toepassen.  

� in de volgende gevallen een Opgaaf gegevens voor de loonheffingen moet worden ingevuld 

o bij indiensttreding bij een werkgever 

o bij het ingaan van een uitkering 

o als de werknemer meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie heeft en aangeeft dat de 

andere werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting gaat toepassen 

 in welk geval de werknemer twee nieuwe Opgaven moet invullen 

� vóór aanvang van de werkzaamheden de ingevulde Opgaaf bij de werkgever aanwezig moet 

zijn 

� uit het formulier Opgaaf gegevens voor de loonheffingen blijkt of bij de werknemer de 

loonheffingskorting moet worden toegepast 
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� de loonheffingskorting maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd mag 

worden toegepast 

� de Opgaaf  tot 5 jaar ná uitdiensttreding van de werknemer bewaard moet blijven bij de 

loonadministratie  

� het niet of niet juist opgeven van de persoonlijke gegevens tot gevolg heeft dat de werknemer 

als anonieme werknemer wordt aangemerkt 

� er een Bijlage Studenten en scholierenregeling bij de Opgaaf is, die bestemd is voor 

studenten en scholieren die bijverdiensten hebben 

� als de werknemer de bijlage Studenten- en scholierenregeling heeft ingevuld en afgegeven bij 

de werkgever, deze de kwartaaltabel moet toepassen 

� de identiteit van de werknemer moet worden vastgesteld aan de hand van een origineel 

identiteitsbewijs zoals een Nederlands paspoort, een Europese identiteitskaart, identiteitskaart 

Nederlandse gemeenten, verblijfsdocument a t/m f, een paspoort van een land van de EU, 

etc. etc. 

� voor niet-EU inwoners afwijkende bepalingen gelden en toestemming is vereist van de 

Vreemdelingendienst 

� een deugdelijke kopie van het identiteitsbewijs bij de loonadministratie moet worden bewaard 

� het niet voldoen aan de identificatieplicht de volgende consequenties heeft: 

o het anoniementarief (52% loonheffing) wordt toegepast 

o er wordt geen rekening gehouden met de loonheffingskorting 

o er wordt geen rekening gehouden met de franchise voor de WW-premie 

o er wordt geen rekening gehouden met het maximum premieloon voor de 

werknemersverzekeringen 

o er wordt geen rekening gehouden met het maximumbijdrageloon voor de Zvw 

� deze hoge heffingen ook moeten worden toegepast als door de werknemer geen BSN is 

verstrekt of geen (juiste) Opgaaf persoonlijke gegevens is aangeleverd 

� er een administratie- en bewaarplicht is voor de werkgever 

� de loonadministratie deel uitmaakt van de algemene administratie 

� de loonadministratie moet worden bewaard waar de werkgever zijn kantoor heeft 

� de loonadministratie 7 jaar moet worden bewaard 

� de werkgever bij de eerste loonbetaling een loonstrook dient te verstrekken en voorts bij 

iedere loonbetaling die afwijkt van de vorige 

� de werkgever tevens verplicht is aan de werknemer een jaaropgaaf te verstrekken 

� in deze jaaropgaaf is vermeld: 

o het totaalbedrag dat in het jaar aan loon is uitbetaald (loon loonheffing, fiscaal loon) 

o de ingehouden loonheffing 

o het tijdvak waarover loon is genoten en de tabel die is toegepast 

o de verrekende arbeidskorting 

o het BSN (burgerservicenummer) 

o het Zvw-loon 
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o de ingehouden bijdrage Zvw 

o de code 0 (geen) of 1(wel) loonheffingskorting toegepast 

o de levensloopverlofkorting 

o de naw-gegevens van de werknemer 

o de naw-gegevens van de inhoudingsplichtige 

 

17. Voorlopige teruggaaf  

De kandidaat weet dat 

� de VT schriftelijk moet worden aangevraagd bij de Belastingdienst 

� de VT ook kan worden gedownload vanaf de internetsite van de Belastingdienst 

� indien de door een werknemer verschuldigde inkomstenbelasting lager is dan de op het loon 

van de werknemer ingehouden loonbelasting,  de werknemer in aanmerking kan komen voor 

een voorlopige teruggaaf (VT) 

� de VT voorts geldt voor: 

o eigen woning en andere aftrekposten 

o de algemene heffingskorting 

o andere heffingskortingen, waarbij de kandidaat kan aangeven welke dit zijn 

� VT-algemene heffingskorting is bedoeld voor iemand die geen of weinig inkomsten heeft, 

maar diens fiscale partner wel 

� tot de andere aftrekposten onder meer behoren: 

o premies voor lijfrenten 

o bepaalde kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling 

o giften 

o studiekosten en andere scholingsuitgaven 

� de VT jaarlijks automatisch verlengd wordt door de Belastingdienst (Automatische Voorlopige 

Teruggaaf, AVT) 

� zonodig door de werknemer aan de Belastingdienst moet worden verzocht om wijziging of 

beëindiging van de AVT 

� de (A)VT een verplichte aanslag inkomstenbelasting tot gevolg heeft 

 

18. Bezwaar 
 
De kandidaat weet dat bezwaar kan worden gemaakt tegen 

� de beschikking sectorindeling werkgever 

� de beschikking eigen risicodragerschap 

� de beschikking premieregime marginale arbeid (PMA) 

� de beschikking arbeidsgehandicaptenkorting  

� de beschikking Premiedifferentiatie WGA 

� de beschikking Premiedifferentiatie wachtgeldverzekering uitzendbedrijven 

� de beschikking ontheffing elektronische aangifte 

� de beschikking inhoudingsplichtigenverklaring 
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� de eigen aangifte (loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies 

werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw) 

� de aanslag 

� het bedrag dat door de werkgever op aangifte is afgedragen 

De kandidaat weet dat 

� een bezwaarschrift binnen zes weken moet zijn ontvangen door de Belastingdienst 

� dit bezwaar door of namens de inhoudingsplichtige moet worden gedaan 

� bezwaarzaken m.b.t. premievaststelling en invordering over jaren vóór 2006 nog door UWV 

worden afgedaan 

� indien het bezwaarschrift niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, in beroep kan worden 

gegaan (zie Examenonderdeel Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid) 

 

19. Formulieren 

De kandidaat kan aan de hand van concrete gegevens onder meer de volgende bescheiden invullen 
 

� wijziging aangiftetijdvak loonheffingen 

� Opgaaf gegevens voor de loonheffingen  

� Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (Bijlage Studenten- en scholierenregeling) 

� gageverklaring artiesten en beroepssporters (bedoeld voor artiesten en beroepssporters die 

een overeenkomst van korte duur hebben gesloten, of kortstondig optreden of sport 

beoefenen zonder overeenkomst) 

� loonaangiftebericht (= aangifte loonbelasting en premieheffing) 

� loonstaat 

� jaaropgaaf werknemer 

� loonopgaaf – loonstrook 

� aanvraag / wijziging  verklaring geen privégebruik auto 

� aanvraag VAR (verklaring arbeidsrelatie) 

� verklaring geen privégebruik auto van de zaak 

� ziekteaangifte (bij loondoorbetalingsverplichting) 

� melding volledig herstel werknemer (bij loondoorbetalingsverplichting) 

� melding voortdurende ziekte na afloop bevallingsverlof (bij loondoorbetalingsverplichting) 

� ziekteaangifte 

� melding van volledig herstel 

� aanvraag WAZO-uitkering 

� wijziging gegevens door werkgever (na ziekteaangifte of melding WAZO-verlof) 

� melding van overlijden van een werknemer 

� verzoek participatie in re-integratie 

� aanvraag deskundigenoordeel door werkgever 

� plan van aanpak WIA 

� eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak WIA 

� eindevaluatie van het plan van aanpak WIA 
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� bijstelling plan van aanpak WIA 

� verkort re-integratieverslag 

� aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA 

� beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA 

� declaratie van kosten re-integratietraject 

� aanvraag loondispensatie 

� aanvraag vergoeding vervoer 

� melding UWV proeftijd 

� aanvraag subsidie voorziening werkgever 

� melding verzuim wegens weersomstandigheden 

� aanvraag WW-uitkering wegens weersomstandigheden 

� aanvraag WW-uitkering wegens werktijdverkorting 

� declaratie wegens werktijdverkorting 

� verzoek voorlopige teruggaaf (VT) 
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Onderdeel 3.  ARBEIDSRECHT EN SOCIALE ZEKERHEID 
 
 

1. Arbeidsovereenkomst 
 
De kandidaat weet dat: 
 

• de arbeidsovereenkomst als volgt wordt gedefinieerd: 

 
o De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, 

zich verbindt, in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende 

zekere tijd arbeid te verrichten   

� er vier elementen in deze definitie besloten liggen, nl: 

o de werknemer moet in dienst zijn van de werkgever, hij moet hem ondergeschikt zijn; 

noodzakelijk is dus een gezagsverhouding (1) tussen degene die de arbeid opdraagt 

en degene die de arbeid verricht 

o de verplichting van de werkgever loon (2) te betalen   

o de verplichting van de werknemer gedurende zekere tijd (3) (= enige tijd) persoonlijke 

arbeid (4) te verrichten ten dienste van de werkgever  

� er bij de arbeidsovereenkomst een groot aantal dwingendrechtelijke bepalingen gelden 

� de werkgever en werknemer in principe vrij zijn om zelf de hoogte van het loon te bepalen 

� deze vrijheid wordt beperkt door de bepalingen van de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag (WMM) en de CAO  

� de WMM onder andere aangeeft de minimumbedragen die aan een werknemer moeten 

worden betaald 

� rekening moet worden gehouden met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen 

� indien een CAO van toepassing is deze regels moeten worden toegepast 

� loon op tijd moet worden betaald 

� de werkgever verplicht is aan de werknemer jaarlijks vakantie te verlenen gedurende 

minimaal viermaal het aantal bedongen arbeidsdagen per week 

� de primaire arbeidsvoorwaarden in geld zijn uit te drukken: loon, toeslagen, vakantiegeld, 

winstuitkering, wachtgeld, onkostenvergoeding, pensioenvoorziening, enz. 

� daarnaast secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan: studiefaciliteiten, verlofregeling, 

kinderopvang, auto van de zaak, loopbaanbegeleiding, enz. 

� de secundaire arbeidsvoorwaarden ook wel ‘employee benefits’ worden genoemd 

� er arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd bestaan, waarbij de kandidaat 

de belangrijkste verschillen kent 

 

2. Bedingen 
 
De kandidaat weet dat: 

� een proeftijd altijd schriftelijk en vooraf moet worden vastgelegd 

� bij contracten die korter duren dan twee jaar de proeftijd maximaal 1 maand mag zijn 
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� alleen als de CAO het toestaat in zo'n geval een proeftijd van twee maanden mogelijk is 

� er voor arbeidsovereenkomsten met een langere looptijd dan twee jaar de proeftijd maximaal 

twee maanden mag zijn 

� deze maxima wel ‘ijzeren proeftijd’ worden genoemd 

� naast een proeftijdbeding ook een concurrentiebeding kan worden overeengekomen 

� het concurrentiebeding alleen geldig is als het schriftelijk is overeengekomen met een 

meerderjarige werknemer 

 

3. Diverse arbeidsverhoudingen 
 
De kandidaat kan de volgende arbeidsverhoudingen herkennen: 
 

� de overeenkomst van opdracht 

� de overeenkomst tot aanneming van werk 

� de uitzendoverenkomst 

� een variërend aantal arbeidsuren: 

o oproepovereenkomst 

o min/max contract 

o nulurencontract (mup = met uitgestelde prestatieplicht) 

o voorovereenkomst 

o deeltijdwerk 

o ploegendienst 

o thuiswerk 

o telewerk 

o vakantiewerk 

De kandidaat kan de kenmerken van bovengenoemde overeenkomsten benoemen en toelichten 

De kandidaat kan bij bovengenoemde overeenkomsten aangeven of er wel of geen sprake is van een 

gezagsverhouding 

 

4. CAO en medezeggenschap 
 
De kandidaat kan aangeven wat de volgende begrippen inhouden: 

� ondernemings-CAO 

� bedrijfstak-CAO 

� algemeen verbindend verklaarde CAO 

 

De kandidaat weet dat: 
 

� een Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) een schriftelijke overeenkomst is tussen één of 

meer werkgevers of één of meer werkgeversorganisaties en  één of meer werknemers-

organisaties (meestal vakbonden) 

� in een CAO afspraken over lonen en andere arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd 

� CAO's per onderneming en per bedrijfstak kunnen worden afgesloten 
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� op grond van de Wet op de loonvorming een CAO moet worden aangemeld bij het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

� indien er in een onderneming of een bedrijfstak een CAO is, deze doorwerkt in een individuele 

arbeidsovereenkomst 

� iedere werkgever verplicht is in de individuele arbeidsovereenkomst te vermelden of een CAO 

van toepassing is 

� obligatoire bepalingen alleen gelden tussen CAO-partijen 

� diagonale bepalingen gelden tussen werknemers- en werkgeversorganisaties en tussen 

gebonden werkgevers en werknemers 

� normatieve bepalingen gelden tussen een werkgever en werknemers, alsof deze deel 

uitmaken van de arbeidsovereenkomst 

� van standaardbepalingen niet mag worden afgeweken; ze zijn vaak wettelijk vastgelegd 

 

De kandidaat weet: 

� dat medezeggenschap geregeld is in de Wet op de Ondernemingsraden 

� dat een onderneming met 50 of meer werknemers verplicht is een ondernemingsraad (OR) te 

hebben 

� dat een bedrijf met 10 tot en met 49 werknemers verplicht is een 

personeelsvertegenwoordiging (PVT) te hebben 

� dat bij minder dan 10 werknemers een PVT kan worden ingesteld als de ondernemer dat 

wenst 

� dat bij het ontbreken van een OR of PVT twee maal per jaar een personeelsvergadering moet 

worden belegd 

� wat de belangrijkste doelstellingen, taken en bevoegdheden van een OR en een PVT zijn 

� wat de volgende rechten van een OR of een PVT inhouden: overlegrecht, adviesrecht, 

instemmingsrecht, initiatiefrecht 

� welke medewerkers actief respectievelijk passief kiesrecht hebben en wat deze begrippen 

inhouden 

� dat OR-leden tot twee jaar na het eind van hun OR-lidmaatschap ontslagbescherming 

hebben, die echter niet geldt bij ontslag tijdens de proeftijd, wegens dringende redenen of 

met wederzijds goedvinden 

� dat bij samenhang van een groep ondernemingen voor de groep een gezamenlijke, centrale 

of groeps-OR kan worden ingesteld 

� dat in een ondernemingsovereenkomst bindende afspraken kunnen worden gemaakt tussen 

een ondernemer en de OR (over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, bevoegdheden of 

faciliteiten) 

 

5. Einde arbeidsovereenkomst 
 
De kandidaat weet dat: 
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� een  arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt door het verstrijken van 

de periode of op de overeengekomen tijd 

� een arbeidsovereenkomst waarbij een proeftijd is overeengekomen door een van de partijen 

tijdens de proeftijd onmiddellijk kan worden beëindigd zonder opzegtermijn in acht te nemen   

(ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf is niet vereist, opzegverboden gelden niet).  

� de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en die voor bepaalde tijd kan worden opgezegd 

met wederzijds goedvinden, waarbij toestemming van het UWV WERKbedrijf niet vereist is 

� een arbeidsovereenkomst kan eindigen door ontslag op staande voet, waarbij toestemming 

van  het UWV WERKbedrijf niet vereist is 

� van ontslag op staande voet sprake is indien de samenwerking onmiddellijk dient te worden 

beëindigd en andere sancties, zoals waarschuwing en schorsing, niet in redelijkheid van de 

werkgever gevergd kunnen worden (dringende reden tot ontslag) 

� een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter kan worden ontbonden wegens dringende 

reden of verandering van de omstandigheden (waaronder bedrijfseconomisch) 

� de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door het aanvragen van een ontslagvergun-

ning door de werkgever bij het UWV WERKbedrijf. In veel gevallen zal de aanvraag voor het 

ontslag plaatsvinden om bedrijfseconomische reden (slechte financiële situatie, structurele 

werk- of omzetvermindering, noodzakelijke reorganisatie, technologische veranderingen) of 

het disfunctioneren van de werknemer(s) 

� bij het einde van de arbeidsovereenkomst de werkgever op verzoek van de werknemer 

binnen een half jaar een getuigschrift moet afgeven waarin is opgenomen: 

o de aard van het werk en de arbeidsduur per dag of per week 

o de begin- en einddatum van het dienstverband 

o de wijze waarop de werknemer heeft gefunctioneerd 

o de wijze waarop het dienstverband is geëindigd 

o indien de werkgever heeft opgezegd: de reden van de opzegging 

� de werknemer aanvullingen en verbeteringen op het getuigschrift kan verlangen 

� de werkgever het getuigschrift niet bewust te positief of te negatief moet invullen, omdat 

hierdoor een nieuwe werkgever of de werknemer schade kan lijden en van de oude werkgever 

schadevergoeding kan vorderen 

� bij het einde van de arbeidsovereenkomst sprake kan zijn van een afvloeiingsregeling, 

outplacement, vergoeding juridische bijstand, gouden handdruk in de vorm van geld of in de 

vorm van een stamrecht (is recht op periodieke uitkeringen die niet later ingaan dan de 65-

jarige leeftijd) 

� bij het einde van de arbeidsovereenkomst tevens uitbetaling van niet opgenomen 

vakantiedagen moet plaats te vinden, almede lopende loonverplichtingen (deel van de 

eindejaarsuitkering, nog te ontvangen vakantiegeld etc.) en eventueel afhandeling van de 

bedrijfsspaarregeling(en) 
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� bij het einde van de arbeidsovereenkomst de aan de werknemer ter beschikking gestelde auto 

moet worden ingeleverd; andere bedrijfseigendommen moeten aan de werkgever worden 

teruggegeven 

� bij het overlijden van de werknemer de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt en  

de werkgever verplicht is een overlijdensuitkering aan de erfgenamen te doen 

� de overlijdensuitkering op grond van het Burgerlijk Wetboek gelijk is aan het loonbedrag 

(inclusief vakantiebijslag) dat een werknemer zou hebben verdiend vanaf de dag na het 

overlijden tot en met een maand na de dag van overlijden 

� de overlijdensuitkering fiscaal is vrijgesteld voorzover deze niet overtreft 3 x het loon over een 

maand  

� de overlijdensuitkering op grond van de ZW/WAO/WIA/WW beperkt is tot het uitkeringsbedrag 

(inclusief vakantiebijslag) over exact één maand na de dag van overlijden 

� bij faillissement zowel de werknemer als de curator het dienstverband kan opzeggen met 

inachtneming van de wettelijke termijn; de arbeidsovereenkomst kan in elk geval worden 

beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal zes weken; de curator hoeft 

geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV WERKbedrijf 

 

6. Opzegverboden 
 
De kandidaat weet dat: 
 

� de werkgever niet door middel van opzegging een einde kan maken aan de 

arbeidsovereenkomst in de situatie dat sprake is van: 

o zwangerschap van een werkneemster 

o zwangerschapsverlof 

o een werknemer die medezeggenschapstaken vervult (bijvoorbeeld lid van de 

ondernemingsraad, vakbond of arbocommissie) 

o overgang van een onderneming 

o politiek verlof 

o gelijke behandelingswetgeving (discriminatieverbod) 

o ouderschapsverlof 

o arbeidsongeschiktheid, tenzij de arbeidsongeschiktheid ten minste twee jaar 

aaneengesloten heeft voortgeduurd en toestemming van het UWV WERKbedrijf is 

verkregen 

 

7. Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden 
 
De kandidaat weet dat: 

� aan werkgever en werknemer een aantal verplichtingen is opgelegd ter bevordering van de 

veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer op grond van de 

Arbeidsomstandighedenwet 
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� de Arbowet van toepassing is op alle vormen van arbeid in dienstverband en geldt zowel voor 

de particuliere sector als voor de openbare diensten (rijk, provincies, gemeenten en 

waterschappen) 

� de werkgever de arbeid zodanig moet organiseren en de arbeidsplaatsen zo inrichten dat 

hiervan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer 

� arbeidsplaatsen, werkmethoden en de bij het werk gebruikte hulpmiddelen op ergonomisch 

verantwoorde wijze aan de werknemer moeten zijn aangepast 

� de werkgever het werk zo dient in te richten dat de werknemer voldoende mogelijkheden heeft 

om zijn werk volgens zijn eigen inzicht te verrichten 

� de werkgever wettelijk verplicht is zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat 

worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken 

door anderen te ondervinden 

� de werkgever verplicht is een verzuimbeleid in te voeren, maatregelen te nemen om 

werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie agressie en geweld, één of meer 

werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener, onderricht te geven over 

arbeidsomstandigheden 

� de werknemer verplicht is beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, 

gevaren te melden bij de werkgever, machines en andere apparatuur op de juiste wijze te 

gebruiken 

 

De kandidaat weet dat 

� de werkgever zich niet meer verplicht hoeft bij te laten staan door een gecertificeerde 

arbodienst bij: 

o het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) 

o de begeleiding van zieke werknemers 

o het uitvoeren van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek 

o het uitvoeren van een aanstellingskeuring 

o het houden van een arbeidsomstandighedenspreekuur 

� de werkgever bij het ontbreken van een arbodienst moet zorgen voor begeleiding door een 

bedrijfsarts 

� kleine bedrijven met niet meer dan tien werknemers mogen werken met een checklist voor de 

risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

� bij kleine bedrijven met niet meer dan tien werknemers de verplichte toets van de checklist 

voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) achterwege mag blijven 

� de werkgever vanaf 25 werknemers een preventiemedewerker moet aanwijzen, die belast 

wordt met preventietaken (bijvoorbeeld voorlichting geven) 

� in de checklist voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de organisatie moet 

aangeven hoeveel preventiemedewerkers er nodig zijn en hun taak precies is 



 
 

 45 

� bij organisaties met 25 of minder werknemers de werkgever zelf deze taken op zich mag 

nemen, op  basis van  aanwijzingen daartoe  in  de  checklist  voor  de risico-inventarisatie en 

-evaluatie (RI&E) 

� de arbo-coördinator ook de rol mag vervullen van interne preventiemedewerker 

� voor vrijwilligersorganisaties de Arbowet en het Arbobesluit minder strenge regels 

voorschrijven, maar dat de vrijwilligers wel beschermd moeten blijven tegen ernstige risico’s 

 

De kandidaat weet dat: 

� de werkgever rekening dient te houden met werk- en rusttijden op grond van de 

Arbeidstijdenwet, waarbij de kandidaat de belangrijkste regels kent  

���� de maximum arbeidstijd  12 uur per dienst is en 60 uur per week 

���� in een periode van 4 weken een werknemer gemiddeld 55 uur per week mag werken en per 

16 weken gemiddeld 48 uur 

���� een nachtdienst niet langer dan 10 uur mag duren 

���� voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien, de werkweek over een periode van 

16 weken gemiddeld niet meer dan 40 uur mag bedragen  

���� na één of meer nachtdiensten altijd een langere rusttijd geldt 

���� het aantal nachtdiensten dat een werknemer draait beperkt blijft: per 16 weken maximaal 36 

nachtdiensten 

���� alleen bij CAO of na een afspraak van de werkgever met de ondernemingsraad dit aantal 

verhoogd mag worden tot 140 nachtdiensten per jaar.  

 
 

8. Wetten en uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid 
 
De kandidaat weet dat 

� de sociale verzekeringen worden onderverdeeld in:  

o werknemersverzekeringen (ZW, WAO, WIA en WW) 
 

o volksverzekeringen (AOW, ANW, AKW, AWBZ) 
 

o zorgverzekeringswet (Zvw) 
 

waarbij de kandidaat het doel van deze verzekeringen kent 
 

� daarnaast uit de algemene middelen worden gefinancierd 

o sociale voorzieningen (toeslagenwet, IOAW, IOAZ, WWB, WSW, Wajong), welke 

voorzieningen recht geven op een uitkering of aanvulling ter hoogte van het sociaal 

minimum 

o inkomensafhankelijke regelingen (Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag, 

Kindgebonden budget), waarbij de kandidaat het doel van deze voorzieningen kent 

 
De kandidaat weet dat: 
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� onder meer de navolgende instanties betrokken zijn bij de uitvoering van genoemde wetten: 

o Belastingdienst (inschrijving werkgevers en werknemers, premie-inning 

volksverzekeringen,  werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw) 

o Belastingdienst/Toeslagen (Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag, 

Kindgebonden budget) 

o UWV (ZW, WAO, WIA, Wajong, WAZO, WW, Toeslagenwet) 

o SVB (AOW, ANW, AKW, WWB 65-plussers) 

o gemeenten (WWB, IOAW, IOAZ, WSW en WMO) 

o zorgverzekeraars (Zvw en AWBZ) 

o UWV WERKbedrijf (melding werkloosheid, innemen aanvraag voor WW-uitkering, 

informatie over vacatures, bemiddeling) 

� de premies voor de vrijwillige werknemersverzekeringen door het UWV worden geheven en 

geïnd 

� de premies voor de vrijwillige volksverzekeringen door de SVB worden geheven en geïnd 

 

De kandidaat kan van alle wetten aangeven wat de afkortingen betekenen 

 

9. Polisadministratie 
 
De kandidaat weet dat 

� door het UWV een polisadministratie wordt beheerd en bijgehouden 

� deze polisadministratie gevuld wordt met actuele gegevens afkomstig van:  

o de loonaangiften (door inhoudingsplichtigen) 

o weekaanleveringen (door voornamelijk uitzendbureaus) 

o GBA (persoonsgegevens via de Gemeentelijke Basis Administratie) 

o de Belastingdienst (gegevens betreffende inhoudingsplichtingen) 

� het een authentieke registratie is van op naam gestelde arbeidsverhoudingen en uitkeringen 

� de werknemer jaarlijks uit deze polisadministratie een verzekeringsbericht ontvangt, waardoor 

hij kan controleren of bepaalde gegevens correct zijn vastgelegd (lengte van het 

dienstverband, hoogte van het loon e.d.) 

� het UWV de gegevens uit de polisadministratie gebruikt om bij arbeidsongeschiktheid of 

werkloosheid van een werknemer het recht, de hoogte en de duur van de uitkering te bepalen 

� hierdoor in een uitkeringssituatie minder informatie van werkgever en werknemer nodig is dan 

in het verleden (administratieve lastenverlichting) 

� de gegevens uit de polisadministratie ook beschikbaar zijn voor andere publieke instanties: 

o UWV WERKbedrijf 

o Belastingdienst (vooringevulde belastingaangifte, inkomensafhankelijke regelingen) 

o CBS -Centraal Bureau voor de Statistiek- (loon- en arbeidsmarktstatistieken)  

o CvZ -College voor Zorgverzekeraars- (loonbeslagen bij wanbetaling zorgpremies) 

o SVB (Sociale Verzekeringsbank) 

o Gemeenten (informatie over inkomens en dienstverbanden) 
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o Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (loonbeslagen, incasso) 

o Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage 

o Inlichtingenbureau / SIOD (fraudebestrijding) 

o CAK (informatie voor vergoedingen conform AWBZ en WMO) 

� De gegevens uit de polisadministratie ook beschikbaar zijn voor private instanties: 

o pensioenuitvoerders (informatie over dienstverbanden voor het vaststellen van rechten en 

soms premies) 

o anderen met machtiging van de verzekerde 

 

10. Verzekeringsplicht 
 
De kandidaat weet dat 
 

� iedereen die legaal in Nederland woont of in loondienst werkzaam is, verplicht verzekerd is 

voor de volksverzekeringen 

� alle legale inwoners van Nederland ook verplicht verzekerd zijn voor de basisverzekering van 

de Zorgverzekeringswet (Zvw), met uitzondering van militairen in actieve dienst en 

gemoedsbezwaarden 

� iemand voor de Wajong (Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten) in 

aanmerking komt als voor het 17
de

 jaar of in geval van studie voor het 30
ste

 jaar een handicap 

of ziekte is ontstaan 

� stagiaires die geen loon in geld ontvangen niet verzekerd zijn voor de ZW, WIA en WW 

� stagiaires die een kostenvergoeding ontvangen, verzekerd zijn voor de ZW 

� stagiaires die geen loon of kostenvergoeding ontvangen, verzekerd zijn voor de Wajong 

� de meeste werknemers tot 65 jaar verplicht verzekerd zijn voor ZW, WIA en WW 

� de ZW slechts als vangnet geldt voor die werknemers van wie de werkgever geen 

loondoorbetalingsplicht heeft 

� er uitzonderingen bestaan op de verplichte verzekering voor werknemers, bijvoorbeeld voor 

directeuren-grootaandeelhouder (dga) 

� op verzoek van de opdrachtnemer de Belastingdienst zijn verzekeringsstatus zal beoordelen 

� hij hiertoe bij de Belastingdienst een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kan aanvragen 

� bij een VAR-WUO (winst uit onderneming) of VAR-DGA (directeur-grootaandeelhouder) geen 

sprake is van loonheffingen 

� in dat geval ook geen recht bestaat op uitkeringen volgens de werknemersverzekeringen 

� degene die niet verplicht verzekerd is, zich soms vrijwillig kan verzekeren voor de Ziektewet, 

de WIA of de WW 

� de premie-afdracht in die situatie rechtstreeks aan het UWV plaatsvindt 

� op grond van de Koppelingswet vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven, 

uitgesloten zijn van de sociale verzekeringen 

 

11. Re-integratievoorzieningen 

De kandidaat weet dat 
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� er re-integratieregelingen zijn ondergebracht in de WIA en in de WAO, Wazo, Wajong en ZW. 

� voor deze re-integratieregelingen in aanmerking komen personen met structureel functionele 

beperkingen 

� dit personen zijn die een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV hebben of door UWV als 

zodanig aangemerkt worden zonder dat er sprake is van een uitkering 

� voor jonggehandicapten ook een job coach (= persoonlijke ondersteuning op het werk) en 

eventuele loondispensatie mogelijk is (= na toestemming van het UWV minder betalen dan 

het minimumloon of CAO-loon) 

� alle werknemers met structureel functionele beperkingen via het UWV in aanmerking kunnen 

komen voor werkvoorzieningen zoals een doventolk, een voorleeshulp, een aangepaste stoel 

of een vervoersvoorziening; soms krijgt de werkgever een subsidie op de meerkosten van een 

(niet meeneembare) aanpassing op het werk 

� bij indiensttreding van een arbeidsgehandicapte of een werkloze gedurende maximaal 12 

maanden in de kosten van kinderopvang wordt tegemoetgekomen 

� bij uitval van een arbeidsgehandicapte de werkgever het loon moet doorbetalen, maar 

hiervoor van het UWV een ZW-uitkering ontvangt; de regeling geldt tot 5 jaar na 

indiensttreding, bij jonggehandicapten ook na 5 jaar nog 

� bij langdurige uitval van de in dienst genomen arbeidsgehandicapte geen consequenties 

bestaan voor de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie 

� bij twijfel of de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer het werk aankan, een proefplaatsing 

van maximaal drie maanden mogelijk is, waarbij UWV de uitkering doorbetaalt 

� de werkgever in de laatstgenoemde situatie een aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering 

voor de werknemer moet afsluiten 

 

12. Het uitkeringsdagloon 

De kandidaat weet dat 

� het uitkeringsdagloon voor ZW, WW en WIA is gelijkgesteld aan het premieloon voor de 

werknemersverzekeringen 

� indien de werkgever gebruik maakt van de eindheffingsmogelijkheid, dit deel van het loon niet 

behoort tot het uitkeringsdagloon (en het premieloon) voor de werknemersverzekeringen 

� het dagloon het gemiddeld per dag verdiende loon is in het jaar voorafgaande aan de 

arbeidsongeschiktheid of werkloosheid 

� dit dagloon berekend wordt door het loon over het voorafgaande jaar te delen door 261 

(dagen) 

� voor bepaalde categorieën werknemers het uitkeringsdagloon op andere wijze wordt 

berekend (musici, artiesten, uitzendkrachten, topsporters) 

� er eveneens aparte regels gelden voor arbeidsgehandicapten, jeugdigen en herintreders 

 

13. Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid 
 
De kandidaat weet dat 
 



 
 

 49 

� indien de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat deze door ziekte, 

zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was, de werkgever verplicht is gedurende 104 

weken aan de werknemer tenminste 70% van het loon, voor zover dit niet meer bedraagt dan 

het maximum dagloon waarnaar de premies ingevolge de WAO, WIA en WW worden 

geheven, door te betalen, en gedurende het eerste jaar van de ziekte tenminste het wettelijk 

minimumloon (vaak meer op basis van de CAO) 

� het UWV op basis van de Toeslagenwet zo nodig aanvult tot het minimumloon 

� de werkgever nog (maximaal) 1 jaar moet doorbetalen als het UWV meent dat hij zich niet 

voldoende heeft ingespannen om de zieke weer aan het werk te helpen 

� echter recht bestaat op een ziektewetuitkering in de volgende situaties: 

o bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap vóór of na het 

zwangerschaps/bevallingsverlof (100 %) 

o in geval van een heringetreden arbeidsongeschikte (100 %, in het tweede jaar 70%) 

o in geval van arbeidsongeschiktheid wegens orgaandonatie (100 %) 

o in geval van een fictief dienstverband, bijv. bij thuiswerkers of stagiairs e.d. (70 %) 

o bij beëindiging van het dienstverband tijdens de arbeidsongeschiktheid 

� de Ziektewet hier als ‘vangnet’ fungeert 

� in bovengenoemde situaties uiterlijk op de vierde dag ziekmelding moet plaatsvinden bij het 

UWV 

� in bovengenoemde situaties na herstel uiterlijk op de vierde dag hersteldmelding moet 

plaatsvinden bij het UWV  

� een gedeeltelijke WAO- of WIA-uitkering voor een werknemer via de werkgever kan lopen; 

deze betaalt de uitkering tegelijk met het salaris uit 

 

14. Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid 
 

De kandidaat weet dat 

� de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) werkgevers verplicht, ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid te voorkomen 

� de werkgever zich door een bedrijfsarts of een gecertificeerde arbodienst moet laten 

ondersteunen 

� een arbeidsongeschikte werknemer binnen vier dagen moet worden ziekgemeld bij de 

bedrijfsarts of arbodienst 

� een arbeidsongeschikte werknemer uiterlijk na 42 weken moet worden ziekgemeld bij het 

UWV 

� voor een arbeidsongeschikte werknemer na vier weken een reïntegratiedossier moet worden 

bijgehouden 

� de bedrijfsarts of de arbodienst uiterlijk in de zesde week van de arbeidsongeschiktheid een 

probleemanalyse moet opstellen 

� werkgever en werknemer uiterlijk in de achtste week van de arbeidsongeschiktheid een plan 

van aanpak moeten opstellen, hetgeen kan omvatten: aanpassingen op het werk, training, 
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begeleiding naar ander passend werk bij de werkgever, indien dit er niet is bemiddeling bij het 

vinden van ander werk, eventueel inschakeling van een re-integratiebedrijf 

� na een jaar werkgever en werknemer het re-integratieverloop moeten beoordelen en 

toekomstige stappen moeten bepalen 

� een arbeidsongeschikte werknemer na een jaar en acht maanden van het UWV informatie 

krijgt over het aanvragen van een WIA-uitkering (= Wet Werk en Inkomen naar 

Arbeidsvermogen) 

� de werkgever een afschrift van deze kennisgeving krijgt 

� de werknemer in de 91
ste

 week een WIA-aanvraag opstuurt aan het UWV; werkgever en 

werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het mee te zenden re-integratieverslag 

� een arbeidsongeschikte na 104 weken recht heeft op een WIA-uitkering, indien deze voor 

minder dan 65% arbeidsgeschikt is 

� werkgever en werknemer samen aan het UWV om verlenging van de wachttijd van 104 weken 

kunnen vragen, om te werken aan re-integratie; het loon moet dan worden doorbetaald, maar 

een eventueel hogere gedifferentieerde WGA-premie voor de werkgever wordt voorkomen 

� de WIA uit twee regelingen bestaat, afhankelijk van de zogenaamde ‘verdiencapaciteit’: 

o de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor degene die voor meer 

dan 80% arbeidsongeschikt is en een geringe kans op herstel heeft (IVA-uitkering 75% 

van het uitkeringsdagloon) 

o de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor degene die voor 20 – 65% 

arbeidsgeschikt is (of voor meer dan 80% maar niet duurzaam) 

� binnen de WGA drie regelingen zijn: 

o loongerelateerde uitkering 

o loonaanvullingsuitkering 

o vervolguitkering 

� er geen recht op uitkering bestaat bij meer dan 65% arbeidsgeschiktheid 

� de werkgever er voor kan kiezen om voor de ZW en de WGA eigenrisicodrager te worden en 

hiermee korting verkrijgt op de sectorpremie WW respectievelijk de gedifferentieerde WGA-

premie 

� hij dan zelf een groot aantal jaren verantwoordelijk is voor de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

� hij het risico kan herverzekeren bij een particuliere verzekeraar 

� men zich zowel bij UWV als bij verzekeringsmaatschappijen kan bijverzekeren tegen het risico 

van arbeidsongeschiktheid 

� de WAO blijft gelden voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn 

geworden 

 

15. Wet Arbeid en Zorg 

De kandidaat weet dat 

� De uitkeringen op grond van de WAZO worden onderscheiden in: 
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o de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (minimaal 16 weken) 

o de adoptie- of pleegzorguitkering (maximaal 4 weken) 

� de werkgever tijdig de benodigde formulieren naar het UWV moet sturen (aanvraag met 

zwangerschapsverklaring c.q. adoptie/pleegzorgdocumenten uiterlijk twee weken voor ingang 

van de uitkering) 

� daarnaast in de WAZO de volgende verlofvormen zijn geregeld: 

o calamiteiten- en ander kort verzuimverlof -waaronder kraamverlof- (met behoud van loon) 

o kortdurend zorgverlof (ten minste 70% loon, minimaal het minimumloon) 

o langdurend zorgverlof (onbetaald) 

o ouderschapsverlof (onbetaald, wel fiscale faciliteiten voor de werknemer) 

 

16. Werkloosheid 

De kandidaat weet dat 

� een werknemer bij onvrijwillige werkloosheid recht heeft op een WW-uitkering 

� hiervoor als voorwaarden gelden dat 

o hij verzekerd is 

o hij werkloos is en geen recht op loondoorbetaling heeft 

o hij voldoet aan de (26 uit 36) wekeneis 

o er geen uitsluitingsgrond van toepassing is 

� van werkloosheid wordt gesproken bij een arbeidsurenverlies van ten minste 5 uren per week 

of de helft van het aantal gewerkte uren 

� de WW-uitkeringsgerechtigde tevens beschikbaar moet zijn voor werk, blijkend uit inschrijving 

als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf 

� de WW twee referte-eisen kent 

o de weken-eis: als hij in de 36 weken voor de werkloosheid in ten minste 26 weken heeft 

gewerkt, bestaat er recht op 3 maanden uitkering 

o de jaren-eis: als hij in de laatste 5 kalenderjaren voor de werkloosheid in ten minste 4 jaar 

over 52 of meer dagen loon heeft ontvangen, wordt de WW-uitkering verlengd 

� de maximale WW-uitkeringsduur 38 maanden bedraagt bij een arbeidsverleden van 38 jaar 

� de WW-uitkering gedurende de eerste 2 maanden 75% van het dagloon bedraagt en daarna 

70% (waarbij 8% vakantiebijslag wordt gereserveerd) 

� de hierboven omschreven WW-uitkering een uitkering wegens ontslagwerkloosheid wordt 

genoemd 

 

De kandidaat weet dat 

� naast de hierboven omschreven WW-uitkering bij ontslagwerkloosheid de Werkloosheidswet 

nog uitkeringen kent in verband met onderbrekingswerkloosheid 

� het UWV bij onderbrekingswerkloosheid de volgende tijdelijke WW-uitkeringen kan 

toekennen: 
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o uitkering wegens onwerkbaar weer; hierbij houdt de werkgever een 

loondoorbetalingsplicht, maar verstrekt het UWV een werkloosheidsuitkering voor de niet-

gewerkte uren (75% gedurende de eerste 2 maanden, daarna 70%) 

o uitkering wegens niet of verkort werken wegens een calamiteit (brand, mkz-crisis) na 

toestemming van de regionale arbeidsinspectie (ook 75%, daarna 70%) 

o uitkering in verband met achterstallig loon, bij betalingsonmacht of faillissement van de 

werkgever (100%) 

� de WW-uitkering wegens achterstallig loon de volgende elementen kent: 

o achterstallig loon over ten hoogste 13 weken 

o loon over de opzegtermijn over maximaal 6 weken 

o vakantiebijslag, pensioenpremie e.d. over ten hoogste een jaar  

 

17. Klachten en Bezwaar 

De kandidaat weet dat 

� het mogelijk is een klacht in te dienen tegen de behandeling door het UWV (bijvoorbeeld 

indien men telefonisch niet goed te woord is gestaan, indien op een brief niet is gereageerd, 

bij moeilijke bereikbaarheid of te trage afhandeling) 

� bij onvoldoende afhandeling van een klacht de Nationale Ombudsman kan worden 

ingeschakeld 

� het mogelijk is bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV (afwijzing aanvraag, 

opgelegde boete e.d.) 

� het mogelijk is het bezwaar toe te lichten op een hoorzitting 

� het UWV binnen 13 weken een beslissing op het bezwaarschrift moet nemen (in sommige 

gevallen geldt een afwijkende termijn) 

� indien het bezwaarschrift niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, in beroep kan worden 

gegaan 

 

18. Beroepsrecht 

De kandidaat weet dat: 
 

� men maximaal zes weken tijd heeft voor het aantekenen van bezwaar, beroep, hoger beroep 

of cassatie tegen een beslissing. 

� geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst achtereenvolgens worden behandeld 

bij: 

o de sector kanton van de arrondissementsrechtbank (beroep) 

o het gerechtshof (hoger beroep) 

o de Hoge Raad (cassatie, alleen voor rechtsvragen, niet voor feiten) 

� geschillen met betrekking tot belasting- en premiezaken achtereenvolgens worden behandeld 

bij: 

o de belastingdienst (bezwaar) 

o de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht (beroep) 
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o het gerechtshof (hoger beroep) 

o de Hoge Raad (cassatie, alleen voor rechtsvragen, niet voor feiten) 

� geschillen over uitkeringen WW, WAO en WIA achtereenvolgens worden behandeld bij: 

o UWV (bezwaar) 

o de sector bestuur van de arrondissementsrechtbank (beroep) 

o de Centrale Raad van Beroep (hoger beroep) 

o de Hoge Raad (cassatie, alleen voor rechtsvragen betreffende het loonbegrip) 

 

De kandidaat weet dat: 
 

� de Hoge Raad (HR) de hoogste rechterlijke instantie binnen de ‘gewone’ rechterlijke macht in 

Nederland is 

� de Hoge Raad belast is met cassatierechtspraak 

� deze cassatierechtspraak tot doel heeft: het handhaven van de rechtseenheid en het richting 

geven aan de rechtsontwikkeling 

� bij geschillen betreffende de sectorindeling niet bij de arrondissementsrechtbank, maar bij het 

gerechtshof in beroep moet worden gegaan 

� in die situatie cassatie niet aan de orde is 

 


