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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Bijeenkomst 3
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Hoofdstuk 15

Wet op de ondernemingsraden
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Definitie onderneming

Wet op de ondernemingsraden (WOR):

• Een onderneming is een zelfstandige eenheid, die in 

organisatorisch verband optreedt en waarin krachtens een 

arbeidsovereenkomst of krachtens een publiekrechtelijke 

instelling arbeid wordt verricht.
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Instelling ondernemingsraad

• OR verplicht instellen

– bij onderneming  50 werkzame personen

– op grond van CAO

• OR vrijwillig instellen
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Samenstelling OR (1)

• Verkiesbaar:  1 jaar werkzaam in onderneming (passief 

kiesrecht)

• Kiesgerechtigd:  6 maanden werkzaam in onderneming 

(actief kiesrecht)

• Aantal leden afhankelijk van grootte onderneming

• OR kiest uit leden voorzitter en plv. voorzitter(s)
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Samenstelling OR (2)

• Verkiezing: geheim, schriftelijk, kandidatenlijsten

• Leden OR hebben geheimhoudingsplicht

• Zittingstermijn: 3 jaar, verlengbaar
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OR, rechten / bevoegdheden

• Werkwijze geregeld in reglement

• OR kan commissies instellen

• OR kan deskundigen uitnodigen

• Overlegvergaderingen met bestuurder

• Kosten OR zijn voor ondernemer

• Ondernemer treft voorzieningen voor OR

• OR heeft recht op scholing
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OR, bijzondere bevoegdheden

• Adviesrecht

• Instemmingsrecht

• Benoemingsrecht van bestuurders van  instellingen voor 

medewerkers 

• Adviesrecht bij benoeming of ontslag van bestuurders

• Informatierecht
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Ondernemingskamer

• Als OR niet eens met adviesplichtig besluit: beroep bij 

Ondernemingskamer in Amsterdam

• Mogelijke oordelen OK:

– besluit is redelijk

– besluit is onredelijk; ondernemer moet intrekken

– ondernemer wordt verboden besluit uit te voeren
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Personeelsvergadering

• Onderneming 10 – 50 personen

• Verplicht 2 x per jaar

• Verplicht op verzoek van ¼ werknemers

• Algemene gang van zaken, jaarstukken

• Adviesrecht
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Personeelsvertegenwoordiging

• Onderneming 10 – 50 personen

• Op verzoek meerderheid werknemers

• Omvang: 3 personen

• Adviesrecht

• Instemmingsrecht bij regelingen over:

– werktijden

– arbeidsomstandigheden

– terugdringing van ziekteverzuim
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Centrale ondernemingsraad en 

groepsondernemingsraad 

• Mogelijk bij twee of meer OR’en in onderneming

• Verplicht als bevorderlijk voor goede toepassing wet

• Behandelt zaken van gemeenschappelijk belang voor aantal 

(GOR) of meerderheid (COR) van de ondernemingen

• Eigen bevoegdheden
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Europese ondernemingsraad

• Richtlijn Europese ondernemingsraden

• Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR)

• Bedrijven > 1.000 werknemers, vestigingen in  2 lidstaten 

vestigingen hebben met  150 werknemers

• Instellen als  100 werknemers uit min. 2 lidstaten verzoek 

indienen
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Hoofdstuk 16

Pensioenwetgeving
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Pensioen

• Eerst een filmpje

• Pijlers

-Basispensioenen

-Collectieve aanvullende pensioenen

-Individuele pensioenen

• Soorten

-Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)

-Ondernemingspensioenfonds (KPN)

-Beroepspensioenfonds (advocaten)
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Fiscale definitie pensioen

• Zie Wet LB

• Het geheel aan voorzieningen voor ouderdom, nabestaanden 

en arbeidsongeschiktheid

• Voorkoming daling inkomen bij:

-pensionering

-vervroegde uitkering

-arbeidsongeschiktheid
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Pensioen in Nederland 

AOW

WERKGEVER

ZELF

AOW

WERKGEVER

ZELF

TENDENS
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Pensioen in Nederland 2/2

Bedrijfstakken:

ABP, PFZW (voorheen PGGM),

Metaal & Techniek

Beroepsgroepen:

Artsen, Apothekers, 

Fysiotherapeuten

Ondernemingen:

Philips, DSM,

AKZO

Verzekeraars:

Aegon, Zwitserleven,

Fortis, OHRA

DGA
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Pensioenwet

• Wet BPF

• Werknemer schriftelijk informeren binnen een maand

a. na aanvang arbeidsovereenkomst; of

b. op later tijdstip als dan een aanbod 

wordt gedaan.

Opbouw pensioenrechten: pensioengevend salaris -/- franchise
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Soorten pensioenovereenkomsten

• Uitkeringsovereenkomst

• Beschikbare premieovereenkomst

• De kapitaalovereenkomst
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Opbouw pensioen

• Pensioensystemen

- eindloonregeling

- middelloonregeling

- beschikbarepremieregeling (zie wijziging per 
2018, blz 174 leerboek)

• Ieder systeem kent normen maximale pensioenopbouw

• Zelfstandige (FOR)
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Verplichtingen

• Informatieplicht werkgever

• Informatieplicht pensioenuitvoerder

• Pensioengrondslag:

– pensioengevend salaris – franchise = pensioengrondslag

• Deeltijdfactor

• Aantal pensioenjaren

• Inkoop fictieve deelnemingsjaren
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Ouderdomspensioen

• 100%-grens opbouw

• Slapersrechten

• Pensioenknip

• Keuzes bij ingang ouderdomspensioen:

– hoog/laag-constructie

– pensioenuitruil

– vervroeging of uitstel

– afkoop

– deeltijdpensioen
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DGA

• Eigen beheer niet meer mogelijk vanaf 2017

• DGA kan pensioen opbouwen:

– Verzekeraar

– Banksparen

– Lijfrenteverzekering

– Vermogen opbouwen in BV door latere dividenduitkeringen

– Box 3 sparen/beleggen
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Naslagwerken oa

• Wet op de Loonbelasting

– art 18 t/m 18h, 19a 

• UBLB 1965 

– art 10a t/m 10d

• Pensioenwet

– art 1 en 2  => definities en nadere bepalingen

– art 7 t/m 20 => pensioenovereenkomst

– art 21 t/m 24 => verplichtingen wg

– art 25 t/m 31 => uitvoeringsovereenkomst

– art 32 t/m 98a => pensioenuitvoerder

– art 121 => vrijwillige aansluiting bij een Bpf

• Loonalmanak

– Hoofdstuk 16

• Sociale verzekeringsalmanak

– Hoofdstuk 15 en 16
25

Hoofdstuk 17

Sociale verzekeringen
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Sociale zekerheid

Volksverzekeringen:

AOW - AnW -
AKW - Wlz

Werknemersverzekeringen:

WW- ZW - WAO 
- WIA

Voorzieningen:

Participatiewet -
WWB - IOAW -

IOAZ - Wsw - TW
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Overige regelingen

Participatiewet (incl. 
WWB)

IOAZ IOAW IOW Toeslagenwet Premiebetaling Gemoedsbezwaren
Vrijwillige 

verzekering
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Uitvoering SZ

UWV UWV Re-integratie
Polisadministratie 

UWV
SVB Gemeenten Zorgverzekeraars

Belastingdienst 
Toeslagen
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Toezicht SZ

Inspectie SZW -> 
toezicht op SVB, 
gemeenten en 

UWV

Zorginstituut 
Nederland -> 

coördinatie uitvoering 
Zvw en Wlz

Nederlandse 
Zorgautoriteit -> 
Toezichthouder 
en regelgever 
uitvoering Zvw 

en Wlz
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Volksverzekeringen 

• Alle (legale) ingezetenen

• Uitbreidingen:

– Bemanning van schepen en vliegtuigen, 

ambassadepersoneel, niet-ingezetenen die onder 

Nederlandse loonbelasting vallen 

• Beperkingen:

– In buitenland wonenden onder voorwaarden

– In Nederland wonenden via volkenrechtelijke organisatie 

verzekerd
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Leeftijdsbeperking

• Vanaf 66 jaar (2018) niet meer verzekerd voor AOW

• Vanaf die leeftijd meestal wel uitkeringsgerechtigd)
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De werknemersverzekeringen

• De echte dienstbetrekking:

– Privaatrechtelijke dienstbetrekking

– Publiekrechtelijke dienstbetrekking

• Sommige fictieve dienstbetrekkingen:

– Aannemer van werk, provisiereiziger, deelvisser, 

thuiswerker, musicus, artiest, beroepssporter, gelijkgestelde

• Degene die een uitkering ingevolge de 

werknemersverzekeringen ontvangt

• Uitbreidingen en beperkingen
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Niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

• Werknemers die AOW-gerechtigd zijn

• Huispersoneel op maximaal 3 dagen in een privéhuishouding

• Dga’s (directeuren-grootaandeelhouders)
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Premie wn-verzekeringen 

• Voor rekening inhoudingsplichtige:

– WW-Awf

– WW-sectorfonds (gedifferentieerd)

– Basispremie WAO-WIA (inclusief bijdrage voor 

kinderopvang)

– Gedifferentieerde premie Whk, bestaande uit:

• premiedeel WGA-vast)

• premiedeel WGA-flex)

• premiedeel ZW-flex)

• Werkgever mág een deel van de premie WGA-vast en WGA-

flex inhouden op het nettoloon
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Sociale voorzieningen 

• Participatiewet (kostendelersnorm)

• IOAZ

• IOAW

• Toeslagenwet

• Wmo

• Inkomensafhankelijke regelingen

-Zorgtoeslag

-Huurtoeslag

-Kinderopvangtoeslag

-Kindgebonden budget
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Inkomensafhankelijke bijdrage voor Zvw

• – Meestal werkgeversheffing

• – Soms werknemersbijdrage:

– opting in

– dga

– Pensioenuitkering

• Ook Zvw-bijdrage voor werknemers onder de 18 jaar
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Gemoedsbezwaren 

• Ontheffing verzekeringsplicht vragen bij de SVB

• Werkgever kan gemoedsbezwaard zijn, werknemer of beiden

• Meestal premievervangende loonbelasting afdragen
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Bijzonderheden SZ

• Verzekeringsplicht in de materiewetten

• Vrijwillige verzekering ook

• Premieplicht in de Wfsv

• Sociale en particuliere verzekeringen

• Klachten, bezwaar en beroep SZ

39

37

38

39



14

Naslagwerken

• Loonalmanak 
– Hoofdstuk 3 verplichte en vrijwillig verzekerden, gemoedsbezwaarden

– Hoofdstuk 4 zorgverzekeringswet

• Sociale verzekeringsalmanak
– Hoofdstuk 13, vrijwillige verzekering

– Hoofdstuk 14, private verzekering

• Wettenbundel
– Art 3 t/m 8a WW, Art 3 t/m 8c ZW, art 3 t/m 7c WAO, art 7 t/m 10 WIA

– Uitbreiding en beperkingen kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990

– Art 6 en 6a AOW, art 13 en 13a ANW verzekeringsplicht

– Uitbreiding en beperkingen kring verzekerden volksverzekeringen 1999

– Taken UVI Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

– Premieplicht WFSV art 6 volksverzekeringen en art 25 werknemersverzekeringen

– Vrijwillige verzekering art 53 WW, art 64 ZW, art 81 WAO en art 18 WIA

– Premieloonberekening vrijwillige verzekering art 72 tm 80 WFSV
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Naslagwerken

• Wettenbundel vervolg ZvW:

– art 2 zvw-verzekering  

– art 9a tm 9d maatregelen

– art 10 risico’s dekking

– art 16 verplichte premiebetaling verzekeringsnemer en 18a gevolgen niet 

betaling, art 19 verplicht eigen risico, art 24 detentie verzekerde

– art 42 ihp verschuldigd, art 43 verzekerde

– art 45 percentages, art 48 belastingdienst heft, art 50 teruggaaf

– Besluit en regeling zvw (5.2 en 5.4)
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Huiswerk

• Bestuderen hfd 15, 16 en 17

• Lezen hfd 18 t/m 20

• Maken 15.13, 16.15, 16.16, 17.15 en 17.16
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