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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Bijeenkomst 4

1

Hoofdstuk 18

Volksverzekeringen

2

Indeling sociale verzekeringen

• Volksverzekeringen

– AOW

– Anw

– Wlz

– AKW

• Werknemersverzekeringen

– WW

– ZW

– WAO

– WIA
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Premieheffing

• Volksverzekeringen behalve AKW: werknemerslast (samen met de 

loonbelasting)

• Werknemersverzekeringen: werkgeverslast
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Algemene Ouderdomswet 

• Verplicht verzekerden

• Vrijwillig verzekerden

• Inkoop ontbrekende jaren

• AOW-uitkering vanaf 66 jaar (2018)

• Gemoedsbezwaarden
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Hoogte AOW-uitkering in relatie netto-minimumloon

• Alleenstaande ongehuwde: 70%

• Ongehuwde met kind onder 18 jaar: idem en eventueel kindgebonden

budget

• Gehuwde / samenwonende: 50%

• Indien jongere partner: 50% met korting inkomsten partner, bij hoge 

gezinsinkomsten 10% korting op deze partnertoeslag

• Vanaf 1-4-2015 geen partnertoeslag voor nieuwe AOW-ers
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Bijzonderheden AOW

• Korting 2% per niet verzekerd jaar in de 50 jaar vóór de AOW=leeftijd

• Inhoudingen op AOW: loonbelasting, Wlz, Anw, Zvw

• Geen AOW-premie en premie werknemersverzekeringen meer

• Overlijdensuitkering 1 maand

• Overbruggingsuitkering

• (Aanvullende) en Inkomensondersteuning AOW

• Detentie geen pensioen
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Tweewoningenregel

• Verblijft meer dan de helft in woning

• Beiden hebben een eigen woning

• Niet-samenwonend => let op de voorwaarden

• Andere situatie waarin geen samenwoning:

-(klein,- stief- pleeg)kind < 18 jr

-kamerhuur 
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Wijzigingen per 2016

• Sneller verhoging AOW

• Uitbreiding overbrugginsuitkering

• Werkende AOW-er 
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Recht op Anw

• Als de nabestaande zwanger is of

• Een kind onder de 18 jaar heeft of

• Ten minste 45% arbeidsongeschikt is of

• -> In sommige situaties geen recht!
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Soorten Anw-uitkeringen

• Nabestaandenuitkering: 70% van netto minimumloon

• Idem met kind onder 18 jaar en eventueel kindgebonden budget 

!

• Wezenuitkering:

• Invoering Kostendelersnorm ANW

– 0-9 jaar

– 10-15 jaar

– 16-20 jaar (aanvullende voorwaarden)

• Invoering Kostendelersnorm ANW

• Andere inkomsten verlagen uitkering

11

Algemene Kinderbijslagwet 

• Kinderen t/m 15 jaar die:

– tot het huishouden behoren of

– niet tot het huishouden behoren, maar voor wie voldaan wordt aan 

de ‘onderhoudseis’

• Kinderen van 16 en 17 jaar die:

– 213 uur onderwijs per kwartaal volgen of

– werkloos zijn of

– arbeidsongeschikt zijn
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Naslagwerken oa

• SV-almanak H 2, 15.1 en 16.3 t/m 16.6

• Deel F van de wettenpocket

• Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 

volksverzekeringen 1999

• Inkomensbesluit AOW 1996

• Wettenbundel zie blz 244 theorieboek
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Hoofdstuk 19

Ziekte en zwangerschap
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De Zvw

• Doelgroep Zvw

• Nominale premie aan zorgverzekeraar (indien 18 jaar of ouder)

• Inkomensafhankelijke bijdrage berekend over het inkomen uit 

arbeid

(ook voor werknemers onder 18 jaar)

• 6,90% - 5,65% - 0,0% (2018)
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Loondoorbetaling bij ziekte

• 104 weken ten minste 70% minimum- loon (maar 

hoogstens van het maximum premieloon)

• Eerste 52 weken minimumloon

• CAO of arbeidsovereenkomst biedt vaak aanvullende 

regels

• Bijzonderheden bij berekening 104 weken wachttijd
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Aandachtspunten loondoorbetaling

• Soms geen aanspraak op loon

• Bij twijfel: deskundigenoordeel 

(= second opinion) vragen bij UWV

• Re-integratieplicht werkgever

• Bij overlijden: 

– dienstverband eindigt van rechtswege

– maand uitkering aan nabestaanden

17

De Ziektewet (ZW)

• Voor ‘vangnetgevallen’:
1. Fictieve dienstbetrekking

2. Nawerking

3. Einde contract bepaalde tijd tijdens ziekte

4. Voor WW’er na 13 weken

5. No-riskpolis (let op compensatieregeling oudere wn-ers tijdelijk 

verlaagd voor 2018 en 2019 naar 56 jr

6. Arbeidsongeschikt door orgaandonatie

7. Ziek wegens zwangerschap/bevalling
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Eigenrisicodrager ZW

• Mogelijk voor categorie 1 t/m 3

• Aanvraag 13 weken voor 1/1 of 1/7

• Werkgever betaalt geen ZW-premie in gedifferentieerde 

premie Werkhervattingskas (Whk)

• Maar bij ziekte betaalt werkgever zelf de ZW-uitkering

• Eventueel privaat verzekeren
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ZW-uitkering (1)

• Soms 2 wachtdagen

• Hoogte 70% van het dagloon (hoogstens 70% maximum 

dagloon)

• Soms 100% van het dagloon

• Inkomsten uit arbeid worden gekort
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ZW-uitkering (2)

• Bij overlijden krijgen nabestaanden een maand uitkering (vrij van 

heffingen)

• Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof geen ZW, maar WAZO-

uitkering

• Maar bij zwangerschapsgerelateerde klachten wel eenZW-

uitkering
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Wijzigingen ZW sinds 2014

• Eerste jaar eigen werk bepalend

• Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

• Daarna algemeen geaccepteerd werk

• Hierdoor sneller hersteldverklaring

• Voor hoogte uitkering speelt arbeids-verleden een rol 

(zoals bij de WW)

• Aanscherping richtlijnen: UWV kan medische behandeling 

voorschrijven
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Re-integratie tijdens ziekte

• Verplichtingen en rechten tijdens ziekte

• Bedrijfsarts of arbodienst

• Ziekmelding

• Wanneer re-integratieverslag

• Re-integratie binnen of buiten bedrijf

• Werkvoorzieningen

• Stappenplan bij ziekte

• Aanvraag WIA-uitkering
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ZW en Zvw

• Zorgverzekeringswet met besluit en regeling

• Wet op de zorgtoeslag

• Art. 7:629 lid 1 BW: Loondoorbetaling

• Onderdeel D wettenpocket: Re-integratie

• Art. 29a ZW: Ziek door zwangerschap of bevalling

• Art. 29b ZW: no-riskpolis

• Arbeidsongeschikt bij aanvang verzekering

• Vrijwillige ZW-verzekering
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Naslagwerken oa

• Zorgverzekeringswet met besluit en regeling
• Wet op de zorgtoeslag
• Art. 7:629 lid 1 BW: Loondoorbetaling
• Onderdeel D wettenpocket: Re-integratie
• Onderdeel E Zorgverzekering
• Art. 29a ZW: Ziek door zwangerschap of bevalling
• Art. 29b ZW: no-riskpolis
• Arbeidsongeschikt bij aanvang verzekering
• Vrijwillige ZW-verzekering art 64 tm 72 ZW
• Sociale verzekeringsalmanak

-hoofdstuk 6.2, 6.3.6, 7 (ZvW) en 13.2
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Hoofdstuk 20

Langdurige arbeidsongeschiktheid
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De Wlz

• Voor ziektekosten die niet door de Zvw worden gedekt, bijvoorbeeld 

opname in Wlz-instelling

• Indicatie door CIZ of Bureau Jeugdzorg

• Soms pgb mogelijk om zelf zorg ‘in te kopen’ 
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WIA

Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen 

'Het gaat niet om wat je niet

meer kan........ maar om wat

je nog wel kan.'
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Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

• Indien na wachttijd voor 35% of meer arbeidsongeschikt

• Twee regelingen:

– IVA -> indien volledig (80% of meer) en duurzaam 

arbeidsongeschikt

– WGA -> indien niet duurzaam arbeids- ongeschikt of 

gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen 35% en 80%)
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De mate van arbeidsongeschiktheid

Maatinkomen - restverdiencap

1% x maatmaninkomen

Mediane loonwaarde bepalen brutolonen per uur

Plantenstekker € 18,00 p/u

Portier € 15,00 p/u

Verkoper € 16,00 p/u

Magazijnmed € 11,00 p/u

Mediaan is middelste wrd bovenste drie 

Stel loon was € 24,00. Mate van arbeidsongeschiktheid

€ 24,00 - € 16,00 / 1% van € 24,00 => 33 1/3% 

arbeidsongeschikt  
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Korting IVA 

• IVA-uitkering: 75% 

• Korting inkomsten: 70%

• 12 mnd inkomsten uit arbeid > 20% maatmaninkomen dan nieuwe 

beoordeling 80-100% arbeidsongeschikt

• Voorbeeldberekening korting IVA

• OPGAVE

• Wat te doen wanneer maatmaninkomen hoger is dan dagloon?

Voorbeeld en opgave

Bij inkomen onder sociaal minimum TW 
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Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
(WGA)

• Drie soorten uitkeringen:

– WGA-loongerelateerde uitkering

• Duur hangt af van arbeidsverleden (3-38 maanden)

• 2 maanden 75%, dan 70% van het dagloon

– WGA-loonaanvullingsuitkering

• Indien 50% verdiencapaciteit wordt benut (niet nodig indien 

volledig arb.ong)

– WGA-vervolguitkering
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Arbeidsverleden

• -Kalenderjaar 18 jr t/m 1997 (fictief arbeidsverleden)

-Van 1998 t/m kalenderjaar voor einde wachttijd 104 wkn

• Voorbeeld

Piet is geboren in 1967 en werkt vanaf 1987 fulltime.

In juni 2016 wordt Piet ziek. Piet is voor 40% arbeidsongeschikt 

verklaart. Na 104 wkn is het juni 2018.

Bereken het arbeidsverleden van Piet:

-Fictief arbeidsverleden 1967+18 => 1985 t/m 1997 => 13 

-werkelijk arbeidsverleden 1998 t/m 2015=>                  18

-2016 => ??

• Werkelijk arbeidsverleden is 33 maanden arbeidsverleden, maar let 

op overgangsregeling

(LET OP AFBOUW PER 1-1-2016)

• Arbeidsverleden geldt ook voor verzorgings- en mantelzorgforfait
33
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19.0 Iva voorbeeldberekening.xlsx
19.1 Iva opgave.xlsx
19.2 Iva voorbeeldberekening2.xlsx
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WGA-LGU en bijverdienen

• Hoogte uitkering zonder inkomsten:

• Dagloon € 100

• Eerste 2 mnd =. € 100 x 21,75 x 75% => 

€ 1.631,25

na reservering vak. Toeslag € 1.510,42

• Voorbeeld korting en opgave
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WGA-LAU

• WGA-LAU en bijverdiensten

• WGA-LAU: 70% 

• Inkomenseis: ten minste 50% van RVC

• Korting inkomsten: 70% van RVC of 70% van inkomsten
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LAU 

• Uitkeringspercentage afhankelijk van AO%

• Voorbeeld

• Opgave

• Eigen risico

• Overige zaken WIA
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19.3 Loongerelateerde uitkering.xlsx
19.4 Voorbeeld lau2.xlsx
19.5 Lau 2.xlsx
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Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

(WGA)

WGA-loongerelateerde 
uitkering

Duur hangt af van 
arbeidsverleden (3-38 
maanden; maximum 
afgebouwd naar 24 

mnd)

2 maanden 75%, dan 
70% van het dagloon

WGA-
loonaanvullingsuitkering

Indien 50% 
verdiencapaciteit wordt 
benut (niet nodig indien 

volledig arb.ong)

WGA-vervolguitkering
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Dagloon werknemersverzekeringen

Dit is het verdiende loon in het refertejaar

Het refertejaar is het jaar voor de eerste ziektedag, maar eindigt in het 

laatste volledige aangiftetijdvak 

Tot het loon worden alle bestanddelen gerekend, inclusief de 

opgebouwde vakantiebijslag (niet het betaalde bedrag)

Dit jaarloon wordt gedeeld door 261 en dan hebben we het 

(uitkerings)dagloon
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Overige zaken

• WIA kent ook een overlijdensuitkering

• Eigenrisicodragerschap is niet mogelijk voor de IVA, wel voor de WGA

• De WAO bestaat nog voor degenen die voor 2004 arbeidsongeschikt 

werden

• WA-jong let op wijzigingen per 2015

• Vrijwillige verzekering 

• Overige verplichtingen
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Naslagwerken oa

• Sociale verzekeringsalmanak hfd 6, 7 en 11

• Art. 4, 5 WIA: Definitie

• Art 15 WIA: Dagloonbegrip

• Art 18 t/m 22 WIA: Vrijwillige verzekering

• Art. 47 / 54 WIA: Wanneer WGA / IVA

• Art. 51 en 61 WIA: Hoogte uitkering WGA/IVA

• Art. 59, 60, 61, 62 WIA: Hoogte uitkering

• Art. 82 ev. WIA: Eigen risicodrager
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Huiswerk

• Bestuderen hfd 18 t/m 20

• Lezen hfd 21 en 22

• Maken 19.15, 20.15, 20.16 SZ10 opg 1 en SZ11
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