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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Bijeenkomst 5

1

Hoofdstuk 21

Werkloosheidswet en Toeslagenwet

2

Voorwaarden voor het recht op WW

• Verzekeringsplicht

• Werkloosheid

• Referte-eis

• Uitsluitingsgrond

• Voorwaarden
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Verzekeringsplicht

• Privaatrechtelijke dienstbetrekking

• Fictieve dienstbetrekking

• Geen dienstbetrekking
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Werkloosheid

• Arbeidsurenverlies

• Variabele arbeidsurenverlies

• Geen recht op loondoorbetaling

• Beschikbaar zijn voor werk
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Werkloosheid (2)

• Wn < 35% arbeidsongeschikt

• Gem. aantal arbeidsuren vastgesteld op aantal wn belastbaar is

• Gem. arbeidsuren/ Belastbaar (gemiddelde arbeidsduur)

• Voorbeeld stel 25 uren beschikbaar en 25 uren belastbaar => 

25/25 * 70% dagloon

• Voorbeeld stel 20 uren beschikbaar en 25 uren belastbaar => 

20/25 * 70% dagloon
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Werkloosheid (3)

• Niet gewerkte uren tellen mee (blz 89 SVA):

-vakantiedagen (hier is loon over ontvangen)

-feestdagen (met loondoorbetaling)

-bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, niet gewerkt wel loon

-compensatieverlof niet gewerkt

-uitkering ontvangen door betalingsonmacht werkgever
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Werkloosheid (4)

• Opeenvolgend verlies van arbeidsuren

-een niet-relevant verlies binnen 1 jr

gevolgd  door nieuw verlies

-een relevant verlies binnen 26 wkn wordt 

gevolgd door nieuw relevant verlies
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Werkloosheid (5)

• Recht op loondoorbetaling

• Loon over “fictieve opzegtermijn” tot 1-1-2016

--wederzijds goedvinden (einde db schriftelijke 

ovk anders einde waarop db geacht wordt te 

zijn opgezegd 1e werkloosheidsdag schuift op
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Werkloosheid (6)

• Beschikbaarheid

-Wn stelt zich minder uren beschikbaar dan zijn 

oorspronkelijk dienstverband (uitkering naar rato)

• Feiten en omstandigheden

-scholing / opleiding (niet beschikbaar), tenzij 

noodzakelijke scholing

re-integratie maatregelen)   

-gedrag
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Referte-eis (1)

• Onderwerpen die hierna worden uitgewerkt

• Wekeneis

• 26-weken-eis nadere invulling wekeneis

• 4-uit-5-jareneis per 1-1-2013 52 dgn of meer is thans 208 uren of 

meer 

• Verzorgingsforfait
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Referte-eis (2)

• Periode van 36 weken (eindigt doorgaans op 1e dag werkloosheid)

• Buiten beschouwing blijven

-volle weken ziekte geen arbeid

-niet vzp werkzaamheden

-onbetaald verlof tot maximum 78 weken

-recht op uitkering ogv WAZO (bevallings-, 

zwangerschaps-, adoptie- en pleegzorgverlof
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Referte-eis (3)

• Uren alleen meenemen uit db waaruit werkloosheid ontstaat

• Uren kunnen slechts 1x worden meegenomen

• Bijzondere situatie opvolging van een naar twee dienstbetrekking
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Referte-eis (4)

• Vier uit vijf jaren-eis (ten minste 52 loondagen p/jr tot 

1-1-2013 resp. 208 uren situatie per 1-1-2013)

• Loondagen zijn

-waarover loon ontvangen

Wn moet aantonen dat hij in een kalenderjaar 52 dagen /208 uren 

loon heeft ontvangen 
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Referte-eis (5)

• Geen loondagen 

-WW-uitkering ontvangen

-WGA-uitkering op basis Wet WIA ontvangen

-WAO-uitkering < 80% ontvangen

Per 1-1-2013 voor vaststelling arbeidsverleden wordt niet als loon 

beschouwd:

-bijtelling privé gebruik auto

-uitkering ogv levensloopregeling

Waarom niet????
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Referte-eis (6)

• Verzorgingsforfait 
-Kinderbijslag (voor ten minste 1 tijdvak), kind jonger 

dan 5 (bij aanvang kalenderjaar)
-voor helft gelijkgesteld met kalenderjaar 

-werkzaamheden als zelfstandige meetellen

• Mantelzorgforfait 

• Voor de helft gelijk gesteld met kalenderjaar
-inkomsten ontvangen voor zorg
-hulpbehoevende heeft persoonsgebonden budget op 
basis van WlZ of ZvW
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Uitsluitingsgronden

• Ontvangen (andere) uitkering

• Buitenland

• Vrijheid ontnomen

• Pensioengerechtigden (voor 2018 66 jaar)

• Vakantie
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Uitsluitingsgronden (2)

• -WW-uitkering vzp ZW, WAO en WIA loopt door
-Ziekmelding naar UWV
-1e 13 weken doorbetaald, geen ZW-uitkering

• -geen uitkering bij verblijf/wonen
-herleving na terugkeer (tenzij langer dan 6 mnd, niet 
voor 57+, herleving vindt altijd plaats)

• Uitzonderingen verblijf buitenland
-vakantie (max. 20 dgn) 

-scholing /re-integratie EU, IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen of Zwitserland (niet langer dan 6 mnd)
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Maatregelen 

• Het niet nakomen van verplichtingen biedt UWV de mogelijk tot 
sanctie (maatregelen) op uitkering

• Maatregel = korting = weigeringsgrond

• Hoogte korting afhankelijk van aard en ernst van overtreding

• In tegenstelling tot uitsluiting tast maatregel recht op uitkering niet 
aan
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Verwijtbaar werkloos

• Dringende reden 

• Door of op verzoek wn beëindigd zonder dat er  bezwaren 

voortzetting aanwezig zijn
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Duur van de WW-uitkering 

• Nieuwe WW vanaf 1 oktober 2006

• Afhankelijk van totale arbeidsverleden

• 1 maand per jaar arbeidsverleden (max. 38 maanden, afbouw vanaf 1-

1-2016!!) als WIA
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Het totale arbeidsverleden bepalen

• Feitelijk arbeidsverleden (vanaf 1998)

en

• Fictief arbeidsverleden (vanaf “18” t/m 1997)

• Vanaf 1 april 2019 nog maar 24 maanden uitkering

– Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA)
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Hoogte WW-uitkering

• Eerste 2 maanden: 75%

• Daarna: 70%
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Verlenging duur WW-uitkering

• Bij voortijdige einde WW door werkhervatting

• Wanneer opnieuw recht ontstaat op WW door weken-eis en niet wordt 
voldaan aan de jaren-eis

• Verlenging met de niet genoten uitkeringsduur van de vorige WW (voor 
werkhervatting)

• Let op voorwaarden

24

22

23

24



9

Herleving van het recht op uitkering

• Als de reden vd voortijdige beëindiging vd uitkering ophoudt te 

bestaan 

en er is nog geen nieuw recht op uitkering

-Vb iemand gaat werken en na 4 mnd weer ontslag. Wanneer er nog 

periode stond dan wordt hier uitkering over verleent (wel voldaan aan 

wkn eis niet aan jareneis dan herleving)

• Nieuw recht bij 26 wkn-eis en 4-uit-5 jareneis

• Alleen 26 wkn-eis en niet 4-uit-5-jareneis, 3 mnd uitkering zonder 

verlenging
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Werken/inkomsten tijdens uitkering

• Niet-verzekeringsplichtige arbeid (vrijwilligerswerk)

• Zelfstandigen, korting 26 wkn 29%

• Loonderving

• Ouderdomspensioen (zie dia hierna)

• WAO-uitkering (zie dia hierna)

• Opleiding of scholing
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Werken/inkomsten tijdens uitkering (2)

• Loonderving (niet ivm beëindiging dienstbetrekking, zoals 

aanvullingen op uitkering, schadeloosstelling en afkoopsommen) 

• Ouderdomspensioen (voor bereiken pensioenrechtigde jarige leeftijd)

• Inkomsten uit WAO-uitkering
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Re-ïntegratiemaatregelen

• Scholing 

• Proefplaatsing 

• Onbetaalde arbeid  

• Eigen bedrijf starten vanuit WW 
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Overnemen loondoorbetalingsverplichting

• Betalingsonmacht werkgever

• Verjaring

• Verplichtingen werknemer

• Verrekening (vorderingen wg op wn)
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Bijzonderheden WW

• Bij ziekte eerst 13 weken WW, daarna pas een ZW-uitkering

• Passende arbeid

• Bij overlijden een maand heffingsvrij

• Vrijstelling sollicitatieplicht voor startende zelfstandige (29% minder WW 

gedurende 6 maanden) /scholing (noodzakelijk) of proefplaatsing

• Uitsluitingsgronden WW in bepaalde situaties

• Beëindiging en herleving WW 

• Einde WW-uitkering als nieuwe inkomsten meer zijn dan 87,5% van het 

oude loon
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Speciale WW-vormen

• Bij verkort werken of onwerkbaar weer -> werkgever heeft 

loondoorbetalingsplicht, maar UWV vergoedt niet-gewerkte uren

• In geval van achterstallig loon :

– Loon over ten hoogste 13 weken

– Loon over opzegtermijn hoogstens 6 weken

– Vakantiebijslag, pensioenpremie ten hoogste 1 jaar

• Let op wijziging per 1-1-2016, max 150% max dagloon
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De Toeslagenwet 

• Aanvulling tot sociaal minimum als de uitkering of de loondoorbetaling in 

de 2de 52 weken niet toereikend is

• Maximaal 2 jaar een gedeeltelijk vrijstelling voor inkomen uit arbeid

• Voor bepaalde groepen bestaat geen recht op TW 

• Vrijlating inkomen
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Naslagwerken oa

• Sociale verzekeringsalmanak hfd 5, 9 en 13

• Art. 16 lid 1 WW: Arbeidsurenverlies

• Art. 16 lid 5 WW: Opeenvolgend arbeidsurenverlies

• Art. 17a WW: Verlaagde referte-eis

• Art. 19 WW: Uitsluitingsgronden

• Art. 24 e.v. WW: Verwijtbaar werkloos
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Wetsartikelen (2)

• Art. 100 en 104 Wfsv: WW-fondsen

• Art. 75 – 78 WW: Re-integratie

• Art. 8 lid 2 / Art. 21 lid 3 WW: Herleving

• Art. 61 – 64 WW: Overname verplichtingen door UWV

• Beleidsregels toepassing artt. 24 en 27 WW
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Hoofdstuk 22

Subsidies en toeslagen

35

Onderwerpen

• Verlagen van werkgeverslasten:

– afdrachtverminderingen (zie boek Loonheffingen)

– vergoeding voorzieningen aan werkgever

– subsidieregeling praktijkleren

• Regelingen voor werknemers

• Inkomensafhankelijke regelingen
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Vergoeding voorzieningen

• Vergoeding aanpassing werkplek

• Loondispensatie (WA Jong

• Beperking risico in dienst nemen arbeidsgehandicapte

• Geen hogere premie WGA

• Proefplaatsing

• Loonkostensubsidie Participatiewet 

• Lage inkomensvoordeel en jeugd LIV

• Loonkostenvoordeel

• Compensatievergoeding voor transitievergoeding (bij ontslag na 2 jaar 

ziekte) => wetsvoorstel
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Subsidieregeling praktijkleren

• Stimuleren praktijkleerplaatsen

• Maximaal € 2.700 per werkleerplaats

• Voorwaarden:

– Erkend leerbedrijf vmbo/mbo

– Geldige praktijkleerovereenkomst

– Beroepsopleiding valt onder aangewezen sector

– Beroepsopleiding is opgenomen bij DUO

– Beroepsopleiding voldoet aan kwaliteitsnormen

• Uitvoering door RvO
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Regelingen voor werknemers

• Extra heffingskortingen:

– ouderenkorting

– jonggehandicaptenkorting

• WSW-plaatsing

• Individuele werkvoorzieningen
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Individuele voorzieningen

• Loonsuppletie

• Individuele re-integratieovereenkomst

• Persoonsgebonden re-integratiebudget

• Werkvoorzieningen en -vergoedingen

• Jobcoach

• Kinderopvang

• Vervoersvergoedingen

• Aanpassingen aan de auto

• Starterskrediet
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Inkomensafhankelijke regelingen

• Huurtoeslag:

– drie grenzen: huurgrens, inkomensgrens, 

vermogensgrens

• Zorgtoeslag:

– toetsingsinkomen, inkomen

• Kinderopvangtoeslag

– stimuleren deelname aan arbeidsproces

• Kindgebonden budget:

– eindigt in maand nadat jongste kind 18 wordt
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Regelgeving subsidies/toeslagen

• Art. 73 e.v. WW

• Art. 21c e.v. Wet LB 1964

• Art. 6.3 Uitv.reg. LB 2011

• Art. 47 e.v. Wfsv

• Art. 3.19 e.v. Wfsv

• Art. 29b ZW

• Art. 36 e.v. WIA

• Hoofdstuk IIB WAO

• Re-integratiebesluit / Re-integratieregeling

• Wet vermindering afdracht LB / PVV

• AWIR met uitvoeringsbesluit en uitvoeringsregeling

• Wet Studiefinanciering 2000

• Hfd 12 SVA (Reintegratie) en hfd 53 LA (Toeslagen)

• Loonalmanak hfd 49 t/m 51 42
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Huiswerk

• Maken opgaven:

SZ 9, SZ 20, AR1 en AR 20 + examenopgave 

(toegezonden)

• Bestuderen hfd 21 en 22

• Lezen hfd 23
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