
1

Basiskennis loonadministratie

Dag 4:
Sociale zekerheidswetgeving

Wat gaan we doen?

• Vragen en herhalen les 3 Arbeidsrecht

• Bespreken gemaakte opgaven les 3

• Behandelen theorieboek ‘arbeidsrecht en sociale 
zekerheid’ hoofdstukken 8 t/m 11

• En weer oefenen met opgaven…

Veel plezier en véél succes!
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8.1  Sociale verzekeringen, voorzieningen en 
regelingen
Sociale verzekeringen: (SVB, UWV en Zorgverzekeraar)

- de volksverzekeringen => ingezetene zijn, de werknemer betaalt…
a. Algemene Ouderdomswet, 
b. Algemene Nabestaandenwet, 
c. Algemene Kinderbijslagwet en
d. Wet Langdurige Zorg

- de werknemersverzekeringen => werkgever betaalt…
a. Werkloosheidswet, 
b. Ziektewet,
c. Wet op de Arbeidsongeschiktheid en
d. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

- de Zorgverzekeringswet => werknemer of werkgever betaalt…
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet:
a. werkgeversheffing Zvw en
b. bijdrage Zvw
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Sociale verzekeringen: 
sociale voorzieningen en regelingen

-Voorzieningen: (UWV en Gemeente)

*de Participatiewet (bijstand: stimuleren te werken)
*de Toeslagenwet (aanvulling op uitkering tot sociaal minimum)
*de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke 
Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers 
(uitkering op niveau sociaal minimum)
*de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsgehandicapte gewezen Zelfstandigen (uitkering op niveau 

sociaal minimum voor zelfstandigen) 
*Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
*Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
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8.1 Participatiewet (sinds 2015)

Doel: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het 
werk te krijgen bij reguliere werkgevers

De gemeente kan zorgen voor:
- Aanpassing van de werkplek
- Jobcoaching
- Loonkostensubsidie
- Beschut werk (uitgebreide begeleiding en aanpassing 
op de werkplek krijgen)
- Dagbesteding en vrijwilligerswerk
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8.1 Wajong

Iemand heeft recht op een Wajong-uitkering als hij voor 
zijn 18e of tijdens zijn studie een ziekte of handicap heeft 
gekregen en duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit 
betekent dat hij nooit meer kan werken. => UWV

Let op: Kreeg iemand op jonge leeftijd een ziekte of 
handicap? En heeft hij nog mogelijkheden om te werken? 
Dan heeft hij geen recht op Wajong via het UWV, maar 
recht op een uitkering op grond van de Participatiewet 
via de gemeente
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8.1 Wet Inkomensvoorziening Oudere en 
gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werkloze 
werknemers

• is geboren vóór 1 januari 1965
• onvoldoende inkomen heeft om van te leven
• Hij is op of na zijn 50e jaar werkloos geworden, 

maar heeft nog niet de AOW-leeftijd. Hij kreeg 
langer dan 3 maanden een WW-uitkering of een 
WGA-uitkering en minder dan 35% 
arbeidsongeschikt

• Aanvraag via UWV: deze stuurt het door naar de 
gemeente ;-)
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8.1 Wet maatschappelijke ondersteuning

• Ondersteuning thuis vanuit de Wmo (wet 
maatschappelijke ondersteuning) => 
begeleiding van niet zelfredzame personen
- begeleiding en dagbesteding
- opvang in geval van huiselijk geweld en mensen
die dakloos zijn

- een plaats in een beschermde woonomgeving
voor mensen met een psychische stoornis

• Persoonsgebonden budget

9
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8.1 Sociale verzekeringen, sociale 
voorzieningen en regelingen

-Inkomensafhankelijke regelingen 
(Belastingdienst)

* huurtoeslag  
* kinderopvangtoeslag
* zorgtoeslag en 
* kindgebonden budget
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8.2  Betreffende uitvoeringsinstanties

Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing 
en inning van de loonheffingen (loonheffing, 
premies werknemersverzekeringen en 
Zorgverzekeringswet) => werkgevers- en 
werknemersgegevens
en verder:
uitvoering van de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, 
zorgtoeslag en kindgebonden budget

11

Betreffende uitvoeringsinstanties

UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Toeslagenwet, Wet Wajong (niet meer kunnen werken), 
WAO/WIA, de Wazo, de WW en de ZW

UWV beheert de polisadministatie

UWV is verantwoordelijk voor het geheel van aanvragen, 
beoordelen en verstrekken van werkloosheidsuitkeringen 
en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en vrijwillige 
werknemersverzekeringen
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13

8.2 Betreffende uitvoeringsinstanties

SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
AKW, de Anw, de AOW (niet de WLZ!) en de 
aanvullende inkomensvoorziening ouderen op grond 
van de Participatiewet en de WMO

SVB zorgt ook voor de heffing en inning van de 
vrijwillig afgesloten volksverzekeringen (bijvoorbeeld 
tijdelijk vertrek naar buitenland)
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8.2 Betreffende uitvoeringsinstanties

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de IOAW, IOAZ, uitkeringen op grond 
van de Participatiewet en WMO
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8.2 Betreffende uitvoeringsinstanties

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de WLZ en ZVW
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8.3  Verzekeringsplicht

Niet rechtmatig in Nederland ingezetene zijn => 
niet verzekerd voor de sociale verzekeringen

=> premie volksverzekeringen => in Nederland 
rechtmatig ingezetene zijn of hier in loondienst arbeid 
verrichten

=> premies werknemersverzekeringen => in Nederland 
in loondienst zijn = verzekerd zijn voor de 
werknemersverzekeringen, tenzij de betreffende wet 
bepaalde werknemers uitsluit van verzekeringsplicht
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8.3 (Geen) verzekeringsplicht

=> … de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd 
heeft bereikt (66 jaar)
=> … de werknemer een directeur-
grootaandeelhouder is, die arbeid verricht in een BV 
en minimaal 50% van de aandelen bezit
=> … de werknemer een stagiair is, die geen 
marktconforme beloning geniet => alleen verzekerd 
voor de Ziektewet (premievrij) en bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid => Wajong

18
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8.3 Verzekeringsplicht

Ziektewet en vangnet:
bijvoorbeeld bij orgaandonatie, ziek zijn i.v.m. 
zwangerschap/bevalling, arbeidsongeschiktheid na 
dienstverband (ziek uit dienst) e.d.

UWV neemt het risico over, indien een werknemer 
arbeidsongeschikt wordt
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8.3 Gemoedsbezwaarden
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Gemoedsbezwaarden (SVB)

Gemoedsbezwaarden betalen een bijdrage 
vervangende of een premie vervangende belasting 
in plaats van de te betalen premie 
volksverzekeringen of de te betalen premie 
Zorgverzekeringswet

Voor de premie volksverzekeringen en de premies 
werknemersverzekeringen bestaat onder 
voorwaarden een vrijwillige verzekering bij niet-
verzekerd zijn
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8.3 Gemoedsbezwaarden

22

SVB meldt de ontheffing aan bij een aantal 
instanties:
•UWV (ontheffing voor de 
werknemersverzekeringen WIA, WAO, WW 
en ZW)
•het CAK (ontheffing voor de Wlz en Zvw)
•Belastingdienst (premievervangende
belasting en bijdragevervangende belasting)

Twijfel verzekeringsplicht

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (door 
Belastingdienst goedgekeurde vereenkomsten)

- verzekeringsstatus bij arbeidsrelaties:
Is iemand ondernemer?
Is iemand in loondienst?
Is iemand resultaatgenieter?
Is iemand directeur-grootaandeelhouder?
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8.4  Uitkeringsdagloon berekenen…

Berekenen van het uitkeringsdagloon:

Het loon voor de werknemersverzekeringen van het 
voorgaande (kalender)jaar
gedeeld door 261 dagen

Het loon voor de werknemersverzekeringen van Job 
bedraagt € 52.200,-
Hoeveel bedraagt het dagloon van Job?
Hoe komt UWV aan deze informatie?
Hoeveel bedraagt het dagloon van Job, als het 
premieloon € 60.000,- bedraagt?

24
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Uitwerking

• Het dagloon van Job bedraagt € 200

• Via de Polisadministratie

• € 60.000 => € 54.614 / 261 = € 209,25
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Aangepaste dagloonberekening WW

• Voor het bepalen van het dagloon worden alleen de 
maanden geteld, waarin loon is ontvangen

Jacobien is na 7 maanden ontslagen en krijgt recht op 
een WW-uitkering. Haar totale loon voor de 
werknemersverzekeringen bedraagt € 28.000
=> Onder de oude regeling was haar dagloon:
€ 28.000 / 261 dagen = € 107,28
=> Nu wordt haar dagloon als volgt bepaald:
€ 28.000 / (21,75 (261:12) x 7) = 
€ 183,91 inclusief vakantietoeslag!
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Aangepaste dagloonberekening WIA

• Als een verzekerde arbeidsongeschikt is én 104 
weken ziekte heeft doorlopen én < 35% 
arbeidsongeschikt is, dan kan de verzekerde een 
WW-uitkering aanvragen. Voor die WW-uitkering 
geldt:
UWV kijkt dan bij de berekening van het dagloon 
naar het sv-loon van het jaar vóór het moment dat 
de verzekerde ziek werd. (Toen was het loon vaak 
hoger, dus een hoger dagloon)

27
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8.5  Polisadministratie

Centrale administratie van gegevens over loon, 
uitkeringen e.d. 
UWV beheert de administratie

Input
=> gegevens over de inhoudingsplichtige en 
loongegevens
=> werknemersgegevens
deze gegevens ontleend aan de aangiften 
loonheffingen

28

Polisadministratie (herhaling)

Wie zijn de gebruikers?
=> zie blz 102 en 103   theorieboek

29

Oefenvragen hoofdstuk 8
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Uitwerkingen

Hoofdstuk 8  
• Vraag 1 De volksverzekeringen bestaan uit de 

Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Algemene 
nabestaandenwet (ANW), de Algemene ouderdomswet 
(AOW) en de Wet langdurige zorg (WLZ). De 
werknemersverzekeringen bestaan uit de 
Werkloosheidswet (WW), de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de 
Ziektewet (ZW).  

• Vraag 2 Antwoord B. 

31

Uitwerkingen

Vraag 3 
1. Onjuist; voor de volksverzekeringen geldt dat iedereen die 
(legaal) in Nederland woont of in loondienst is, hiervoor 
verzekerd is. Voor de werknemersverzekeringen geldt dat 
iedereen die in Nederland in loondienst is, hiervoor (in principe) 
verzekerd is. 2. Juist. 3. Juist. 4. Onjuist; de polisadministratie
wordt bijgehouden door UWV en niet door de Belastingdienst, 
op basis van gegevens van de Belastingdienst, gegevens uit 
ingediende loonaangiften en gegevens uit de GBA. 

Vraag 4 Antwoord C.  
Vraag 5 Antwoord D. 

32

Uitwerkingen

• Vraag 6 Begindatum: 1 augustus 2017 Einddatum: 31 juli 2018 
(Het refertejaar voor de WW voor deze werknemer is het jaar 
vóór de werkloosheid dat eindigt met het voorlaatste volledige 
aangiftetijdvak voor het tijdvak van ontstaan van werkloosheid. 
Het voorlaatste volledige tijdvak voor het tijdvak waarin 26 
september valt is dus juli.) 

•
• Vraag 7 Het WW-uitkeringsdagloon van deze werknemer is 

((€ 33.000 + 2 x € 250) x 1,08) : 261 = € 138,62. Let op: - De 
reiskostenvergoeding telt niet mee voor het uitkeringsdagloon 
omdat deze onbelast is uitgekeerd en hier dus geen 
loonheffingen over zijn betaald. - De prestatietoeslag telt mee 
in de grondslag waarover vakantiebijslag wordt berekend. 

33
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9  Arbeidsongeschiktheid en ziekte

34

9.1 Re-integratievoorzieningen

Hoe krijgen we de arbeidsongeschikte verzekerde weer aan 
het werk?

Welke wetten? 
De werknemersverzekeringen: WAO/WIA, ZW, sociale 
voorzieningen: Wajong, Wazo en en werknemers die onder de 
Participatiewet vallen, dus werknemers met structurele 
functionele beperkingen.

Welke regelingen/voorzieningen zijn er?
Loondispensatie, loonkostensubsidie, no-riskpolis, 
loonkostenvoordelen, proefplaatsing en subsidie(s) voor 
aanpassingen op het werk

35

Re-integratievoorzieningen

Loondispensatie => Wajongers, die onder de Participatiewet 
vallen
Werkgevers mogen werknemers met een Wajong uitkering 
minder betalen (afhankelijk van de loonwaarde) dan WML => 
UWV vult het loon aan door een aanvraag bij UWV. De 
arbeidsdeskundige bepaalt de loonwaarde van een Wajong’er.
Duur van de loondispensatie: ½ jaar tot 5 jaar.

Loonkostensubsidie => (ziekte/handicap)
De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de 
werknemer als deze minder dan het minimumloon kan 
verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen 
loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers 
die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. => 
aanvraag bij de gemeente. Het kabinet heeft plannen om de 
loonkostensubsidie af te schaffen…

36
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Wat is ‘Wet Banenafspraak’

• mensen die onder de Participatiewet vallen, en 
van wie UWV heeft vastgesteld dat zij niet 100% 
van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;

• mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die 
kunnen werken*;

• mensen met een Wet Sociale Werkvoorziening-
indicatie; (WSW)

• mensen met een Wet Inschakeling 
Werkzoekenden-baan; (WIW)

37

Re-integratievoorzieningen

Loonkostenvoordelen:

De 4 LKV’s:

-LKV doelgroep banenafspraak en 
scholingsbelemmerden

-LKV arbeidsgehandicapte werknemers

-LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte 
werknemers

-LKV oudere werknemers

38

Re-integratievoorzieningen

No-riskpolis => UWV betaalt een periode van 
arbeidsongeschiktheid aan werkgever, indien hij 
een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst 
neemt
(doorgaans max 5 jaar), tenzij werknemer = 
WaJong => kan meer dan 5 jaar! 
Uitval door arbeidsongeschiktheid heeft geen 
invloed op premie Whk!
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Re-integratievoorzieningen

• Proefplaatsing is vergelijkbaar met de maximale 
proeftijd binnen het arbeidsrecht 
=> UWV betaalt de uitkering dan maximaal 2 
maanden door…
De bedoeling van de regeling ligt in het daarna in 
dienst nemen van de werknemer voor minimaal 6 
maanden

40

Re-integratievoorzieningen

Subsidie voor werkplekaanpassingen
(meerkosten werkplek), inschakelen 
jobcoach
(persoonlijke 
begeleiding op de 
werkvloer) en 
tegemoetkoming 
voor de kosten 
kinderopvang via 
de Belastingdienst.

41

9.2 Verloop re-integratietraject

Verloop re-integratietraject op grond van de 
Arbowet, de Wet Verbetering Poortwachter en de 
Regeling Procesgang
=> werkgever schakelt een bedrijfsarts of een 
gecertificeerde arbodienst in…

=> Zie stappenplan theorieboek, blz 115 / 116

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor de 
werkgever is minimaal 104 weken.
(WIA-wachttijd)

42
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Verloop re-integratietraject
Loondoorbetalingsplicht (1.3 kleine gids) op grond van het 
Burgerlijk Wetboek:

– Minimaal 104 weken

– Soms Ziektewetuitkering (vangnetgevallen)

– Na de WIA-wachttijd aansluitend WIA-uitkering:

- 80% duurzaam arbeidsongeschikt => 
IVA-uitkering
- 35% tot 80% arbeidsongeschiktheid => 
WGA-uitkering
WGA bestaat weer uit de volgende regelingen:
- Loongerelateerde uitkering 
- Loonaanvullingsuitkering (restverdiencapaciteit) of 
- Vervolguitkering (bepaald % van het WML)

43

Verloop re-integratietraject

Eigen risico dragen… 

(verzekering bij een andere verzekeraar 
onderbrengen)
Dat kan voor de werknemersverzekerings-
premies: ZW en WGA (vast en flex)
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Verloop re-integratietraject

Eigenrisicodrager voor de WGA:
De werkgever is financieel verantwoordelijk 
gedurende tenminste 10 jaar voor de uitkeringen aan 
zijn werknemers bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid (ná 104 weken)
Eigenrisicodrager voor de ZW:
De werkgever is financieel verantwoordelijk 
gedurende 104 weken voor de uitkeringen aan zijn 
ex-werknemers bij arbeidsongeschiktheid
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Verloop re-integratietraject

Eigenrisicodrager voor ZW en WGA:
Verzoek aan de Belastingdienst uiterlijk 13 weken 
voor de beoogde ingangsdatum:
1 januari van enig jaar óf 1 juli van een jaar

Startende ondernemers mogen dit verzoek doen op 
elk gewenst moment.

46

9.3  loondoorbetalingsverplichting

-104 weken, indien niet voldoen aan verplichtingen dan 
maximaal 52 weken verlengen => loonsanctie aan 
werkgever

-Minstens 70% x dagloon, 1e jaar minimaal 
minimumloon, 2e jaar geen ondergrens!
-Werkgever en werknemer kunnen ook tezamen dit 
tijdvak verlengen om bijv. re-integratie te 
bewerkstelligen

47

9.4  Ziektewetuitkering

Vangnetgevallen voor (UWV): (1.4 kl gids)

- arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of bij
bevalling => 100% x dagloon

- ziek uit dienst 
- herintreders die onder de no riskpolis  
vallen (70%-100%)

- voormalige werklozen na 13 weken ziek zijn 
(compensatieregeling) 

- werknemers met fictieve dienstbetrekking, zoals 
thuiswerkers (70%) 

48
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Ziektewetuitkering

-Maximaal 104 weken 
-AOW-gerechtigden ontvangen maximaal 13 weken 
ziektewetuitkering

Ziekmelden werkgever bij UWV =>
-uiterlijk de laatste werkdag: zieke-uit-dienst
-AOW-gerechtigden: uiterlijk de 2e werkdag
-uiterlijk de 4e dag: zwangerschap/bevalling, voormalige 
werklozen en fictieve dienstbetrekkingen
-uiterlijk binnen 6 weken: orgaandonoren, zwangerschap 
(vóór bevallingsverlof) en no-riskpolis
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Overzicht arbeidsongeschiktheid

50

Oefenvragen hoofdstuk 9
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Uitwerkingen 

Vraag 1 Als de no-riskpolis van kracht is, neemt UWV na indiensttreding 
van de betreffende werknemer de loondoorbetalingsplicht bij ziekte over 
van de werkgever via een ZW-uitkering. Bovendien wordt langdurige uitval 
van een werknemer waarvoor de no-riskpolis geldt niet aan de 
onderneming toegerekend, waardoor dit geen consequenties voor de 
premie Whk heeft. 

Vraag 2 Antwoord C. 

Vraag 3 1. Onjuist; een proefplaatsing mag maximaal twee maanden 
duren. 2. Juist. 3. Onjuist; een melding van ziekte of 
arbeidsongeschiktheid bij UWV is alleen nodig als het om een werknemer 
gaat die onder het vangnet van de Ziektewet valt, en wanneer die melding 
dan moet gebeuren is afhankelijk van de specifieke situatie. 4. Onjuist;
voor de WIA komen in aanmerking werknemers die meer dan 35% 
arbeidsongeschikt zijn, oftewel 65% of minder arbeidsgeschikt.

52

Uitwerkingen
Vraag 4 Antwoord A. 

Vraag 5 Antwoord D. 

Vraag 6 Het verschil tussen loondispensatie en loonkostensubsidie is dat 
bij de dispensatie de werkgever de werknemer wegens verminderde 
arbeidsproductiviteit minder dan het minimumloon of hogere caoloon mag 
betalen (waarbij UWV het loon aanvult tot het wettelijke minimum) en bij 
de subsidie moet de werkgever het minimumloon of hogere cao-loon 
betalen maar ontvangt hij subsidie van de gemeente voor de verminderde 
arbeidsproductiviteit van de werknemer.   

Vraag 7 Het nadeel van WGA-eigenrisicodragerschap is dat de werkgever 
gedurende tien jaar lang de eventuele WGA-uitkeringen van 
(ex-)werknemers zelf voor zijn rekening moet nemen (of zich hiervoor 
herverzekert). Het voordeel van WGA-eigenrisicodragerschap is dat de 
werkgever een lagere premie Werkhervattingskas betaalt omdat het 
premiedeel voor de WGA wegvalt. 53

10  Wet Arbeid en Zorg (WAZO)

Doel is om combinatie werk en privé
eenvoudiger voor werknemers te maken 
=> soms financieren werknemers dit zelf 
=> en soms is er sprake van betaald verlof

54
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10.1 verlofvormen met uitkering

1. Recht op een (ziektewet)uitkering van UWV 
=> werkgever heeft geen loondoorbetalingsverplichting

• Verlofaanvraag minimaal 2 weken en maximaal 4 weken
van te voren

• UWV betaalt aan werkgever => werkgever verrekent 
uitkering met de loondoorbetalingsverplichting

Welke verlofvormen?

55

1. Verlofvormen mét uitkering

Deze vorm geldt voor:
a. adoptieverlof => maximaal 4 weken (gespreid 
opnemen 4 weken voor de komst en maximaal 22 
weken daarna)
b. pleegzorgverlof => 
maximaal 4 weken, ook 
gespreid…

56

1. Verlofvormen met uitkering

c. zwangerschap- en bevallingsverlof  

Minimaal 16 weken verlof => verlof gaat in 4 tot 6 
weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, daarna 
nog 10 weken verlof

Let op: per 01-01-2015 => geboren kind na bevalling 
langer dan 1 week in ziekenhuis? => verlenging 
bevallingsverlof
Let op: per 01-04-2016 => werknemer zwanger van 
een meerling => 4 weken extra bevallingsverlof

Alle uitkeringen => 100% x dagloon
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10.2  Verlofvormen zonder uitkering

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

- met behoud van loon
- onvoorziene en persoonlijke omstandigheden

- bv partner moet bevallen
- bv overlijden bloedverwanten rechte lijn en 

2e graad zijlijn

Kraamverlof
- in 4 weken maximaal 2 dagen + 3 dagen 

(onbetaald, tenzij anders in cao) 
ouderschapsverlof (= voorschot op… en wordt hiermee
verrekend)

58

10.2 Verlofvormen zonder uitkering

Ouderschapsverlof
- kind leeftijd tot 8 jaar (geen recht op  
loondoorbetaling, tenzij cao)

- kan direct worden toegepast (géén 
ouderschapsverlofkorting per 01-01-2015!)

- Eventueel aanvullende bijstand (via gemeente)
- bij zwaarwegend dienst/bedrijfsbelang af te wijzen 

Kort- en langdurend zorgverlof
- bij ziekte of levensbedreigende ziekte
- max 10 dagen (2 keer duur werkweek; 70% x loon en 
minimaal het WML) respectievelijk 6 keer de duur van een 
werkweek (geen loondoorbetaling)

59

Oefenvragen hoofdstuk 10
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Uitwerkingen

Vraag 1 Het doel van de WAZO is door middel van diverse verlofvormen 
de combinatie van werk en privé eenvoudiger te maken voor werknemers. 

Vraag 2 Antwoord A. 

Vraag 3 1. Onjuist; het is de werkgever die deze uitkering voor de 
werknemer bij UWV moet aanvragen. 2. Juist. 3. Onjuist; deze 
werkneemsters hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van 
minimaal 16 weken. Doordat zij na de bevalling altijd recht hebben op 
minstens tien weken bevallingsverlof, kan in de situatie van zes weken 
genoten zwangerschapsverlof en een latere bevalling dan de 
vermoedelijke datum waarop het verlof was gebaseerd, uiteindelijk in 
totaal tot een langere verlofperiode  dan 16 weken leiden. 4. Juist.
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Uitwerkingen
• Vraag 4 Antwoord D. 

• Vraag 5 Antwoord B. 

• Vraag 6 De werkneemster heeft na 8 april recht op twaalf weken 
bevallingsverlof. Volgens planning zou zij vier weken zwangerschapsverlof 
opnemen, zodat er twaalf weken aan bevallingsverlof zouden overblijven (tien 
weken bevallingsverlof plus twee weken onbenut zwangerschapsverlof). 
Ondanks dat de bevalling een week op zich heeft laten wachten, en het 
zwangerschapsverlof dus in de praktijk vijf weken geduurd, houdt de 
werkneemster recht op het oorspronkelijk geplande bevallingsverlof. Hierdoor 
komt haar totale zwangerschaps- en bevallingsverlof dus uit op 17 weken. 

• Vraag 7 Ja, de werkgever moet hem de rest van de dag doorbetalen. De 
werknemer heeft namelijk op grond van de WAZO voor het uitoefenen van zijn 
actieve kiesrecht recht op kort verzuimverlof met behoud van het loon. 
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11  Werkloosheidswet
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11.1  Ontslagwerkloosheid

WW-uitkering bij ontslagwerkloosheid

Voorwaarden:
- verzekerd zijn voor de WW
- niet verwijtbaar werkloos
- verliest minstens de helft of 5 arbeidsuren
- geen recht op loondoorbetaling tijdens 
werkloosheid
- heeft 26 uit 36 weken gewerkt vóór 
werkloosheid: voldoen aan weken-eis
- er is geen uitsluitingsgrond van toepassing 
(buitenland/gevangenis) 64

Ontslagwerkloosheid

Lengte van de uitkeringsduur noemen we referte-
eisen:
De wekeneis (26-uit-36 eis) => 
ja? => basisuitkering 3 maanden
De jareneis (4-uit-5 eis) 4 jaren, elk jaar 208 uur 
hebben gewerkt => 
ja? => uitkering afhankelijk van het 
arbeidsverleden, maar maximaal 38 maanden én
m.i.v. 01-01-2016 wordt met ieder kwartaal 1 
maand afgetrokken, maar niet meer dan 14 
maanden (tot 24 maanden)
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Ontslagwerkloosheid

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het 
dagloon van de werknemer.
De 1e twee maanden is de uitkering 75% van het 
dagloon, daarna 70% x dagloon
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11.2  Onderbrekingswerkloosheid

• WW-uitkering bij onderbrekingswerkloosheid

– A. Onwerkbaar weer => niet meer kunnen werken door vorst (in de bouw) => 
75% - 70% uitkering

– B. Calamiteiten (werktijdverkorting) => bijv een brand of een crisis (mond-en-
klauwzeer)

a. en b. worden vervangen door de calamiteitenregeling

– Achterstallig loon => bij betalingsonmacht of faillissement van de werkgever:
-algemeen: maximaal over 13 weken
-indien sprake is van opzegtermijn maximaal 6 weken
-achterstalligheid i.v.m. vakantiebijslag, pensioenpremie,
over aanspraken over maximaal 1 jaar 
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68

Uitwerkingen

• Vraag 1 Ontslagwerkloosheid is dat de werknemer zonder werk komt te zitten 
doordat hij ontslagen wordt. Onderbrekingswerkloosheid is dat de werknemer 
tijdelijk zonder werk komt vanwege speciale omstandigheden maar het 
dienstverband voortduurt. 

• Vraag 2 Antwoord D. 

• Vraag 3 1. Juist. 2. Onjuist; de basisuitkering waar de weken-eis van de WW 
recht op geeft duurt drie maanden en geen zes maanden. 3. Onjuist; de 
ondergrens van het aantal uur waarover loon moet zijn ontvangen, is 208 uur. 
4. Onjuist; de WW-uitkering is wel even lang als het gewogen arbeidsverleden, 
maar duurt maximaal 29 maanden (dit geldt voor het eerste kwartaal van 2018, 
elk kwartaal hierna daalt dit maximum met een maand, totdat een maximum van 
24 maanden is bereikt). Dus al is het gewogen arbeidsverleden van de 
werknemer meer dan 29 jaar, de uitkeringsduur is nooit langer dan 29 maanden. 
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Uitwerkingen

• Vraag 4 Antwoord C. 

• Vraag 5 Antwoord D. 

• Vraag 6 De werknemer heeft een WW-opbouw van 17 maanden. Het 
arbeidsverleden vóór 2016 (14 jaar) telt voor een maand WW-uitkering 
per jaar, dus 14 maanden. Het arbeidsverleden vanaf 2016 (6 jaar) telt 
voor een halve maand WW-uitkering per jaar omdat dit ná de eerste 
tien jaren arbeidsverleden is opgebouwd, dus 6 x 0,5 = 3 maanden. Dit 
levert een totaal van 17 maanden WW-uitkering op. 

• Vraag 7 UWV verzorgt onder voorwaarden ook een WW-uitkering bij 
onderbrekingswerkloosheid in de situatie van onwerkbaar weer en bij 
werktijdverkorting (het niet of verkort werken wegens een calamiteit). 
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Examenopgave 1
1. 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. 
2. Bij het vaststellen van het loon moet rekening worden gehouden 
met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) en 
eventueel met een cao. 
3. Om rechtsgeldig te zijn moet een proeftijd vooraf worden 
overeengekomen. Ook moet de proeftijd schriftelijk worden 
vastgelegd. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst mag de 
proeftijd maximaal 1 maand of 2 maanden zijn, en bij een 
arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag geen 
proeftijd worden overeengekomen. 
4. Bij een arbeidsovereenkomst van 1,5 jaar is de maximale 
proeftijd 1 maand. Dit maximum geldt namelijk voor contracten die 
korter zijn dan twee jaar. 
5. Voorbeelden van flexibele arbeidsovereenkomsten: min-
maxcontract, nul-urencontract,  voorovereenkomst, deeltijdwerk. 71

Examenopgave 9

• 1. Nee. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt 
van rechtswege af. 
2. Nee. Binnen de proeftijd kan een arbeidsovereenkomst 
worden beëindigd zonder een opzegtermijn in acht te 
nemen. 
3. Een cao is een schriftelijke overeenkomst tussen een of 
meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer 
werknemersorganisaties (meestal vakbonden). 

• 4. De belangrijkste onderwerpen in een cao zijn: 
loonafspraken en andere arbeidsvoorwaarden. 
5. Een cao moet worden aangemeld bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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Examenopgave 13

1. Juist. (ook goed: Onjuist; uitgezonderd zijn 
militairen in werkelijke dienst, gemoedsbezwaarden 
en gedetineerden). 
2. Onjuist; vrijwillige verzekering is ook mogelijk voor 
de andere werknemersverzekeringen (ZW en WW). 
3. Juist. 
4. Onjuist; de arbeidsovereenkomst eindigt van 
rechtswege per direct. 
5. Onjuist; per 16 weken is het aantal nachtdiensten 
maximaal 36. 
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Examenopgave 20

• 1. Juist. 
2. Onjuist; de WIA bestaat uit de WGA en IVA. 
3. Juist. 
4. Juist.
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Héél véél succes iedereen met het 
komende examen en bedankt voor 
jullie inzet, gedrevenheid en 
betrokkenheid!!
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