
1

Praktijkdiploma Loonadministratie 
(PDL)

Module Sociale Zekerheid en 
Arbeidsrecht

Les 1

Bronnen van het recht H 1

• Gewoontes

• Wetten en wetboeken

• Jurisprudentie

• Internationale verdragen

2

Indeling van het recht H 1

• Publiekrecht en privaatrecht
• Dwingend recht en aanvullende (regelend) recht (afwijken 

mogelijk)
• Materieel recht en formeel recht

• www.rechtspraak.nl

3
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Plaats van het recht H 1

Bij welk rechtscollege moet een proces worden 
gevoerd?

• Absolute competentie
– bij welk soort gerecht wordt het proces gevoerd?

• Relatieve competentie
– in welke plaats wordt het proces gevoerd?

4

Rechtscolleges privaatrecht H 1

• Rechtbank
– incl. sector kanton

• Gerechtshof

• Hoge Raad

5

Kort geding H 1

(Ook wel: voorlopige voorziening)

• Kan bij rechtbank sector civiel, sector bestuur of 
kantonrechter

• Spoedeisend belang

• Uitspraak uitvoerbaar bij voorraad

6
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De rechterlijke macht H 1

• Zittende magistratuur
– rechters

• Staande magistratuur
– officieren van justitie

• Ondersteuning door griffiers 
(geen rechterlijke macht)

7

Competentie in arbeidsrecht H 2

• Relatieve competentie
– rechter in woonplaats van werknemer en rechter 

in plaats waar werkzaamheden gewoonlijk worden 
verricht

– werknemer woont in buitenland: 
EEX-verordening

• Absolute competentie
– rechtbank sector kanton

8

9

Een procedure H 2

• Dagvaardigingsprocedure

• Voorlopige voorziening

• Verzoekschriftprocedure
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Executie van uitspraak H 2

• Uitspraak ligt vast in grosse

• In gelijk gestelde partij heeft executoriale titel: 
nakoming kan worden afgedwongen

10

Beslag H 2

• Conservatoir beslag

• Executoriaal beslag

11

12

Kenmerken arbeidsovereenkomst H 3

• Verrichten van arbeid 
-persoonlijk
Stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst 
Gezagsverhouding

• Vergoeding (loon)
Fooien zijn geen loon; werkgever is niet verplicht 
deze te betalen
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Verwante overeenkomsten H 3

• Aanneming van werk

- geen gezagsverhouding

- beloning is afhankelijk van resultaat

• Overeenkomst van opdracht

- geen gezagsverhouding

14

Bijzondere arbeidsrelaties H 3

• Fulltimers en parttimers
• Oproepovereenkomst (3.5.6 en 3.9.3)
• Payrolling (2.3.13)
• Detacheringsovereenkomst
• Uitzendovereenkomst (2.3.11)
• Thuiswerkovereenkomst
• Overeenkomst bepaalde tijd (2.6)
• Stageovereenkomst

15

Rechtsvermoeden H 3

• Bestaan van de arbeidsovereenkomst: indien 
wekelijks 3 maanden minimaal gedurende 20 uur 
per maand is gewerkt

• Omvang van de arbeidsovereenkomstgemiddelde 
omvang van de arbeid per maand in de 3 
voorafgaande maanden
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Bijzondere aard werknemers H 3 

• Minderjarigen (2.3.3)

• Echtgenoten (2.3.7)

• Ouderen (2.3.6)

• Statutair directeur 

Sollicitatieprocedure H 3

• Vormvrij

• Geen onderscheid op grond van geslacht, ras, 
godsdienst of seksuele geaardheid

• Aanstellingskeuring: alleen als vervullen functie 
bijzondere eisen stelt

• Werknemer moet identificeren met geldig 
identiteitsbewijs

17

18

Van rechtswege onbepaalde tijd H 3

• Meer dan drie arbeidsovereenkomsten elkaar 
hebben opgevolgd met een tussenpoos van niet 
meer dan 6 maanden.

• Meer dan één arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd en een periode van 24 maanden 
hebben overschreden (incl. tussenpoos)

• Soms geeft CAO andere termijnen!
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Enkele afwijkingen ketenregel H 3

• CAO uitzendbranche 
• Bestuurder rechtspersoon mits schriftelijk 

overeengekomen
• Arbeidsovereenkomsten in verband met BBL-

leerlingen
• Ministeriele regeling
• Werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld max. 12 

uur per week werken
• BBL

19
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Totstandkoming H 4

• Vormvrij (2.2.2.)

• Stilzwijgend ook mogelijk (2.6.8)

• Loon in geld maar ook in natura (verbod alcohol en 
gezondheid schadelijke middelen, 3.2.2. en 3.2.4)  

• Minimumloon en minimumvakantiebijslag (3.3.2 ev)

• Besteding loon: geen gedwongen winkelnering

21

Loonbetaling H 4

• Gebruikelijk loon (3.2.6) 
• Op tijd betalen
• Wettig betaalmiddel (3.2.5)
• Verplichting loonspecificatie (3.3.7)
• Geen arbeid, geen loon (3.5 en 3.5.3)
• Verrekening: bv bij loonbeslag
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Minimumloon H 4

• Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
– minimumloon

– minimumjeugdloon

– vakantiebijslag: 8% (zie ook 3.6.2)

22

23

Aansprakelijkheid wg/wn H 4

• Op grond van goed werkgeverschap

• Op grond van zorgplicht

Geen aansprakelijkheid werkgever bij opzet en/of 

bewuste roekeloosheid werknemer. Hoge eisen 

volgens jurisprudentie wil hiervan sprake zijn

24

Algemene regel loondoorbetaling H 5

• Geen werk, geen loon (3.5)

• Uitzonderingen: (3.5.2)

- bij oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de 
werkgever moet komen

- bij arbeidsongeschiktheid

- bij vakantie 

- bij Calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof 



9

25

Loondoorbetaling H 5

• Loondoorbetalingsverplichting gedurende 2 jaar 
arbeidsongeschiktheid

• Na vier weken volledige arbeidsgeschiktheid begint 
een nieuwe periode van 2 jaar te lopen

• Minimaal 70% van het loon, tenzij 
arbeidsovereenkomst of cao anders bepalen

• Maximum: max. dagloon Sociale Verzekeringen 
tenzij arbeidsovereenkomst of cao anders bepalen

• Ook vakantiebijslag wordt opgebouwd

26

Arbeidsongeschiktheid bij zwangerschap H 5

• Voor rekening Ziektewet: vangnetfunctie.

• Zwangerschaps- en bevallingsverlof geeft recht op 
uitkering op Wazo

27

Arbeidsongeschiktheid H 5

• Vaststellen door de bedrijfsarts

• Werkgever en werknemer hebben recht 
deskundigenoordeel bij het UWV te vragen

• Deskundigenoordeel UWV ook mogelijk bij vraag 
of passend werk beschikbaar is dan wel of de 
werkgever voldoende re-integratie-inspanningen 
uitvoert

• Soms geen recht op loondoorbetaling
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Loonstop en opschorting loonbetaling H 5

• Loonstop: werknemer weigert de passende arbeid 
uit te voeren (3.13.19)

• Opschorting loon: werknemer houdt zich niet aan 
de regels van de re-integratie (weigeren 
inlichtingen te verstrekken, niet houden aan 
controlevoorschriften) (3.14.8)

Werkgever moet werknemer wel vooraf 
waarschuwen 

29

Loondoorbetaling bij vakantie H 5

• Wettelijk recht: minimaal 4 maal 
overeengekomen arbeidsduur per week  
wettelijke vakantiedagen

• De andere vakantiedagen zijn bovenwettelijk

• Afkopen alleen toegestaan bij bovenwettelijke 
vakantiedagen en bij einde dienstbetrekking

Verval vakantiedagen H 5 

• Verval wettelijke vakantiedagen zes maanden na 
31 december van het voorafgaande 
kalenderjaar. 

• Uitzondering 1 is als werknemer om medische 
redenen geen vakantiedagen kan opnemen.

• Uitzondering 2 als bij overeenkomst hiervan ten 
gunste van werknemer is afgeweken.

30
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Opbouw vakantiedagen H 5

• Over de dagen, dat loon is verdiend en tijdens 
periode van loondoorbetaling wegens 
arbeidsongeschiktheid

• Ook tijdens kort- en langdurend zorgverlof, 
zwangerschaps- en bevallingsverlof, verlof in 
verband met adoptie of pleegkind

• Bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie gelden 
deze dagen niet als zijnde opgenomen 
vakantiedagen

• Jeugdige werknemer bouwt ook tijdens onderricht 
vakantiedagen op

32

Opnemen vakantie H 5

• Hoofdregel: werkgever moet werknemer in de 
gelegenheid stellen vakantiedagen op te nemen. 

• Minimaal twee weken of 2 maal een week

• Werknemer moet wensen kenbaar maken, tenzij 
arbeidsovereenkomst of cao. Geen bezwaar van 
werkgever binnen twee weken na verzoek: de vakantie 
ligt vast. 

• Gewichtige reden werkgever vakantieregeling te 
wijzigen. 

33

Speciale regels H 6

• Boetebeding 

• Concurrentiebeding (2.3.3. en 5.1)

• Relatiebeding

• Aftroggelbeding

• Geheimhoudingsbeding

• Proeftijdbeding (hierna) (4.5)
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Proeftijdbeding H 6 

• Schriftelijk in de arbeidsovereenkomst. Verwijzing 
in arbeidsovereenkomst naar cao toegestaan.

• Niet toegestaan bij arbeidsovereenkomst van 6 
maanden of korter

• Duur: 
- max. 1 maand bij dienstverband < 2 jaar. 
Afwijking bij cao mogelijk (vb Fashion en Sport 
INretail)

- max. 2 maanden bij dienstverband > 2 jaar of 
onbepaalde tijd. 

Gesloten stelsel ontslagrecht H 7

Arbeidsovereenkomst eindigt door:
• Einde van overeengekomen periode (alleen 

arbeidsovereenkomst bep. tijd)
• Beëindiging met wederzijds goedvinden
• Opzegging door werknemer
• Opzegging door werkgever
• Ontbinding door de rechter
• Dood werknemer

35

Einde van overeengekomen periode H 7

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

• einde van rechtswege: tijd verstreken die bij 
overeenkomst/wet is aangegeven

• geen tijdslimiet

• schriftelijk berichten

• tussentijds opzeggen alleen mits overeengekomen

• kantonrechter kan ontbinden

36
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Tussentijdse opzegging bepaalde tijd 
overeenkomsten H 7

• Alleen als schriftelijk overeengekomen

• Werkgever moet ontslagvergunning UWV 4.3)  
hebben of ontbinding door de kantonrechter

• Ontbinding door kantonrechter op verzoek 
werknemer bij ernstig verwijtbaar handelen 
werkgever: billijke vergoeding

• Ontbinding op verzoek werkgever (4.6.2)

37

Opzegging door werknemer H 7

• Aan einde van maand tenzij anders aangegeven in 
cao of door gebruik

• Opzegtermijn in acht nemen: wettelijk 
1 maand voor werknemer

38

Overlijden H 7

• Overlijden werkgever: arbeidsovereenkomst 
blijft in stand

• Overlijden werknemer:
arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege
– uitkering aan nagelaten betrekkingen

39
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Einde arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd H 7

• Beëindiging met wederzijds goedvinden

• Opzegging door werknemer 

• Einde door overlijden wn (4.9.1) of wg (4.9.3)

• Opzegging door wg (volgende hfd)

• Ontbinding door kantonrechter (volgende hfd)

40

Ontslagvergunning UWV H 8

• Opzegging door de werkgever met 
ontslagvergunning UWV:

a. bij bedrijfseconomische redenen of 
beëindiging bedrijfsactiviteiten

b. bij langdurige arbeidsongeschiktheid

• Opzegtermijnen 

• Verkorting opzegtermijn met duur procedure

41

42

Noodzaak ontslagvergunning UWV H 8

Uitzonderingen (4.7.1.1)
• werknemer die geestelijk ambt bekleedt
• werknemer die doorgaans op minder dan 4 

dagen per week huishoudelijke diensten in 
huishouding natuurlijk persoon verrichten

• werknemer tijdens proeftijd
• bestuurder nv of bv
• werknemer die AOW-leeftijd bereikt
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Procedure ontslagvergunning bij UWV H 8

• Werkgever stuurt aanvraag naar UWV

• UWV toetst aanvraag

• Werknemer kan verweer indienen

• Werknemer wordt evt. gehoord

• UWV neemt besluit, evt. na horen van 
Ontslagadviescommissie

https://ontslag.nl/ontslagprocedure-bij-uwv-werkbedrijf/hoe-
verloopt-een-ontslagprocedure-via-het-uwv-werkbedrijf/

43

Ontbinding arbeidsovereenkomst door de 
kantonrechter H 8

• Gronden werkgever (4.6.2. c en verder)

• Gronden werknemer 

• Ernstig verwijtbaar handelen

a. werknemer 

b. werkgever (billijke vergoeding)

44

45

Faillissement, surseance en Wsnp H 8

• Bij faillissement: geen ontslagvergunning nodig.

• Maximale opzegtermijn door curator: 6 weken

• WMCO is niet van toepassing
• Bij surseance vanbetaling gelden normale regels => 

opzegtermijn en ontslagvergunning

• WSNP => geen ontslagvergunning nodig
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Ontslag op staande voet H 9 

• Dringende redenen

• Onverwijld opzeggen

• Dringende reden gelijktijdig meedelen

Opzeggen op staande voet kan zowel door 

werkgever als door werknemer

Transitievergoeding H 9

• Recht op vergoeding: iedere ontslagen werknemer die 
24 mnd of langer in dienst

• Over eerste tien jaar 1/6 van het vastgestelde loon per 
maand voor iedere 6 maanden duur 
arbeidsovereenkomst

• Over de volgende jaren ¼ van het vastgestelde loon per 
maand voor iedere 6 maanden duur 
arbeidsovereenkomst

47

Transitievergoeding H 9

• Maximumvergoeding € 79.000,-- of een jaarloon.
• Werkgever mag in mindering brengen: 
• a. kosten maatregelen bij einde arbeidsovereenkomst ter 

voorkoming werkloosheid of bekorten periode 
werkloosheid (bijv. outplacement)

• b. scholingskosten gericht op bredere inzetbaarheid 
werknemer (schriftelijk vooraf overeenkomen)

• Soms geen vergoeding verschuldigd
• Tijdelijke regeling oudere werknemers

48
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Bijzondere opzegverboden H 10

• Opzegging is vernietigbaar 

• Werknemer kan bij kantonrechter verzoekschrift 
indienen voor vernietiging of billijke vergoeding

• Verzoekschrift binnen 2 maanden indienen

• Als vernietiging; verplichtingen blijven bestaan

49

Bijzondere opzegverboden; soorten H 10

• tijdens ziekte

• bij zwangerschap en bevallingsverlof

• wegens verzoek om WAZO-verlof

• voor bepaalde functies
– OR/voorbereidingscommissie

– deskundige w.n.

– lid pensoenfonds

50

Bijzonder opzegverbod niet van toepassing H 10

• Opzegging tijdens de proeftijd

• Opzegging op grond van dringende redenen

• Opzegging door curator bij faillissement

• Opzegging wegens bereiken pensioenleeftijd

51
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Wat is een cao? H 11

• Een overeenkomst waarbij voornamelijk of 
uitsluitend de arbeidsvoorwaarden worden 
geregeld tussen werkgever of 
werkgeversorganisaties en werknemersorganisatie.

Soorten CAO’s:
Ondernemings-cao of bedrijfstak cao

• Minimum cao

• Standaard cao

52

Zwangerschapsverlof (3.8.2.) H 12

• Vanaf 6 weken voor vermoedelijke 
bevallingsdatum (bij > 1 kind: 10 weken)

• Ingang uiterlijk 4 weken ervoor (bij > 1 kind: 8 
weken)

• Bij latere bevalling, verlof duurt langer

• Bij eerdere bevalling, bevallingsverlof verlengd

• 100% dagloon, max: maximumdagloon

53

Kraamverlof en adoptieverlof H 12

• 2 dagen in de vier weken volgend op de bevalling

• Dag bevalling = calamiteitenverlof

• Per 2015 drie dgn ouderschapsverlof, later 
verrekenen

• Adoptieverlof: 4 weken voorafgaande aan de 
feitelijke datum van adoptie

54
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Calamiteitenverlof H 12

• Kortdurend verlof bij calamiteiten met behoud van 
loon

• Recht ontstaat 
a. bij zeer persoonlijke omstandigheden (bevalling 

echtgenote, geregistreerde partner of 
samenwonende partner) overlijden en de uitvaart 
van een van de huisgenoten of een bloed- of 
aanverwant in de rechte lijn en in de tweede graag 
in de zijlijn.

b. Uitoefening van door de overheid opgelegde 
verplichting

c. Uitoefening van het actief kiesrecht

55

Kortdurend zorgverlof H 12

• Maximaal 10 dagen per jaar met behoud van loon

• Noodzakelijke verzorging in verband met ziekte 
van in de wet genoemde personen

• Recht op behoud van 70% van het loon. Let op 
cao kan een hoger percentage noemen

• Per juli 2015 ook 2e graad en anderen in sociale 
omgeving

56

Langdurend zorgverlof H 12 

• Bij verzorging van langdurige ziekte of gebrek van 
een van de naasten. Ook bij hulpbehoevendheid 
of ziekte mogelijk.

• Geen behoud van loon

• Maximaal 6 maal de wekelijkse arbeidsduur per 
periode van 12 maanden

• Per juli 2015 ook 2e graad en anderen in sociale 
omgeving

57
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Ouderschapsverlof H 12 

• Voor ieder kind in de leeftijd tot 8 jaar
• Maximaal 26 maal de arbeidsduur per week in een 

periode van 12 maanden
• Werkgever mag een soepelere regeling toestaan
• Geen behoud van loon en niet compenseren met 

vakantiedagen
• Opzegverbod
• Minimaal jaar in loondienst vervallen per 2015
• Overdracht naar nw werkgever over niet genoten 

ouderschapsverlof, per 2015

58

Loopbaanonderbreking H 12

(Sabbatical)

• Recht om loopbaan tijdelijk te onderbreken zonder 
dat arbeidsovereenkomt eindigt

• Werkgever niet verplicht verzoek te honoreren

59

Politiek verlof H 12

• Als werknemer lid wil zijn van bepaalde 
vertegenwoordigende organen:
– bijv. gemeenteraad, PS of waterschap

– niet: Tweede kamer en bepaalde functies bij 
publiekrechtelijke organisaties 

• Geen loon

60
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Arbeidstijdenwet H 13

• Regelt arbeids- en rusttijden

• Arbeidstijdenbesluit naast de Arbeidstijdenwet

• Wet regelt arbeidstijden en rustpauzes

• Aparte regeling voor minderjarigen

• Consignatiedienst (o.a. brandweer en 
gezondheidszorg)

• Nachtdienst en zondagsarbeid

61

Arbeidsomstandighedenwet H 13

• Inrichting arbeidsplaatsen

• Beperken van monotone en tempogeboden arbeid

• Maatregelen bij calamiteiten bijv. ongevallen

• Maatregelen eerste hulp

• Beperking psychosociale arbeidsbelasting

62

Wet flexibel werken H 13

• Recht van de werknemer zowel bij vermindering 
van het aantal uren als bij wens tot mèèruren

• Inwilligen tenzij zwaarwegend bedrijfs- of 
dienstbelangen zich hiertegen verzet

• Rechtspraak: zonder gedegen onderbouwing 
wordt de werkgever in het ongelijk gesteld

63
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Huiswerk

• Bestuderen behandelde stof
• Lezen, rest van het boek
Maken:

-Examen AR 2, blz 116
-Examen AR 5, blz 120
-Examen AR 7, blz 122
-Examen AR 12, blz 129
-Examen AR 13, blz 130
-Examen AR 18, blz 136
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