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Praktijkdiploma Loonheffingen (PDL)

Module Sociale Zekerheid en 
Arbeidsrecht

Les 2

Dagindeling

-Herhalen a.d.h.v. vragen

-Behandelen rest vd theorie

-Huiswerk bespreken

-Opgaven maken
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Wetgeving H 14

• Algemene wet gelijke behandeling (1.3)

• Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
(1.3.6)

• Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de 
arbeid

• Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte
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Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) H 14

• Geen onderscheid op grond van:
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geslacht godsdienst of levensovertuiging 

leeftijd politieke gezindheid 

arbeidsduur hetero- of homoseksuele gerichtheid 

aard van de dienstbetrekking burgerlijke staat; 

ras/nationaliteit lidmaatschap werkgevers- of 
werknemersorganisatie of politieke partij

Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij 
arbeid H 14

• Verbiedt direct of indirect onderscheid tussen 
mannen en vrouwen

• Bijvoorbeeld bij:
– recht op loon voor gelijke arbeid

– recht op een pensioenvoorziening

– aannemen en benoemen van medewerkers

– het volgen van een beroepsopleiding
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Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij 
de arbeid H 14

• Verbiedt direct of indirect onderscheid op grond van 
de leeftijd in arbeidssituaties

• Verbiedt ook intimidatie

• Geen leeftijdsgrenzen in advertenties

• Alleen discriminatie geoorloofd als objectieve grond 
aanwezig
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Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte H 14

• Verbiedt direct of indirect onderscheid op grond van 
handicap of chronische ziekte

• Alleen onderscheid geoorloofd als nodig:
– ter bescherming gezondheid/veiligheid

– voor voorzieningen van personen met handicap of 
chronisch ziekte

– bij geven bevoorrechte positie aan chronisch zieken 
of gehandicapten om nadeel op te heffen
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College voor rechten van de mens H 14

• Ziet toe op de naleving van de wettelijke bepalingen 
inzake gelijke behandeling

• Kan besluiten tot onderzoek

• Geeft dan oordeel: niet bindend, maar in praktijk wel 
gezaghebbend
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Definitie onderneming H 15

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 H 15

• OR verplicht instellen
– bij onderneming  50 werkzame personen

– op grond van CAO

• OR vrijwillig instellen
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Personeelsvertegenwoordiging H 15

• 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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Personeelsvergadering H 15

• 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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Centrale ondernemingsraad en 
groepsondernemingsraad H 15

• 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 H 15

• 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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Pijlers pensioenstelsel H 16

• Pijler 1: Basispensioen
– AOW, Anw, WIA

• Pijler 2: Collectief aanvullend pensioen
– uitkeringsovereenkomst

– premieovereenkomst

– kapitaalovereenkomst

• Pijler 3: Individueel pensioen
– banksparen, lijfrente, kapitaalverzekering
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Pensioenwetgeving H 16

• Wetten:
– Pensioenwet
– Wet verplichte deelneming in een 

bedrijfstakpensioenfonds
– Wet verplichte beroepspensioenregeling

• Soorten pensioenfondsen:
– Bedrijfstakpensioenfonds
– Ondernemingspensioenfonds
– Beroepspensioenfonds
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Pensioenovereenkomsten H 16

• Uitkeringsovereenkomst

• Beschikbare premie-overeenkomst

• Kapitaalovereenkomst

• Opbouw van pensioen:
– eindloonregeling

– middelloonregeling

– beschikbare premieregeling
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De sociale zekerheid H 17

• Volksverzekeringen:

AOW - Anw - AKW - WLZ

• Werknemersverzekeringen:

WW - ZW - WAO - WIA

• Voorzieningen:

Participatiewet - IOAW - IOAZ - Wsw – TW en 
inkomensafhankelijke regelingen
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Volksverzekeringen H 17 

• Alle (legale) ingezetenen (KG 2.1.2)

• 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 H 17

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

• Vanaf die leeftijd meestal wel uitkeringsgerechtigd)
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De werknemersverzekeringen h 17

• 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
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Niet verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen H 17

• Werknemers die AOW-gerechtigd zijn

• Huispersoneel op maximaal 3 dagen in een 
privéhuishouding

• Dga’s (directeuren-grootaandeelhouders)
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Premie wn-verzekeringen H 17

• Voor rekening inhoudingsplichtige:

– WW-Awf

– WW-sectorfonds (gedifferentieerd)

– Basispremie WAO-WIA (inclusief bijdrage voor 
kinderopvang)

– Gedifferentieerde premie Whk, bestaande uit:
• premiedeel WGA

• premiedeel ZW-flex)

• Werkgever mág een deel van de premie WGA-
vast en WGA-flex inhouden op het nettoloon

2323

Sociale voorzieningen H 17

• Participatiewet (KG 3.6)

• IOAZ (KG 3.5)

• IOAW (KG 3.4)

• Toeslagenwet (KG 3.2)

• Inkomensafhankelijke regelingen
-Zorgtoeslag
-Huurtoeslag
-Kinderopvangtoeslag
-Kindgebonden budget

24



9

Inkomensafhankelijke bijdrage voor Zvw H 17

• – Meestal werkgeversheffing

• – Soms werknemersbijdrage:

– opting in

– dga

– pensioenuitkering

• Ook Zvw-bijdrage voor werknemers onder de 18 jaar
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Gemoedsbezwaren H 17 

• Ontheffing verzekeringsplicht vragen bij de SVB

• Werkgever kan gemoedsbezwaard zijn, 
werknemer of beiden

• Meestal premievervangende loonbelasting 
afdragen
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Premieheffing H 18

• Volksverzekeringen behalve AKW: 
werknemerslast (samen met de loonbelasting)

• Werknemersverzekeringen: werkgeverslast
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Algemene Ouderdomswet H 18

• Verplicht verzekerden

• Vrijwillig verzekerden

• Inkoop ontbrekende jaren (KG 2.1.4.)

• AOW-uitkering vanaf 66 jaar (2018) (KG 2.1.1.)

• Overbruggingsuitkering (KG 2.1.1.1.)
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Hoogte AOW-uitkering in relatie netto-
minimumloon H 18

• 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 H 18

• Korting 2% per niet verzekerd jaar in de 50 jaar vóór 
de AOW=leeftijd (KG 2.1.7.)

• Inhoudingen op AOW: loonbelasting, Wlz, Anw, Zvw
• Geen AOW-premie en premie 

werknemersverzekeringen meer
• Overlijdensuitkering 1 maand (KG 2.1.9)
• Overbruggingsuitkering
• Inkomensondersteuning AOW (KG 2.1.6.5.)
• Detentie geen pensioen
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Tweewoningenregel H 18

• 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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Recht op Anw H 18 

• 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 H 18
• Nabestaandenuitkering: 70% van netto minimumloon
• Idem met kind onder 18 jaar en eventueel kindgebonden

budget !
• Wezenuitkering:
• Invoering Kostendelersnorm ANW (KG 2.2.6)

– 0-9 jaar
– 10-15 jaar
– 16-20 jaar (aanvullende voorwaarden), zie 2.2.10 

(kleine gids)
• Invoering Kostendelersnorm ANW
• Andere inkomsten verlagen uitkering
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Bijzonderheden Anw H 18

• Kostendelersnorm Anw (2.2.6.1)

• Anw en andere inkomsten (2.2.6.2.)

• Einde Anw-recht (2.2.7)

• Samenwonen en Anw (2.2.8.)

• Aanvullende regels voor wezenuitkering 16-20 jarige 
(2.2.10)
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Algemene Kinderbijslagwet H 18

• 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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De Zvw H 19

• 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 H 19 

• 104 weken ten minste 70% loon (maar hoogstens van 
het maximum premieloon)

• Eerste 52 weken minimumloon
• CAO of arbeidsovereenkomst biedt vaak aanvullende 

regels
• Bijzonderheden bij berekening 104 weken wachttijd
• Soms geen recht
• Re-integratieplicht werkgever
• Overlijden
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De Ziektewet H 19

• Voor ‘vangnetgevallen’:
1. Fictieve dienstbetrekking

2. Nawerking

3. Einde contract bepaalde tijd tijdens ziekte

4. Voor WW’er na 13 weken

5. No-riskpolis

6. Arbeidsongeschikt door orgaandonatie

7. Ziek wegens zwangerschap/bevalling
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Eigenrisicodrager ZW H 19

• 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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Bijzonderheden ZW-uitkering H 19

• Soms 2 wachtdagen
• Hoogte 70% van het dagloon (hoogstens 70% maximum 

dagloon)
• Soms 100% van het dagloon
• Inkomsten uit arbeid worden gekort
• Bij overlijden krijgen nabestaanden een maand uitkering (vrij 

van heffingen)
• Duur maximaal 104 weken 
• Na een jaar ZW
• Rechten en verplichtingen (oa 1.4.16)
• Vrijwillige verzekering (KG 1.4.2.)
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De Wlz H 20

• 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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Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen H 20

• Indien na wachttijd voor 35% of meer 
arbeidsongeschikt

• Twee regelingen:

– IVA -> indien volledig (80% of meer) en 
duurzaam arbeidsongeschikt (KG 1.5.4.4.)

– WGA -> indien niet duurzaam arbeids-
ongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
(tussen 35% en 80%) (KG 1.5.4.5.)
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Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
(WGA) H 20

• Drie soorten uitkeringen (KG 1.5.6.2 en 1.5.7):
– WGA-loongerelateerde uitkering

• Duur hangt af van arbeidsverleden 
• 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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Overige zaken H 20

• WIA kent ook een overlijdensuitkering (KG 1.5.14)

• Vrijwillig verzekeren (KG 1.5.2)

• 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 (KG 1.8)
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Dagloon wn-verzekeringen H 20

• Dit is het verdiende loon in het refertejaar

• Let op verschillen ZW/WW en WAO/WIA

• Het refertejaar is het jaar voor de eerste ziektedag, 
maar eindigt in het voorlaatste 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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Verzekeringsplicht WW H 21 
• Verplichte verzekering

• Verzekerd onder voorwaarden

• Verzekerd na einde dienstbetrekking

• Niet verzekerd

• Vrijwillige verzekering (KG 3.1.4) 
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Recht op WW H 21

• Drie voorwaarden:
– Verzekerd zijn
– Werkloos zijn

• Ten minste 5 / de helft van het aantal uren
• Geen recht op loondoorbetaling
• Beschikbaar voor arbeid

– Voldoen aan de referte-eisen
• (26-uit-36) wekeneis: 3 maanden uitkering
• (4-uit-5) jareneis: zoveel maanden uitkering als het 

arbeidsverleden jaren telt
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Het arbeidsverleden H 21

• Dit is de som van:
– Het fictief arbeidsverleden:

• Vanaf het jaar waarin de werknemer 18 jaar werd tot 
en met het jaar 1997

– Het werkelijk arbeidsverleden:
• Vanaf het jaar 1998 t/m kalenderjaar voorafgaand 

werkloos
• Uitkeringshoogte:

– 2 maanden 75 %, dan 70% van het dagloon
– Vakantiebijslag wordt gereserveerd

• Verzorgings- en mantelzorgforfait 
• Kortere ww-uitkering
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Bijzonderheden WW H 21

• Bij ziekte eerst 13 weken WW, daarna pas een ZW-
uitkering 3.1.13)

• Bij overlijden een maand heffingsvrij (KG 3.1.14)
• Vrijstelling sollicitatieplicht voor startende zelfstandige 

(29% minder WW gedurende 6 maanden) /scholing 
(noodzakelijk) of proefplaatsing (KG 3.1.20.3)

• Uitsluitingsgronden WW in bepaalde situaties (KG 
3.1.7)

• Beëindiging en herleving WW (KG 3.1.11)
• Veranderingen WW (KG 3.1.2)
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Speciale WW-vormen H 21

• 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 H 21

• 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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Verlagen van werkgeverslasten H 22

• Afdrachtverminderingen (module loonheffingen)

• Loonkostenvoordeel (module loonheffingen)

• Lage-inkomensvoordeel (module loonheffingen)

• Jeugd lage-inkomensvoordeel (module loonheffingen)

• Vergoeding voorzieningen 

• Subsidieregeling praktijkleren
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Vergoeding voorzieningen H 22

• Aanpassing werkplek
• Loondispensatie
• No-riskpolis
• Geen hogere premie Whk
• Proefplaatsing
• Loonkostensubsidie Participatiewet
• Lage-inkomensvoordeel
• Compensatie verhoging minimumjeugdloon
• Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 

twee jaar ziekte.
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Subsidieregeling praktijkleren H 22

• 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 H 22

• Extra heffingskortingen:
– Ouderenkorting
– Jonggehandicaptenkorting

• WSW-plaatsing
• Individuele werkvoorzieningen
• Scholing
• Proefplaatsing
• Participatieplaats
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Individuele voorzieningen H 22

• Loonsuppletie
• Individuele re-integratieovereenkomst
• Persoonsgebonden re-integratiebudget
• Werkvoorzieningen en -vergoedingen
• Jobcoach
• Kinderopvang
• Vervoersvergoedingen
• Aanpassingen aan de auto
• Starterskrediet
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Inkomensafhankelijke regelingen H 22

• Huurtoeslag:
– drie grenzen: huurgrens, inkomensgrens, vermogensgrens

• Zorgtoeslag:
– toetsingsinkomen, inkomen

• Kinderopvangtoeslag
– stimuleren deelname aan arbeidsproces

• Kindgebonden budget:
– eindigt in maand nadat jongste kind 18 wordt

• Let op het verschil met de Toeslagenwet!
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Einde

• Einde PDL Arbeidsrecht en Sociale zekerheid 
niveau 4
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