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Sociale zekerheid
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Sociale zekerheid 1

Inleiding
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Sociale zekerheid

• Waaruit bestaat de sociale zekerheid en waar
dient deze regeling voor?

4

Sociale zekerheid
Sociale verzekeringen: (SVB, UWV en Zorgverzekeraar)

- de volksverzekeringen => Volksverzekeringen gelden voor alle inwoners van
Nederland. De volksverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke 
premies en belastingen.
a. Algemene Ouderdomswet, 
b. Algemene Nabestaandenwet, 
c. Algemene Kinderbijslagwet en
d. Wet Langdurige Zorg

- de werknemersverzekeringen => Werknemersverzekeringen gelden voor alle 
werknemers in loondienst die in Nederland werken en deelname is verplicht
a. Werkloosheidswet, 
b. Ziektewet,
c. Wet op de Arbeidsongeschiktheid en
d. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
e. De WAZO de Wet Arbeid en Zorg

- De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het Nederlandse 
zorgstelsel.
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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

6
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Sociaal minimum (bedragen 1-1-2019)
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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
8

Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheids-
verzekering voor Jonggehandicapten)

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.

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 op 
grond van UWV, maar recht op een uitkering op 
grond van de Participatiewet 9
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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 de
aanvraag door naar de gemeente 10

Wet maatschappelijke ondersteuning

• Doel: Gemeenten moeten ervoor zorgen dat
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis
via de Wet maatschappelijke ondersteuning

• Ondersteuning thuis vanuit de Wmo
(begeleiding voor 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

• Keuze om ondersteuning in te huren: 
Persoonsgebonden budget (de SVB zorgt voor 
de uitbetaling van dit budget) 11

Wet maatschappelijke ondersteuning
kg 1.11

• Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij
bieden een eigen bijdrage vragen.

• De gemeente kan een eigen bijdrage vragen in
verband met de ondersteuning. Dit is afhankelijk van
de omstandigheden => bijv.

• Hulp of zorg thuis?
Zorg in een instelling (intramuraal)
Persoonsgebonden budget

• De normbedragen staan vermeld op de site van het
CAK

12
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Sociale verzekeringen, sociale 
voorzieningen en regelingen

-Inkomensafhankelijke regelingen
(Belastingdienst)

* huurtoeslag 
* kinderopvangtoeslag
* zorgtoeslag en 
* kindgebonden budget

zie 2.4 kg

13

Zorgtoeslag
• Uitbetaling via de Belastingdienst
• Voorwaarden:

Om zorgtoeslag te krijgen moeten de partner(s) (eventuele 
toeslagpartner) aan de volgende voorwaarden voldoen:
–18 jaar of ouder.
– een Nederlandse zorgverzekering hebben.
– het inkomen mag niet hoger zijn dan € 28.720 per jaar. Met 
toeslagpartner, mag het inkomen samen niet hoger zijn dan €
35.996 per jaar.
–de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige 
verblijfsvergunning. 
– het (gezamenlijke) vermogen, zoals spaargeld of 
beleggingen, is niet te hoog. (113.415 of met partner 143.415)
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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

15
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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?

16

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…

17

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

18
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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)

19

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) 20

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

21
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Betreffende uitvoeringsinstanties

UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de Toeslagenwet, Wet Wajong, 
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

22
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Betreffende uitvoeringsinstanties

SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
AKW, de Anw, de AOW en de aanvullende 
inkomensvoorziening ouderen op grond van de 
Participatiewet en de WMO (hulp in geld) (Hulp in 
natura loopt via het gemeenteloket)

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

24
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Nederlands zorgstelsel

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet 
langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
en de Jeugdwet vormen samen de basis van het 
Nederlandse zorgstelsel.

Waaruit bestaat de inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet?

25

Jeugdwet

Op grond van de Jeugdwet: 
worden gemeenten verantwoordelijk voor alle
jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan 
jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoed-
problemen, psychische problemen en 
stoornissen. Ook worden gemeenten 
verantwoordelijk voor 
de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen 
en jeugdreclassering, en de advisering en 
verwerking van meldingen inzake huiselijk
geweld en kindermishandeling.

26

Betreffende uitvoeringsinstanties

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de IOAW, IOAZ, uitkeringen op grond 
van de Participatiewet en WMO/Jeugdwet

27
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Betreffende uitvoeringsinstanties

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

28

Sociale verzekeringen 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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Geen verzekeringsplicht

=> … de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd 
heeft bereikt (66 jaar), daarna elk jaar + 4 jaar tot 
2021 naar 67 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

30
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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

31

Gemoedsbezwaarden

32

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

33
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GemoedsbezwaardenSVB 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)

34

Uitkeringsdagloon

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?

35

Uitwerking

• Het dagloon van Job bedraagt € 200

• Via de Polisadministratie

• € 60.000 => € 54.614,00 / 261 = € 209,26 (2018.1)

• Ga naar hoofdstuk 9 van de kleine gids.

• Hoeveel bedraagt het maximum premieloon per
dag?

36
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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

37

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)

38

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

39
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Premie volksverzekeringen = 
uitvoering SVB en Zorgverzekeraar

loonbelasting uitvoering en inning 
Belastingdienst

Werknemersverzekeringen = WW + WAO/WIA + 
Zw uitvoering UWV

Zorgverzekeringswet = nominale premie en de 
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw uitvoering 
Zorgverzekeraar

40

Vrijwillig verzekeren 
werknemersverzekeringen

• De startende ondernemer kan zich vrijwillig laten 
verzekeren bij UWV voor de ZW en de WIA, 
voorwaarde dat hij vóór de start reeds  1 jaar verplicht
verzekerd was. Binnen 13 weken aanmelden

• Directeur-grootaandeelhouder kan zich vrijwillig 
laten verzekeren bij UWV voor ZW en de WIA. 
Binnen 13 weken.

• Huishoudelijke hulp kan zich vrijwillig laten 
verzekeren voor alle werknemersverzekeringen en 
op ieder moment. 

• Indien de werknemer zijn dienstverband tijdelijk
stopzet: ZW en de WIA binnen 13 weken

41

De volksverzekeringen AOW kg. 
H2.1

Kring van verzekerden:

‐rechtmatig ingezetene zijn: iedereen 
die in  Nederland ingeschreven staat in de 
Basisregistratie personen (BRP) 

‐Niet‐ingezetenen die in Nederland 
arbeid in

dienstbetrekking genieten

Verzekerd zijn de inwoners vanaf  hun 16e

levensjaar. 
42
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Algemene ouderdomswet (AOW)
De AOW verzekert de financiële gevolgen van ouderdom

• Opbouw 2% per jaar in 50 jaar naar 100% (van 16 jaar tot 66 jaar)
• Indien niet verzekerd (verblijf buitenland) korting van 2% per 

volledig jaar
• Hoogte: ongehuwden 70% v.h. nettominimumloon per 

maand

alleenstaanden met kind < 18 jaar 70% v.h. 
nettominimumloon per maand en eventueel 

recht
op een kindgebonden budget

gehuwden hebben per partner recht op een 
ouderdomspensioen van 50% van het wettelijk 
minimumloon (beiden hebben de AOW‐gerechtigde 
leeftijd!)

43

Algemene ouderdomswet 
(overgangsregeling)

• De gehuwde, die vóór 1‐4‐2015 al recht had op
een AOW‐uitkering, kan voor zijn jongere niet‐
AOW‐gerechtigde partner de partnertoeslag
ontvangen

• De partnertoeslag is maximaal 50% van het
netto minimumloon en is inkomensafhankelijk
(partner)

• Vrijgesteld is 15% van het brutominimumloon + 
1/3 x (bruto maandinkomen ‐/‐ 15% x 
brutominimumloon)

• Bruto maandloon ‐/‐ vrijstelling = korting

44

Voorbeeld berekening
Charles heeft recht op een AOW‐uitkering (vóór 2015), 
zijn vrouw Nele is 58 jaar en verdient op 3 dagen per 
week € 360 per maand. Het bruto minimumloon bedraagt 
€ 1.594,20 (hoofdstuk 9 2018.2). De korting op de 
partnertoeslag wordt als volgt berekend:

• Bruto inkomen uit arbeid €
360,00
15% x 1.594,20 € 239,13
1/3 x (360 – 239,13) € 40,29
vrijgesteld inkomen  €
279,42

• De korting bedraagt: €
80,58

45



16

De partnertoeslag

• De toeslag (50%) vervalt volledig, indien er 
een inkomen is van € 1.423,85 (2018.2) 

• De toeslag vervalt bij een uitkering of 
pensioen van de partner van meer dan €
789,81 bruto per maand

• De volgende uitkeringen worden geheel
verminderd op de toeslag: WW, WAO/WIA

• Inkomsten uit vermogen komen niet in 
mindering op de toeslag

46

Tweewoningenregel

Ouderen met een AOW‐uitkering die 
samenleven, maar elk afzonderlijk een eigen 
woning of een huurwoning hebben, worden 
beschouwd als niet‐samenwonenden en 
ontvangen 70% x netto WML.

47

Voorbeeld korting AOW

Jan‐Willem is 66 jaar en komt in aanmerking 
voor een AOW‐uitkering. Jan Willem was in 
het verleden 2 perioden niet verzekerd 
geweest: 
verblijf buitenland 1 jaar en 7 maanden en 
een verblijf in buitenland van 2 jaar en 8 
maanden.

Hoeveel bedraagt de korting op de AOW‐
uitkering van Jan‐Willem?

48
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Uitwerking

3 jaren en 15 maanden =

4 jaren en 3 maanden, dus

4 volle jaren: 4 x 2% = 8%

49

Algemene nabestaandenwet kg 2.2

Verzekering t.b.v. de financiële gevolgen van het 
overlijden van een naaste (risicoverzekering)

2 soorten uitkeringen:
nabestaandenuitkering, voorwaarden:
‐de overleden partner was verzekerd en de 
overblijvende partner heeft 
a. een ongehuwd kind < 18 jaar dat tot het 
huishouden behoort of
b. de overblijvende partner is zwanger of
c. ten minste 45% arbeidsongeschikt en minimaal 3
maanden zal duren (kg 2.2.4)

50

Hoogte Anw-uitkering
• Hoogte: max 70% v.h. netto WML.

(inkomensafhankelijk)
Inkomsten uit arbeid betekent korting op uitkering

• Per 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm:
de Anw‐uitkering voor personen die een woning en
gezamenlijk een huishouding delen met (een)
andere persoon van 21 jaar of ouder, niet de
studerende kinderen, bedraagt de uitkering tot 
maximaal 50% van het WML in 2019

• In 2018 bedraagt de uitkering 55% x netto 
minimumloon.

51
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Wie zijn kostendelers?
• Iedereen kan kostendeler zijn, dus ook het

kind, vader of moeder.

• Het maakt niet uit of deze persoon ook
echt meebetaalt aan de kosten in het 
huishouden.

• Alleen het inkomen van de 
uitkeringsgerechtigde telt mee voor de 
berekening van uw Anw‐uitkering. Er wordt
niet gekeken naar het inkomen van de
kostendeler(s)

52

Algemene Nabestaanden Wet

• Als er sprake is van uitkering + inkomen uit
verrichte arbeid, wordt een deel van dát 
inkomen vrijgesteld:
1. 50% van het brutominimumloon én
2. 1/3e deel van het inkomen dat hoger is 
dan 50% van het brutominimumloon

• Inkomsten uit arbeid  ‐/‐ vrijstelling =
korting op uitkering

53

Voorbeeld
Eric heeft recht op een nabestaandenuitkering. 
Eric heeft de zorg over zijn 2 kinderen en verdient 
per maand, met zijn arbeid op 4 dagen per week, 
bruto 
€ 1.900.

• Het brutominimumloon (2087.2) bedraagt 
€ 1.594,20.

Hoeveel van het inkomen van Eric is 
vrijgesteld en hoeveel bedraagt de korting op 
zijn nabestaandenuitkering?

54
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Uitwerking (zie kg 2.2.6.2)
Bruto inkomen:

€ 1.900,00
Vrijgesteld van dat inkomen is:
50% x € 1.594,20 € 797,10
én ⅓ x (1.900 – 797,10) € 367,63

Totaal vrijgesteld
€ 1.164,73

De totale korting op de uitkering bedraagt:
€ 1.900,‐ ‐/‐ € 1.155,13 =  €
735,27

• Bij een inkomen van € 2.577,20 of meer geen recht op uitkering

• Inkomsten i.v.m. uitkering WW, WAO/WIA komen volledig in
mindering op de Anw‐uitkering

• Eigen vermogen wordt niet in mindering gebracht
55

De Algemene nabestaandenwet

De (volle)wezenuitkering (kg 2.2.10)
‐Beide ouders zijn overleden (volle wezen)
‐Recht op een uitkering hebben tot de maand 
waarin ze 16 jaar worden
‐De uitkering is niet inkomensafhankelijk

Verlenging van de duur van de uitkering:
tot 18 jaar bij arbeidsongeschiktheid (45% of 
meer) 
of tot 21 jaar: huishoudelijke taken verrichten en 
er behoort een andere wees tot het huishouden 
of tot 21 jaar: in verband met een studie
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De Algemene nabestaandenwet

• De hoogte van de uitkering is gekoppeld 
aan het wettelijk minimumloon en de 
leeftijd
=> zie hoofdstuk 9 van de kleine gids
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Algemene kinderbijslagwet
• Verzekerd zijn voor de volksverzekeringen

• Recht op kinderbijslag tot de 18e jaar

• Onderhoudseis: in belangrijke mate (30%) 
onderhouden en tot het huishouden van de
verzekerde behoren =>  enkelvoudig
of indien uitwonend =>  tweevoudig

(studie)

• Voor het recht hebben geldt peildatum de 1e van
elk kwartaal 

• De uitbetaling door SVB elk kwartaal 58

Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten => UWV

• Voorwaarde kg 1.8.3: volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt zijn

• Op zijn 18e verjaardag door ziekte of een
gebrek niet in staat zijn arbeid te verrichten

• Na zijn 18e verjaardag door ziekte of een
gebrek duurzaam niet in staat zijn om arbeid
te verrichten én in de voorafgaande 12 
maanden tenminste 6 maanden hebben 
gestudeerd

• Uitkering: 75% x (minimum (jeugd)loon
p/maand) / 21,75
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Wajong => gemeente het hebben van 
arbeidsvermogen (kg 1.8.4)

• Jonggehandicapten die nog wel kunnen 
werken, maar hulp nodig hebben bij het
vinden van werk vallen onder de 
Participatiewet van de betreffende 
gemeente.

• Indien iemand al 10 jaar geen 
arbeidsvermogen heeft gehad, wordt hij 
geacht duurzaam arbeidsongeschikt te zijn
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Toeslagenwet Kg H3.2
• Aanvulling op een loondervingsuitkering: WW, ZW, WAO, 

WIA, Wajong, WAZO of de loondoorbetalingsverplichting 
bij ziekte

• Indien de uitkering ligt onder het relevante sociaal 
minimum (zie hoofdstuk 9 kleine gids)

• Het sociale minimum is een bepaald percentage van het 
wettelijk minimum loon:
‐gehuwden/samenwonenden: 100% v.h. sociaal minimum 

• UWV voert de wet uit en verstrekt de toeslag

• Er wordt geen rekening gehouden met vermogen

• Er wordt wel rekening gehouden met inkomen van de
partner
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Toeslagenwet

Zie kleine gids hoofdstuk 9: 
sociaal minimum per dag:

‐ gehuwd zijn of samenwonend   €
73,30
Alleenstaande van 22 jaar of ouder:  € 54,13

Koos is 26 jaar en gehuwd. Partner heeft geen 
inkomen. Koos ontvangt een WW‐uitkering van € 50 
per dag. Koos heeft recht op een toeslag van 
€ 73,30 ‐ € 50 = € 23,30 per dag.
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Gemeente: Participatiewet kg 3.6 
(2015)

• Alle mensen die onder de Wet werk en bijstand vielen
• Wajongers die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn
• Mensen die onder de Wet sociale werkvoorziening vielen

Kan men geen aanspraak maken op een sociale zekerheidsregeling, 
dan vallen zij onder de Participatiewet (vangnetgevallen)

Sinds 2015 is de activeringsgedachte (mensen aan het werk 
helpen) belangrijk:
‐Algemene bijstand (vast bedrag per maand)  => aanvraag 
UWV
‐Bijzondere bijstand (andere middelen) => aanvraag gemeente
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Gemeente: IOAW (kg 3.4)
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers
‐werkloos zijn tussen 50 – 60 jaar
‐recht hebben op meer dan 3 maanden WW
‐en de volledige uitkeringsduur hebben doorlopen
of
‐na de 50e levensjaar recht hebben op een WGA‐
loongerelateerde uitkering én 
‐deze is geëindigd, omdat ze minder dan 35% 
arbeidsongeschikt zijn geworden

• Werknemers die op of na 01‐01‐1965 zijn geboren en 
waarvoor de voornoemde voorwaarden gelden, 
kunnen geen beroep meer doen op de IOAW 
(uitsterfconstructie). Zij gaan onder de Participatiewet
vallen.
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Gemeente IOAZ (kg 3.5)

• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

• Vergelijkbaar met IOAW, maar dan voor ondernemers, 
die hun onderneming vanaf hun 55e levensjaar en tot
de AOW‐gerechtigde leeftijd hebben gestaakt

• Toets: afgelopen 3 jaar als zelfstandige hebben gewerkt
en minimaal 1225 uur in deze onderneming gewerkt 
hebben

• Het inkomen in de afgelopen 3 (boek)jaren bedroeg
minder dan 
€ 24.540

• Bij de uitkering wordt rekening gehouden met een 
vermogenstoets (meer dan € 132.299 => 3% korting op
uitkering
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Sociale Zekerheid (2):
Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de Ziektewet
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Wie is de ‘zieke’ werknemer?

Burgerlijk wetboek kent een ander begrip van werknemer zijn, dan 
de werknemers die genoemd worden in de Wet op de loonbelasting 
en de sociale verzekeringswetgeving

‐Burgerlijk wetboek kent alleen de ‘echte’ dienstbetrekking, de 
arbeidsovereenkomst, (publiekrechtelijke en privaatrechtelijke)  => 
art. 7:629 BW
‐Loonheffing, Zvw en werknemersverzekeringen kennen een 
uitbreiding op het begrip werknemer. Hierdoor ontstaat een fictie 
of een vangnetregeling
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Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: 
arbeidsongeschikt zijn

• Werknemer zijn volgens het Burgerlijk wetboek (de 
arbeidsovereenkomst) of werknemer zijn volgens de 
loonheffing, de Zvw en de werknemersverzekeringen (fictieve
dienstbetrekking)

• Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte =>
werkgever betaalt =>
basis is Burgerlijk wetboek => 
dus alleen de werknemers die onder het Burgerlijk Wetboek
vallen…

• Ziektewetuitkering => vangnetgevallen =>
UWV betaalt…
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Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

• BW: werknemer meldt zich ziek => werkgever 
meldt bij langdurige ziekte de werknemer ziek 
uiterlijk op de 1e werkdag na 42 weken => bij UWV

• werkgever heeft loondoorbetalingsverplichting van
(minimaal) 104 weken, tenzij de situatie omtrent
de arbeidsongeschikte werknemer uitzichtloos is…
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Wet verbetering poortwachter en 
Regeling procesgang (kleine gids 

1.3.5)
Werknemer én werkgever zijn beiden verantwoordelijk voor re‐integratie in 
het arbeidsproces => 
aannemen van passende arbeid of zelfs arbeid verrichten bij een andere 
werkgever (herplaatsing)

Wat is het belang voor de werkgever om een arbeidsongeschikte 
werknemer zo spoedig mogelijk weer in het arbeidsproces te krijgen?
Waarom moet de werkgever bij ziekte van de werknemer loon 
doorbetalen; immers de hoofdregel luidt: ‘geen arbeid, geen loon’?
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Wet verbetering poortwachter en Regeling 
procesgang

• De werkgever heeft de verplichting om het loon door te 
betalen bij ziekte, terwijl er geen arbeid wordt verricht => 
loonkosten en geen arbeid

• Ná de WIA wachttijd ontvangt een werknemer een 
uitkering bijv. o.g.v. de WGA en dit kan van invloed zijn 
voor de werkgever op de hoogte van de gedifferentieerde
premie Whk

• Volgens het arbeidsrecht ligt de arbeidsongeschiktheid 
van de werknemer in de risicosfeer van de werkgever
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Wet verbetering poortwachter en 
Regeling procesgang (kg 1.3.5)

• Opstellen door bedrijfsarts of arbodienst van een re‐
integratiedossier met daarin vermeld een probleemanalyse
(werknemer is vermoedelijk langer dan 6 weken 
arbeidsongeschikt)

• Opstellen van een plan van aanpak door werkgever en 
werknemer, met als doel de werknemer z.s.m. weer aan het
werk te krijgen (iedere 6 weken)

• Ziekmelding op de 1e werkdag na de 42e week bij UWV
• 89e‐93e week: Inleveren door werknemer van het re‐

integratieverslag en aanvraag van een WIA‐uitkering bij UWV: 
=> aanvraag binnen in week 89 bij werknemer en uiterlijk 
inleveren in week 93 bij UWV
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De poortwachtertoets

• Gedurende de periode van 104 weken zal UWV 
de procesgang van de zieke werknemer en de re‐
integratieverplichtingen tussen de 
bedrijfsarts/arbo‐arts, werkgever en werknemer 
op afstand volgen.

• Na 104 weken beoordeelt UWV de re‐
integratieinspanningen.
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Aanvraag WIA-uitkering tijdens 104 weken

• De termijnaanvraag voor een WIA‐uitkering kan ook 
worden bekort, indien de situatie van de zieke werknemer
uitzichtloos is.

• Hij zal langdurig en volledig arbeidsongeschikt blijven =>
IVA‐uitkering

• Aanvraag WIA na 3 weken ziekte, maar voor de 68e week
ziekte bij UWV (1 jaar en 1 kwartaal)

• Loondoorbetalingsverplichting loopt wél door, maar 
werkgever mag de uitkering van UWV verrekenen met de
loondoorbetaling.
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Deskundigenoordeel: advies UWV

• Tijdens de WIA‐wachttijd kan een werkgever (niet 
kosteloos) een beroep doen op UWV (second opinion):

• Is werknemer ziek of niet ziek?

• Wat is passende arbeid voor de werknemer?

• Voldoet de werkgever aan haar re‐integratie inspanningen?

• Een oordeel van UWV bij eventueel ontslag van de
werknemer => ontslagvergunning bij UWV
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De  WIA-wachttijd

Kleine Gids hoofdstuk 1.3.1 verlenging 104 weken:

• Langer dan 104 weken loon doorbetalen:
om werknemer te laten re‐integreren

• Langer dan 104 weken loon doorbetalen: onvoldoende 
inzet werkgever: normen aanhouden Wet Verbetering
Poortwachter en Regeling procesgang => verlengen met 
maximaal 52 weken (loonsanctie)

• Langer dan 104 weken loon doorbetalen:
indien de werknemer zijn aanvraag WIA te laat heeft 
ingediend => werkgever behoeft niet door te betalen
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Geen recht op loondoorbetaling

• Werknemer heeft arbeidsongeschiktheid opzettelijk
veroorzaakt;

• Werknemer heeft valse informatie verstrekt;
• Werknemer vertraagt of belemmert zijn genezing
• Werknemer weigert passend werk te verrichten
• Werknemer zet zich onvoldoende in om zich te

conformeren aan de wet‐ en regelgeving inzake de 
Wet Verbetering Poortwachter en Regeling 
procesgang
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Loondoorbetalingsverplichting bij 
ziekte

Korter dan 104 weken => uitzicht op herstel blijft uit, 
omdat werknemer duurzaam en volledig 
arbeidsongeschikt is (aanvraag tussen 3 en 68 weken)
Werkgever is wel verplicht het loon door te betalen 
gedurende 104 weken, maar hij kan de WIA‐uitkering 
verrekenen met de loondoorbetaling.

In een arbeidsovereenkomst of cao kan worden bepaald 
dat er maximaal op 2 ziektedagen (wachtdagen) geen loon 
wordt doorbetaald
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Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (3)

‐Hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte:

minimaal 70% van het overeengekomen loon met een 
minimum van 100% van het WML => 1e 52 weken.
‐Indien het loon voor de werknemersverzekeringen per 
dag meer bedraagt dan het maximum dagloon, dan wordt 
de verplichting beperkt voor de werkgever om maximaal 
70% x maximumuitkeringsdagloon uit te betalen.

Hoeveel bedraagt het maximum uitkeringsdagloon?
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De Z ektewet
i
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Werknemers volgens de Ziektewet

WIE ZIJN WERKNEMERS?
Wie zijn verzekerd…? => kg 1.4.1
• Art. 4 ZW: ‘Als dienstbetrekking wordt mede beschouwd

de arbeidsverhouding van:
– Agenten en subagenten
– Leerlingen, stagiaires
– Thuiswerker e.d. (fictieve dienstbetrekkingen) etc.
– Ook de AOW‐gerechtigde die blijft doorwerken (nieuw)
– Ook werknemers die binnen 4 weken na einde dienstbetrekking ziek worden =>

nawerking
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Ziektewet: ziekmelding

• Ziek uit dienst => werknemer heeft een tijdelijk contract
• Contract wordt niet verlengd
• Werknemer wordt ziek vóórdat het contract eindigt
• Werknemer is ook ziek na contractdatum
• Werknemer gaat ziek uit dienst
• Ziekmelding bij UWV door werkgever op de laatste

contractdag.
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Ziektewet

• Kring van verzekerden: tot AOW‐gerechtigde leeftijd, zie
verder Kleine Gids hoofdstuk 1.4.1:
‘wie verzekerd zijn’

• Wie niet verzekerd zijn:
‐ dienstverleners aan huis
‐ zelfstandigen
‐ directeur‐grootaandeelhouders
‐ vrijwilligers

Let op: Wel stagiaires met loon!
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Ziektewet

• Nawerking van de Ziektewet:
Als werknemer is ontslagen en binnen 4 weken ziek wordt, 
kan de werknemer een beroep doen op de Ziektewet.

• Vrijwillige verzekering voor de Ziektewet:
‐onbetaald verlof i.v.m. levensloop
‐de zelfstandige en/of meewerkende echtgenoot
‐dienstverlener aan huis
‐tijdelijke arbeid in buitenland voor maximaal 5 jaar

• Termijn aanmelding: binnen 13 weken, behalve voor
dienstverlening aan huis
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Ziektewet: no-riskpolis kg 1.4.3.1

No‐riskpolis: een stimulans voor werkgevers om werknemers met een 
beperking in dienst te nemen
• Een subsidievorm voor de eerst vijf jaren om bij ziekte van deze groep

werknemers het risico te dekken
• Onbeperkte geldigheidsduur voor Wajong’ers en werknemers die 

onder de Wet Sociale Werkvoorziening vallen 
=> zie verder Kg (blz 39)

• Werknemer heeft dan recht op een Ziektewetuitkering, uitbetaald door 
UWV

• Wie? Zie Kleine Gids hoofdstuk 1.4.3.1 
• De ziektewetuitkering duurt in beginsel 104 weken (de WIA‐wachttijd)
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No-riskpolis: Compensatieregeling

• No‐riskpolis: geldt voor oudere ex‐werklozen:
– Geboren zijn vóór 8 juli 1954 of
– (vanaf 1‐01‐2018) hij die op 01‐01‐2018 56 jaar of ouder is én langer 

dan 52 weken een WW‐uitkering ontvangt en na 01‐01‐2018 in dienst 
is getreden

– In de 52 weken voor de dienstbetrekking onafgebroken een WW‐
uitkering hebben gehad;

– Binnen 5 jaar na de indiensttreding ziek worden
– De dekking door UWV is gedurende de eerste 5 jaren.

Werkgever mag de ziektewetuitkering verrekenen met het loon van deze 
werknemer en na de wachttijd (104 weken) heeft dit recht geen invloed op 
een eventuele verhoging van de WIA‐premie
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Hoogte ziektewetuitkering

Hoogte van de uitkering 1e jaar: 
70% x dagloon, maar kan ook hoger worden 
vastgesteld => verzoek aan UWV =>
a. orgaandonorenmax. 100% van (maximum) dagloon
=> geen wachtdagen
b. ziekte als gevolg van de zwangerschap en bevalling 
=> 100% => geen wachtdagen
c. werknemers die onder de no‐riskpolis vallen => 
mogelijk hoger dan 70% op verzoek =>
In alle gevallen => geen wachtdagen
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Ziektewet: de regels

• Hoogte uitkering 70% x dagloon
• Dagloon is afhankelijk van het refertejaar
• Refertejaar = is een periode van een jaar dat eindigt in het 

voorlaatste volledige aangiftetijdvak vóór de maand van de
ziektemelding (alleen voor WAO/WIA: laatste volledige
aangiftetijdvak!)

• Het totaal van dát premieloon / 261 dagen = het dagloon met
een maximum van het maximum premiedagloon

• Inkomen naast de uitkering wordt gekort met 70% of 100% 
(orgaandonoren en ziek als gevolg van zwangerschap) van dat
loon, afhankelijk van de hoogte van de uitkering
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Voorbeeld 1

Paul wordt ziek op 18 november 2018. De 
werkgever van Paul doet maandaangifte. 

Het voorlaatste volledige aangiftetijdvak 
is september 2018.
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Voorbeeld 2

• De polisadministratie vermeldt over Paul, dat over de 
referteperiode het loon voor de werknemersverzekeringen
€ 32.500,‐ inclusief vakantietoeslag bedraagt. 
Vakantietoeslag bedraagt € 2.200,‐

• De berekening van het dagloon wordt dan:

(€ 32.500 ‐ € 2.200) x 108% =   € 125,38 (afgerond)
261 dagen

Er vindt dus een uitbetaling plaats inclusief vakantietoeslag.
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Uitbetaling van de ZW-uitkering

• De uitkering wordt rechtstreeks aan de rechthebbende 
uitbetaald, indien hij geen werkgever meer heeft

• Uitbetaling is dan wekelijks
• De uitkering is inclusief vakantiebijslag

• Is er nog wel sprake van een werkgever, dan wordt de uitkering 
door UWV gedaan aan de werkgever

• Uitbetaling is dan 4‐wekelijks:
All‐in‐verloners => uitbetaling inclusief vakantietoeslag
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Ziektewet en Toeslagenwet

Bij een uitkering beneden het sociaal minimum kan een uitkering 
(Toeslagenwet) worden aangevraagd bij UWV op basis van de 
Toeslagenwet (Kg. 3.2)

UWV stelt ook verplichtingen:
• Passende arbeid tijdens ziekte, sollicitatieplicht
Verplichting aan UWV:
• re‐integratieverplichtingen: re‐integratieplan, evaluatie met

werknemer (Wet verbetering poortwachter en Regeling 
procesgang)

• Een wekelijkse uitkering door UWV is inclusief vakantiebijslag, 
en wordt uiterlijk binnen een maand uitgekeerd.
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Starters en herintreders (december 2016)

• Bij startende verzekerden of herintreders kan het zijn 
dat de referteperiode korter is dan 12 maanden

• Er wordt dan geen dagloon berekend op basis van 261
dagen, maar naar evenredigheid van het kalenderjaar

• Algemeen erkende feestdagen worden meegeteld als 
gewerkte dagen
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Voorbeeld

• Willemijn is op 7 maart 2018 in dienst getreden bij Kokkie BV en 
geniet een loon van € 2.000 inclusief vakantiebijslag per maand. 
Het loon over maart bedroeg € 1.000,‐ Half augustus 2018 wordt 
Willemijn ziek en ze heeft recht op een Ziektewetuitkering. De 
referteperiode loopt van juli 2017 t/m juni 2018. In de periode
wordt haar dagloon niet bepaald door het totale loon, stel € 7.000
te delen door 261 dagen, maar door de werkdagen in de periode 
van 7 maart tot en met 15 augustus 2018, stel: 79 dagen.

• Het dagloon van Willemijn bedraagt: 70% x (€ 7.000 / 79) = € 62,03
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Eigenrisicodragen Ziektewet

Als een werkgever eigenrisicodrager is of wordt voor de 
Ziektewet, hoeft hij de gedifferentieerde premie Whk niet 
te betalen aan UWV:

Risico werkgever => uitbetalen aan werknemers die onder 
de Ziektewet vallen (gedurende 104 weken):
‐ Aan werknemers in fictieve dienstbetrekking;

‐ Aan werknemers die ziek uit dienst treden;

‐ Aan werknemers die binnen 4 weken na einde 
dienstbetrekking ziek worden.
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Voorbeeld berekening dagloon

• Pien wordt half november 2018 ziek en heeft recht 
op een ZW‐uitkering van 70%. Over de maanden 
oktober, november en december 2017 bedroeg haar 
maandloon voor de wnv € 1.800,‐ en in 2018 €
1.900,‐
Pien heeft recht op 8% vakantiegeld dat jaarlijks 
wordt uitbetaald in mei. 

Hoeveel bedraagt het dagloon van Pien?
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Uitwerking
• (3 x € 1.800 x 1,08) + (9 x € 1.900 x 1,08) = € 93,10

261 dagen

Het refertejaar loopt van 
oktober 2017 tot en met september 2018 => 
70% x € 93,10 = € 65,17 (inclusief vakantiegeld)

De uitkering wordt door UWV wekelijks uitbetaald, dus:
5 x € 65,17 = € 325,85
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De eerste ziektedag

• De eerste dag dat een werknemer 
arbeidsongeschikt is, is de eerste WERKdag

• Als tussen arbeidsongeschiktheidsperioden 
minder dan 4 weken is gewerkt, dan worden de 
twee perioden bij elkaar geteld

• Anders begint een nieuwe WIA‐wachttijd te 
lopen
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PDL Sociale Zekerheid 
arbeidsongeschiktheid 3

Langdurige ziekte
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Langdurige arbeidsongeschiktheid

100

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Na de (WIA‐) wachttijd van 104 weken bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid:
De WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Doel van de wet: 
Voorzien in een uitkering i.v.m. (langdurige) 
arbeidsongeschiktheid.
‐ Uiterlijk in week 93: aanvraag WIA binnen bij UWV
‐ Voldoen aan Poortwachterstoets en Regeling procesgang 

(re‐integratieverplichtingen)
‐ Verzekeringsgeneeskundig onderzoek: wat kan de 

werknemer nog betekenen in het arbeidsproces?
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Langdurige arbeidsongeschiktheid

Het resultaat van de verzekeringsarts (UWV) wordt 
vastgelegd in de Functionele Mogelijkheden Lijst:
1. Of de verzekerde is volledig (80% of meer) én
langdurig arbeidsongeschikt =>
recht hebben op een IVA‐uitkering
(inkomensvoorziening volledig 
arbeidsongeschikten)

Verdere keuring vindt dan niet meer plaats….
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Langdurige arbeidsongeschiktheid
2. Of de verzekerde is gedeeltelijk arbeidsgeschikt…
3. Of de verzekerde is volledig, maar niet langdurig
arbeidsongeschikt => 
WGA‐uitkering
(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Er volgt dan een arbeidsdeskundig onderzoek. Deze is 
nodig om te bepalen in welke mate de verzekerde 
arbeidsongeschikt is.

103

Arbeidsdeskundig onderzoek

104

Langdurige arbeidsongeschiktheid

De arbeidsdeskundige (UWV) bepaalt in hoeverre een 
verzekerde nog kan werken. 

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een 
percentage, dat:

‐afhankelijk is van het inkomen dat de verzekerde verdiende toen 
hij/zij nog gezond was => maatmaninkomen (MMI) 
en dat:
‐afhankelijk is van het inkomen, dat de verzekerde nu nog kan 
verdienen => restverdiencapaciteit (RVC)
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Langdurige arbeidsongeschiktheid

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald met 
de formule:    

MMI – RVC x  100%

MMI
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Langdurige arbeidsongeschiktheid

Klaas Bakker verdiende voordat hij gedeeltelijk
arbeidsongeschikt raakte € 26,- p/uur. De 
arbeidsdeskundige acht hem nog voor de volgende 
functies geschikt:

1. Bewaker € 15,50 per uur
2. Portier € 16,00 per uur
3. Receptionist € 14,25 per uur
4. Brugwachter € 13,75 per uur

Uitgangspunt is de mediane (middelste) waarde van de 
3 meest verdienende functies: Bewaker € 15,50
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Langdurige arbeidsongeschiktheid
De mate van arbeidsongeschiktheid wordt nu:

€ 26,00 ‐ € 15,50  x   100% =   40%
€ 26,00

Wie zijn verzekerd voor de WIA?
‐ Alle werknemers in privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
dienstbetrekking
‐ Alle werknemers in fictieve dienstbetrekking
Let op! 
Stagiaires in fictieve dienstbetrekking zijn NIET verzekerd.
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Langdurige arbeidsongeschiktheid

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?
‐ De arbeidsongeschikte moet WIA verzekerd zijn 
‐ De WIA‐wachttijd (104 weken) is doorlopen 
‐ De arbeidsongeschikte is minimaal 35% 

arbeidsongeschikt 
‐ Er is geen uitsluitingsgrond van toepassing 

De WIA‐aanvraag moet uiterlijk in week 93 van de wachttijd 
bij UWV worden aangevraagd. Dit formulier krijgt hij 4 
weken van tevoren toegezonden (in week 89)
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Langdurige arbeidsongeschiktheid

Minder dan 35% arbeidsongeschiktheid betekent geen uitkering 
op grond van de WIA. Werkgever kan wellicht passende arbeid 
aanbieden, anders wellicht een WW‐uitkering aanvragen.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: (IVA)
80% of meer arbeidsongeschikt zijn.
(Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
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De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.
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Inkomensvoorziening volledig 
arbeidsongeschikten

IVA-uitkering

Duur van de uitkering: tot de AOW‐gerechtigde leeftijd. (2018: 
66 jaar)
Hoogte van de uitkering: 75% van het dagloon.

De uitkering wordt per maand uitbetaald:
{75% x dagloon x 21,75 (261/12)} x 100/108
Het dagloon wordt bepaald aan de hand van de 
referteperiode.
De uitkering wordt exclusief vakantiebijslag uitbetaald.
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I V A  voorbeeld
Aagje Deken heeft een dagloon van € 125,‐ inclusief vakantiebijslag. 
Haarmaandelijkse uitkering wordt als volgt berekend:

(€ 125,‐ x 21,75 x 75%) =  € 2.039,06 

exclusief vakantiebijslag: 
€ 2.039,06 x 100/108 =  € 1.888,02

Aagje gaat ook deels werken en verdient € 200,‐
Haar inkomen wordt gekort met 70%.
30% mag ze zelf behouden. 
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I V A  en  inkomen (1)  voorbeeld

De uitkering wordt:
€ 2.039,06 ‐/‐ 70% x € 200 (= € 140) = € 1.899,06

Exclusief vakantiebijslag:
€ 1.899,06 x 100/108 = € 1.758,39

Haar totale (bruto) inkomen bedraagt:
€ 1.758,39 + € 200,‐ = € 1.958,39
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I V A  en  inkomen (2)

Als Aagje niet meer verdient dan 20% van het maatmaninkomen dan 
is er geen probleem, 
> 20% gedurende 12 maanden verdienen betekent een
herbeoordeling door UWV

Dagloon Aagje =  € 125
Per jaar: 261 dagen x € 125 =  € 32.625
exclusief vakantietoeslag  € 30.208 :12
per maand:  €
2.517 =

20% x € 2.517 =  € 503
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I V A  en inkomen (3)

Korting op inkomen wordt anders bepaald, indien het 
inkomen van de verzekerde ‐toen hij gezond was‐
meer bedroeg dan het maximum dagloon:

70%  x   Inkomen   x  gemaximeerd dagloon  
ongemaximeerd

dagloon
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Werkelijk dagloon > gemaximeerd dagloon

Het maximum dagloon bedraagt € 209,26.
Piet Bakker genoot vóór zijn arbeidsongeschiktheid een dagloon van €
300. Dit is meer dan het maximum uitkeringsdagloon. Naast zijn IVA‐
uitkering verdient Piet € 400 per maand.
Volgens de hoofdregel wordt Piet gekort met 
70% x € 400,‐ = € 280
Omdat Piet meer verdient dan het maximum dagloon, wordt de korting 
als volgt beperkt:
70% x (€ 400,‐ x 207,60/300) = € 193,76
De korting is dus lager dan wanneer Piet tot maximaal het maximum 
uitkeringsdagloon zou bedragen
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De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: 
De Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschiktheid (WGA)

Geen recht (meer) hebben op een IVA‐uitkering kan 
betekenen recht hebben op een uitkering op grond van de 
WGA (werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid):

1. ‐ een  WGA‐loongerelateerde uitkering 

2. ‐ een  WGA‐loonaanvullingsuitkering 

3. ‐ of een  WGA‐vervolguitkering 
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Duurzame arbeidsongeschiktheid: WGA

1. ‐ een WGA‐loongerelateerde uitkering =>
basis laatstverdiende loon

2. ‐ een WGA‐loonaanvullingsuitkering =>
basis laatst verdiende loon

3. ‐ of een WGA‐vervolguitkering => 
basis een bepaald percentage van het wettelijk
minimumloon afhankelijk van de mate van 
arbeidsongeschiktheid.
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: WGA

De WGA‐loongerelateerde uitkering: 
voorwaarden:
‐ Geen recht hebben op een IVA‐uitkering
‐ Tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn
‐ Voldoen aan de referte‐eis:

‐ voorafgaand recht hebben op een WW‐uitkering of
‐ in 36 weken 26 weken verzekerde arbeid hebben verricht

‐ Ja? => In principe al recht hebben op een (basis) uitkering van 3 
maanden

‐ De duur van de uitkering kan worden verlengd naar 38 maanden
tot 1 januari 2016
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: WGA

Voor de wekeneis tellen niet mee de weken:

‐weken waarin geen verzekerde arbeid is verricht in 
verband met onbetaald verlof (max. 78 weken)

‐weken waarin een uitkering is ontvangen op grond van 
de Wazo (zwangerschap, bevalling, adoptie of pleegzorg)

‐weken waarin niet‐verzekerde arbeid is verricht
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: 
WGA

Uitkering minimaal 3 maanden/maximaal 38 
maanden tot 2016=> afhankelijk van het 
arbeidsverleden

Let op!!!
Vanaf 01‐01‐2016 wordt elk kwartaal de 
arbeidsduur verkort met één maand, waarbij de 
lengte van de uitkering per 01‐04‐2019 maximaal 
24 maanden bedraagt.
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: WGA

De uitkeringslengte is afhankelijk van het feitelijk arbeidsverleden
van de werknemer en het fictieve arbeidsverleden:

Het feitelijk arbeidsverleden begint vanaf 1998 tot het jaar
waarin de WGA‐uitkering ingaat.
Het fictief arbeidsverleden begint vanaf het jaar waarin de 
verzekerde 18 jaar werd tot 1998.
Het fictief en het feitelijk arbeidsverleden worden bij elkaar 
opgeteld, het aantal jaren = aantal maanden van uitkering, met 
een minimum van 3 maanden.
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Langdurige arbeidsongeschiktheid

Bert Kromkamp is geboren in 1970 en komt in aanmerking voor een 
loongerelateerde uitkering ingevolge de WGA, ingaande 15‐02‐2018. De 
afgelopen jaren heeft Bert voortdurend verzekerde arbeid verricht. 

De duur van de uitkering wordt als volgt bepaald:
Fictief arbeidsverleden: jaar van 18 worden: 1988
Van 1988 ™ 1997 =  10 jaar
Feitelijk arbeidsverleden: 1998 ™ 2017 =  20 jaar
Totaal 30 jaar, dus een uitkering van 30 maanden (>24 jaar arbeidsverleden)
30 maanden ‐/‐ 9 maanden (9 kwartalen) = 21 maanden, maar hier 24 
maanden uitkering
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Voorbeeld 2: de duur van de loongerelateerde uitkering vanaf 2017

Jeroen werkt sinds 1975. Hij was toen 20 jaar. Jeroen krijgt in november 2018 een LGU‐uitkering. 

Zo berekent UWV de duur van zijn loongerelateerde uitkering:

• Jeroen werd 18 in 1973. UWV telt de jaren tot en met 1997. Dat is 25 jaar.

• De periode van 1998 tot en met 2017 is 20 jaar.

• 2018 telt niet mee, omdat het jaar nog niet voorbij is.

• In totaal heeft Jeroen dus 25 + 20 = 45 jaar arbeidsverleden.

• Maar UWV gaat uit van maximaal 38 jaar arbeidsverleden.

• Dit zou betekenen dat Jeroen 38 maanden loongerelateerde uitkering krijgt.

• Jeroen heeft dus meer dan 24 jaar arbeidsverleden. Daarom trekt UWV een aantal maanden van de
uitkering af. Dat doet zij op deze manier:

• UWV telt het aantal kwartalen vanaf 1 januari 2016 tot (en met) het kwartaal waarin Jeroen voor het
eerst de LGU‐uitkering krijgt. Hij krijgt in november 2018 zijn LGU, dat zijn 12 kwartalen.

• Dit betekent dat UWV 12 maanden van de 38 maanden aftrekt. Dit betekent dat Jeroen 26 maanden
loongerelateerde uitkering krijgt.

• De opbouw is na het 10e verzekeringsjaar een halve maand per jaar. (11 t/m 38 jaar) in totaal maximaal 
24 maanden uitkering in een opbouw van het arbeidsverleden van 38 jaar.
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: WGA
Let op!

‐Als eerst een IVA‐uitkering werd genoten en de verzekerde ‘valt 
terug’ naar een WGA‐loongerelateerde uitkering, dan worden de 
maanden van de IVA‐uitkering verminderd met de uitkeringsduur 
volgens de nieuwe loongerelateerde uitkering. 
(minimum lengte WGA‐uitkeringsduur: 12 maanden!)
‐Als vóór de eerste ziektedag een WW‐uitkering werd genoten 
(zonder daarnaast verzekerde arbeid te hebben verricht) worden ook 
deze maanden volledig gekort op de duur van een WGA‐
loongerelateerde uitkering.
(geen minimum uitkeringsduur!)
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: WGA

De hoogte van de WGA‐loongerelateerde uitkering 
bedraagt de eerste 2 maanden 75% van het dagloon 
exclusief vakantiebijslag, daarna 70% en wordt per 
maand uitbetaald.

De hoogte van de uitkering is NIET afhankelijk van de 
mate van arbeidsongeschiktheid: er geldt altijd 
tenminste 35% arbeidsongeschiktheid!
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WGA-loongerelateerde uitkering en inkomen

Alberta ontvangt per 1‐2‐2018 een WGA‐loongerelateerde 
uitkering. Haar dagloon bedraagt € 150,‐ Zij werkt ook nog 
enkele uren per week en verdient € 400,‐ per maand.

Berekening WGA‐loongerelateerde uitkering:
Maand 1 en 2: 
(75% x 21,75 x € 150,‐)  ‐/‐ (75% x € 400) = € 2.146,88, na 
reservering vakantietoeslag:
€ 2.146,88 x 100/108 = € 1.987,85
Vanaf maand 3: € 1.987,85 x 70/75 = € 1.855,32
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: WGA

De loonaanvullingsuitkering
‐ Geen recht hebben op een IVA‐uitkering
‐ Geen recht hebben op een WGA‐loongerelateerde uitkering:

‐de uitkeringsduur is ten einde of
‐er wordt niet voldaan aan de 
wekeneis

‐ 80% of meer volledig arbeidsongeschikt zijn maar niet langdurig (of in 
de toekomst meer kunnen verdienen)

‐ Inkomenseis:
Tenminste 35% arbeidsongeschikt, maar < 80% én 50% van zijn 
verdiencapaciteit verdienen
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: WGA

Duur van de uitkering: 
tot de AOW‐gerechtigde leeftijd

Hoogte van de uitkering: 70% x dagloon x 21,75 en wordt per 
maand uitbetaald, rekening houdend met de verdiencapaciteit 
van minimaal 50%.

Indien niet aan de eis van 50% van de restverdiencapaciteit 
wordt voldaan, dan komt de verzekerde in aanmerking voor een 
WGA‐vervolguitkering.
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: 
WGA

Loonaanvullingsuitkering en inkomen
‐ De verzekerde moet minimaal 50% van zijn berekende 
restverdiencapaciteit verdienen
‐ Deze restverdiencapaciteit wordt berekend door een arbeidsdeskundige 
van UWV
‐ Het verdiende inkomen wordt ALTIJD met 70% gekort op basis van de 

restverdiencapaciteit bepaald door de arbeidsdeskundige.

‐ De inkomenseis geldt niet voor verzekerden die een 
loonaanvullingsuitkering ontvangen en volledig (80%‐100%), maar niet 
langdurig arbeidsongeschikt zijn.
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Voorbeeld: WGA-loonaanvullingsuitkering

Mona krijgt een loonaanvullingsuitkering en het dagloon is vastgesteld 
op € 100. De arbeidsdeskundige heeft berekend dat Mona nog € 900,‐
kan verdienen per maand. Mona werkt halve dagen en verdient €
1.000 per maand.
Mona voldoet aan de inkomenseis (50% x RVC =  450,‐) 
De berekening van de uitkering wordt:
(€ 100 x 21,75 x 70%)  – (€ 1.000 x 70%) = € 822,50
Exclusief vakantiebijslag: € 822,50 / 1,08 = € 761,57

Het totale inkomen bedraagt € 761,57 + € 1.000,‐ = € 1.761,57
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Voorbeeld (2)
Jacco krijgt een loonaanvullingsuitkering en het dagloon is vastgesteld op €
100. De arbeidsdeskundige heeft berekend dat Jacco nog € 900,‐ kan 
verdienen. Jacco werkt halve dagen en verdient € 450 per maand.
Jacco voldoet aan de inkomenseis. (tenminste 50% x RVC)
De uitkering wordt tóch gekort met de berekende verdiencapaciteit van
€ 900,‐

Zijn uitkering wordt:
(€ 100 x 21,75 x 70%)  – (€ 900 x 70%) = € 892,50
Exclusief vakantiebijslag wordt de uitkering: 
€ 892,50 x 100/108 = € 826,39. 

Het totale inkomen bedraagt € 826,39 + € 450,‐ = € 1.276,39 
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Voorbeeld (3): moeilijk!

Thomas genoot vóór zijn arbeidsongeschiktheid een dagloon van 
€ 320,‐ Dat is een maandloon van € 6.960 (= 21,75 x € 320) 
Thomas is voor 60% arbeidsongeschikt verklaard en heeft 
daardoor een restverdiencapaciteit van: 
40% x € 6.960 = € 2.784. 
Thomas verdient naast zijn uitkering € 1.600.

Heeft Thomas recht op een loonaanvullings‐uitkering?

Hoeveel bedraagt de WGA‐uitkering van Thomas?
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Uitwerking

Ja, Thomas heeft recht op een WGA‐LAU, omdat er meer 
wordt verdiend dan 50% x de restverdiencapaciteit 
(50% x € 2.784= € 1.392)
De uitkering wordt:
Eerst korting berekenen op inkomen: 
€ 2.784 x 207,60/320 = € 1.806,12 
De uitkering wordt: 
70% x (€ 209,26 x 21,75  ‐/‐ € 1.806,12) = € 1.921,70
Exclusief vakantietoeslag: 
€ 1.921,70 x 100/108 = € 1.779,35
Totale inkomen: € 1.779,35 + € 1.600 = € 3.379,35
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Langdurige arbeidsongeschiktheid: WGA

Vervolguitkering:
‐ Tenminste 35% arbeidsongeschikt, minder dan 80%
‐ Minder dan 50% verdienen van zijn restverdiencapaciteit
‐ Geen recht hebben op een IVA‐, een WGA‐

loongerelateerde of WGA‐loonaanvullingsuitkering

Duur van de uitkering: tot de AOW‐gerechtigde leeftijd

Hoogte van de uitkering: afhankelijk van de mate van 
arbeidsongeschiktheid
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Langdurige arbeidsongeschiktheid

Mate van arbeidsongeschiktheid: (kg 1.5.7.5)
‐ 35 – 45% → 28% WML
‐ 45 – 55%  → 35% WML
‐ 55 – 65%  → 42% WML
‐ 65 – 80%  → 50,75% WML
De wet streeft ernaar dat verzekerden zoveel mogelijk 
passende arbeid aanvaarden.
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Oefenen
De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.

139

Oefenen

Jacqueline, geboren 7 november 1987, is sinds 
1 januari 2006 fulltime werkzaam bij haar 
werkgever Van Zundert bv. Het is haar eerste 
werkgever. Op 15 februari 2015 meldt zij zich 
tijdens haar wintersportvakantie ziek. Zij is bij 
het skiën tegen een boom gebotst en heeft 
daarbij ernstig rugletsel opgelopen.

• Geef nauwkeurig aan hoe lang en hoe hoog
de maximale loondoorbetalingsverplichting
van haar werkgever is, als Jacqueline
arbeidsongeschikt blijft.
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uitwerking

De loondoorbetalingsverplichting duurt 104 weken. 
De eerste 52 weken ten minste 70% van het loon, 
maar ten minste het minimumloon. De volgende 52 
weken ten minste 70% van het loon. (geen 
ondergrens!)
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Vervolg

Na een lange revalidatie werkt Jacqueline 
sinds juni 2015 op therapeutische basis. 
Jacqueline en Van Zundert bv slagen er echter 
niet in om passend werk voor haar te vinden. 
Het dienstverband eindigt ingaande 13 februari 
2017. Jacqueline wordt door UWV met ingang 
van 13 februari 2017 volledig 
arbeidsongeschikt verklaard. Ze heeft recht op 
een loongerelateerde WGA-uitkering.
• Wat zal de reden zijn dat Jacqueline geen

recht heeft op een IVA-uitkering
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uitwerking

Er is wel sprake van volledige 
arbeidsongeschiktheid, maar niet van 
duurzame ofwel blijvende 
arbeidsongeschiktheid.

143

vervolg

• Wat is de maximale duur van haar
loongerelateerde WGA-uitkering? Motiveer het
antwoord.
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Uitwerking

De duur van de loongerelateerde uitkering is 
afhankelijk van het arbeidsverleden. Het feitelijk 
arbeidsverleden van Jacqueline bedraagt 12 jaar, 
namelijk van 2006 tot en met 2017. Jacqueline 
heeft geen fictief arbeidsverleden. De duur van 
de loongerelateerde uitkering van Jacqueline 
bedraagt derhalve 10 maanden. (geen aftrek met 
1 maand, want de lengte van de uitkering is niet 
meer dan 24 maanden)
Er is geen sprake van een fictief 
arbeidsverleden, omdat zij geen 18 werd voor 
1998.
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vervolg

Het dagloon van Jacqueline bedraagt € 124,--. 
Hoe hoog is de loongerelateerde WGA-uitkering 
per dag, exclusief vakantiebijslag? Geef ook de 
berekening.
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Uitwerking 

Gedurende de eerste 2 maanden bedraagt de 
loongerelateerde uitkering:

• 75% van € 124,-- = € 93,-- x 100/108 = € 86,11
per dag, exclusief vakantietoeslag.

• Daarna bedraagt de uitkering 70% van
€ 124,-- = € 86,80 x 100/108 = € 80,37 per dag,
exclusief vakantietoeslag.
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vervolg

• Stel dat UWV Jacqueline niet volledig
arbeidsongeschikt had verklaard maar
het arbeidsongeschiktheidspercentage
had vastgesteld op 50%. Op welke
uitkering heeft Jacqueline dan recht na
afloop van de loongerelateerde
uitkering? Geef daarbij ook de
voorwaarde(n) aan voor het recht op
deze uitkering.
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Uitwerking 

• Jacqueline heeft dan recht op de
loonaanvullingsuitkering. Zij moet dan wel
voldoen aan de zogenaamde inkomenseis. Dit
eis houdt in dat minimaal 50% van de
restverdiencapiciteit moet worden verdiend.
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vervolg

• Jacqueline is het niet eens met het door
UWV vastgestelde
arbeidsongeschiktheidspercentage. Op
welke wijze, bij welke instantie en binnen
welke termijn moet Jacqueline bezwaar
maken?
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Uitwerking 

• Jacqueline moet schriftelijk bezwaar indienen
bij UWV binnen zes weken na bekendmaking
van de beslissing.

151

vervolg

• Kan Van Zundert bv ook bezwaar maken tegen
het door UWV vastgestelde
arbeidsongeschiktheidspercentage van
Jacqueline? Motiveer het antwoord.

152

Uitwerking 

• Ja. Van Zundert bv kan ook bezwaar maken
aangezien de werkgever zelf ook
belanghebbende is.
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vervolg

• UWV blijft bij haar beslissing en wijzigt het
arbeidsongeschiktheidspercentage van
Jacqueline niet. Jacqueline is het hiermee niet
eens en gaat in beroep. Geef duidelijk aan bij
welke instantie en bij welke sector zij haar
beroepschrift moet indienen.
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Uitwerking

• Het beroepschrift moet worden ingediend bij
de Arrondissementsrechtbank, sector 
bestuursrecht.

155

vervolg

• Voor Van Zundert bv maakt het verschil of
Jacqueline een IVA-uitkering krijgt of een
WGA-uitkering. Geef aan waaruit dit verschil
bestaat.
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Uitwerking 

• Bij een IVA-uitkering zijn er geen gevolgen
voor de werkgever. Een WGA-uitkering kan
invloed hebben op de hoogte van de
gedifferentieerde premie voor de WGA/Whk.
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vervolg

Van Zundert bv overweegt een werknemer met 
een WGA-uitkering in dienst te nemen. De 
werkgever heeft echter twijfels over de 
haalbaarheid van dit plan. Van Zundert bv is 
namelijk bang dat de werkgever bij uitval wegens 
ziekte regelmatig de lasten van de 
loondoorbetalingsverplichting moet dragen.
• Geef aan of de vrees van Van Zundert bv wel of

niet terecht is. Motiveer het antwoord.
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Uitwerking 

• De vrees van Van Zundert is niet terecht. De
no-riskpolis is namelijk van toepassing. De no-
riskpolis houdt in dat de werkgever tijdens de
eerste 5 jaar van het dienstverband nauwelijks
risico loopt als de werknemer ziek wordt. De
werknemer heeft dan namelijk recht op een
Ziektewetuitkering die de werkgever op het
loon in mindering kan brengen.
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Werkloos

160

Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet voorziet in een uitkering aan werkloos (2)
geworden werknemers (1). De duur (4) van de uitkering is 
afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden. De hoogte (5)
van de uitkering is gerelateerd aan het in dienstbetrekking 
genoten loon (6) en de omvang (3) van de werkloosheid.

161

1. Wie is werknemer volgens de WW?

1. Werkloosheidswet m.b.t. de echte werknemers (art. 7:610
BW) met een arbeidsovereenkomst

2. WW ook m.b.t. de fictieve dienstbetrekking (geregeld in de 
sociale verzekeringen en Wet op de loonbelasting

WW sluit bepaalde werknemers uit. (zie uitsluitingsgronden 
H3.1 => 1.4 kleine gids) => vb. uitsluiting m.b.t. stagiaires in 
fictieve dienstbetrekking, ondernemers etc.
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Wanneer bestaat recht op een WW-uitkering? 
Kg 3.1.5

• Werkloos worden

• Aan de referte‐eis voldoen (26‐uit‐36 eis)

163

2. Het begrip werkloosheid

• De werknemer verliest ten minste 5 arbeidsuren of tenminste de 
helft (50%) van zijn aantal arbeidsuren per week (relevant verlies
aan arbeidsuren)

• De werknemer is beschikbaar voor de arbeidsmarkt

• En de werknemer is niet verwijtbaar werkloos

164

2. Wat is een arbeidsuur?

• Arbeidsuren in verband met inkomen uit arbeid (als 
werknemer)

Maar ook:

• Uren i.v.m. betaald overwerk en

• Doorbetaald verlof
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2. Werkloos: begrip inkomen

Geen inkomen is: (3.1.6.1)

‐Uitkeringen ingevolge Ziektewet, 
Werkloosheidswet, Wet Arbeidsongeschiktheid, Wet Werk en 
Inkomen naar Arbeidsvermogen, Wet 
Arbeid en Zorg en Toeslagenwet

‐Privégebruik auto van de werkgever en 
‐Inkomen uit de levensloopregeling, maar ook

‐De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
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3. Begrip arbeidsurenverlies: de omvang
van de werkloosheid

• Uitgaande van 26 weken die onmiddellijk voorafgaan aan de 
week waarin de werknemer arbeidsuren verliest. Hier nemen we
het gemiddelde van.

• Als er sprake is van onbetaald verlof, dan kan worden
voorverlengd, de keuze:

• => onbetaald verlof meetellen

• => onbetaald verlof niet meetellen dus voorverlengen
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Voorbeeld arbeidsurenverlies (omvang)

Joost verliest al zijn arbeidsuren in week 45. In de weken daarvoor zag zijn arbeidspatroon
er als volgt uit (wisselend arbeidspatroon):

week 44 ™ 37 = 8 weken 40 gewerkt, dus  320 uur
week 36 ™ 34 = 3 weken onbetaald verlof 0 uur
week 33 ™ 26 = 8 weken van 35 uur, dus 280 uur
week 25 ™ 19 = 7 weken van 25 uur, dus 175 uur
week 18 ™ 16 = 3 weken van 20 uur, dus 60   uur 

29 weken

Keuze voorverlengen of niet: (onbetaald verlof meetellen)

320 + 0 + 280 + 175 (uren)  = 29,81 uur
26 (weken)
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Voorbeeld arbeidsurenverlies (omvang)

• Voorverlengen: (onbetaald verlof niet meetellen)

320 + 280 + 175 + 60 (uren)  = 32,12 uur
26 (weken)

In dit voorbeeld wordt het onbetaald verlof niet 
meegeteld en wordt voorverlengd met de 3 weken 
betaalde arbeid.

Conclusie: voorverlengen leidt tot een meer gunstig 
resultaat m.b.t. arbeidsurenverlies
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Arbeidsurenverlies en gebruikelijke 
arbeidspatroon (omvang)

Bij het vaststellen van het gebruikelijke arbeidspatroon telt 
mee:

• De uren waarop als zelfstandige wordt gewerkt 
(uiteraard in combinatie met loon uit dienstbetrekking)

• Niet gewerkte uren wegens ziekte

Niet: de gewerkte uren in de eigen huishouding

Het gemiddelde arbeidspatroon over de 26 weken is 
bepalend om het urenverlies te berekenen
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Casus arbeidsurenverlies en omvang

Tinus Plakker is 36 uur werkzaam als zelfstandig tandarts. Daarnaast 
heeft Plakker een dienstbetrekking als schooltandarts voor 4 uur per 
week. Tinus wordt ontslagen als schooltandarts. 

Hoeveel bedraagt het gebruikelijk arbeidspatroon van Tinus?

Is Tinus werkloos geworden in de zin van de WW?
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Uitwerking casus

Het gebruikelijk arbeidspatroon van Tinus bedraagt 40 uur.

Nee, Tinus verliest minder dan 5 uren per week en ook niet meer 
dan 50% van zijn arbeidsuren.

Voor het arbeidspatroon telt 40 uur, daarvan verliest hij er maar 4.
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Opeenvolgend verlies van arbeidsuren 
(omvang)

Wanneer een niet‐relevant verlies aan 
arbeidsuren binnen een periode van een jaar 
wordt opgevolgd door een nieuw verlies aan 
arbeidsuren, mogen de verloren uren bij elkaar 
worden opgeteld.

Opdracht: Bedenk een situatie, waarbij in eerste 
instantie sprake is van een niet‐relevant verlies, 
maar later door een nieuw verlies toch sprake kan 
zijn van relevant arbeidsurenverlies.
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Uitwerking

• Als op een tijdstip in een jaar bijvoorbeeld 4 
arbeidsuren wordt verloren, (bij een 
gebruikelijk arbeidspatroon van > 8 uur) is dit
een voorbeeld van een niet‐relevant 
arbeidsurenverlies (er is geen sprake van 
werkloosheid)

• Als in hetzelfde kalenderjaar weer bijvoorbeeld 
4 arbeidsuren wordt verloren, dan mag worden
samengeteld en er ontstaat dan 8 
arbeidsurenverlies. Er is dan sprake van een 
relevant arbeidsurenverlies (8 uur), dus
werkloos.
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Eerste werkloosheidsdag (EWD)

In 2 stappen te bepalen:

1. In welke week doet zich het relevant arbeidsurenverlies
voor?

2. De eerste dag waarop de werknemer minder werkt en
sprake is van een relevant arbeidsverlies, is de eerste
werkloosheidsdag

175

Casus

Gerrit werkt vijf dagen van elk vier uur. 
Op vrijdag van week 23 verliest Gerrit 
zijn baan.

Wat is de eerste werkloosheidsdag van 
Gerrit?

176

De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.

Uitwerking

• In week 23 is voor Gerrit geen sprake van een
relevant arbeidsurenverlies. Gerrit verliest in 
week 23 geen vijf arbeidsuren en evenmin de 
helft van zijn arbeidsuren per week.

• De eerste dag in week 24, i.c. maandag, is de 
eerste werkloosheidsdag voor Gerrit.
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2. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

• Gerard is ontslagen uit een dienstbetrekking van 
40 uur per week. De vrouw van Gerard werkte 
tot het ontslag van Gerard 20 uur per week om 
de rest van de week voor de kinderen te zorgen. 
Nu Gerard werkloos is geworden gaat zijn vrouw
40 uur per week werken. Gerard zorgt in het
vervolg voor de kinderen en gaat op zoek naar 
een baan van 20 uur week.

• Gerard is beschikbaar voor 20 uur arbeid dus
daarom voor 20 uur werkloos.
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Recht op een WW-uitkering

Voorwaarden:
• Werknemer moet verzekerd zijn (1);
• Werknemer moet werkloos zijn (2) en er is sprake

van een relevant verlies van arbeidsuren
• Werknemer moet beschikbaar zijn om arbeid te

aanvaarden

En ook nog voldoen aan de referte‐eis: weken‐eis
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4. Weken-eis (duur van de uitkering)

• Er moet dus sprake zijn van een relevant 
arbeidsurenverlies 

• Niet voldoen aan de weken‐eis betekent geen
WW‐uitkering

• Wel voldoen aan de weken‐eis betekent een
WW‐basisuitkering van 3 maanden

Weken‐eis voorwaarde: verzekerde arbeid 
hebben verricht in 26 weken van de 36 
kalenderweken die direct vooraf gingen aan de 
week waarin de eerste werkloosheidsdag valt 
(26‐uit‐36‐eis)

180



61

Referteperiode 36 kalenderweken

• Buiten beschouwing blijven:
‐de weken waarin geen arbeid is verricht 
wegens ziekte
‐geen arbeid is verricht wegens onbetaald 
verlof, meestal levensloopverlof 
(maximaal 78 weken)
‐de weken waarin een uitkering is 
ontvangen o.g.v. de WAZO: zwangerschap,
bevalling, adoptie of pleegzorg
‐weken waarin geen verzekerde arbeid is 
verricht
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Jaren-eis: verlenging van de 
basisuitkering

• Voldoen aan de weken‐eis => basisuitkering 3 
maanden

• Verlenging van de basisuitkeringsduur van 3 maanden
tot en met maximaal 38 maanden
(werkloos worden vanaf 1 januari 2016 betekent 1 
maand aftrek per kwartaal)

• Afhankelijk van het arbeidsverleden:
4‐uit‐5 eis (tenminste in 4 van de 5 kalenderjaren 
hebben gewerkt)    Een jaar is: minimaal 208 
arbeidsuren (vanaf 2013)
Vóór 2013 gold 52 dagen arbeid hebben verricht
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Jaren-eis: het arbeidsverleden

• Fictief arbeidsverleden: het aantal jaren vanaf het jaar 
waarin de verzekerde 18 werd tot het jaar 1998 (ook
meetellen als er in die jaren geen verzekerde arbeid is 
verricht)

• Het feitelijk arbeidsverleden: het aantal jaren vanaf
1998 tot het jaar van werkloosheid (alleen meetellen
als er tenminste 208 uren verzekerde arbeid is verricht)
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5. De hoogte van de WW-uitkering

• Dagloon is de basis om een uitkering te
berekenen

• Het maximum dagloon 2018.2 bedraagt €
211,42 
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Hoe wordt het loon voor de 
werknemersverzekeringen 

bepaald?

• Uitgaande van het refertejaar:
het refertejaar eindigt op de laatste dag 
van het voorlaatste volledige
aangiftetijdvak vóór de eerste 
werkloosheidsdag, uitgaande van de 
aangiftetijdvakken: 12 maand of 13 vier‐
weken
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(6) Voorbeeld

Josta heeft haar 1e werkloosheidsdag op 5 april 2018. 
Haar werkgever doet maandaangifte. Het refertejaar 
loopt van maart 2017 tot en met februari 2018. 

Het loon voor de werknemersverzekeringen bedraagt 
in totaal (stel) € 46.480,‐ inclusief 8% vakantiebijslag

Het premiedagloon van Josta wordt vastgesteld op: 
€ 46.480,‐ / 261 = € 178,08 (afronden)
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De maandelijkse uitkering

• Het recht hebben op een uitkering wordt uitgedrukt in
maanden

• De hoogte van de uitkering wordt uitgedrukt in een 
percentage van het dagloon:
‐de eerste 2 maanden 75% x dagloon
‐daarna 70% x dagloon, 
totaal maximaal 38 maanden (werkloos worden in het 4e

kwartaal 2018 met een fictief/feitelijk arbeidsverleden van > 
24 maanden, betekent een aftrek (vanaf 1‐1‐2016) van 12 
kwartalen, dus 12 maanden. Er bestaat minimaal recht op 26
maanden uitkering).

• De uitkering wordt per maand uitbetaald!

• De uitkering wordt verminderd met de factor 100/108 in
verband met de reservering vakantiegeld in mei 187

Opdracht

Toosje (geboren 13 juli 1974) wordt met ingang van 4 juli 2018 
werkloos. Het maandloon voor de werknemersverzekeringen 
bedraagt in januari tot en met april 2017 € 2.780,‐, de maanden 
mei tot en met december 2017 € 2.910,‐ per maand en van 
januari tot en met mei 2018 € 2.955,‐. 
Toosje werkte vanaf 1997 bij deze werkgever. Haar vakantie‐
uitkering in de maand mei bedroeg € 2.700.

Bereken voor Toosje het dagloon in verband met een WW‐
uitkering.
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Uitwerking

• Juni tot en met december 2017: 7 x € 2.910

• Januari tot en met mei 2018: 5 x € 2.955

• Vakantie‐uitkering uitbetaald in mei € 2.700

• Totaal €
37.845 

dagloon: € 37.845 : 261 dagen € 145,00

Het dagloon incl vakantiebijslag wordt afgerond.

189



64

Vervolgopdracht

Toosje (geboren 13 juli 1974) wordt met ingang 
van 4 juli 2018 werkloos Toosje heeft een dagloon 
van € 145,‐. 

Hoeveel bedraagt haar bruto WW‐uitkering de 
eerste 2 maanden?
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Uitwerking

• Dagloon: (€ 145,00 x 21,75 dagen) = € 3.153,75
• De 1e twee maanden bedraagt de hoogte 75%, dus

€ 3.153,75 x 75% = € 2.365,31
• Vakantiereservering eruit halen: 

€ 2.365,31 x 100/108 = € 2.190,10
• De maandelijkse uitkering exclusief vakantie‐uitkering bedraagt 

€ 2.190,10

De vakantie‐uitkering wordt in mei door UWV uitbetaald.
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Vervolgopdracht

Toosje (geboren 13 juli 1974) wordt met ingang van 4 juli 
2018 werkloos. Toosje heeft een dagloon van € 145,‐. Haar 
bruto‐uitkering de 1e 2 maanden bedraagt € 2.190,10

Hoe lang heeft Toosje recht op een WW‐uitkering en 
hoeveel bedraagt haar bruto‐uitkering vanaf de 3e

maand?
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Uitwerking 

• Vanaf de derde maand bedraagt haar uitkering:
€ 2.190,10 x 70/75 = € 2.044,10

• De duur van de uitkering:
‐ fictief arbeidsverleden: 1974 + 18 = 1992

1992 tot en met 1997 =  6 jaren
‐werkelijk arbeidsverleden: 1998 – 2017 = 20 jaren

• Haar totale arbeidsverleden bedraagt  26 jaren
dus een uitkering van totaal

26 maanden

• Aftrek per 1 januari 2016 – 4 juli 2018: 11 kwartalen = 11 maanden
De aftrek wordt beperkt tot 2 maanden, dus de lengte wordt

24 maanden
193

Verplichtingen van de werknemer

1. Eerst laten registreren als werkloze:
• De (ex)werknemer moet zich als werkzoekende laten

registreren bij UWV
Uiterlijk de eerste werkdag na de eerste werkloosheidsdag, 
maar niet eerder dan vier maanden vóór de eerste 
werkloosheidsdag
• Digitaal: www.werk.nl of bij één van de vestigingen van

UWV (werkplein)
2. Dan WW‐uitkering aanvragen:
Binnen een week na de eerste werkloosheidsdag
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Beëindiging van het recht op een WW-
uitkering

Indien:

1 De uitkeringsduur is verstreken

2 De uitkeringsgerechtigde weer geheel of gedeeltelijk gaat 
werken

3 De uitkeringsgerechtigde niet of minder beschikbaar is voor 
de  
arbeidsmarkt

4 De uitkeringsgerechtigde overlijdt

5 De uitkeringsgerechtigde zijn hoedanigheid verliest als 
werknemer

6 Er zich een uitsluitingsgrond voordoet, bijvoorbeeld detentie 
of AOW‐gerechtigd wordt.
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Einde WW-uitkering

1 De uitkering loopt maximaal 38 weken (tot 1‐1‐2016)

2 Aanvaarden van verzekerde arbeid

Koen heeft een WW‐uitkering voor 20 uur per week. Hij 
aanvaardt een dienstbetrekking voor 16 uur per week. 

Heeft Koen nog recht op een (gedeeltelijke) WW‐
uitkering?
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Uitwerking

• Nee, Koen aanvaardt een baan voor 16 uur. 
Er resteert nog 4 uur aan werkloosheid:

• Dat is minder dan 5 uur per week en minder 
dan 50% van het oorspronkelijk aantal uren 
aan arbeidsverlies (20 uur), o.g.v. artikel 20, 
lid 4 WW

• Er is dus sprake van een niet‐relevant 
arbeidsurenverlies, dus geen WW‐uitkering
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Einde WW

• Uitsluitingsgronden

• bijvoorbeeld:  gedetineerden een 
uitkering ontvangen krachtens de ZW, WAO, 
WIA etc.
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Herleving van het recht op WW 

• Een beëindigd recht op een WW‐uitkering kan
weer ontstaan binnen 26 weken, indien:

• De werknemer opnieuw werkloos wordt;
• Opnieuw beschikbaar is voor de arbeidsmarkt,

na een tijdelijke onderbreking van 
beschikbaarheid;

• Zich niet langer een uitsluitingsgrond
voordoet. 

199

Re-integratie instrumenten
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Re-integratie instrumenten

• Kleine Gids
-ziektewetuitkering => no-riskpolis 1.4.3.1

-geen loondoorbetalingsverplichting bij
ziekte
-geen risico vaststelling van een hogere
premie WGA

• -loondispensatie jonggehandicapten (aanvulling
door UWV i.v.m. lager loon dan WML)
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Re-integratie instrumenten

• Proefplaatsing => werkgever betaalt geen loon,
maar de (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte of
werkloze behoudt zijn uitkering
-standaard 2 maanden, maximaal 6 maanden
=> Aanvraag UWV

• Loonsuppletie => voor werknemers met een
uitkering volgens overgangsrecht: WAO, oude
Wajong en de WAZ
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Re-integratie instrumenten

• Arbeidsplaatsvoorzieningen => aanpassingen van
bureau/bureaustoel, orthopedische werkschoenen
=> aanvraag vergoeding UWV
=> voorwaarde ziekte/handicap duurt naar
verwachting langer dan 1 jaar

• Persoonlijke ondersteuning => jobcoach
• Vervoersvoorziening => aanpassingen privéauto,

bruikleen geven van een auto of een
mindervalidenvoertuig
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Re-integratie instrumenten en subsidies

• 3.7.2 kleine gids: re-integratie en participatie
instrumenten van de gemeenten

• 1.9 kleine gids: re-integratie instrumenten van
UWV

• Loonkostenvoordeel (kg 1.9.3) en lage
inkomensvoordeel (kg 1.9.3.3) van de
Belastingdienst via de aangiften loonheffingen
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