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Praktijkopleiding Sociale 
Verzekeringsrecht 

dag 1

1

Programma
dag 1

• Wet arbeidsmarkt in balans+
• Werkloosheidswet
• Private aanvulling WW / WGA
• AOW / Anw
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Wet arbeidsmarkt in balans+ (WAB)

Jo Weerts
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Programma

• arbeidsrelaties
– arbeidsrechtelijk / fiscaal / sociaal verzekeringstechnisch

• arbeidsovereenkoms t
• flexibele arbeidsrelaties
• VAR-DBA 
• sectorpremie
• ontslag
• transitievergoedi ng
• jurisprudentie
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Ov ereenkomsten tot het v errichten v an arbeid

• overeenkomst tot opdracht
– 7: 400 t/m 413 BW

• arbeidsovereenkomst
– 7: 610 t/m 693 BW

• aanneming van werk
– 7: 750 t/m 769 BW

verschillende rechtspositionele consequenties

5

Ov ereenkomsten tot het v errichten v an arbeid
‘toetje’

• vrijwilligersovereenkomst
• stageovereenkoms t
• vervoersover eenkomst 

– overeenkomst tot vervoer van personen en zaken

• overeenkomst tot bewaarneming
• overeenkomst tot het uitgeven van werken

6
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Aanneming v an werk
7: 750 BW

overeenkomst 
waarbij ene partij (aannemer)

zich verbindt voor andere partij (aanbesteder) 
buiten dienstbetrekking
tegen bepaalde prijs

bepaald werk 
van stoffelijke aard
tot stand te brengen
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Arbeidsov ereenkomst
7:610 BW

overeenkomst 
waarbij ene partij (werknemer) zich verbindt 

in dienst van andere partij 
(werkgever) 
tegen loon

gedurende zekere tijd
arbeid te verrichten

loon, persoonlijke arbeid, gezag

8

Ov ereenkomst tot opdracht
dienstenovereenkomst - 7:400 lid 1 BW

overeenkomst waarbij ene partij (opdrachtnemer)
zich jegens andere partij (opdrachtgever) 

verbindt 
anders dan op grond van arbeidsovereenkomst, 

werkzaamheden te verrichten 
die in iets anders bestaan dan tot stand brengen
van werk van stoffelijke aard, bewaren van zaken, 

uitgeven van werken of vervoeren of doen  
vervoeren van personen of zaken

9
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Ov ereenkomst tot opdracht
kenmerken

• werkzaamheden zelf verrichten (in beginsel)
• geen plicht voor dienstverlener om in te staan voor resultaat

– inspanningsverplichting!

• opdrachtgever betaalt meestal afgesproken prijs / honorarium
• geen gezagsverhouding

– in zin van ondergeschiktheid tussen opdrachtgever en degene die 
dienst verleent

10

Tips

• afwijken van gebruikelijke bedragen / regelingen
• vrijheid voor anderen te werken / vervangen
• aanwijzingen tot minimum beperken
• economische zelfstandigheid
• eigen hulpmateriaal
• zo weinig mogelijk betrokken bij arbeidsorganisatie
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Arbeidsrelatie

• echte dienstbetrekki ng 
• fictieve dienstbetrekking
• vroegere dienstbetrekking

12
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Dienstbetrekking
echte / fictieve

• loonbelasting/premi e volksverzekeri ngen inhouden op loon van 
werknemer en betalen

• premies werknemersverzekeri ngen betalen
• werkgeversheffi ng Zvw betalen of bijdrage Zvw inhouden op 

loon van werknemer en betalen

13

Echte dienstbetrekking

• gebaseerd op arbeidsovereenkomst (art.7:610 BW) 
– arbeidsovereenkomst is aanwezig als ten minste aan 3 

voorwaarden is voldaan
• werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten
• werkgever moet werknemer beloning betalen voor verrichte arbeid
• werkgever kan werknemer bindende aanwijzingen en instructies 

geven over verrichten van arbeid op zodanige wijze dat sprake is van 
gezagsv erhouding

• als één van 3 elementen ontbreekt is er geen sprake van 
arbeidsovereenkoms t

– mogelijk nog wel sprake van fictieve dienstbetrekking
14

Loon

• loon is alles wat werknemer krijgt op grond van zijn 
dienstbetrekking

– loon in geld
– loon in natura
– kostenvergoedingen
– aanspraken

15
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Persoonlijke arbeid

• bij uitvoering van overeengekomen arbeid niet of alleen met 
toestemming van opdrachtgever door ander mag laten 
vervangen

16

Gezag

• opdrachtgever bevoegd om aanwijzingen en instructies te 
geven aan opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer verplicht is 
deze te volgen
– beperkt tot gewenst doel (wat) 
– opdrachtnemer vrij in wijze van bereiken van doel (hoe)

geen exacte wetenschap - Hoge Raad heeft laatste woord

17

Beoordeling aanwezigheid gezagsverhouding 

• niet alleen contractuele relatie
– ook feitelijke uitvoering en feiten en omstandigheden waaronder 

arbeidsrelatie wordt uitgeoefend van belang

• feiten en omstandigheden die zodanig van aard zijn, dat 
afwezigheid van instructiebevoegdheid van opdrachtgever 
redelijkerwijs niet mogelijk, of op voorhand niet aannemelijk is, 
kunnen dwingend tot conclusie leiden dat sprake is van 
arbeidsovereenkomst

– bijvoorbeeld indien sprake is van (wettelijke of andere) 
voorschriften die verregaande mate van instructie, toezicht, leiding 
of verantwoordingsplicht noodzakelijk maken

18
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Gezag
bijkomende omstandigheden 1

• wie deelt te verrichten werkzaamheden in
• wie bepaalt werktijden
• mag werk worden geweigerd
• is er ziekmeldingsprocedur e
• wat is karakter van overeengekomen beloning
• draagt degene die werkzaamheden verricht ondernemersrisico
• moet degene die werkzaamheden verricht zelf zorgen voor 

hulpmiddelen / grondstoffen

19

Gezag
bijkomende omstandigheden 2

• zijn er ook andere opdrachtgevers
• heeft arbeid incidenteel karakter
• moeten bepaalde werkzaamheden (administratief) worden 

verantwoor d
• is er vorm van toezicht/controle op werk
• zijn er anderen die binnen bedrijf zelfde werk op basis van 

arbeidsovereenkoms t verrichten

20

Arbeidsov ereenkomst
algemeen

• arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (vast contract)
– ontslagvergunning / ontbinding
– opzegtermijn / vergoeding

• arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (tijdelijk contract)
– geen ontslagvergunning / ontbinding
– geen opzegtermijn / (eventueel) vergoeding

21
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Arbeidsov ereenkomst (definitie)
7:610 BW

arbeidsovereenkomst is overeenkomst waarbij ene partij
(werknemer)

zich verbindt in dienst van andere partij
(werkgever) 

tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten

22

Rechtsv ermoeden arbeidsovereenkomst
7:610a BW

gedurende drie opeenvolgende maanden
wekelijks 

of
ten minste twintig uren per maand 

arbeid verricht
wordt vermoed 

deze arbeid te verrichten krachtens 
arbeidsovereenkoms t

23

Rechtsv ermoeden omvang 
7:610b BW

indien arbeidsovereenkomst 
ten minste drie maanden heeft geduurd
wordt bedongen arbeid in enige maand 

vermoed 
omvang te hebben gelijk aan 

gemiddelde omvang van arbeid per maand 
in drie voorafgaande maanden

24
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Periode

• pieken en dalen
– relatief hoog of laag gemiddelde 

• werkgever kan, met verwijzing naar langere, meer representatieve 
arbeidsperiode (bijvoorbeeld afgelopen jaar) op voldoende wijze 
weerleggen dat gemiddelde op ander (lager) niveau ligt

25

Geen arbeid, geen loon
7:627 BW

• indien werknemer niet presteert hoeft werkgever dat ook niet te 
doen

– indien oorzaak van niet-presteren evenwel in redelijkheid voor 
rekening van werkgever behoort te komen heeft werknemer wel 
recht op loon (7:628 lid 1 BW)

– ziekte wordt door 7:629 BW aangemerkt als oorzaak die tot op 
zekere hoogte voor risico van werkgever komen

26

Mogelijkheid

• één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) 
van langer dan 24 maanden 

– na invoering WAB 36 maanden

27
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Proeftijd
7:652 BW 

• schriftelijk in arbeidsovereenkomst opgenomen
• voor beide partijen gelijke periode 

– onbepaalde tijd
• maximaal 2 maanden

– bepaalde tijd 2 jaar of langer
• maximaal 2 maanden

– bepaalde tijd langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar / 
betrekkelijk bepaalde tijd

• maximaal 1 maand (maximaal 2 maanden via cao)
• wordt niet verlengd bij ziekte

28

Proeftijd 
voorgestelde regeling (7:652 BW)

• proef tijd van 5 maanden bij aangaan van 
arbeidsov ereenkomst voor onbepaalde tijd 

• bij arbeidsov ereenkomst voor bepaalde tijd van 2 jaar of 
langer proef tijd van 3 maanden 

voorgestelde wijzigingen zijn geschrapt
overige formulering artikel 7:652 BW is in 

technische zin aangepast
29

Concurrentiebeding / relatiebeding
1 januari 2015

• geen concurrentiebeding / relatiebeding in tijdelijke contracten
– behalve in geval van bijzondere omstandigheden 

• zwaarwichtige bedrijfs- / dienstbelangen
– moet expliciet worden opgenomen (anders nietig)
– welk bedrijfs – of dienstbelang / waarom daarvoor concurrentiebeding 

moet gelden

– noodzaak van beding moet niet alleen bestaan op moment van 
aangaan

• ook op moment dat ‘werkgever zich op beding beroept’

7:653 BW 30
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Aanzegtermijn
7:668 BW

• tijdelijke contracten > 6 maanden
– wettelijk aanzegtermijn 
– uiterlijk 1 maand voor einde arbeidsovereenkomst

• schriftelijk (mag ook e-mail zijn) informeren wel / niet voortzetten
– alsmede voorwaarden bij wel voortzetten

» niets aangegeven: zelfde tijd (maximaal 1 jaar)

• niet naleven verplichting schriftelijk informeren
– vergoeding van één maandsalaris (naar rato)

• vorderingsrecht vervalt 3 maanden na dag waarop verplichting 
is ontstaan

– 686a lid 4 sub e BW
31

Ketenregeling
7:668a BW

• arbeidsovereenkoms ten voor bepaalde tijd 
– elkaar binnen periode van 6 maanden (was 3 maanden) opvolgen 

ontstaat 
• bij 4e contract of 
• na 24 maanden (was 36 maanden) arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd

tussenpoos meetellen!

32

Ketenregeling 
afwijken bij cao 1

• aantal contracten kan op ten hoogste 6 in periode van ten 
hoogste 4 jaar worden gesteld 

– als dat gelet op intrinsieke aard van bedrijfsvoering voor overeen 
te komen functies of functiegroepen noodzakelijk is of indien het 
uitzendovereenkomst betreft (7:668a lid 5 BW / 7:691 lid 8 BW)

• ketenbepaling voor arbeidsovereenkomsten, die uitsluitend of 
overwegend zijn aangegaan omwille van educatie van 
werknemer, kan geheel of gedeeltelijk buiten toepassing 
worden verklaard (7:668a lid 9 BW)

33
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Ketenregeling 
afwijken bij cao 2

• ketenbepaling kan buiten toepassing worden verklaard, mits bij 
ministeriële regeling toegestaan, voor functies waarvoor 
bestendig gebruik is en vanwege intrinsieke aard van 
bedrijfsvoering en van die functies noodzakelij k is arbeid 
uitsluitend te verrichten op grond van tijdelijke 
arbeidscontracten -bijv. voor profvoetballers- (7:668a lid 8)

34

Ketenregeling 
afwijken bij cao 3

• tussenpoos van 6 maanden in ketenregeling bij cao is terug te 
brengen naar maximaal 3 maanden

– functies waarin werkzaamheden als gevolg van klimatologische of 
natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en ten 
hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden verricht

• na onderbreking van meer dan 3 maanden kan er dan opnieuw 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan die van 
rechtswege afloopt (7:668a lid 13)

• …

35

Ketenregeling 
overige afwijkingen 

• ketenbepaling is niet van toepassing op 
arbeidsovereenkoms ten gesloten 

– in kader van beroepsbegeleidende leerweg (7:668a lid 10) of
– arbeidsovereenkomsten gesloten met werknemers die leeftijd van 

18 jaar nog niet hebben bereikt, indien gemiddelde omvang van 
door hen verrichte arbeid ten hoogste 12 uur per week heeft 
bedragen (7:668a lid 11 BW)

• bij werknemers die AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt 
– maximaal 6 tijdelijke contracten elkaar zonder onderbreking van 

meer dan 6 maanden kunnen opvolgen gedurende maximaal 48 
maanden (7:668a lid 12 BW)

• … 36



13

Ketenregeling
7:668a BW

• maximumter mijn van ketenbepaling van 24 naar 36 maanden
– zoals ook voor inwerkingtreding van WWZ geval was

• introductie van mogelijkheid om bij cao tussenpoos te 
verkorten van 6 maanden naar 3 maanden 

– indien terugkerend tijdelijk werk betreft 

• uitzondering van ketenbepali ng voor invalkrachten in primair 
onderwijs

– invallen in verband met vervanging wegens ziekte

37

Ketenregeling
terugkerend tijdelijk werk  

• tussenpoos kan bij cao worden teruggebracht van 6 tot 3 
maanden 

– als aard van werk daar om vraagt
• terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende periode van 9 

maanden kan worden verricht
– bepaling is breder dan bestaande uitzondering voor seizoenswerk waarbij 

het gaat om functies die als gevolg van ‘klimatologische of natuurlijke 
omstandigheden’ ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden verricht

• kan dus gaan om terugkerend tijdelijk werk dat niet te scharen valt 
onder seizoenswerk

– functies in culturele sector (afhankelijk van theaterseizoen) / trainers bij 
sportclubs die bijvoorbeeld stop hebben van 3 maanden

38

Ketenregeling 
moment van invoering en overgangsrecht

• invoering is 1 januari 2020
• voor maatregelen die zien op ketenbepaling is geen 

overgangsrecht voorzien
– betekent dat maatregelen bij inwerkingtreding onmiddellijke 

werking kennen
• houdt in dat op arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 

2020, ketenbepaling van 3 jaar van toepassing is, ook als 
arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020

– uiteraard anders indien bij cao in voordeel van werknemer is afgeweken 
van ketenbepaling

» blijven cao-bepalingen die ten voordele van werknemer zijn van 
kracht 

39



14

Ketenregeling 
voorbeeld overgangsrecht WEL

• 1e arbeidsovereenkomst 
– 1 oktober 2018 – 1 oktober 2019

• 2e arbeidsovereenkomst
– 1 oktober 2019 – 1 oktober 2021

40

Ketenregeling 
voorbeeld overgangsrecht NIET

• 1e arbeidsovereenkomst 
– 1 december 2017 – 1 december 2018

• 2e arbeidsovereenkomst
– 1 december 2018 – 1 december 2019

• 3e arbeidsovereenkomst
– 1 december 2019 – 1 december 2020

41

Ketenregeling
bepaalde tijd         onbepaalde tijd (7:668a lid 3 BW )

• één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
– > 24 maanden (na invoering WAB > 36 maanden)

• éénmalig met maximaal 3 maanden verlengen

42
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Oproepkracht

• geen wettelijk begrip
– geen werkgarantie
– geen loongarantie
– geen verschijningsplicht

43

Oproepcontract
varianten

• overeenkomst zonder werk- of loongarantie, met 
verschijningsplicht 

– nul-urencontract / met uitgestelde prestatieplicht

• overeenkomst met werk- of loongarantie, met 
verschijningsplicht

– min-maxcontract

• overeenkomst zonder werk- of loongarantie, zonder 
verschijningsplicht

– voorovereenkomst

44

Oproepov ereenkomsten 1

• nulurencontract is tijdelijke of vaste arbeidsover eenkomst, 
waarin is overeengekomen dat werknemer alleen arbeid 
verricht als hij wordt opgeroepen en dat er geen loon wordt 
betaald als er niet wordt gewerkt

• min-max contract waarin wordt geregeld dat werknemer ten 
minste aantal uren per week werkt - garantie-uren - en dat dit 
aantal door werkgever op oproepbasis kan worden verhoogd 
tot bepaald maximum

– garantie-uren krijgt werknemer altijd uitbetaald ook als werkgever 
hem niet oproept om te werken

45
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Oproepov ereenkomsten 2

• voorovereenkomst is géén arbeidsovereenkomst
– overeenkomst om arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te 

sluiten tussen werkgever en oproepkracht vanaf moment dat 
werknemer aan oproep gehoor geeft

– wordt dus per oproep arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
gesloten

– als werknemer 4 keer gehoor geeft aan oproep en tussen 
verschillende oproepen geen langere periode ligt dan 6 maanden 
dan is 4e oproep arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

• tenzij bij cao groter aantal opeenvolgende tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten mogelijk is gemaakt (6 in 4 jaar)

46

Oproepkrachten
knelpunt nul-urencontract / min-max contract

• afgelopen jaren aantal werknemers dat werkzaam is op basis 
van arbeidsovereenkomst zonder vaste uren of oproepcontract 
sterk gegroeid

– inmiddels werken naar schatting bijna 1.200.000 personen op 
contract met variabele uren

• flexwerkers met tijdelijk contract zonder vaste uren en oproep-
of invalkrachten hebben minst gunstige inkomenspositi e

• in praktijk bestaat voor werknemers die werkzaam zijn op basis 
van oproepcontract onzekerheid over wanneer ze worden 
opgeroepen en voor welke uren zij recht hebben op loon

– ongewenste permanente beschikbaarheid 47

Oproepov ereenkomst 

• omvang van arbeid is niet vastgelegd als één aantal uren per 
tijdseenheid van

– ten hoogste een maand of
– ten hoogste een jaar en recht op loon van werknemer gelijkmatig 

is gespreid over die tijdseenheid of
– werknemer heeft op grond van 7:628, lid 5 of lid 7 BW, of 7:691 lid 

7 BW geen recht op naar tijdruimte vastgestelde loon, indien hij 
overeengekomen arbeid niet heeft verricht

veel cao’s staan ‘jaarurennorm’ toe, waarbij werknemer vast maandsalaris 
ontvangt maar uren waarop gewerkt wordt flexibel inzetbaar zijn over het jaar

48
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Oproepov ereenkomst

• nulurencontract (mupper)
• min-maxcontrac t
• fase A uitzendover eenkomst / fase 1-2 uitzendovereenkomst
• …

49

Oproepkrachten
4 dagen (7:628a lid 2 en 3 BW )

• indien sprake is van oproepovereenkomst moet werkgever 
werknemer minstens 4 dagen van te voren persoonlijk 
oproepen

– anders hoeft werknemer geen gehoor te geven aan deze oproep 
• termijn kan bij cao worden verkort (niet korter dan 24 uur)

• oproep wordt binnen 4 dagen v oor aanvang van 
werkzaamheden ten dele dan wel v olledig ingetrokken of 
tijdstippen wijzigen 

– werknemer heeft recht op loonbetaling over periode waarvoor hij 
opgeroepen was

let op: uitzondering voor seizoensgebonden werk 50

Oproepkrachten 
4 dagen - voorwaarden

• werkgev er moet oproep schriftelijk of elektronisch aan 
werknemer bekendmaken / intrekken

– vormvereiste is geregeld om werknemer betere bewijspositie te 
geven met betrekking tot recht op loon indien hij te laat wordt 
afgezegd

let op: uitzondering voor seizoensgebonden werk

51
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Oproepkrachten nul-urencontract 
opzegtermijn

• werknemer heeft dezelfde opzegtermijn als oproeptermijn die 
werkgever in acht moet nemen bij oproep 

– 4 dagen / kortere cao-termijn (i.p.v. 1 maand)
• mits hij wel mogelijkheid heeft om tussentijds op te zeggen

– 4 dagen, indien het functie betreft die is aangewezen op grond 
van 7:628a lid 11 BW

hoeft niet tegen einde van de maand!
52

Oproepkrachten 
aanbod (7:628a lid 5 BW)

• werkgever doet jaarlijks in 13e maand aanbod voor vaste uren
– aangeboden gemiddelde arbeidsduur is gebaseerd op 

gemiddelde gewerkte arbeidsduur in voorgaande 12 maanden 
(referteperiode)

• termijn voor aanvaarding van aanbod bedraagt ten minste 1 maand
– werkgever en werknemer kunnen er jaarlijks gezamenlijk voor kiezen om 

contractflexibiliteit te behouden

• indien werkgever geen aanbod doet heeft werknemer recht op 
niet-genoten loon vanaf datum waarop werkgever aanbod had 
moeten doen

let op: uitzondering voor seizoensgebonden werk
53

Oproepkrachten
aanbod 2 (7:628a lid 5 BW)

• indien werkgever geen aanbod doet, heeft werknemer recht op 
niet-genoten loon vanaf uiterlijke datum waarop werkgever 
aanbod had moeten doen

– eventueel aanspraak op verhoging van vergoeding wegens 
vertraging in voldoening van het loon (7:625 BW)

• aanbod blijft staan als werkgever binnen 6 maanden na afloop 
van arbeidsovereenkomst nieuwe oproepovereenkoms t 
aanbiedt

54
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Oproepkrachten 
opgave

• werkgever is verplicht aan werknemer schriftelijke of 
elektronische opgave te verstrekken met ten minste volgende 
gegevens

– of arbeidsovereenkomst payrollovereenkomst is als bedoeld in 
artikel 7:692 BW

– arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan
– of omvang van te verrichten arbeid eenduidig is vastgelegd
– …

7:655 BW

55

Oproepkrachten
moment van invoering en overgangsrecht 

• moment van invoering is 1 januari 2020
• indien arbeidsovereenkomst op tijdstip van inwerkingtreding, 

langer dan 12 maanden heeft geduurd, doet werkgever het 
aanbod voor de 1e keer binnen 1 maand na tijdstip van 
inwerkingtreding 

– overgangsrecht Wab art. IX
• aanbod in 13e maand = veelal januari 2020!

56

Seizoensgebonden werk

• bij cao kan bepaald worden dat lid 2 / lid 3 (4 dagen) en lid 5 
(aanbod) niet van toepassing zijn voor bij die overeenkomst of 
regeling aangewezen functies, die als gevolg van 
klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende 
periode van ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden 
uitgeoefend en niet aansluitend door dezelfde werknemer 
kunnen worden uitgeoefend gedurende periode van meer dan 
9 maanden per jaar

57
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Loon v oor flexibele arbeid
7:628a BW

• werknemer voor iedere periode van minder dan 3 uur waarin 
hij arbeid heeft verricht, recht op loon waarop hij aanspraak 
zou hebben indien hij 3 uur arbeid zou hebben verricht

– arbeidsomvang van minder dan 15 uur is afgesproken en 
tijdstippen waarop gewerkt moet worden niet zijn vastgelegd of

– arbeidsomvang niet of niet eenduidig is vastgelegd (indien sprake 
is van een oproepovereenkomst -wijziging Wab-)

van artikel mag niet ten nadele van w erknemer w orden afgew eken

58

Payrollconstructie

• splitsing tussen formele (payrollbedrijf) en materiële 
(opdrachtgever) werkgeverschap

59

Payrolling
knelpunten

• onwenselijke verschillen met betrekking tot toepasselijke 
arbeidsvoor waarden tussen arbeidskracht die rechtstreeks in 
dienst is van werkgever en arbeidskracht die bij diezelfde 
werkgever/ opdrachtgever) werkzaam is via payrollbedrijf

– payrollwerknemer valt niet (meer) onder toepasselijke cao in 
betreffende bedrijfstak en collectieve pensioenregeling bij 
opdrachtgever of sector waarin deze werkzaam is

• oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere werkgevers in 
sector

60
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Payrolling
uitgangspunt

• payrolling moet als instrument om werkgevers te ontzorgen
mogelijk blijven

– niet gebruikt worden als instrument om te concurreren op 
arbeidsvoorwaarden

61

Payrolling
bijzondere bepalingen 

• bijzondere bepalingen in Burgerlijk Wetboek die zien op 
uitzendover eenkomst wordt buiten toepassing verklaard

– 1e 6 maanden loonbetalingsplicht ‘uitschakelen’ (7:628 lid 1 BW)
• 7: 628, leden 5 tot en met 7 BW

– vervangende tekst in 7:692a lid 2 BW 

– aangepaste ketenregeling
• 7:668a, lid 5 BW

– vervangende tekst in 7:692a lid 5 BW

– bijzondere positie 1e 26 weken / uitzendbeding
• 7:691 BW
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Payrolling
arbeidsvoorwaarden 1

• payrollbedrijven te verplichten werknemers die zij ter 
beschikking hebben gesteld dezelfde arbeidsvoor waarden te 
bieden als die zouden gelden als payrollmedewer ker 
rechtstreeks in dienst zou zijn bij opdrachtgever

– gelijk behandelingsvoorschrift in Waadi (waarvan niet ten nadele 
van werknemer bij cao kan worden afgeweken)

• primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die ook bij opdrachtgever 
van toepassing zijn (met uitzondering van arbeidsvoorwaarde 
pensioen) 

art. 8a lid 1 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
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Payrolling
arbeidsvoorwaarden 2

• gelijke toegang tot bedrijfsvoorzieni ngen of diensten in 
onderneming

– met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten
• als werknemers die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in 

gelijke of gelijkwaardige functies

art. 8b Waadi
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Payrolling
arbeidsvoorwaarden 3

• geen werknemers in dienst in gelijke of gelijkwaardige functies 
– werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in 

sector van beroeps-of bedrijfsleven, waarin onderneming waar 
terbeschikkingstelling plaatsvindt werkzaam is

art. 8a lid 2 Waadi
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Payrolling
arbeidsvoorwaarden 34

• mogelijkheid om, indien nodig, specifieke maatregelen te 
treffen voor mensen met arbeidsbeper ki ng

– payrollregime van arbeidsvoorwaarden (artikel 8a Waadi) niet 
gevolgd hoeft te worden 

• als duidelijk blijkt dat mensen door maatregelen moeilijker aan het 
werk komen

– werkzaam in WsW-dienstbetrekking / behoren tot categorie 
arbeidsbeperkten als bedoeld in art. 38b Wfsv / doelgroep 
beschut werk (art. 10b lid 1 Participatiewet)

art. 8a lid 9 Waadi
66
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Payrolling
melding arbeidsvoorwaard en

• inlener/opdrachtgever verplicht om voor hem geldende 
arbeidsvoor waarden te melden aan onderneming die 
arbeidskracht payrollt of uitzendt / aan werknemer voorafgaand 
aan terbeschikki ngstelling

– doordat inlener via ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk 
is ten opzichte van payroll - of uitzendwerknemer voor niet-
genoten loon, is ook inlener erbij gebaat om te zorgen dat juiste 
arbeidsvoorwaarden worden meegedeeld

art. 12a Waadi
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Payrolling
moment van invoering en overgangsrecht 

• moment van invoering is 1 januari 2020
– in beginsel kennen wijzigingen die zien op payrolling onmiddellijke 

werking

• voor zover het betreft wijzigingen, die zien op ketenbepaling en 
na 26 weken (of langere - bij cao overeengekomen - termijn) 
van toepassing zijn op uitzendovereenkomst, geldt op grond 
van overgangsrecht dat oude recht van toepassing blijft op 
tijdelijke arbeidsovereenkoms ten in kader van payrolling die 
zijn ingegaan voor datum van inwerkingtreding 

– voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten in kader van payrolling, die 
ingaan na datum van inwerkingtreding, gelden nieuwe regels

68

Payrolling
pensioenregeling

• adequate pensioenregeling regelen indien
– werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in 

dienst van onderneming waar terbeschikkingstelling plaatsvindt, 
recht hebben op pensioenregeling

art. 8a lid 4 Waadi
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Groen-Schroev ers 
ECLI:NL:HR:1997:ZC2495

• bedoeling die beide partijen hadden bij sluiten van 
overeenkomst

– bedoeling dient naast overeengekomen contract ook te worden 
afgeleid uit daadwerkelijke uitvoering van contract

• omstandigheden als mogelijke gezagsverhoudi ng 
• maatschappelij ke posities van partijen 
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Bezorgers Deliv eroo v allen onder 
arbeidsov ereenkomst - ECLI:NL:RBAMS:2019:198 

• kantonrechter is het met FNV eens
• verhouding tussen Deliveroo en bezorgers is met invoering van 

nieuwe contractvorm niet wezenlijk veranderd
– partnerovereenkomst is standaardcontract 
– volledig en eenzijdig door Deliveroo opgesteld / niet 

onderhandelbaar 

• rechter oordeelt dat binnen rechtsverhouding nog altijd sprake 
is van gezagsverhoudi ng tussen bedrijf en bezorgers
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ZZP

• in wet DBA zijn opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp'er) 
samen verantwoordelij k voor fiscale gevolgen als 
Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van dienstverband

– met modelovereenkomst kunnen zij dit voorkomen
• handhaving van Wet DBA is uitgesteld tot 1 januari 2020

– behalve voor kwaadwillenden
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ZZP
knelpunten

• schijnzelfstandighei d
• VAR en DBA geen oplossing

onduidelijkheid? / onzekerheid?

73

Voorgestelde maatregelen

• opdrachtgeversver kl aring
– webmodule

• verduidelijking gezag
– handboek loonheffingen

• arbeidsovereenkomst bij laag tarief 
• opt-out
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OndernemersCheck

www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl
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Sectorale premiedifferentiatie  

• per 1 januari 2020 sectorfondsen / sectorale vermogens / 
sectorfondspremies afgeschaft

– sectorindeling zelf blijft wel bestaan voor sectorale componenten 
in Whk-premie WGA / Whk-premie Ziektewet

76

WW-premiedifferentiatie naar aard v an contract
art. 27 W fsv

• werkgevers betalen lagere WW-premie voor werknemer met 
vast contract dan voor werknemer met flexibel contract 

– ‘lage premie’ respectievelijk ‘hoge premie’

• aard contract wordt voor werknemers zichtbaar via hun 
loonstrook 

– 7:626 lid 2 BW

• vast contract 
– schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarin 

omvang van te verrichten arbeid eenduidig is vastgelegd
• voor ‘oproepcontracten’ wordt hoge premie afgedragen 

77

Hoog / laag

• vaste verschil tussen hoge en lage percentage wordt 
vastgesteld op 5 procentpunten

art. 2.2 Besluit Wfsv
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Ontslag UWV / kantonrechter
redelijke grond (7:669 BW)

• a. bedrijfseconomische redenen
• b. langdurige arbeidsongeschi ktheid (2 jaar)
• c. veelvuldig ziekteverzui m
• d. onvoldoende functioneren (na verbetertraject)
• e. verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer
• f. werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar
• g. verstoorde arbeidsverhoudi ng
• h. andere redenen (bij hoge uitzondering) 

79

Wederzijds goedv inden 
1 juli 2015

• werknemer stemt schriftelijk in met ontslag
– beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst

• geen procedure nodig 
– formeel geen transitievergoeding verschuldigd (vrijwillig ontslag)

7:670b BW
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Bedenktijd 1 
1 juli 2015

• wederzijds goedvinden / opzegging
– werknemer krijgt 3 weken bedenktijd

• na dag van schriftelijke instemming
– pas na die periode duidelijkheid of arbeidsverhouding eindigt

• instemming schriftelijk herroepen 
– 2 weken indien werkgever werknemer schriftelijk over bedenktijd 

heeft geïnformeerd
• in beëindigingsovereenkomst / opzegovereenkomst

7:670b, lid 3 BW / 7:671, lid 3 BW
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Bedenktijd 2
1 juli 2015

• instemming herroepen
– één keer per 6 maanden

• nieuwe vaststellingsovereenkomst = meteen zekerheid
– 7:670b, lid 3 BW / 7:671, lid 3 BW

82

Ontslag
knelpunten

• rechters kunnen in huidige gesloten stelsel van ontslaggronden 
arbeidsovereenkomst niet ontbinden als niet wordt voldaan aan 
een van de redelijke gronden (voldragen rechtsgrond)

– terwijl in redelijkheid niet van werkgever gevraagd kan worden 
arbeidsovereenkomst voort te zetten

• kunnen daardoor onvoldoende maatwerk leveren

83

Ontslag

• toevoegen nieuwe grond aan redelijke gronden voor ontslag
– i-grond (7:669, lid 3, BW)

• cumulatie van omstandigheden vormt redelijke grond voor 
ontslag 

– er moet sprake zijn van combinatie van omstandigheden uit 2 of 
meer ontslaggronden (c tot en met h) die zodanig is dat in 
redelijkheid niet van werkgever kan worden gevergd 
arbeidsovereenkomst te laten voortduren
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Ontslag
vergoeding bij ontbinding wegens cumulatiegrond 1

• rechter heeft mogelijkheid om als compensati e extra 
vergoeding (7:671b lid 8) toe te kennen aan werknemer

– op verzoek van werknemer
• motiveren waarom al dan niet tot toekenning van deze extra 

vergoeding overgaat / hoogte van vergoeding

• vergoeding kan niet meer bedragen dan maximaal helft van 
transitievergoedi ng waarop werknemer aanspraak heeft bij 
beëindiging van arbeidsovereenkomst

– vergoeding komt bovenop bedrag aan transitievergoeding

85

Ontslag
vergoeding bij ontbinding wegens cumulatiegrond 2

• blijft mogelijk om billijke vergoeding toe te kennen 
– naar oordeel van rechter sprake is van ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten van werkgever

86

Ontslag
moment van invoering en overgangsrecht

• inwerkingtreding van cumulatiegrond bij ontslag is 1 januari 
2020

• start van procedure bepaalt in 1e aanleg of oude of nieuwe 
recht van toepassing is

87
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Transitiev ergoeding 1 

• 24 maanden dienstverband
• gehele periodes van 6 maanden dienstverband

– bijvoorbeeld in totaal 9 jaren en 11 maanden in dienst
• 19 gehele periodes van 6 maanden

• 1e 10 jaar (20 periodes) van dienstverband geldt
– 1/6 van maandsalaris per gehele periode van 6 maanden

• na 1e 10 jaar vergoeding van 1/4 maandsalaris per gehele 
periode van 6 maanden

• 50+ en > 10 jaar dienstverband
– 1/2 van maandsalaris per gehele periode van 6 maanden

88

Transitiev ergoeding 2 

• maximaal € 81.000 bruto (2019) 
– tenzij hoger jaarsalaris (maximaal hoogte bruto jaarsalaris)

89

Transitiev ergoeding
knelpunten 

• referteperiode 24 maanden houdt in dat werkgever bij beëindiging 
van arbeidsovereenkomst gedurende 1e 24 maanden van 
arbeidsovereenkomst geen transitievergoeding verschuldigd is 

– contracten < 24 maanden
• bij berekening van transitievergoeding wordt 

arbeidsovereenkomst naar beneden afgerond op volledig 
gewerkte halve jaren

• hogere ontslagkosten over periode dat arbeidsovereenkomst 
langer dan 10 jaar heeft geduurd

– in plaats van 1/3 maandsalaris per dienstjaar 1/2 maandsalaris per 
dienstjaar verschuldigd
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Transitiev ergoeding
opbouw 1

• vanaf begin van arbeidsovereenkomst voorzien in recht op 
transitievergoedi ng

– iedere werknemer krijgt transitievergoeding wanneer 
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op 
initiatief van werkgever

• ongeacht duur van arbeidsovereenkomst
– ook verschuldigd bij opzegging tijdens proeftijd
– ook bij beëindiging van uitzendovereenkomst heeft werknemer in de regel 

recht op transitievergoeding

1 januari 2020
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Transitiev ergoeding
opbouw 2

• transitievergoedi ng is 1/3e maandsalaris per kalenderjaar
– evenredig deel daarvan voor periode dat arbeidsovereenkomst 

korter of langer dan kalenderjaar heeft geduurd
• was 1/6e maandsalaris per 6 maanden (afronding op volledig 

gewerkte halve jaren)
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Transitiev ergoeding
moment van invoering en overgangsrecht 

• datum van inwerkingtreding van maatregelen met betrekking 
tot opbouw van transitievergoedi ng is 1 januari 2020

– inwerkingtredingsdatum geldt ook voor wijziging van Besluit 
loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

• onmiddellijke werking zorgt ervoor dat in alle gevallen waarin 
na 1-1-2020 transitievergoedi ng verschuldigd is, 
transitievergoedi ng berekend wordt volgens nieuwe recht

– tenzij …
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Transitiev ergoeding
afwijkende overgangsregeling

• situaties waarin al ontslagprocedure is gestart bij UWV of 
rechter en situaties waarin werknemer met ontslag heeft 
ingestemd

– overgangsrecht houdt in dat in genoemde situaties voor bepaling 
van toepasselijke recht uitgegaan wordt van datum van start van 
procedure of van dag van instemming door werknemer

• in plaats van datum van verschuldigd worden van transitievergoeding
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Bij substantiële en structurele vermindering arbeidstijd 
recht op gedeeltelijke transitievergoeding

• na 2 jaar ziekte wordt WGA-uitkering toegekend 
• aanstelling wordt beëindigd

– waarna werknemer opnieuw wordt benoemd voor 55%

• HR oordeelt dat wet mogelijkheid van gedeeltelijke toekenning 
niet kent, maar dat die mogelijkheid wel moet worden aanvaard

– in gevallen waarin sprake is van substantiële en structurele 
vermindering van arbeidstijd, recht op evenredige 
transitievergoeding

• kan zich voordoen bij bedrijfseconomische reden of bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid

ECLI:NL:HR:2018:1617 95

Substantiële / structurele v ermindering 

• bij substantiële vermindering van gaat het om vermindering 
van arbeidstijd met ten minste 20%

• bij structurele vermindering van arbeidstijd gaat het om 
vermindering die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn

• gedeeltelijke transitievergoeding dient berekend te worden 
naar evenredigheid van vermindering van arbeidstijd en 
uitgaande van loon waarop voorheen aanspraak bestond
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Transitiev ergoeding
knelpunten

• ontslag na periode van langdurige arbeidsongeschi kthei d van 
werknemer

– werkgever gedurende 2 jaar loon doorbetaald
• dient transitievergoeding betaald te worden 

• bedrijf beëindigen omdat werkgever ziek is geworden of met 
pensioen gaat

– transitievergoeding betalen

• transitievergoedi ng in cao moet identiek of hoger zijn
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Transitiev ergoeding
langdurige arbeidsongeschiktheid 1

• UWV v erstrekt vanaf 1 april 2020 op verzoek van werkgever 
compensatievoor betaalde transitievergoeding

– terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 (overgangsrecht Wet 
wijziging transitievergoeding art. VI)

• na 2 jaar (of verlengd i.v.m. loonsanctie) omdat werknemer wegens 
ziekte of gebreken niet meer in staat was bedongen arbeid te 
verrichten

– opzegging / ontbinding / wederzijds goedvinden 
• van rechtswege is geëindigd en werknemer op tijdstip waarop 

arbeidsovereenkomst is geëindigd, wegens ziekte of gebreken niet in 
staat was bedongen arbeid te verrichten

7:673e lid 1 sub a BW 98

Transitiev ergoeding
langdurige arbeidsongeschiktheid 2

• compensatie wordt verhoogd met transitiekosten / 
inzetbaarheidskosten (7:673 lid 6 BW) die in mindering zijn 
gebracht 

• niet meer compensatie dan bedrag aan transitievergoedi ng 
dat verschuldigd is direct nadat werknemer 104 weken ziek is 
geweest

• compensatie zal niet meer bedragen dan bedrag van tijdens 
ziekte van werknemer betaalde bruto loon (exclusief 
werkgeverslas ten)

7:673e lid 2 BW 99
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Transitiev ergoeding
langdurige arbeidsongeschiktheid (7:673e BW )

• compensatie wordt door UWV verstrekt vanuit Algemeen 
werklooshei dsfonds (Awf)

– staat verhoging van (uniforme) premie tegenover 

• UWV herziet besluit tot toekennen van vergoeding, indien 
vergoeding ten onrechte of tot een te hoog bedrag is toegekend

– onverschuldigd betaalde vergoeding wordt teruggevorderd
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Transitiev ergoeding
bedrijfsbeëindiging (7:673e lid 1 sub b BW)

• UWV verstrekt op verzoek werkgever compensatie bij 
bedrijfsbeëindiging wegens pensionering / ziekte / overlijden 
werkgever

– kleine werkgever werknemers ontslaat omdat hij zijn bedrijf 
beëindigt vanwege pensionering / ziekte / overlijden

• beoogde datum van inwerkingtreding van deze maatregel is 1 januari 
2021

– regeling kent geen terugwerkende kracht

• op 1 januari van kalenderjaar waarin verzoek om toestemming 
/ ontbinding is ingediend minder dan 25 werknemers in dienst

– art. 3 Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden 
van de onderneming

101

Transitiev ergoeding
cao - bedrijfseconomische omstandigheden

• bij cao kan worden bepaald dat transitievergoeding, bedoeld in 
artikel 673, lid 1, of artikel 673a, niet is verschuldigd, indien

– de arbeidsovereenkomst is geëindigd of niet is voortgezet wegens 
omstandigheden als bedoeld in artikel 669, lid 3, onderdeel a 
(bedrijfseconomisch ontslag) en

– op grond van cao recht bestaat op voorziening die bijdraagt aan 
het beperken van werkloosheid, op redelijke financiële 
vergoeding, of op combinatie daarvan

7:673b lid 1
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Slapend dienstv erband beëindigen 1a 

• ontslagvergunning UWV
– werkgever kan arbeidsovereenkomst opzeggen als daar redelijke 

grond voor is en herplaatsing van werknemer binnen redelijke 
termijn, al dan niet met behulp van scholing, in andere passende 
functie niet mogelijk is of niet in rede ligt

7:669 lid 1 BW
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Slapend dienstv erband beëindigen 1b 

• actueel oordeel bedrijfsarts
– herstel van werknemer voor bedongen arbeid niet binnen periode 

van 26 weken te verwachten is
– aannemelijk moet zijn dat binnen 26 weken bedongen arbeid niet 

in aangepaste vorm kan worden verricht
• gerekend vanaf datum beslissing op ontslagaanvraag

recente / adequate verklaring (niet ouder dan 3 maanden)

104

Slapend dienstv erband beëindigen 2

• wederzijds goedvinden
– vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst

• geen mogelijkheden tot arbeid bij eigen werkgever

105
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Werkloosheidswet

106

Werkloosheidswet 
voorwaarden 1

• verzekerd voor werkloosheid (art. 3 - 8a WW)
– werkzaam als werknemer en AOW-leeftijd nog niet bereikt

• werkloos zijn
– arbeidsurenverlies (art. 16 lid 1 WW)

• minimaal 5 uur / helft arbeidsuren 
– gemiddeld aantal arbeidsuren (= verloonde uren)  26 weken direct 

voorafgaand (art. 16 lid 2 WW)
– als niet-relevant verlies arbeidsuren binnen periode van 1 jaar wordt 

opgevolgd door nieuw verlies mogen verloren uren bij elkaar worden opgeteld 
(art. 16 lid 3 sub a WW)

– geen recht op loondoorbetaling
– direct beschikbaar om arbeid te aanvaarden (art. 16 lid 1 WW)
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Werkloosheidswet 
voorwaarden 2

• geen uitsluitingsgrond van toepassing (art. 19 WW)
– WAO/WIA-uitkering 80-100% / vakantie / verblijf buitenland / 

verblijf gevangenis 

• niet door eigen schuld werkloos geworden (art. 24 WW)
– ontslag op staande voet
– zelf ontslag nemen 

• alleen in uitzonderingssituaties recht op WW-uitkering
– afslaan aangeboden verlenging tijdelijk contract
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Werkloosheidswet 
voorwaarden 3

• recht op WW-uitkering kan niet eerder ontstaan dan nadat 
rechtens geldende opzegtermijn is verstreken en 
arbeidsovereenkoms t is geëindigd door opzegging of doordat 
daarover schriftelijk overeenstemmi ng is bereikt

– art. 19 lid 3 WW

• geen recht op uitkering totdat arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd zou zijn verstreken, indien deze tussentijds met 
wederzijds goedvinden is geëindigd, zonder dat in die 
arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze 
tussentijds kan worden opgezegd (7:667 lid 3 BW)

– art. 19 lid 4 WW
109

Werkloosheidswet 
voorwaarden 4

• 1e dag van werkloosheid is 1e dag waarop verlies van 1 of 
meer arbeidsuren intreedt in kalenderweek waarin zich 
arbeidsurenverlies voordoet (art. 16a lid WW)

– 5 dagen per week werkzaam / 4 uur per dag / vrijdag verlies baan
• verliest in die week 4 uur (ipv 5)
• 1e WW-dag is maandag

• referte-eis (art. 17 WW)
– in laatste 36 weken in tenminste 26 weken gewerkt

• uren / dagen dat gewerkt is speelt geen rol

110

Arbeidsv erleden-eis
art. 42 W W

• in 5 kalenderjaren voor werklooshei d 
– in tenminste 4 kalenderjaren voldoende gewerkt

• minimaal 52 dagen loon heeft ontvangen
– vanaf 1 januari 2013 geldt dat over minimaal 208 uur loon moet zijn 

ontvangen

– het jaar waarin werkloos geworden, telt bij deze berekening niet 
mee
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Wat telt soms mee v oor het arbeidsv erleden
art. 42a W W

• voor arbeidsverleden tellen soms ook (delen van) jaren mee 
waarin werknemer

– zorgde voor kind jonger dan 5 jaar, of voor een zieke of 
gehandicapte

– onbetaald verlof opnam
– volledige WIA- of WAO-uitkering kreeg
– in andere landen werkte

112

Berekening arbeidsverleden

• feitelijk (art. 42 lid 2 sub a WW)
– gewerkte kalenderjaren (> 52 loondagen)

• vanaf 1 januari 1998 - tot 1 januari 2013
– gewerkte kalenderjaren (> 208 loonuren)

• vanaf 1 januari 2013

• fictief (art. 42 lid 6 sub c WW)
– kalenderjaren vanaf 18 jarige leeftijd tot 1 januari 1998

• feitelijk + fictief = arbeidsverleden

113

Duur / hoogte uitkering
werkloos voor 1 januari 2016 

• referte-eis
– 2 maanden 75% / 1 maand 70% (loongerelateerd -max. dagloon-)

• arbeidsverleden- eis
– +/+ maximaal 38 maanden 70% (loongerelateerd -max. dagloon-)

114
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Duur / hoogte uitkering
werkloos vanaf 1 januari 2016 (art. 42 / art. 47 W W )

• referte-eis
– 2 maanden 75% / 1 maand 70% (loongerelateerd -max. dagloon-)

• arbeidsverleden- eis
– +/+ maximaal 21 maanden 70% (loongerelateerd -max. dagloon-)

• 24 maanden (i.p.v. 38 maanden)
– stapje voor stapje, met 1 maand per kwartaal, teruggebracht 

• vanaf 2e kwartaal 2019 - 24 maanden
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Opbouw WW-uitkeringsduur
1 januari 2016

• in 1e 10 jaar 
– per gewerkt jaar 1 maand WW-recht 

• vanaf 11e jaar 
– per gewerkt jaar halve maand WW-recht 

• opgebouwde WW-rechten blijven bestaan
– afbouw naar 24 maanden

art. 42 WW

116

Dagloon
art. 1b, lid 1 W W

• 1/261 deel van loon dat werknemer in periode van één jaar 
verdiende (referteperiode)

– eindigt op laatste dag van 2e aangiftetijdvak voorafgaande aan 
aangiftetijdvak waarin het arbeidsurenverlies is ingetreden

• ten hoogste maximumdagloon (art. 17, lid 1, Wfsv)
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Referteperiode v oor WW (na reparatie)
art. 2 Dagloonbesluit werknemersverzekerin gen (DBW )

• starters / flexwerkers / herintreders
– bij dagloonberekening worden kalendermaanden in referteperiode 

waarin geen loon is genoten buiten beschouwing gelaten
• maand telt wel mee indien weinig loon genoten 

• na 104 weken ziekte
– referteperiode verlegd naar jaar voorafgaand aan ziekteperiode
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Verwij tbaarheid

• soepeler ontslagrecht
– pro forma-procedure niet meer noodzakelijk

• weigering uitkering (art. 24 WW)
– voorzienbaar verwijtbaar gedrag jegens werkgever
– ontslagname
– niet ingaan op aangeboden contractverleniging

Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 
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Poortwachtertoets WW 

• re-integratie-activiteiten na 3 maanden
– voldoende gehouden aan maatwerk

• eventueel sanctie
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Plichten 1
art. 26 W W

• binnen 1 week na 1e werklooshei dsdag WW-uitkering 
aanvragen

• actief werk zoeken (aantoonbaar)
– ontslag zo vroeg mogelijk melden

• vanaf 4 weken voor 1e werkloosheidsdag inschrijven bij UWV
– uiterlijk 1e werkdag na 1e werkloosheidsdag

– minimaal één concrete sollicitatie-activiteit per week
– minimaal één keer per 2 weken raadplegen vacaturebank UWV

• passend werk aanvaarden
– geen onredelijke eisen stellen
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Plichten 2
art. 26 W W

• meewerken aan noodzakelijke opleiding / scholing
• ziek

– telefonisch doorgeven UWV Telefoon Werknemers 
• uiterlijk op 2e dag

• beter
– binnen 1 dag (via online Betermelder)

• …
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Werk zoeken en v inden

• meteen beginnen met solliciteren
• inschrijven als werkzoekende

– vanaf 4 maanden voordat ontslag ingaat 
– uiterlijk op 2e dag werkloos zijn 

• iedere geschikte baan accepteren
• sollicitaties goed bijhouden

– minimaal 2 jaar bewaren
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Solliciteren

• actief solliciteren naar passend werk
– afspraken met adviseur werk UWV / taak in  Werkmap

• geen afspraken? 
– in periode van 4 weken minimaal 4 keer solliciteren

– verplicht te solliciteren op vacatures die UWV aanbiedt
– kopieën van sollicitatiebrieven en uitnodigingen voor 

sollicitatiegesprekken of testen minimaal 2 jaar bewaren

art. 26 WW / Besluit sollicitatieplicht w erknemers WW en IOW 2012
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Wat geldt als sollicitatie

• sollicitatiebrief (papier / e-mail) versturen
• telefonisch contact opnemen met bedrijf over vacature
• sollicitatiegesprek voeren waarvoor uitgenodigd
• test doen waarvoor uitgenodigd
• solliciteren via uitzendbureau of website

website met vacatures doorzoeken telt niet als sollicitatie
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Wanneer hoeft uitkeringsgerechtigde niet te 
solliciteren 1 

• binnen jaar één jaar na 1e WW-dag AOW-gerechtigde leeftijd 
bereiken

• tijdens vakantie (met toestemming UWV)
• met toestemming van UWV bezig met start van eigen bedrijf

– startersregeling

• niet werken wegens onwerkbaar weer of werktijdver korti ng
• opleiding volgen die als noodzakelij k is beoordeeld voor re-

integratie
– voorwaarden!
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Wanneer hoeft uitkeringsgerechtigde niet te 
solliciteren 2

• werken op basis van proefplaatsing
– altijd eerst met UWV overleggen

• mantelzorg verlenen
– instemming UWV

127

Scholing

• tijdens scholingsperiode aan alle WW-verplichtingen blijven 
voldoen

– voldoende solliciteren / passend werk accepteren

• als scholing accepteren van passend werk in de weg staat
– scholing te beëindigen

• tenzij scholing door UWV als noodzakelijk beoordeeld

art. 26 WW / Beleidsregels Scholing 2016
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Ontheffing
half jaar

• mantelzorg 
– noodzakelijke zorg voor zieke of gehandicapte in naaste 

omgeving
• zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg

– Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten

• vrijwilligerswerk
– onbetaald werk voor bijvoorbeeld liefdadigheidsinstelling

• ontheffing indien vrijwilligerswerk noodzakelijk is om kansen op 
arbeidsmarkt te vergroten

– minstens 20 uur per week besteden
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Sollicitatie tijdens ziekte

• ook tijdens ziekte alles doen om zo snel mogelijk weer aan 
werk te komen

– 1e 13 weken nog recht op WW
• binnen mogelijkheden blijven solliciteren
• gemaakte afspraken over volgen van opleiding of cursus nakomen

– UWV houdt rekening met beperkingen door ziekte

ontheffing van sollicitatieplicht aanvragen via Werkmap / adviseur 
werk
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Passende arbeid 
Art. 24 lid 3 W W  

• 1e 6 maanden werklooshei d
– arbeid die aansluit bij arbeid waaruit werknemer werkloos is 

geworden

• na 6 maanden 
– alle arbeid die voor krachten en bekwaamheden van werknemer 

is berekend
• tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke / geestelijke / sociale 

aard niet van hem kan worden gevergd
• voor schoolverlaters (inclusief afgestudeerde academici) wordt 

elke arbeid, ongeacht aard of niveau, als passend beschouwd
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Passende arbeid 
Art. 24 lid 4 WW 

• na 104 weken ziekte 
– alle arbeid direct passend indien werknemer voor WIA < 35% 

arbeidsongeschikt is
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Arbeid aansluitend op niv eau v an arbeid waaruit 
werknemer werkloos is geworden

• opleidingscategorieën 
– hoger onderwijs: academisch en hoger beroepsonderwijs
– middelbaar beroepsonderwijs, inclusief hoger algemeen 

voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs

– voorbereidend middelbaar onderwijs, inclusief middelbaar 
voortgezet onderwijs

– lager (basis) onderwijs en geen onderwijs

Art. 3 Besluit passende arbeid WW en ZW
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Passende arbeid in 1e 6 maanden v an WW-
uitkering 1

• 1e 6 maanden 
– arbeid aansluit bij niveau van arbeid waaruit werknemer werkloos 

of ziek is geworden (bedoeld in artikel 3)
– met arbeid bedrag verdiend wordt ten minste ter hoogte van 70% 

van inkomen, genoten in dienstbetrekking waaruit werknemer 
werkloos is geworden

– reistijd niet meer dan 2 uur per dag bedraagt

Art. 4 Besluit passende arbeid WW en ZW
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Passende arbeid in 1e 6 maanden v an WW-
uitkering 2

• arbeid voor onbepaalde tijd, doch van lager niveau, indien door 
werkgever mogelijkheden worden geboden om binnen termijn 
van 6 maanden op ‘oude’ niveau terug te keren

• inkomen uit dienstbetrekki ng waaruit werknemer werkloos is 
geworden, wijkt aanzienlijk af van wat vergelijkbare werknemers 
in hetzelfde beroep in de regel gewoonlijk verdienen

– arbeid met beloning van 70% van inkomen dat vergelijkbare 
werknemers in hetzelfde beroep als waaruit werknemer werkloos of 
geworden, verdienen

Art. 4 Besluit passende arbeid WW en ZW
135
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Passende arbeid

• wordt ruimer uitgelegd naarmate iemand langer werkloos is of 
kans op werkhervatti ng kleiner is

– voor oudere kan om die reden werk al eerder passend zijn dan 
voor jonger iemand

• kansen op baan voor 55+ zijn immers beperkt

• strikt persoonlijk getinte bezwaren tegen werkaanbod slechts 
onder strikte voorwaarden acceptabel

– zorg voor gezinsleden / gezondheidsproblemen / 
gewetensbezwaren / sociale status
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Welke reistijd is passend

• 1e halfjaar 
– maximaal 2 uur per dag

• na 1e halfjaar 
– maximaal 3 uur per dag

• lange tijd werkloos en baan in andere regio
– baan meestal accepteren

• zelfs als verhuizing noodzakelijk
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Sanctiebeleid WW
art. 27 W W

• onvoldoende sollicitatie-activiteiten
– (tijdelijke) gedeeltelijke / volledige verlaging 

• verwijtbaar werkloos
– blijvende gehele weigering
– tijdelijke gedeeltelijke weigering

(26 weken halve uitkering = 35% i.p.v. 70%)

• weigeren van passende arbeid
– blijvende weigering

over uren dat gewerkt had kunnen worden
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WW-uitkering en werken

• nieuwe inkomsten minder dan 87,5% van WW-maandloon
– UWV houdt 70% van inkomsten in op WW-uitkering

• ‘mag 30% van inkomsten houden’

• nieuwe inkomsten meer dan 87,5% van WW-maandloon
– recht op WW-uitkering eindigt

• ‘12,5% is vergelijkbaar met 5 uur’ 
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Starten v anuit WW-uitkering - 1

• minder uren WW-uitkering ontvangen
– geen toestemming nodig om bedrijf te starten

• alle uren die worden besteed aan opzetten van bedrijf worden in 
mindering gebracht op WW-uitkering

art. 77a WW

140

Starten v anuit WW-uitkering - 2

• startersregeling 
– pas deelnemen nadat UWV toestemming heeft gegeven
– uitkering wordt met 29 % verlaagd (art. 47b WW)

• omdat uitkering geen voorschot is hoeft die ook niet worden 
terugbetaald

• percentage is voor iedereen gelijk (21,75 / 20,3 procentpunten)
– onafhankelijk van inkomsten uit eigen bedrijf of als zelfstandige gewerkte 

uren

– niet mogelijk bij (incidentele) opdrachten ex-werkgever
– tijdens startperiode hoeft starter niet te solliciteren 
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Starten v anuit WW-uitkering
startersregeling

• eerste 2 maanden van WW recht bedraagt uitkering 75% - (70 
x 29%) = 53,8%

– vanaf 3e maand 70% - (70 x 29%) = 49,7%

• duurt maximaal 26 weken (afhankelijk van WW-recht)
• tussentijdse beëindiging van de startersregeling is niet mogelijk

– starter kan tussentijds stoppen met zijn onderneming
• uitkering blijft gedurende resterende startperiode 49,7%

• opdrachten van ex-werkgever aan nemen
– uitkering wordt voor resterende startersperiode op nihil gesteld

• recht op uitkering loopt door, maar er wordt niets uitgekeerd
142

Opdrachten v oor ex-werkgever tijdens startperiode

• tijdens startperiode geen opdrachten doen voor werkgever 
waarbij ontslagen

– tot einde van startperiode geen WW-uitkering meer
• mogelijk boete 

• na startperiode wel toegestaan voor ex-werkgever te werken
– als betaling van uitkering om die reden is gestopt, mogelijk 

herleving
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Na startperiode
uren voor eigen bedrijf doorgeven

• tijdens startperiode geen uren eigen bedrijf aan UWV op geven
– na startperiode moet dit wel doen

• zowel directe als indirecte uren

• op basis van gewerkte uren berekent UWV ‘fictief inkomen’ per 
maand

– fictieve inkomen trekt UWV blijvend van WW-uitkering af
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Vakantie tijdens WW 

• 20 dagen per kalenderjaar
• niet direct aansluitend op ontslag op vakantie 
• mededelen (Nederland / buitenland)

– uiterlijk 1 dag van te voren
– maximaal 20 dagen (4 weken) per jaar

• lopend kalenderjaar naar evenredigheid
• vakantiegel d

art. 19 WW / Vakantieregeling WW en IOW
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Langer op v akantie

• geen WW-uitkering over dagen ‘te lang op vakantie’
– na vakantie loopt WW-uitkering meestal weer door

• langer dan 6 maanden op vakantie
– uitkering stopt meestal definitief
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Naar buitenland maar geen v akantie

• ziek familielid bezoeken
– uitkering stopt meteen

• meestal weer uitkering bij terugkeer

• langer dan 6 maanden in buitenland 
– uitkering stopt definitief
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Beëindiging uitkering
art. 20 W W

• uitsluitingsgrond van toepassing
• maximale uitkeringsduur
• niet meer (volledig) werkloos

– inkomsten genieten, die per week meer bedragen dan 87,5% van 
maandloon

• op aanvraag van werknemer die weer arbeid verricht en die 
daardoor minder dan 5 uur arbeidsurenverlies heeft

• overlijden
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Herlev en uitkering
art. 21 W W

• na uitsluitingsgrond
– binnen 6 maanden

• na werkzaamheden
– tenzij nieuw recht

• garantieregeling
• stoppen als zelfstandige

– binnen 18 maanden (art. 8 lid 3 WW)

tegoed herleeft
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Verlenging uitkeringsduur
art. 42b W W

• op uitkering geëindigd en vervolgens nieuw recht op uitkering 
– zonder dat aan 4-uit-5-eis wordt voldaan

• wordt duur nieuwe recht verlengd
– resterende duur van beëindigde recht, indien werknemer over ten minste 3 

maanden uitkering heeft ontvangen op grond van dat beëindigde recht
– duur van beëindigde recht waarop 3 maanden in mindering worden 

gebracht, indien werknemer over minder dan 3 maanden uitkering heeft 
ontvangen op grond van dat beëindigde recht
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Betaling WW-uitkering

• 1 keer per maand achteraf
– inkomensopgave

art. 33 WW
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Private aanvulling WW / WGA
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Priv ate aanvulling WW- / WGA-uitkering 
wat is het 

• private uitkering die ingaat na afloop van wettelijke WW- / 
loongerelateerde WGA-uitkering (spaww.nl)

– hoogte uitkering komt overeen met wettelijke WW- en 
loongerelateerde WGA-uitkering

– duur van uitkering is maximaal 14 maanden

• werknemers en werkgevers besluiten in cao-overleg tot 
deelname

– verzamel-cao
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PAWW-bijdrage

• werknemer betaalt PAWW-bijdrage
– voor 2019 vastgesteld op 0,30% / voor 2020 op 0,40%

• hoogte van bijdrage is afhankelijk van verwachte uitkeringen in 
volgende kalenderjaar
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Volksverzekeringen AOW-Anw

PSV
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Wetten / regelingen in dit onderdeel

• Algemene Ouderdomswet
• Algemene nabestaandenwet
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Wie krijgt AOW

• basispensioen van de overheid
– iedereen die AOW-leeftijd heeft bereikt en 
– in Nederland woont of heeft gewoond
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Automatisch v erzekerd voor AOW

• in Nederland wonen / werken
– automatisch verzekerd

• maakt niet uit wat nationaliteit is

• ieder verzekerd jaar 2% AOW-pensioen opbouw
– volledig AOW-pensioen indien 50 jaar voor AOW-leeftijd altijd 

verzekerd 
• stel AOW-leeftijd 67 jaar

– opbouw tussen 17e en 67e verjaardag
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Uitzonderingen

• buiten Nederland gewoond of gewerkt
– mogelijk niet verzekerd geweest

• kan AOW-pensioen lager uitvallen

• kleine groep mensen woont wel in Nederland maar is toch niet 
verzekerd voor AOW
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Hoogte AOW-pensioen

• alleen wonen
– 70% netto minimumloon

• getrouwd / geregistreerd partner / samenwonen
– 50% netto minimumloon

• partner die ook AOW-leeftijd heeft bereikt
– samen 100% netto minimumloon

• partner die AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt
– geen toeslag voor partner indien AOW vanaf 1 januari 2015
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‘Samen wonen'

• samen met iemand van 18 jaar of ouder meer dan helft van tijd 
in woning verblijven én

– kosten van huishouden delen óf voor elkaar zorgen
• echtgenoot / vriend / vriendin / broer / zus / kleinkind

50% netto minimumloon
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AOW-pensioen v oor alleenstaande
‘samen wonen’

• commerciële relatie 
• samen wonen met kind 

– eigen kind, stief- of pleegkind

• samen wonen met kleinkind
– jonger dan 18

70% netto minimumloon
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Gehuwden niet v erplicht tot samenwonen

• wettelijk niet verplicht om samen op één adres te wonen
– AOW-bedrag voor gehuwden

• 50% netto minimumloon

• twee uitzonderingen (70% netto minimumloon)
– een van de partners wordt opgenomen in verpleeginstelling
– partners leven duurzaam gescheiden
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Verzorgen of v erzorgd worden
70% wettelijk minimumloon

• een van beiden intensieve zorg nodig 
– niet in staat om eigen huishouding te voeren / dagelijks 

aangewezen op de hulp van anderen.

• voorwaarden
– beiden AOW-leeftijd (minimaal één heeft AOW-pensioen)
– sprake van duurzame intensieve zorg

• medische situatie naar verwachting stabiel zal blijven of verslechteren
– behouden beide eigen woning én dragen hiervoor financiële 

lasten
– woonden niet samen voordat er sprake was van intensieve zorg
– blijft niet samenwonen als er geen intensieve zorg meer nodig is164

Partnertoeslag 1

• AOW-toeslag voor partner vervallen per 1 april 2015
– nieuwe toekenningen

• behoud toeslag (toegekend voor 1 april 2015)
– partner heeft nog niet de AOW-leeftijd.

• vóór 1 januari 2015 gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend
• beiden in Nederland wonen of in land waarmee Nederland afspraken 

heeft over controle op uitkeringen.
• partner heeft geen inkomen of inkomen onder grens

– minder dan € 1.460* bruto per maand bij inkomsten uit arbeid
– minder dan € 810* bruto per maand bij overige inkomsten

*afgerond / bedrag 2019
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Partnertoeslag 2

• gedeeltelijke toeslag
– afhankelijk van hoogte inkomen partner

• gezamenlijk inkomen > € 2.830* bruto per maand
– 10% vermindering

*afgerond / bedrag 2019
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Algemene nabestaandenwet (Anw)

• (ex)partner overleden
– uitkering via Algemene Nabestaandenwet 
– minderjarige kinderen krijgen uitkering als hun ouders overlijden
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2 v erschillende Anw-uitkeringen

• nabestaandenui tkeri ng 
– partners / ex-partners die alimentatie ontvangen

• wezenuitkering
– kinderen tot 16 jaar van wie beide ouders zijn overleden

• wezen tussen 16 en 21 jaar kunnen onder bepaalde omstandigheden 
ook wezenuitkering krijgen

– voltijds op school zitten 
– voor broertje of zusje zorgen
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Wanneer recht op nabestaandenuitkering 

• partner verzekerd voor Anw-uitkering
– in Nederland woonde / werkte

• verzekerd voor nabestaandenuitkering in:
– land van Europese Unie (EU) / land binnen Europese Economische 

Ruimte (EER) / land waarmee Nederland verdrag over sociale zekerheid 
heeft gesloten

• nog geen AOW-uitkering én (op dag van overlijden)
– kind onder 18 jaar* of
– meer dan 45% arbeidsongeschikt

* z ie volgende sheet
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Kind onder de 18

• eigen kind of pleeg- of stiefkind verzorgen én
• kind tot huishouden behoorde op moment van overlijden
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Gezamenlijk huishouden en Anw

• elke nabestaande die met vaste partner gezamenlijk 
huishouden voerde op moment van overlijden

– niet gehuwd samenwonen / samenwonen met broer of zus
• recht op uitkering
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Andere inkomsten

• geen andere inkomsten 
– volledige nabestaandenuitkering Anw

• wel andere inkomsten
– afhankelijk van soort inkomen 

• helemaal / voor deel / niet aftrekken van nabestaandenuitkering Anw
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Andere inkomsten
volledig in mindering

• werklooshei dsui tkeri ng (WW)
• arbeidsongeschi kthei dsuitkering (WAO / WIA)
• ziektewetui tkeri ng (ZW) 
• nabestaandenui tkeri ng uit ander land dan Nederland
• diverse andere uitkeringen
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Andere inkomsten
gedeeltelijk in mindering

• inkomen uit loondienst
• winst uit eigen bedrijf
• inkomen uit (vervroegd) pensioen
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Andere inkomsten
niet in mindering

• aanvullend nabestaandenpensioen van pensioenfonds of 
verzekeraar

• nabestaandenpensioen uit lijfrente van overleden partner
• rente / dividend
• spaartegoeden
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Gescheiden en Anw

• ex-partner overlijdt
– recht hebben op Anw-uitkering

• alimentatie ontvangen
– nog geen AOW-uitkering en

» kind onder 18 jaar of
» meer dan 45% arbeidsongeschikt

– uitkering nooit hoger dan alimentatie
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Nabestaandenuitkering stopt 1

• bereiken AOW-gerechtigde leeftijd
• hertrouwen / geregistreerd partnerschap  
• samenwonen 

– binnen 6 maanden weer alleen wonen, opnieuw 
nabestaandenuitkering

• niet langer > 45% arbeidsongeschi kt
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Nabestaandenuitkering stopt 2

• langer dan 1 maand in gevangenis / huis van bewaring
– na vrijlating opnieuw nabestaandenuitkering 

• jongste kind wordt 18 jaar of gaat huis uit
• in buitenland gaan wonen

– afhankelijk van land waar gaan wonen

• overlijden
– overlijdensuitkering
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mobiel  06 50 683 960
info@jwinfotainment.nl
www.jwinfotain ment.n l

facebook.com/jwinfot ain ment
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