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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Arbeidsrecht en Sociale 

Zekerheid

Bijeenkomst 1
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Introductie

• De docent

• De opleiding en deze module

• Examenprogramma

• De lessen en de onderwerpen per les

• Huiswerk
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Hoofdstuk 1

Inleiding tot het Nederlands recht
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Inleiding vh Nederlands recht
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Internationale 
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Indeling van het recht

Soorten indelingen:

• Publiekrecht en privaatrecht

• Dwingend recht en aanvullend recht

• Materieel recht en formeel recht

7

Publiekrecht  versus Privaatrecht

• Privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers 

onderling

• Publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid als 

zodanig en de burgers, en de verhouding tussen 

overheden onderling
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Dwingend recht     aanvullend recht

• Dwingend recht: rechtsregels waarvan niet mag worden 

afgeweken

– driekwart-dwingend recht

– semi-dwingend recht

• Aanvullend recht: rechtsregels waarvan partijen mogen 

afwijken

9
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Materieel recht       formeel recht

• Materieel recht: rechtsregels waaraan iedereen zich moet 

houden

• Formeel recht : regels over manier waarop procedures 

gevoerd moeten worden (procesrecht)
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De rechterlijke macht

• Zittende magistratuur

– rechters

• Staande magistratuur

– officieren van justitie

• Ondersteuning door griffiers 

(geen rechterlijke macht)
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Plaats van het recht

Bij welk rechtscollege moet een proces worden gevoerd?

• Absolute competentie

– bij welk soort gerecht wordt het proces gevoerd?

• Relatieve competentie

– in welke plaats wordt het proces gevoerd?

12
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Rechtscolleges privaatrecht

• Rechtbank

– incl. sector kanton

• Gerechtshof

• Hoge Raad
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In beroep gaan

• Hoger beroep

– eenmaal in procedure

– binnen 3 maanden na vonnis/beschikking

– opnieuw behandeling hele zaak

• Cassatie bij Hoge Raad
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Kort geding

(Ook wel: voorlopige voorziening)

• Kan bij rechtbank sector civiel, sector bestuur of kantonrechter

• Spoedeisend belang

• Uitspraak uitvoerbaar bij voorraad

15
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Hoofdstuk 2

Het arbeidsprocesrecht

16

Competentie in arbeidsrecht

• Relatieve competentie

– rechter in woonplaats van werknemer en rechter in 

plaats waar werkzaamheden gewoonlijk worden 

verricht

– werknemer woont in buitenland: 

EEX-verordening

• Absolute competentie

– rechtbank sector kanton

17

Dagvaardingsprocedure

Volgorde:

• Dagvaarding

• Conclusiewisselingen

• Comparitie van partijen

• Vonnis

18
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Kort geding

(ook wel: voorlopige voorziening)

Volgorde:

• Dagvaarding

• Zitting

• Vonnis

– op korte termijn of direct op zitting

– bij voorraad uitvoerbaar

19

Verzoekschriftprocedure

Volgorde:

• Verzoekschrift

• Mondelinge zitting

• Beschikking
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Executie van uitspraak

• Uitspraak ligt vast in grosse

• In gelijk gestelde partij heeft executoriale titel: nakoming 

kan worden afgedwongen
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Beslag

• Conservatoir beslag

– debiteur kan de bezittingen niet laten verdwijnen

– beslaglegger moet procedure starten

• Executoriaal beslag

– beslaglegger mag bezittingen debiteur laten verkopen 

via executoriale verkoop

– speciale vorm: loonbeslag

22

Minnelijke regelingen

• Mediation

– Werknemer en werkgever schakelen onafhankelijke 
derde in: mediator

– Geheimhouding

• Bindend advies

– werkgever en werknemer leggen hun probleem voor 
aan onafhankelijke derde

• Arbitrage

– werkgever en werknemer leggen hun probleem voor 
aan college scheidsmannen

23

Hoofdstuk 3

De arbeidsovereenkomst: een 

inleiding

24
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Arbeidsovereenkomst

• art. 7: 610 BW

• Als werkgever en werknemer hebben afgesproken dat de 

één (de werknemer) in dienst van de ander (de werkgever) 

tegen loon gedurende zekere tijd arbeid zal verrichten is 

een arbeidsovereenkomst aanwezig.

25

Kenmerken arbeidsovereenkomst

Gezag (in dienst van)

Arbeid

Loon

Gedurende zekere tijd

26

Aanneming van werk

• Er wordt stoffelijk werk tot stand gebracht

• Geen gezagsverhouding

• Beloning afhankelijk van opleveren van afgesproken werk, 

niet van bestede tijd

27
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Overeenkomst van opdracht

De ene partij, de opdrachtnemer, verbindt zich om tegen betaling een 

opdracht uit te voeren voor de andere partij, de opdrachtgever

• Geen stoffelijk werk maar dienst

• Geen gezagsverhouding

• Ook wel: freelanceovereenkomst

28

Bijzondere arbeidsrelaties

• Arbeidsovereenkomst

• Oproepovereenkomst

• Detacheringsovereenkomst

• Uitzendovereenkomst

• Payrolling

• Thuiswerkovereenkomst

29

Casus

• Werknemer werkt in museum als rondleider

• Oproepovereenkomst

• Uitbetaling per uur ook bij minder dan drie uren

• In ao geen minimale arbeidsduur overeengekomen

• Aantal per tijdsperiode te verrichten rondleidingen niet bepaald

• Artikel 628a van toepassing?

30
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Rechtsvermoedens

Soms is niet duidelijk of sprake is van arbeidsovereenkomst, dan: 

rechtsvermoeden

– ene partij stelt, andere partij moet tegendeel bewijzen

– (normaal: wie stelt, bewijst)

31

Partijen bij arbeidsovereenkomst

• Minderjarigen kunnen vanaf 16 jaar arbeidsovereenkomsten aangaan

• Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten is mogelijk
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Sollicitatieprocedure

• Vormvrij

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

geaardheid

• Aanstellingskeuring: alleen als vervullen functie bijzondere eisen stelt

• Werknemer moet identificeren met geldig identiteitsbewijs

33
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Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

• Bepaalde periode

• Daarna einde van rechtswege

• Opzegging niet vereist

34

Arbeidsovereenkomst

Voor onbepaalde tijd

• Geen bepaalde duur

• Gesloten systeem van 

ontslagstelsel

Voor bepaalde tijd

• Tijd, projectduur

• Eindigt van rechtswege

• Stilzwijgende 

voortzetting mogelijk
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Van rechtswege onbepaalde tijd (ketenregel)

• Meer dan drie arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met 

een tussenpoos van niet meer dan 6 maanden.

• Meer dan één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een periode 

van 24 maanden hebben overschreden (incl. tussenpoos)

• Soms geeft CAO andere termijnen!

36
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Enkele afwijkingen ketenregel

• CAO uitzendbranche

• Bestuurder rechtspersoon mits schriftelijk overeengekomen

• Arbeidsovereenkomsten in verband met BBL-leerlingen

• Ministeriele regeling

• Werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld max. 12 uur per week 

werken

• BBL

37

Jurisprudentie

• Docent werkt al 18 jr voor Stichting

• Telkens contract bepaalde tijd

• Eerst schriftelijk (begin werkzaamheden)

• Later uitsluitend mondeling  

• Docent weigert op enig moment contract tekenen

• Docent eist contract onbepaalde tijd

• Wat beslist de rechter?

38

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

• Een overeenkomst zonder eind datum

• Automatisch na verloop bepaalde tijd overeenkomst (van 

rechtswege)

– ketenregel om draaideurconstructies tegen te gaan

– op grond van cao

39
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Meer arbeidsrelaties (1)

• Gemengd contract

– kenmerken van arbeidsovereenkomst en bijv. overeenkomst van 

opdracht

• Stageovereenkomst

– praktijkopleiding staat centraal

– als arbeid niet van waarde: geen arbeidsovereenkomst

• Statutair directeur

40

Meer arbeidsrelaties (2)

• Statutair directeur

– is benoemd door vennootschap én staat als 

gevolmachtigde in statuten bedrijf

– heeft arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke 

relatie met bedrijf

– AVA is bevoegd tot ontslag

– Dan eindigt ook arbeidsovereenkomst

41

Meer arbeidsrelaties (3)

• Buitenlanders

– Makkelijk binnen EU

– Soms nog restricties bij nieuwe EU-landen

– Buiten EU: raadpleeg Wet arbeid vreemdelingen

– Werknemer uit buitenland: zelfde rechten en plichten als NL-

werknemer

42
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Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:400

-art 7:610 

-art 7:610a en art 7:610b

-art 7:612

-art 7:628 en 7:628a

-art 7: 648

-art 7: 659

-art 7: 668a

-art 7: 691

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.1, 4.2, 4.4 (klein deel) en 4.6 (klein 

deel)
43

Hoofdstuk 4

De arbeidsovereenkomst: 

totstandkoming en verplichtingen

44

Arbeidsovereenkomst

• Vormvrij: hoeft niet schriftelijk, maar is wel handig

• Kan stilzwijgend; bijv. bij rechtsvermoeden

• Moet individuele rechten en plichten van werkgever en werknemer 

bevatten

• Cao kan van toepassing zijn

45
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Loon

• Vergoeding die werkgever aan werknemer verschuldigd is voor de 

bedongen arbeid

• Op tijd betalen

• In wettig betaalmiddel

46

Vormen van loon

• Geld

• Zaken geschikt voor persoonlijk gebruik van werknemer en 

huisgenoten

• Gebruik van woning

• Diensten, voorzieningen, werkzaamheden

• Effecten, vorderingen, andere aanspraken en bonnen

47

Minimumloon

• Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

– minimumloon

– minimumjeugdloon

– vakantiebijslag: 8%

– stukloon

– meerwerk (art 13a)

– Art 6 is aangepast (verleden stond onder art 6 lid 1 a 

“verdienste uit overwerk”

48
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Besteding van loon

• Werkgever kan de werknemer niet verplichten zijn loon op een bepaalde 

wijze te besteden. Uitzonderingen:

– deelname pensioenfonds

– bijdrage van premiebetaling voor verzekering vlgs Pensioenwet

49

Arbeid

• Hoofdregel: geen arbeid, geen loon

• Uitzonderingen:

– oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever 

komt

– staking (werkwilligen)

– schorsing

– arbeidsongeschiktheid

– verlof

50

Basis arbeidsovereenkomst

• Goed werkgeverschap

– werkgever houdt bij nemen van besluiten rekening met belangen 

werknemer

– scholing

• Goed werknemerschap

– redelijk verzoek tot overwerk niet weigeren

– geheimhoudingsplicht

– geen concurrentie aandoen

51
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Aansprakelijkheid voor schade

• Werkgever:

– zorgplicht

– aansprakelijk bij schade werknemer opgelopen in uitoefening functie

• Werknemer:

– alleen aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid

52

Verrekening

• Tegen elkaar wegvallen van schulden en vorderingen

• Aan eind dienstverband: werkgever mag alle vorderingen 

verrekenen

• Tijdens dienstverband alleen:

– schadevergoedingen;

– boetes

– te veel betaald loon

– huur

53

Niet-tijdige loonbetaling

• Bij te late betaling: werknemer kan eisen:

– betaling achterstallig loon

– wettelijke verhoging: min. 5% brutoloon

– wettelijke rente vanaf dag oorspronkelijke betaling tot dag 

werkelijke betaling: 2%

54
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Loonbeslag

• Vorm van derdenbeslag

• Executoriaal beslag en conservatoir beslag

• Beslagvrije voet buiten beschouwing

• Treft ook toekomstig loon

55

Verjaring loonvordering en vakantiebijslag

• Verjaringstermijn loonvordering en vakantiebijslag: 5 jaar

• Daarna: werkgever houdt natuurlijke verbintenis

56

Naslagwerken oa.
• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:610a

-art 7:611 

-art 7:616 t/m 618

-art 620 en 621

-art 623

-art 7:625 t/m 628

-art 7:631 en 632

-art 658

• Wet Minimumloon

-art 6 en 7

art 15 lid 2

-art 17 en art 20

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.3
57
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Hoofdstuk 5

De arbeidsovereenkomst: 

loondoorbetaling

58

Verplichting tot loondoorbetaling

Werknemer behoudt recht op loon als hij bedongen 

arbeid niet heeft verricht door oorzaak die redelijkerwijs 

voor rekening van werkgever is:

• Normale bedrijfsrisico’s

• Bereidheid tot verrichten arbeid

59

Arbeidsongeschiktheid

Werknemer heeft recht op loon gedurende 104 weken 

als hij niet tot arbeid in staat is als gevolg van ziekte, 

zwangerschap of bevalling

• Risico werkgever

• Soms: Ziektewet biedt vangnet

60
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Bepalingen

• Minimaal 70% van loon

• Opbouw vakantiedagen gaat door tijdens ziekte

• Loon: week- of maandloon, vakantiebijslag, ploegentoeslag, 

verplichte dertiende maand

61

Periode

• 104 weken, daarna evt. WIA-uitkering

• Verlenging:

- bij verlenging wachttijd voor WIA

- loonsanctie door UWV

62

Wanneer arbeidsongeschikt?

• Als werknemer niet geschikt is voor verrichten eigen werk door 

objectief medisch vast te stellen gevolg ziekte

• Bedrijfsarts bepaalt, evt. deskundigenoordeel

• Is werknemer in staat bedongen arbeid te verrichten?

• Situatieve arbeidsongeschiktheid

63
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Geen recht loondoorbetaling

Werknemer:

• Arbeidsongeschikt door eigen opzet werknemer

• Werkt niet mee aan herstel

• Weigert passende arbeid

• Werkt niet mee aan redelijke voorschriften

• Werkt niet mee aan plan van aanpak

64

Geen loon

• Loonstop: werkgever staakt loondoorbetaling over komende 

periode

• Opschorting: werkgever betaalt geen loon totdat werknemer 

zich weer houdt aan regels re-integratie

65

Preventie

• Arbowet: werkgever moet goed arbeidsomstandigheden- en 

verzuimbeleid voeren

– arbodienst inschakelen

– eigen arbodienst

66
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Recht op vakantie (1)

• Wettelijk aantal vakantiedagen: vier maal de overeengekomen 

arbeidsduur per week

• Recht op loon

• Soms vakantiebonnen

67

Recht op vakantie (2)

• Bij einde arbeidsovereenkomst: uitkering niet-opgenomen 

vakantiedagen

• Wettelijke vakantiedagen: wettelijke vervaltermijn, na 6 

maanden na afloop kalenderjaar van opbouw

68

Opbouw vakantiedagen

• In loop van jaar

• Tijdens vakantie loopt opbouw door

• Tijdens ziekte loopt opbouw door (tenzij ziekte opzet is van 

werknemer)

• Als ziek tijdens vakantie: dagen tellen niet als vakantie

• Jeugd: ook tijdens opleiding opbouw

69
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Vakantieregeling

Werkgever moet werknemer in gelegenheid stellen 

ieder jaar minimaal wettelijk aantal vakantiedagen op te 

nemen

• Werknemer maakt wensen kenbaar

• Werkgever: 

– bezwaar binnen 2 weken kenbaar maken

– alleen wijzigen bij gewichtige redenen

70

Jurisprudentie

• Wn al jaren in dienst, heeft > 1.000 verlofuren

• Vrouw wil uren voor pensioen opnemen, wg wil weten wanneer

• Vrouw wilde dit af laten hangen van haar gezondheidsituatie

• Rechtzaak => 
-Wg continuïteit komt in;
-Wg geen vervanging te vinden

• Wat beslist de rechter?

71

Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:627 t/m 629

-art 7:634 

-art 7:638

-art 7: 640 en 7:640a

-art 7:641

-art 7:643

-art 7:646

• ZW

-art 19 en 29

• WAZO

-art 3:7

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.3
72
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Hoofdstuk 6

De arbeidsovereenkomst: 

bijzondere bedingen

73

Jurisprudentie

• Wg houdt € 100 in voor te laat inleveren werkbriefje

• In ao is opgenomen dat de 1e keer € 50 en later € 100 op loon wordt 
ingehouden

• Wn stelt dat boete niet rechtsgeldig is

• Wg stelt dat ‘t een compensatie voor administratiekosten betreft

• Wat beslist de rechter? 

74

Speciale regels

• Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden (hierna)

• Boetebeding 

• Concurrentiebeding 

• Relatiebeding

• Aftroggelbeding

• Geheimhoudingsbeding

• Proeftijdbeding (hierna)

• Beding op nevenactiviteiten (hierna)

75
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Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden
• Kan alleen als schriftelijk bedongen

• Werknemer moet accepteren als redelijk

• Als geen overeenstemming: rechter

• Komt voor bij:

– aanpassing collectieve regelingen

– soms bij aanpassing individuele regelingen

• Instructierecht: eenzijdige ordemaatregel

76

Proeftijdbeding

• Moet schriftelijk worden overeengekomen

• Duur afhankelijk van duur arbeidsovereenkomst

• Wettelijke bepalingen: dwingend recht

• Soms aparte cao-bepalingen

• Alleen bij eerste arbeidsovereenkomst

77

Beding op nevenactiviteiten

• In arbeidsovereenkomst: geen nevenactiviteiten 

werknemer zonder toestemming werkgever

• Niet: voorbereidende handelingen

• Gedragingen werknemer moeten voldoende concreet 

zijn.

• Werkzaamheden mogen belang werkgever niet 

schaden

78
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Klokkenluidersregeling

• Medewerker meldt misstanden van bedrijf bij externe 

instantie

• Klokkenluidersregeling

– beschrijft procedure

– moet klokkenluider beschermen

79

Overgang van onderneming (1)

• Verschillende vormen:

– overname

– fusie

– splitsing

• Rechten en plichten uit arbeids-overeenkomsten van 

oude werkgever gaan bij overgang van rechtswege 

over op verkrijger

80

Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 
-art 7:613
-art 7:650 
-art 7:652 en 7:653
-art 7:660
-art 7:662 t/m 7:666

• Wet Op de Ondernemingsraden
-art 25

• Sociale Verzekeringsalmanak
Hoofdstuk 4.3 en 4.4

81
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Huiswerk

• Bestuderen behandelde stof (hfd 1 t/m 6)

• Lezen hoofdstuk 7 t/m 14

• Maken::

-AR 6, blz 170

-AR 8 blz 174 opgaven 7 t/m 9

-AR 10 blz 176

82

Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Arbeidsrecht en Sociale 

Zekerheid

Bijeenkomst 2

83

Hoofdstuk 7

Einde van de arbeidsovereenkomst

Inleiding

84
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Gesloten stelsel ontslagrecht

Arbeidsovereenkomst eindigt door:

• Einde van overeengekomen periode (alleen 

arbeidsovereenkomst bep. tijd)

• Beëindiging met wederzijds goedvinden

• Opzegging door werknemer

• Opzegging door werkgever

• Ontbinding door de rechter

• Dood werknemer

85

Einde van overeengekomen periode

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

• einde van rechtswege: tijd verstreken die bij 

overeenkomst/wet is aangegeven

• geen tijdslimiet

• schriftelijk berichten

• tussentijds opzeggen alleen mits overeengekomen

• kantonrechter kan ontbinden

86

Beëindiging met wederzijds 

goedvinden

• Beëindigingsovereenkomst

• Werknemer laat duidelijk en ondubbelzinnig blijken 

dat hij akkoord is

• Werkgever moet dat zorgvuldig nagaan

• Werknemer: geen benadelingshandeling

87
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Opzegging door werknemer

• Aan einde van maand tenzij anders aangegeven in 

cao of door gebruik

• Opzegtermijn in acht nemen: wettelijk 

1 maand voor werknemer

88

Overlijden

• Overlijden werkgever: arbeidsovereenkomst blijft in 

stand

• Overlijden werknemer:

arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege

– uitkering aan nagelaten betrekkingen

89

Tussentijdse opzegging bepaalde 

tijd overeenkomsten

• Alleen als schriftelijk overeengekomen

• Werkgever moet ontslagvergunning UWV hebben of ontbinding 

door de kantonrechter

• Ontbinding door kantonrechter op verzoek werknemer bij ernstig 

verwijtbaar handelen werkgever: billijke vergoeding

• Ontbinding op verzoek werkgever

90
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Einde arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

• Beëindiging met wederzijds goedvinden

• Opzegging door werknemer

• Einde door overlijden wn of wg

• Opzegging door wg (volgende hfd)

• Ontbinding door kantonrechter (volgende hfd)

91

Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 
-art 7:667 en 668
-art 7:671 en art 7:671c
-art 7:672
-art 7:674 en 7:675

• Sociale Verzekeringsalmanak
Hoofdstuk 4.5 t/m 4.8

92

Hoofdstuk 8

Opzegging door de werkgever

93



32

Opzegging door werkgever (1)

Werkgever heeft ontslagvergunning UWV nodig. UWV 

geeft alleen als:

a. Ontslag om bedrijfseconomische reden of 

beëindiging van de onderneming

b. Langdurige arbeidsongeschiktheid

Als werkgever om andere reden wil ontslaan, dan: 

kantonrechter

94

Opzegging door werkgever (2)

• Alleen als redelijke grond en als herplaatsing 

werknemer binnen een redelijke termijn niet 

mogelijk is

• Opzegtermijn start nadat vergunning is verkregen

• Als te korte opzegtermijn: vergoeding

95

Ontslagvergunning aanvragen bij UWV

Regels:

• Ontslagvergunning geldig tot 4 weken na 

dagtekening

• Niet nodig bij:

– huishoudelijk personeel < 4 dagen p.w.

– opzegging wegens bereiken AOW-leeftijd

– Ontslag op staande voet of in proeftijd

– opzegging werknemer met geestelijk ambt

96
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Procedure ontslagvergunning bij UWV

• Werkgever stuurt aanvraag naar UWV

• UWV toetst aanvraag

• Werknemer kan verweer indienen

• Werknemer wordt evt. gehoord

• UWV neemt besluit, evt. na horen van 

Ontslagadviescommissie

97

Ontslaggronden kantonrechter

c. Veelvuldig ziekteverzuim

d. Disfunctioneren werknemer

e. Verwijtbaar handelen/nalaten werknemer

f. Gewetensbezwaar werknemer

g. Verstoorde arbeidsverhouding

h. Andere omstandigheden

98

Procedure bij kantonrechter

• Verzoekende partij dient verzoekschrift in

• Kantonrechter bepaalt dag behandeling

• Zitting:

- beide partijen worden gehoord

- rechter geeft beschikking af

• Hoger beroep is mogelijk

99
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Faillissement, surseance, WSNP

• Surseance van betaling

– bewindvoerder benoemd door rechtbank

• Faillissement: 

– curator mag werknemers ontslaan

– UWV neemt salarisbetaling over

• WSNP

– werkgever natuurlijk persoon

– geen ontslagvergunning nodig

100

Jurisprudentie

• Cipier deelt op 1 april twee gedetineerden mee dat zij vrij komen

• Cipier verstrekte persoonlijke spullen en vroeg welke treintickets zij 

nodig hadden

• Baas komt erachter en legt voorwaardelijk ontslag op

staande voet

• Wn vond straf niet evenredig

• Wat besliste de rechter?

101

Afspiegelingsbeginsel

• Ontslagen gespreid over leeftijdscategorieën: 15-25 

jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55 jaar,  55 jaar

• Afspiegelingsbeginsel: evenredige verdeling 

ontslagen naar aantal werknemers in groep

• anciënniteitsbeginsel: werknemer met minste 

dienstjaren eerst ontslagen
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Wet melding collectief ontslag

• Collectief ontslag: werkgever ontslaat 

 20 werknemers binnen 3 maanden

• Werkgever moet voorgenomen ontslag melden aan 

vakbonden en UVW met details: anders niet in 

behandeling

• Werkgever moet OR tijdig betrekken bij 

besluitvorming

103

Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:669

-art 7:671

-art 7:671a, art 7:671b en art 7:671c

-art 7:672

• Wet Melding collectief ontslag

-art 3 t/m 6a

• Ontslagregeling

-art 11

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.5 t/m 4.8

104

Hoofdstuk 9

Door de werkgever gegeven ontslag

105
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Ontslag op staande voet

Werkgever of de werknemer is bevoegd de 

arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen wegens 

een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van 

die reden aan de wederpartij

• eenzijdige rechtshandeling

• vergoeding

106

Jurisprudentie

• Werknemer staat te roken bij opslagplaats chemicaliën

• Verboden volgens veiligheidsvoorschriften

• Wn vindt straf disproportioneel 

• Wn heeft vrouw en kinderen, enige met inkomen

• Wat beslist de rechter?

107

Jurisprudentie

Ontslag op staande voet van hypotheekadviseur

Hypotheekadviseur was beschonken

Twee vrouwelijke cliënten onheus bejegend

Ook seksueel geïntimideerd

Een cliënt werd telefonisch uitgescholden

Wat beslist de rechter?

108
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Voorwaarden transitievergoeding

Arbeidsovereenkomst: 

• heeft  24 maanden geduurd

• is door werkgever 

– opgezegd met ontslagvergunning UWV

– opgezegd via kantonrechter

• is geëindigd na afloop overeengekomen periode

• is opgezegd door werknemer

109

Hoogte transitievergoeding

• Over 1e 120 maanden: 1/6 van loon per maand voor elke 6 

maanden

• Langere duur: 1/4 van loon per maand voor elke 6 maanden

• Maximum: € 81.000 of indien meer: jaarloon

• Kosten in mindering gebracht

110

Vernietiging ontslag door werknemer (1)

• Werknemer kan binnen 2 maanden bij kantonrechter 

verzoekschrift indienen om gegeven ontslag te 

vernietigen:

– geen dringende reden

– onjuiste procedure gevolgd

• Werkgever moet aantonen:

– Wel dringende reden

– ontslag is onverwijld gegeven met redenen

111



38

Vernietiging ontslag door werknemer (2)

• Werkgever: slim om ook verzoek tot voorwaardelijke 

ontbinding in te dienen bij kantonrechter

• Werknemer kan vorderen:

– herstel van de dienstbetrekking

– ontslag accepteren maar billijke vergoeding

112

Onregelmatige opzegging

• Werkgever ontslaat werknemer:

– zonder dat hij beschikt over een geldige 

ontslagvergunning, of 

– terwijl hij na wel verkregen vergunning een te 

korte opzegtermijn hanteert

• Partij geeft door opzet/schuld andere partij dringende 

reden arbeids- overeenkomst onverwijld op te 

zeggen

113

Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:673

-art 7:673a

-art 7:677 t/m 7:679

-art 7:682

-art 7:686a

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.5 t/m 4.8
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Hoofdstuk 10

Opzegverboden

115

Opzegverboden

• Algemeen opzegverbod: in strijd met algemene opvattingen in de 
samenleving

• Bijzondere opzegverboden

- in strijd met het discriminatieverbod

- bij werknemers met een bepaalde functie

• UWV toetst of aan de orde is

• Zo ja: dan geen toestemming

• Staan in art. 7:646, 648, 649 en 670 BW en art. 108 Pensioenwet

• geven extra bescherming aan werknemer

116

Bijzonder opzegverbod niet van 

toepassing

• Opzegging tijdens de proeftijd

Opzegging op grond van dringende redenen

• Opzegging door curator bij faillissement

• Opzegging wegens bereiken pensioenleeftijd

117
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Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 
-art 7:643
-art 7:646
-art 7: 648
-art 7: 669
-art 7: 670 en art 7: 670a
-art 7:681
-art 7:686a

• Art 8 Algemene Wet Gelijke Behandeling

• Art 3 Wet Flexibel Werken

• Sociale Verzekeringsalmanak
Hoofdstuk 4.5
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Hoofdstuk 11

De collectieve arbeidsovereenkomst

119

Wat is een cao?

• Wat is een CAO

Soorten CAO’s:

• Ondernemings-cao of bedrijfstak cao

• Minimum cao

• Standaard cao

• Partijen bij een cao

120
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De collectieve arbeidsovereenkomst 

• Cao max. 5 jaar wgv en wnv rechtsbevoegd

• Wn-verenigingen (FNV,CNV)

• Wg-verenigingen (VNO/NCW en LTO)

• Aanmelding CAO bij Directie Uitvoeringstaken 
Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

• Werkingsgebied:

-ondernemings-cao;

-bedrijfstak-cao 121

Werking van de cao

Drie soorten bepalingen in cao:

• Normatieve bepaling: werkt rechtstreeks door in 

individuele arbeidsovereenkomst

• Diagonale bepaling: legt alleen verplichtingen op aan 

één van de partijen van de cao (meestal werkgever)

• Obligatoire bepaling: alleen van kracht tussen de 

cao-partijen

122

Gebondenheid aan cao

• werkgever: gebonden aan de bedrijfstak-cao als lid 

werkgeversorganisatie die partij was bij het afsluiten 

van cao

• werkgever moet cao toepassen op alle werknemers, 

ook die geen vakbondslid zijn

123
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CAO-loze periode

• Belangrijk:

• in cao moet worden vastgelegd of deze 

terugwerkende kracht heeft

• vaak in cao’s geen regels voor cao-loze periode 

erna, moet wel

124

Naslagwerken oa.

• Wet op de Collectieve arbeidsovereenkomst

• Wet op het Algemeen Verbindend en onverbindend 
Verklaren van bepalingen van collectieve 
arbeidsovereenkomst

• Sociale Verzekeringsalmanak
-Hoofdstuk 4.10 
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Hoofdstuk 12

Wet arbeid en Zorg (WAZO)

126
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Verlofvormen in WAZO

• Zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg

• Calamiteitenverlof

• Kortdurend en langdurend zorgverlof

• Ouderschapsverlof

• Loopbaanonderbreking

• Politiek verlof

• Verlof in verband met levensloopregeling

127

Zwangerschapsverlof

• Vanaf 6 weken voor vermoedelijke bevallingsdatum 

(bij > 1 kind: 10 weken)

• Ingang uiterlijk 4 weken ervoor 

(bij > 1 kind: 8 weken)

• Bij latere bevalling, verlof duurt langer

• Bij eerdere bevalling, bevallingsverlof verlengd

• 100% dagloon, max: maximumdagloon

• Zelfstandigen met kind en beroepsoefenaars (art 3:18 WAZO)
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Geboorteverlof

• Voor partner van bevallende echtgenote, geregistreerd partner, 

degene van wie hij/zij het kind erkent

• Duur eenmaal aantal werkuren per week met behoud loon

• Bevallingsdag: calamiteitenverlof

129
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Adoptie- en pleegzorgverlof

• Werknemer die kinderen adopteert/ pleegkinderen neemt

• Duur 6 weken binnen 26 weken

• Ingang: vanaf 4 weken feitelijke datum adoptie/aanvang 

pleegzorg

• 100% dagloon, max: maximumdagloon

130

Calamiteitenverlof

Werknemer kan arbeid niet verrichten door:

• Zeer persoonlijke omstandigheden:

– bevalling partner

– overlijden en uitvaart huisgenoot/bloed- of 

aanverwanten rechte lijn en 2e graad zijlijn

• Door wet opgelegde verplichting (bijv. aangifte geboorte)

• Uitoefening kiesrecht

131

Kortdurend zorgverlof

• 10 dagen per jaar met behoud loon

• Noodzakelijke verzorging ziek persoon:

– partner

– inwonend eigen kind of kind partner

– pleegkind

– bloedverwant 1e of 2e graad

– broer/zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of 

ander in de sociale omgeving

132
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Langdurend zorgverlof

• In 12 maanden max. 6 x wekelijkse arbeidsduur, geen loon

• Verzorging zieke/gebrekkige naaste

– partner

– inwonend eigen kind of kind partner

– pleegkind

– bloedverwant 1e of 2e graad

– broer/zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of ander in de 

sociale omgeving
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Ouderschapsverlof 

• Voor ieder kind in de leeftijd tot 8 jaar

• Maximaal 26 maal de arbeidsduur per week in een periode van 12 

maanden

• Werkgever mag een soepelere regeling toestaan

• Geen behoud van loon en niet compenseren met vakantiedagen

• Opzegverbod

• Minimaal jaar in loondienst vervallen per 2015

• Overdracht naar nw werkgever over niet genoten ouderschapsverlof, 

per 2015
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Overig

-Loopbaanonderbreking

-Politiek verlof

-Levensloopverlof

135
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Naslagwerken oa.

• Wet Arbeid en Zorg

• Sociale Verzekeringsalmanak

-Hoofdstuk 4.3.6 en 6.12 

136

Hoofdstuk 13

Wetgeving rond arbeidstijd, 

arbeidsomstandigheden en arbeidsduur

137

Arbeidstijdenwet

• Regelt arbeids- en rusttijden

• Arbeidstijdenbesluit naast de Arbeidstijdenwet

• Wet regelt arbeidstijden en rustpauzes

• Aparte regeling voor minderjarigen

• Consignatiedienst (o.a. brandweer en gezondheidszorg)

• Nachtdienst en zondagarbeid

138
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Arbeidsomstandighedenwet 

• Doelen:

➢ goede arbeidsomstandigheden werknemers;

➢ bedrijfsgezondheidszorg verbeteren

➢ medezeggenschap versterken

➢ preventie verbeteren

• Aansprakelijkheid werkgever als hij dat niet doet en werknemer 

schade lijdt

• Overeenkomst met arbodienstverlener verplicht

139

Arbeidsomstandighedenwet 

• Arbowet per 1-7-2017
– Verbeteren bedrijfsgezondsheidszorg

– Bedrijfsarts positie versterkt
– Vastlegging in basiscontract

– Recht op second opinion andere bedrijfsarts

– Meer mogelijkheden overleg voor bedrijfsarts

• Rol preventiemedewerker per 107-2017
– Meer verantwoordelijkheden

• Instemmingsrecht OR 1-7-2017 mbt aanstelling preventiemedewerker

• Bassicontract arbodienstverlening

• Werkgevers kunnen ook herbeoordeling gezondheid wn aanvragen

140

Wet flexibel werken

• Recht van de werknemer zowel bij vermindering van het aantal 

uren als bij wens tot mèèruren

• Inwilligen tenzij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen zich 

hiertegen verzet

• Rechtspraak: zonder gedegen onderbouwing wordt de werkgever 

in het ongelijk gesteld

141
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Hoofdstuk 14

Wet rond gelijke behandeling

142

Wetgeving

• Algemene wet gelijke behandeling

• Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

• Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de 

arbeid

• Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte

143

Algemene wet gelijke behandeling 

(AWGB) (1)

• Geen onderscheid op grond van:

Geslacht Godsdienst of levensovertuiging 

leeftijd politieke gezindheid 

arbeidsduur hetero- of homoseksuele gerichtheid 

aard van de 
dienstbetrekking 

burgerlijke staat; 

ras/nationaliteit lidmaatschap werkgevers- of 
werknemersorganisatie of politieke 
partij

144
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Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) (2)

• Direct onderscheid: 

gebaseerd op hoedanigheid in wet genoemd (bijv. alleen NL-

sollicitanten)

• Indirect onderscheid: 

gebaseerd op andere dan in de wet genoemde aspecten, 

maar wel leidend tot benadeling (bijv.: verbod hoofddoekjes)

145

Wet gelijke behandeling mannen en 

vrouwen bij arbeid

• Verbiedt direct of indirect onderscheid tussen mannen 

en vrouwen

• Bijvoorbeeld bij:

– recht op loon voor gelijke arbeid

– recht op een pensioenvoorziening

– aannemen en benoemen van medewerkers

– het volgen van een beroepsopleiding
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Wet gelijke behandeling op grond van 

leeftijd bij de arbeid

• Verbiedt direct of indirect onderscheid op grond van de 

leeftijd in arbeidssituaties

• Verbiedt ook intimidatie

• Geen leeftijdsgrenzen in advertenties

• Alleen discriminatie geoorloofd als objectieve grond 

aanwezig
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Wet gelijke behandeling op grond 

van handicap of chronische ziekte

• Verbiedt direct of indirect onderscheid op grond van 

handicap of chronische ziekte

• Alleen onderscheid geoorloofd als nodig:

– ter bescherming gezondheid/veiligheid

– voor voorzieningen van personen met handicap of 

chronisch ziekte

– bij geven bevoorrechte positie aan chronisch zieken 

of gehandicapten om nadeel op te heffen
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College voor rechten van de mens

• Ziet toe op de naleving van de wettelijke bepalingen 

inzake gelijke behandeling

• Kan besluiten tot onderzoek

• Geeft dan oordeel: niet bindend, maar in praktijk wel 

gezaghebbend

149

Huiswerk

• Maken 7.12, 8.16, 11.10, 12.8, 13.10, 14.10, AR 9 en AR 11

• Bestuderen hfd 7 t/m 14

• Lezen hfd 15 t/m 17

150
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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Arbeidsrecht en Sociale 

Zekerheid

Bijeenkomst 3

151

Hoofdstuk 15

Wet op de ondernemingsraden

152

Definitie onderneming

Wet op de ondernemingsraden (WOR):

• Een onderneming is een zelfstandige eenheid, die in 

organisatorisch verband optreedt en waarin krachtens een 

arbeidsovereenkomst of krachtens een publiekrechtelijke 

instelling arbeid wordt verricht.
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Instelling ondernemingsraad

• OR verplicht instellen

– bij onderneming  50 werkzame personen

– op grond van CAO

• OR vrijwillig instellen

154

Samenstelling OR (1)

• Verkiesbaar:  1 jaar werkzaam in onderneming (passief 

kiesrecht)

• Kiesgerechtigd:  6 maanden werkzaam in onderneming 

(actief kiesrecht)

• Aantal leden afhankelijk van grootte onderneming

• OR kiest uit leden voorzitter en plv. voorzitter(s)

155

Samenstelling OR (2)

• Verkiezing: geheim, schriftelijk, kandidatenlijsten

• Leden OR hebben geheimhoudingsplicht

• Zittingstermijn: 3 jaar, verlengbaar

156
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OR, rechten / bevoegdheden

• Werkwijze geregeld in reglement

• OR kan commissies instellen

• OR kan deskundigen uitnodigen

• Overlegvergaderingen met bestuurder

• Kosten OR zijn voor ondernemer

• Ondernemer treft voorzieningen voor OR

• OR heeft recht op scholing

157

OR, bijzondere bevoegdheden

• Adviesrecht

• Instemmingsrecht

• Benoemingsrecht van bestuurders van  instellingen voor 

medewerkers 

• Adviesrecht bij benoeming of ontslag van bestuurders

• Informatierecht

158

Ondernemingskamer

• Als OR niet eens met adviesplichtig besluit: beroep bij 

Ondernemingskamer in Amsterdam

• Mogelijke oordelen OK:

– besluit is redelijk

– besluit is onredelijk; ondernemer moet intrekken

– ondernemer wordt verboden besluit uit te voeren

159
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Personeelsvergadering

• Onderneming 10 – 50 personen

• Verplicht 2 x per jaar

• Verplicht op verzoek van ¼ werknemers

• Algemene gang van zaken, jaarstukken

• Adviesrecht

160

Personeelsvertegenwoordiging

• Onderneming 10 – 50 personen

• Op verzoek meerderheid werknemers

• Omvang: 3 personen

• Adviesrecht

• Instemmingsrecht bij regelingen over:

– werktijden

– arbeidsomstandigheden

– terugdringing van ziekteverzuim
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Centrale ondernemingsraad en 

groepsondernemingsraad 

• Mogelijk bij twee of meer OR’en in onderneming

• Verplicht als bevorderlijk voor goede toepassing wet

• Behandelt zaken van gemeenschappelijk belang voor aantal 

(GOR) of meerderheid (COR) van de ondernemingen

• Eigen bevoegdheden

162
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Europese ondernemingsraad

• Richtlijn Europese ondernemingsraden

• Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR)

• Bedrijven > 1.000 werknemers, vestigingen in  2 lidstaten 

vestigingen hebben met  150 werknemers

• Instellen als  100 werknemers uit min. 2 lidstaten verzoek 

indienen
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Hoofdstuk 16

Pensioenwetgeving

164

Pensioen

• Eerst een filmpje

• Pijlers

-Basispensioenen

-Collectieve aanvullende pensioenen

-Individuele pensioenen

• Soorten

-Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)

-Ondernemingspensioenfonds (KPN)

-Beroepspensioenfonds (advocaten)
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Fiscale definitie pensioen

• Zie Wet LB

• Het geheel aan voorzieningen voor ouderdom, nabestaanden 

en arbeidsongeschiktheid

• Voorkoming daling inkomen bij:

-pensionering

-vervroegde uitkering

-arbeidsongeschiktheid

166

Pensioen in Nederland 

AOW

WERKGEVER

ZELF

AOW

WERKGEVER

ZELF

TENDENS

167

Pensioen in Nederland 2/2

Bedrijfstakken:

ABP, PFZW (voorheen PGGM),

Metaal & Techniek

Beroepsgroepen:

Artsen, Apothekers, 

Fysiotherapeuten

Ondernemingen:

Philips, DSM,

AKZO

Verzekeraars:

Aegon, Zwitserleven,

Fortis, OHRA

DGA

168
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Pensioenwet

• Wet BPF

• Werknemer schriftelijk informeren binnen een maand

a. na aanvang arbeidsovereenkomst; of

b. op later tijdstip als dan een aanbod 

wordt gedaan.

Opbouw pensioenrechten: pensioengevend salaris -/- franchise

169

Soorten pensioenovereenkomsten

• Uitkeringsovereenkomst

• Beschikbare premieovereenkomst

• De kapitaalovereenkomst

170

Opbouw pensioen

• Pensioensystemen
- eindloonregeling
- middelloonregeling
- beschikbarepremieregeling (zie wijziging per 
2018, blz 174 leerboek)

• Ieder systeem kent normen maximale pensioenopbouw

• Zelfstandige (FOR)

171
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Verplichtingen

• Informatieplicht werkgever

• Informatieplicht pensioenuitvoerder

• Pensioengrondslag:

– pensioengevend salaris – franchise = pensioengrondslag

• Deeltijdfactor

• Aantal pensioenjaren

• Inkoop fictieve deelnemingsjaren

172

Ouderdomspensioen

• 100%-grens opbouw

• Slapersrechten

• Pensioenknip

• Keuzes bij ingang ouderdomspensioen:

– hoog/laag-constructie

– pensioenuitruil

– vervroeging of uitstel

– afkoop

– deeltijdpensioen

173

DGA

• Eigen beheer niet meer mogelijk vanaf 2017

• DGA kan pensioen opbouwen:

– Verzekeraar

– Banksparen

– Lijfrenteverzekering

– Vermogen opbouwen in BV door latere dividenduitkeringen

– Box 3 sparen/beleggen

174
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Naslagwerken oa
• Wet op de Loonbelasting

– art 18 t/m 18h, 19a 

• UBLB 1965 
– art 10a t/m 10d

• Pensioenwet
– art 1 en 2  => definities en nadere bepalingen

– art 7 t/m 20 => pensioenovereenkomst

– art 21 t/m 24 => verplichtingen wg

– art 25 t/m 31 => uitvoeringsovereenkomst

– art 32 t/m 98a => pensioenuitvoerder

– art 121 => vrijwillige aansluiting bij een Bpf

• Loonalmanak
– Hoofdstuk 15

• Sociale verzekeringsalmanak
– Hoofdstuk 15 en 16
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Hoofdstuk 17

Sociale verzekeringen

176

Sociale zekerheid

Volksverzekeringen:

AOW - AnW -
AKW - Wlz

Werknemersverzekeringen:

WW- ZW - WAO 
- WIA

Voorzieningen:

Participatiewet -
WWB - IOAW -

IOAZ - Wsw - TW

177
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Uitvoering SZ

UWV UWV Re-integratie
Polisadministratie 

UWV
SVB Gemeenten Zorgverzekeraars

Belastingdienst 
Toeslagen

178

Toezicht SZ

Inspectie SZW -> 
toezicht op SVB, 
gemeenten en 

UWV

Zorginstituut 
Nederland -> 

coördinatie uitvoering 
Zvw en Wlz

Nederlandse 
Zorgautoriteit -> 
Toezichthouder 
en regelgever 
uitvoering Zvw 

en Wlz

179

Volksverzekeringen 

• Alle (legale) ingezetenen

• Uitbreidingen:

– Bemanning van schepen en vliegtuigen, 

ambassadepersoneel, niet-ingezetenen die onder 

Nederlandse loonbelasting vallen 

• Beperkingen:

– In buitenland wonenden onder voorwaarden

– In Nederland wonenden via volkenrechtelijke organisatie 

verzekerd

180
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Leeftijdsbeperking

• Vanaf 66 jaar en 4 maanden (2019) niet meer verzekerd voor AOW

• Vanaf die leeftijd meestal wel uitkeringsgerechtigd)

181

De werknemersverzekeringen

• De echte dienstbetrekking:

– Privaatrechtelijke dienstbetrekking

– Publiekrechtelijke dienstbetrekking

• Sommige fictieve dienstbetrekkingen:

– Aannemer van werk, provisiereiziger, deelvisser, 

thuiswerker, musicus, artiest, beroepssporter, gelijkgestelde

• Degene die een uitkering ingevolge de 

werknemersverzekeringen ontvangt

• Uitbreidingen en beperkingen
182

Niet verzekerd voor de 

werknemersverzekeringen

• Werknemers die AOW-gerechtigd zijn

• Huispersoneel op maximaal 3 dagen in een privéhuishouding

• Dga’s (directeuren-grootaandeelhouders)

183
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Premie wn-verzekeringen 

• Voor rekening inhoudingsplichtige:

– WW-Awf

– WW-sectorfonds (gedifferentieerd)

– Basispremie WAO-WIA (inclusief bijdrage voor 

kinderopvang)

– Gedifferentieerde premie Whk, bestaande uit:

• premiedeel WGA-vast)

• premiedeel WGA-flex)

• premiedeel ZW-flex)

• Werkgever mág een deel van de premie WGA-vast en WGA-

flex inhouden op het nettoloon

184

Sociale voorzieningen 

• Participatiewet (kostendelersnorm)

• IOAZ

• IOAW

• Toeslagenwet

• Wmo

• Inkomensafhankelijke regelingen

-Zorgtoeslag

-Huurtoeslag

-Kinderopvangtoeslag

-Kindgebonden budget

185

Inkomensafhankelijke bijdrage voor Zvw

• – Meestal werkgeversheffing

• – Soms werknemersbijdrage:

– opting in

– dga

– Pensioenuitkering

• Ook Zvw-bijdrage voor werknemers onder de 18 jaar

186
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Gemoedsbezwaren 

• Ontheffing verzekeringsplicht vragen bij de SVB

• Werkgever kan gemoedsbezwaard zijn, werknemer of beiden

• Meestal premievervangende loonbelasting afdragen

187

Bijzonderheden SZ

• Verzekeringsplicht in de materiewetten

• Vrijwillige verzekering ook

• Premieplicht in de Wfsv

• Sociale en particuliere verzekeringen

• Klachten, bezwaar en beroep SZ

188

Naslagwerken

• Sociale verzekeringsalmanak

– Hoofdstuk 13, vrijwillige verzekering

– Hoofdstuk 14, private verzekering

• Wettenbundel

– Art 3 t/m 8a WW, Art 3 t/m 8c ZW, art 3 t/m 7c WAO, art 7 t/m 10 WIA

– Uitbreiding en beperkingen kring verzekerden werknemersverzekeringen 
1990

– Art 6 en 6a AOW, art 13 en 13a ANW verzekeringsplicht

– Uitbreiding en beperkingen kring verzekerden volksverzekeringen 1999

– Taken UVI Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

– Premieplicht WFSV art 6 volksverzekeringen en art 25 
werknemersverzekeringen

– Vrijwillige verzekering art 53 WW, art 64 ZW, art 81 WAO en art 18 WIA

– Premieloonberekening vrijwillige verzekering art 72 tm 80 WFSV

189
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Naslagwerken

• Wettenbundel vervolg ZvW:

– art 2 zvw-verzekering  

– art 9a tm 9d maatregelen

– art 10 risico’s dekking

– art 16 verplichte premiebetaling verzekeringsnemer en 18a gevolgen niet 

betaling, art 19 verplicht eigen risico, art 24 detentie verzekerde

– art 42 ihp verschuldigd, art 43 verzekerde

– art 45 percentages, art 48 belastingdienst heft, art 50 teruggaaf

– Besluit en regeling zvw (5.2 en 5.4)

190

Huiswerk

• Bestuderen hfd 15, 16 en 17

• Lezen hfd 18 t/m 20

• Maken 15.13, 16.15, 16.16, 17.15 en 17.16

191

Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Arbeidsrecht en Sociale 

Zekerheid

Bijeenkomst 4

192
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Hoofdstuk 18

Volksverzekeringen

193

Indeling sociale verzekeringen
• Volksverzekeringen

– AOW

– Anw

– Wlz

– AKW

• Werknemersverzekeringen

– WW

– ZW

– WAO

– WIA

194

Premieheffing

• Volksverzekeringen behalve AKW: werknemerslast (samen met de 

loonbelasting)

• Werknemersverzekeringen: werkgeverslast

195
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Algemene Ouderdomswet 

• Verplicht verzekerden

• Vrijwillig verzekerden

• Inkoop ontbrekende jaren

• AOW-uitkering vanaf 66 jaar en 4 maanden (2019)

• Gemoedsbezwaarden

196

Hoogte AOW-uitkering in relatie netto-minimumloon

• Alleenstaande ongehuwde: 70%

• Ongehuwde met kind onder 18 jaar: idem en eventueel kindgebonden

budget

• Gehuwde / samenwonende: 50%

• Indien jongere partner: 50% met korting inkomsten partner, bij hoge 

gezinsinkomsten 10% korting op deze partnertoeslag

• Vanaf 1-4-2015 geen partnertoeslag voor nieuwe AOW-ers

197

Bijzonderheden AOW

• Korting 2% per niet verzekerd jaar in de 50 jaar vóór de AOW=leeftijd

• Inhoudingen op AOW: loonbelasting, Wlz, Anw, Zvw

• Geen AOW-premie en premie werknemersverzekeringen meer

• Overlijdensuitkering 1 maand

• Overbruggingsuitkering

• (Aanvullende) en Inkomensondersteuning AOW

• Detentie geen pensioen

198
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Tweewoningenregel

• Verblijft meer dan de helft in woning

• Beiden hebben een eigen woning

• Niet-samenwonend => let op de voorwaarden

• Andere situatie waarin geen samenwoning:

-(klein,- stief- pleeg)kind < 18 jr

-kamerhuur 

199

Recht op Anw

• Als de nabestaande zwanger is of

• Een kind onder de 18 jaar heeft of

• Ten minste 45% arbeidsongeschikt is of

• -> In sommige situaties geen recht!

200

Soorten Anw-uitkeringen
• Nabestaandenuitkering: 70% van netto minimumloon

• Idem met kind onder 18 jaar en eventueel kindgebonden budget 

!

• Wezenuitkering:

• Invoering Kostendelersnorm ANW

– 0-9 jaar

– 10-15 jaar

– 16-20 jaar (aanvullende voorwaarden)

• Invoering Kostendelersnorm ANW

• Andere inkomsten verlagen uitkering

201
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Algemene Kinderbijslagwet 

• Kinderen t/m 15 jaar die:

– tot het huishouden behoren of

– niet tot het huishouden behoren, maar voor wie voldaan wordt aan 

de ‘onderhoudseis’

• Kinderen van 16 en 17 jaar die:

– 213 uur onderwijs per kwartaal volgen of

– werkloos zijn of

– arbeidsongeschikt zijn

202

Naslagwerken oa

• SV-almanak H 2, 15 en 16.3 t/m 16.6

• Deel F van de wettenpocket

• Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 

volksverzekeringen 1999

• Inkomensbesluit AOW 1996

• Wettenbundel zie blz 242 theorieboek

203

Hoofdstuk 19

Ziekte en zwangerschap

204



69

De Zvw

• Doelgroep Zvw

• Nominale premie aan zorgverzekeraar (indien 18 jaar of ouder)

• Inkomensafhankelijke bijdrage berekend over het inkomen uit 

arbeid

(ook voor werknemers onder 18 jaar)

• 6,95% - 5,70% - 0,0% (2019)

205

Loondoorbetaling bij ziekte

• 104 weken ten minste 70% minimum- loon (maar 

hoogstens van het maximum premieloon)

• Eerste 52 weken minimumloon

• CAO of arbeidsovereenkomst biedt vaak aanvullende 

regels

• Bijzonderheden bij berekening 104 weken wachttijd

206

Aandachtspunten loondoorbetaling

• Soms geen aanspraak op loon

• Bij twijfel: deskundigenoordeel 

(= second opinion) vragen bij UWV

• Re-integratieplicht werkgever

• Bij overlijden: 

– dienstverband eindigt van rechtswege

– maand uitkering aan nabestaanden

207



70

De Ziektewet (ZW)

• Voor ‘vangnetgevallen’:
1. Fictieve dienstbetrekking

2. Nawerking

3. Einde contract bepaalde tijd tijdens ziekte

4. Voor WW’er na 13 weken

5. No-riskpolis (let op compensatieregeling oudere wn-ers tijdelijk 

verlaagd voor 2018 en 2019 naar 56 jr

6. Arbeidsongeschikt door orgaandonatie

7. Ziek wegens zwangerschap/bevalling

208

Eigenrisicodrager ZW

• Mogelijk voor categorie 1 t/m 3

• Aanvraag 13 weken voor 1/1 of 1/7

• Werkgever betaalt geen ZW-premie in gedifferentieerde 

premie Werkhervattingskas (Whk)

• Maar bij ziekte betaalt werkgever zelf de ZW-uitkering

• Eventueel privaat verzekeren

209

ZW-uitkering (1)

• Soms 2 wachtdagen

• Hoogte 70% van het dagloon (hoogstens 70% maximum 

dagloon)

• Soms 100% van het dagloon

• Inkomsten uit arbeid worden gekort

210
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ZW-uitkering (2)

• Bij overlijden krijgen nabestaanden een maand uitkering (vrij van 

heffingen)

• Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof geen ZW, maar WAZO-uitkering

• Maar bij zwangerschapsgerelateerde klachten wel eenZW-uitkering

211

Na 1 jaar ZW 

• Eerste jaar eigen werk bepalend

• Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

• Daarna algemeen geaccepteerd werk

• Hierdoor sneller hersteldverklaring

• Voor hoogte uitkering speelt arbeidsverleden een rol (zoals bij de WW)

• Aanscherping richtlijnen: UWV kan medische behandeling voorschrijven

212

Re-integratie tijdens ziekte

• Verplichtingen en rechten tijdens ziekte

• Bedrijfsarts of arbodienst

• Ziekmelding

• Wanneer re-integratieverslag

• Re-integratie binnen of buiten bedrijf

• Werkvoorzieningen

• Stappenplan bij ziekte

• Aanvraag WIA-uitkering

213
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ZW en Zvw

• Zorgverzekeringswet met besluit en regeling

• Wet op de zorgtoeslag

• Art. 7:629 lid 1 BW: Loondoorbetaling

• Onderdeel D wettenpocket: Re-integratie

• Art. 29a ZW: Ziek door zwangerschap of bevalling

• Art. 29b ZW: no-riskpolis

• Arbeidsongeschikt bij aanvang verzekering

• Vrijwillige ZW-verzekering

214

Naslagwerken oa

• Zorgverzekeringswet met besluit en regeling
• Wet op de zorgtoeslag
• Art. 7:629 lid 1 BW: Loondoorbetaling
• Onderdeel D wettenpocket: Re-integratie
• Onderdeel E Zorgverzekering
• Art. 29a ZW: Ziek door zwangerschap of bevalling
• Art. 29b ZW: no-riskpolis
• Arbeidsongeschikt bij aanvang verzekering
• Vrijwillige ZW-verzekering art 64 tm 72 ZW
• Sociale verzekeringsalmanak

-hoofdstuk 6.2, 6.3.6, 7 (ZvW) en 13.2

215

Hoofdstuk 20

Langdurige arbeidsongeschiktheid

216
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De Wlz

• Voor ziektekosten die niet door de Zvw worden gedekt, bijvoorbeeld 

opname in Wlz-instelling

• Indicatie door CIZ of Bureau Jeugdzorg

• Soms pgb mogelijk om zelf zorg ‘in te kopen’ 

217

WIA

Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen 

'Het gaat niet om wat je niet

meer kan........ maar om wat

je nog wel kan.'

218

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

• Indien na wachttijd voor 35% of meer arbeidsongeschikt

• Twee regelingen:

– IVA -> indien volledig (80% of meer) en duurzaam 

arbeidsongeschikt

– WGA -> indien niet duurzaam arbeids- ongeschikt of 

gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen 35% en 80%)

219
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De mate van arbeidsongeschiktheid

Maatinkomen - restverdiencap

1% x maatmaninkomen

Mediane loonwaarde bepalen brutolonen per uur

Plantenstekker € 18,00 p/u

Portier € 15,00 p/u

Verkoper € 16,00 p/u

Magazijnmed € 11,00 p/u

Mediaan is middelste wrd bovenste drie 

Stel loon was € 24,00. Mate van arbeidsongeschiktheid

€ 24,00 - € 16,00 / 1% van € 24,00 => 33 1/3% 

arbeidsongeschikt  

220

Korting IVA 

• IVA-uitkering: 75% 

• Korting inkomsten: 70%

• 12 mnd inkomsten uit arbeid > 20% maatmaninkomen dan nieuwe 

beoordeling 80-100% arbeidsongeschikt

• Voorbeeldberekening korting IVA

• OPGAVE

• Wat te doen wanneer maatmaninkomen hoger is dan dagloon?

Voorbeeld en opgave

Bij inkomen onder sociaal minimum TW 

221

Werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten (WGA)

• Drie soorten uitkeringen:

– WGA-loongerelateerde uitkering

• Duur hangt af van arbeidsverleden (3-38 maanden)

• 2 maanden 75%, dan 70% van het dagloon

– WGA-loonaanvullingsuitkering

• Indien 50% verdiencapaciteit wordt benut (niet nodig indien 

volledig arb.ong)

– WGA-vervolguitkering

222
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Arbeidsverleden
• -Kalenderjaar 18 jr t/m 1997 (fictief arbeidsverleden)

-Van 1998 t/m kalenderjaar voor einde wachttijd 104 wkn

• Voorbeeld

Piet is geboren in 1967 en werkt vanaf 1987 fulltime.

In februari 2017 wordt Piet ziek. Piet is voor 40% arbeidsongeschikt 

verklaart. Na 104 wkn is het februari 2019.

Bereken het arbeidsverleden van Piet:

-Fictief arbeidsverleden 1967+18 => 1985 t/m 1997 => 13 

-werkelijk arbeidsverleden 1998 t/m 2018=>                  21

• Werkelijk arbeidsverleden is 34 maanden arbeidsverleden, maar let 

op overgangsregeling

• Hoe lang is de uitkering (LET OP AFBOUW PER 1-1-2016)

• Arbeidsverleden geldt ook voor verzorgings- en mantelzorgforfait 223

WGA-LGU en bijverdienen

• Hoogte uitkering zonder inkomsten:

• Dagloon € 100

• Eerste 2 mnd =. € 100 x 21,75 x 75% => 

€ 1.631,25 na reservering vak. Toeslag € 1.510,42

• Voorbeeld korting en opgave

224

WGA-LAU

• WGA-LAU en bijverdiensten

• WGA-LAU: 70% 

• Inkomenseis: ten minste 50% van RVC

• Korting inkomsten: 70% van RVC of 70% van inkomsten

225
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LAU 

• Uitkeringspercentage afhankelijk van AO%

• Voorbeeld

• Opgave

• Eigen risico

• Overige zaken WIA

226

Werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten (WGA)

WGA-loongerelateerde 
uitkering

Duur hangt af van 
arbeidsverleden (3-38 
maanden; maximum 
afgebouwd naar 24 

mnd)

2 maanden 75%, dan 
70% van het dagloon

WGA-
loonaanvullingsuitkering

Indien 50% 
verdiencapaciteit wordt 
benut (niet nodig indien 

volledig arb.ong)

WGA-vervolguitkering

227

Dagloon werknemersverzekeringen

Dit is het verdiende loon in het refertejaar

Het refertejaar is het jaar voor de eerste ziektedag, maar eindigt in het 

laatste volledige aangiftetijdvak 

Tot het loon worden alle bestanddelen gerekend, inclusief de 

opgebouwde vakantiebijslag (niet het betaalde bedrag)

Dit jaarloon wordt gedeeld door 261 en dan hebben we het 

(uitkerings)dagloon

228
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Overige zaken

• WIA kent ook een overlijdensuitkering

• Eigenrisicodragerschap is niet mogelijk voor de IVA, wel voor de WGA

• De WAO bestaat nog voor degenen die voor 2004 arbeidsongeschikt 

werden

• WA-jong let op wijzigingen per 2015

• Vrijwillige verzekering 

• Overige verplichtingen

229

Naslagwerken oa

• Sociale verzekeringsalmanak hfd 6 en 13

• Art. 4, 5 WIA: Definitie

• Art 15 WIA: Dagloonbegrip

• Art 18 t/m 22 WIA: Vrijwillige verzekering

• Art. 47 / 54 WIA: Wanneer WGA / IVA

• Art. 51 en 61 WIA: Hoogte uitkering WGA/IVA

• Art. 59, 60, 61, 62 WIA: Hoogte uitkering

• Art. 82 ev. WIA: Eigen risicodrager

230

Huiswerk

• Bestuderen hfd 18 t/m 20

• Lezen hfd 21 en 22

• Maken 19.15, 20.15, 20.16 SZ10 opg 1 en SZ11

231
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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Arbeidsrecht en Sociale 

Zekerheid

Bijeenkomst 5

232

Hoofdstuk 21

Werkloosheidswet en Toeslagenwet

233

Voorwaarden voor het recht op WW

• Verzekeringsplicht

• Werkloosheid

• Referte-eis

• Uitsluitingsgrond

• Voorwaarden

• Vrijwillige verzekering 234
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Verzekeringsplicht

• Privaatrechtelijke dienstbetrekking

• Fictieve dienstbetrekking

• Geen dienstbetrekking

235

Werkloosheid

• Arbeidsurenverlies

• Variabele arbeidsurenverlies

• Geen recht op loondoorbetaling

• Beschikbaar zijn voor werk

236

Werkloosheid (2)

• Wn < 35% arbeidsongeschikt

• Gem. aantal arbeidsuren vastgesteld op aantal wn belastbaar is

• Gem. arbeidsuren/ Belastbaar (gemiddelde arbeidsduur)

• Voorbeeld stel 25 uren beschikbaar en 25 uren belastbaar => 

25/25 * 70% dagloon

• Voorbeeld stel 20 uren beschikbaar en 25 uren belastbaar => 

20/25 * 70% dagloon

237



80

Werkloosheid (3)

• Niet gewerkte uren tellen mee (blz 92 SVA):

-vakantiedagen (hier is loon over ontvangen)

-feestdagen (met loondoorbetaling)

-bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, niet gewerkt wel loon

-compensatieverlof niet gewerkt

-uitkering ontvangen door betalingsonmacht werkgever

238

Werkloosheid (4)

• Opeenvolgend verlies van arbeidsuren

-een niet-relevant verlies binnen 1 jr

gevolgd  door nieuw verlies

-een relevant verlies binnen 26 wkn wordt 

gevolgd door nieuw relevant verlies

239

Werkloosheid (5)

• Recht op loondoorbetaling

• Loon over “fictieve opzegtermijn” tot 1-1-2016

--wederzijds goedvinden (einde db schriftelijke 

ovk anders einde waarop db geacht wordt te 

zijn opgezegd 1e werkloosheidsdag schuift op

240
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Werkloosheid (6)

• Beschikbaarheid

-Wn stelt zich minder uren beschikbaar dan zijn 

oorspronkelijk dienstverband (uitkering naar rato)

• Feiten en omstandigheden

-scholing / opleiding (niet beschikbaar), tenzij 

noodzakelijke scholing

re-integratie maatregelen)   

-gedrag

241

Referte-eis (1)

• Onderwerpen die hierna worden uitgewerkt

• Wekeneis

• 26-weken-eis nadere invulling wekeneis

• 4-uit-5-jareneis per 1-1-2013 52 dgn of meer is thans 208 uren of 

meer 

• Verzorgingsforfait

242

Referte-eis (2)

• Periode van 36 weken (eindigt doorgaans op 1e dag werkloosheid)

• Buiten beschouwing blijven

-volle weken ziekte geen arbeid

-niet vzp werkzaamheden

-onbetaald verlof tot maximum 78 weken

-recht op uitkering ogv WAZO (bevallings-, 

zwangerschaps-, adoptie- en pleegzorgverlof

243
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Referte-eis (3)

• Uren alleen meenemen uit db waaruit werkloosheid ontstaat

• Uren kunnen slechts 1x worden meegenomen

• Bijzondere situatie opvolging van een naar twee dienstbetrekking

244

Referte-eis (4)

• Vier uit vijf jaren-eis (ten minste 52 loondagen p/jr tot 

1-1-2013 resp. 208 uren situatie per 1-1-2013)

• Loondagen zijn

-waarover loon ontvangen

Wn moet aantonen dat hij in een kalenderjaar 52 dagen /208 uren 

loon heeft ontvangen 

245

Referte-eis (5)

• Geen loondagen 

-WW-uitkering ontvangen

-WGA-uitkering op basis Wet WIA ontvangen

-WAO-uitkering < 80% ontvangen

Per 1-1-2013 voor vaststelling arbeidsverleden wordt niet als loon 

beschouwd:

-bijtelling privé gebruik auto

-uitkering ogv levensloopregeling

Waarom niet????

246
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Referte-eis (6)

• Verzorgingsforfait 
-Kinderbijslag (voor ten minste 1 tijdvak), kind jonger 

dan 5 (bij aanvang kalenderjaar)
-voor helft gelijkgesteld met kalenderjaar 

-werkzaamheden als zelfstandige meetellen

• Mantelzorgforfait 

• Voor de helft gelijk gesteld met kalenderjaar
-inkomsten ontvangen voor zorg
-hulpbehoevende heeft persoonsgebonden budget op 
basis van WlZ of ZvW

247

Uitsluitingsgronden

• Ontvangen (andere) uitkering

• Buitenland

• Vrijheid ontnomen

• Pensioengerechtigden (voor 2019 66 jaar en 4 maanden)

• Vakantie

248

Uitsluitingsgronden (2)

• -WW-uitkering vzp ZW, WAO en WIA loopt door
-Ziekmelding naar UWV
-1e 13 weken doorbetaald, geen ZW-uitkering

• -geen uitkering bij verblijf/wonen
-herleving na terugkeer (tenzij langer dan 6 mnd, niet 
voor 64+, herleving vindt altijd plaats)

• Uitzonderingen verblijf buitenland
-vakantie (max. 20 dgn) 

-scholing /re-integratie EU, IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen of Zwitserland (niet langer dan 6 mnd)

249
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Maatregelen 

• Het niet nakomen van verplichtingen biedt UWV de mogelijk tot 
sanctie (maatregelen) op uitkering

• Maatregel = korting = weigeringsgrond

• Hoogte korting afhankelijk van aard en ernst van overtreding

• In tegenstelling tot uitsluiting tast maatregel recht op uitkering niet 
aan

250

Verwijtbaar werkloos

• Dringende reden 

• Door of op verzoek wn beëindigd zonder dat er  bezwaren 

voortzetting aanwezig zijn

251

Duur van de WW-uitkering 

• Nieuwe WW vanaf 1 oktober 2006

• Afhankelijk van totale arbeidsverleden

• 1 maand per jaar arbeidsverleden (max. 38 maanden, afbouw vanaf 

1-1-2016!!) als WIA

252
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Het totale arbeidsverleden bepalen

• Feitelijk arbeidsverleden (vanaf 1998)

en

• Fictief arbeidsverleden (vanaf “18” t/m 1997)

• Vanaf 1 april 2019 nog maar 24 maanden uitkering

– Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA)

253

Hoogte WW-uitkering

• Eerste 2 maanden: 75%

• Daarna: 70%

254

Verlenging duur WW-uitkering

• Bij voortijdige einde WW door werkhervatting

• Wanneer opnieuw recht ontstaat op WW door weken-eis en niet wordt 
voldaan aan de jaren-eis

• Verlenging met de niet genoten uitkeringsduur van de vorige WW (voor 
werkhervatting)

• Let op voorwaarden

255



86

Herleving van het recht op uitkering

• Als de reden vd voortijdige beëindiging vd uitkering ophoudt te 

bestaan 

en er is nog geen nieuw recht op uitkering

-Vb iemand gaat werken en na 4 mnd weer ontslag. Wanneer er nog 

periode stond dan wordt hier uitkering over verleent (wel voldaan aan 

wkn eis niet aan jareneis dan herleving)

• Nieuw recht bij 26 wkn-eis en 4-uit-5 jareneis

• Alleen 26 wkn-eis en niet 4-uit-5-jareneis, 3 mnd uitkering zonder 

verlenging
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Werken/inkomsten tijdens uitkering

• Niet-verzekeringsplichtige arbeid (vrijwilligerswerk)

• Zelfstandigen, korting 26 wkn 29%

• Loonderving

• Ouderdomspensioen (zie dia hierna)

• WAO-uitkering (zie dia hierna)

• Opleiding of scholing
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Werken/inkomsten tijdens uitkering (2)

• Loonderving (niet ivm beëindiging dienstbetrekking, zoals 

aanvullingen op uitkering, schadeloosstelling en afkoopsommen) 

• Ouderdomspensioen (voor bereiken pensioenrechtigde jarige leeftijd)

• Inkomsten uit WAO-uitkering

258
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Re-ïntegratiemaatregelen

• Scholing 

• Proefplaatsing  (na 3 maanden WW)

• Onbetaalde arbeid  

• Eigen bedrijf starten vanuit WW 

259

Overnemen loondoorbetalingsverplichting

• Betalingsonmacht werkgever

• Verjaring

• Verplichtingen werknemer

• Verrekening (vorderingen wg op wn)
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Bijzonderheden WW

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

• Passende arbeid

• Bij overlijden een maand heffingsvrij

• Vrijstelling sollicitatieplicht voor startende zelfstandige (29% minder WW 

gedurende 6 maanden) /scholing (noodzakelijk) of proefplaatsing

• Uitsluitingsgronden WW in bepaalde situaties

• Beëindiging en herleving WW 

• Einde WW-uitkering als nieuwe inkomsten meer zijn dan 87,5% van het 

oude loon
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Speciale WW-vormen

• Bij verkort werken of onwerkbaar weer -> werkgever heeft 

loondoorbetalingsplicht, maar UWV vergoedt niet-gewerkte uren

• In geval van achterstallig loon :

– Loon over ten hoogste 13 weken

– Loon over opzegtermijn hoogstens 6 weken

– Vakantiebijslag, pensioenpremie ten hoogste 1 jaar

• Let op wijziging per 1-1-2016, max 150% max dagloon
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De Toeslagenwet 

• Aanvulling tot sociaal minimum als de uitkering of de loondoorbetaling in 

de 2de 52 weken niet toereikend is

• Maximaal 2 jaar een gedeeltelijk vrijstelling voor inkomen uit arbeid

• Voor bepaalde groepen bestaat geen recht op TW 

• Vrijlating inkomen
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Naslagwerken oa

• Sociale verzekeringsalmanak hfd 5, 9 en 13

• Art. 16 lid 1 WW: Arbeidsurenverlies

• Art. 16 lid 5 WW: Opeenvolgend arbeidsurenverlies

• Art. 17a WW: Verlaagde referte-eis

• Art. 19 WW: Uitsluitingsgronden

• Art. 24 e.v. WW: Verwijtbaar werkloos

264
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Wetsartikelen (2)

• Art. 100 en 104 Wfsv: WW-fondsen

• Art. 75 – 78 WW: Re-integratie

• Art. 8 lid 2 / Art. 21 lid 3 WW: Herleving

• Art. 61 – 64 WW: Overname verplichtingen door UWV

• Beleidsregels toepassing artt. 24 en 27 WW
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Hoofdstuk 22

Subsidies en toeslagen

266

Onderwerpen

• Verlagen van werkgeverslasten:

– afdrachtverminderingen (zie boek Loonheffingen)

– vergoeding voorzieningen aan werkgever

– subsidieregeling praktijkleren

• Regelingen voor werknemers

• Inkomensafhankelijke regelingen
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Vergoeding voorzieningen

• Vergoeding aanpassing werkplek

• Loondispensatie (WA Jong

• Beperking risico in dienst nemen arbeidsgehandicapte

• Geen hogere premie WGA

• Proefplaatsing

• Loonkostensubsidie Participatiewet 

• Lage inkomensvoordeel en jeugd LIV

• Loonkostenvoordeel

• Compensatievergoeding voor transitievergoeding (bij ontslag na 2 jaar 

ziekte) => wetsvoorstel

268

Subsidieregeling praktijkleren

• Stimuleren praktijkleerplaatsen

• Maximaal € 2.700 per werkleerplaats

• Voorwaarden:

– Erkend leerbedrijf vmbo/mbo

– Geldige praktijkleerovereenkomst

– Beroepsopleiding valt onder aangewezen sector

– Beroepsopleiding is opgenomen bij DUO

– Beroepsopleiding voldoet aan kwaliteitsnormen

• Uitvoering door RvO
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Regelingen voor 

werknemers

• Extra heffingskortingen:

– ouderenkorting

– jonggehandicaptenkorting

• WSW-plaatsing

• Individuele werkvoorzieningen
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Individuele voorzieningen

• Loonsuppletie

• Individuele re-integratieovereenkomst

• Persoonsgebonden re-integratiebudget

• Werkvoorzieningen en -vergoedingen

• Jobcoach

• Kinderopvang

• Vervoersvergoedingen

• Aanpassingen aan de auto

• Starterskrediet
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Inkomensafhankelijke regelingen

• Huurtoeslag:

– drie grenzen: huurgrens, inkomensgrens, 

vermogensgrens

• Zorgtoeslag:

– toetsingsinkomen, inkomen

• Kinderopvangtoeslag

– stimuleren deelname aan arbeidsproces

• Kindgebonden budget:

– eindigt in maand nadat jongste kind 18 wordt
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Regelgeving subsidies/toeslagen

• Art. 72a e.v. WW

• Art. 21c e.v. Wet LB 1964

• Art. 6.3 Uitv.reg. LB 2011

• Art. 47 e.v. Wfsv

• Art. 3.19 e.v. Wfsv

• Art. 29b ZW

• Art. 34 e.v. WIA

• Hoofdstuk IIB WAO

• Re-integratiebesluit / Re-integratieregeling

• Wet vermindering afdracht LB / PVV

• AWIR met uitvoeringsbesluit en uitvoeringsregeling

• Wet Studiefinanciering 2000

• Hfd 12 SVA (Reintegratie) en hfd 53 LA (Toeslagen)

• Loonalmanak hfd 50 t/m 52 273
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Huiswerk

• Maken opgaven:

SZ 9, SZ 20, AR1 en AR 20 + examenopgave (toegezonden)

• Bestuderen hfd 21 en 22

• Lezen hfd 23
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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Module Arbeidsrecht & Sociale 

Zekerheid

Bijeenkomst 6
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Hoofdstuk 23

Internationale arbeid

276
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Internationale afspraken

• EU-verordeningen geldend voor EU, EER en Zwitserland

• Verdragen met landen waarbij de nationaliteit niet van belang is

• Verdragen met landen waarbij de nationaliteit wel een rol speelt

• Niet-verdragslanden
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Hoofdbeginselen in de EU

• Iemand valt onder de wetgeving van één land

• Men heeft dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van 

dat land

• Zo nodig wordt rekening gehouden met eerder in dat land 

verzekerde periodes

• Uitkeringen zijn in het algemeen exporteerbaar binnen de EU
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Werken in Nederland

• Er is vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie

• Werknemer vanuit EU, uit verdragsland of niet-verdragsland 

die in Nederland komt werken, is hier meestal verzekerd

• Uitzonderingen mogelijk

• Van belang: woonplaatsbegrip (artikel 11 

Toepassingsverorderening 987/2009)

• Veel gestelde vragen
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De volksverzekeringen

• Bij permanent buiten Nederland werken meestal niet meer in 
Nederland verzekerd

– Wel als de werknemer minstens 25% in zijn woonland werkt

• Bij tijdelijke detachering meestal wel in Nederland verzekerd

• Limosa

• Zelfstandige die buiten Nederland gaat werken, is hier niet meer 
verzekerd, uitzonderingen daargelaten

• Vrijwillige verzekering is meestal mogelijk
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Ziekte

• EZVK voor ziektekosten bij tijdelijk verblijf in EU en EER

• S-formulier voor permanent verblijf

• In Nederland verzekerd: Nederlandse regels voor loondoorbetaling en 
ZW

• In EU-land, verdragsland of niet-verdragsland  verzekerd: regels land 
waar zieke verzekerd is

• ZW-uitkering: kan meestal meegenomen worden naar land van 
herkomst
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Langdurende arbeidsongeschiktheid

• In Nederland verzekerd en > 2 jaar ziek: mogelijk recht op 
WIA

• In Europa bestaan A- en B-stelsels

• Nederland heeft een B-stelsel, dus de WIA kan op 2 
manieren berekend worden:

– via de anticumulatieberekening

– via de pro rata-berekening

• Verdragslanden kennen een risicostelsel of een 
opbouwstelsel
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Werkloosheid

• Werkloosheidsuitkering aanvragen in het land waar de werknemer het 

laatst heeft gewerkt 

• In EU dezelfde voorwaarden als de onderdanen van het uitkerende 

land

• Bij terugkeer naar eigen land moet de werknemer daar eerst weer 

gewerkt hebben  voor het recht op WW

• Wel kan een Nederlandse WW-uitkering voor 3 maanden worden 

meegenomen naar een EU-land /EER of Zwitserland

• Voor grensarbeiders gelden afwijkende regels
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Bijzonderheden internationale sz

• Faillissement Nederlandse werkgever

• Exporteren werknemersuitkering

• Uitkering bij overlijden (regels land uitkering)

• Richtlijnen voor pensioenen:

– beroepsloopbaan wordt in elk werkland bijgehouden

– als iemand minstens één jaar in een land verzekerd was, betaalt het 

land mee aan zijn pensioen

– als iemand bijvoorbeeld in 3 landen verzekerd was, krijgt hij 3 

ouderdomspensioenen

• Arbeidsongevallen en beroepsziekten
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Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Succes
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