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Hoofdstuk 1

Inleiding tot het Nederlands recht

4

Bronnen van het recht

• Gewoontes

• Wetten en wetboeken

• Jurisprudentie

• Internationale verdragen
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Indeling van het recht

• Publiekrecht en privaatrecht

• Dwingend recht en aanvullende (regelend) recht (afwijken 

mogelijk)

• Materieel recht en formeel recht
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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?

7

Rechtscolleges privaatrecht

• Rechtbank

– incl. sector kanton

• Gerechtshof

• 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
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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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Hoofdstuk 2

Arbeidsprocesrecht

11

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
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Vragen voordat een procedure 

wordt gestart

• Dagvaardigingsprocedure

• Voorlopige voorziening

• Verzoekschriftprocedure
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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

• Executoriaal beslag
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Hoofdstuk 3

Arbeidsovereenkomst, een inleiding

16

Kenmerken arbeidsovereenkomst 2.1 

• Verrichten van arbeid 

-persoonlijk

Stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst 
Gezagsverhouding

• Vergoeding (loon)

Fooien zijn geen loon; werkgever is niet verplicht deze te 
betalen
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Verwante overeenkomsten (2.1)

• Aanneming van werk

- geen gezagsverhouding

- beloning is afhankelijk van resultaat

• Overeenkomst van opdracht

- geen gezagsverhouding

- VAR-wuo of VAR-dga verklaring van Belastingdienst, vervallen per 

1-5-2016 nu Wet DBA, nadere wetwijzigingen volgen
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Bijzondere arbeidsrelaties

• Fulltimers en parttimers

• Oproepovereenkomst (3.5.6 en 3.9.3)

• Payrolling (2.3.12)

• Detacheringsovereenkomst

• Uitzendovereenkomst (2.3.11)

• Thuiswerkovereenkomst

• Overeenkomst bepaalde tijd (2.6)

• Stageovereenkomst

19

Rechtsvermoeden (2.2.11)

• Bestaan van de arbeidsovereenkomst: indien wekelijks 3 

maanden minimaal gedurende 20 uur per maand is 

gewerkt

• Omvang van de arbeidsovereenkomstgemiddelde 

omvang van de arbeid per maand in de 3 voorafgaande 

maanden
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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?

21
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Bijzondere aard werknemers 

• Minderjarigen (2.3.3)

• Echtgenoten (2.3.7)

• Ouderen (2.3.6)

• Statutair directeur 

22

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
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Van rechtswege onbepaalde tijd (ketenregel 2.6.12)

• Meer dan drie arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd 

met een tussenpoos van niet meer dan 6 maanden.

• Meer dan één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een 

periode van 24 maanden hebben overschreden (incl. tussenpoos)

• Soms geeft CAO andere termijnen!
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Enkele afwijkingen ketenregel (2.6.13)

• 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

25

Hoofdstuk 4

De arbeidsovereenkomst

Totstandkoming en verplichtingen

26

Totstandkoming

• Vormvrij (2.2.2.)

• Aanzegplicht/stilzwijgend bij rechtsvermoeden (2.6.8)

• Loon in geld maar ook in natura (verbod alcohol en 

gezondheid schadelijke middelen, 3.2.2. en 3.2.4)  

• Minimumloon en minimumvakantiebijslag (3.3.2 ev)

• Besteding loon: geen gedwongen winkelnering

27
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Loonbetaling

• Gebruikelijk loon (3.2.6) 

• Op tijd betalen

• Wettig betaalmiddel (3.2.5)

• Verplichting loonspecificatie (3.3.7)

• Geen arbeid, geen loon (3.5 en 3.5.3)

• Verrekening: bv bij loonbeslag
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Minimumloon (3.3.2)

• Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 

(WML)

– minimumloon

– minimumjeugdloon

– vakantiebijslag: 8% (zie ook 3.6.2)
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Aansprakelijkheid wg/wn (3.17)

• Op grond van goed werkgeverschap

• Op grond van zorgplicht

Geen aansprakelijkheid werkgever bij opzet en/of 

bewuste roekeloosheid werknemer. Hoge eisen 

volgens jurisprudentie wil hiervan sprake zijn

30



11

Hoofdstuk 5 

Loondoorbetaling

31

Algemene regel loondoorbetaling

• Geen werk, geen loon (3.5)

• Uitzonderingen: (3.5.2)

- bij oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de 

werkgever moet komen

- bij arbeidsongeschiktheid

- bij vakantie 

- bij Calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof 
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Loondoorbetaling (3.12.4 ev)

• Loondoorbetalingsverplichting gedurende 104 weken 

arbeidsongeschiktheid

• Na vier weken volledige arbeidsgeschiktheid begint een 

nieuwe periode van 2 jaar te lopen

• Minimaal 70% van het loon, tenzij arbeidsovereenkomst of 

cao anders bepalen

• Maximum: max. dagloon Sociale Verzekeringen tenzij 

arbeidsovereenkomst of cao anders bepalen

• Ook vakantiebijslag wordt opgebouwd

33
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Arbeidsongeschiktheid (3.13 en 3.14)

• Vaststellen door de bedrijfsarts

• Werkgever en werknemer hebben recht deskundigenoordeel 

bij het UWV te vragen

• Deskundigenoordeel UWV ook mogelijk bij vraag of passend 

werk beschikbaar is dan wel of de werkgever voldoende re-

integratie-inspanningen uitvoert

• Soms geen recht op loondoorbetaling
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Arbeidsongeschiktheid (2)

• Als werknemer niet geschikt is voor verrichten eigen werk 

door objectief medisch vast te stellen gevolg ziekte

• Bedrijfsarts bepaalt, evt. second opinion, deskundigenoordeel

• Is werknemer in staat bedongen arbeid te verrichten?

• Situatieve arbeidsongeschiktheid
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Arbeidsongeschiktheid bij 

zwangerschap (3.8.4)

• Voor rekening Ziektewet: vangnetfunctie.

• Zwangerschaps- en bevallingsverlof geeft recht op uitkering op Wazo

36
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Jurisprudentie

• Wn is arbeidsongeschikt

• Wn zegt afspraak met bedrijfsarts ivm mediation af

• Wg stopt loonbetaling

• UWV bepaalt dat wn terecht de afspraak annuleerde

• Wn komt niet meer werken voordat wg achterstallig loon 

betaalt

• Wg zegt eerst werken dan loon

• Wn blijft weigeren => wg ontslaat wn

• Wat beslist de rechter?
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Loonstop en opschorting 

loonbetaling

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

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

Werkgever moet werknemer wel vooraf 

waarschuwen 
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Loondoorbetaling bij vakantie (3.5.2.)

• Wettelijk recht: minimaal 4 maal overeengekomen 

arbeidsduur per week  wettelijke vakantiedagen

• De andere vakantiedagen zijn bovenwettelijk

• Afkopen alleen toegestaan bij bovenwettelijke 

vakantiedagen en bij einde dienstbetrekking

39
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Verval vakantiedagen(3.7.19) 

• Verval wettelijke vakantiedagen zes maanden na 31 

december van het voorafgaande kalenderjaar. 

• Uitzondering 1 is als werknemer om medische redenen 

geen vakantiedagen kan opnemen.

• Uitzondering 2 als bij overeenkomst hiervan ten gunste van 

werknemer is afgeweken.

40

Opbouw vakantiedagen (3.7.2) 

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

loondoorbetaling wegens arbeidsongeschiktheid

• Ook tijdens kort- en langdurend zorgverlof, zwangerschaps-

en bevallingsverlof, verlof in verband met adoptie of 

pleegkind

• Bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie gelden deze 

dagen niet als zijnde opgenomen vakantiedagen

• Jeugdige werknemer bouwt ook tijdens onderricht 

vakantiedagen op

41

Opnemen vakantie (3.7.11/3.7.12)

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

• Minimaal twee weken of 2 maal een week

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

• Gewichtige reden werkgever vakantieregeling te wijzigen. 
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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?
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Hoofdstuk 6

De arbeidsovereenkomst

Speciale regels

44

Speciale regels (2.4.4)

• Boetebeding 

• Concurrentiebeding (2.3.3. en 5.1)

• Relatiebeding

• Aftroggelbeding

• Geheimhoudingsbeding

• Proeftijdbeding (hierna) (4.5)

45
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Proeftijdbeding (4.5) 

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

• Niet toegestaan bij arbeidsovereenkomst van 6 maanden of 
korter

• Duur: 

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

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

47

Hoofdstuk 7

Einde van de arbeidsovereenkomst

Een inleiding (hfd 4 KG))

48
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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

49

Einde van overeengekomen periode (4.3)

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
50

Tussentijdse opzegging bepaalde 

tijd overeenkomsten (zie ook 2.6)

• Alleen als schriftelijk overeengekomen

• Werkgever moet ontslagvergunning UWV 4.3)  hebben of ontbinding 

door de kantonrechter

• Ontbinding door kantonrechter op verzoek werknemer bij ernstig 

verwijtbaar handelen werkgever: billijke vergoeding

• Ontbinding op verzoek werkgever (4.6.2)

51
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Opzegging door werknemer (4.7.8.1)

• Aan einde van maand tenzij anders 

aangegeven in cao of door gebruik

• Opzegtermijn in acht nemen: wettelijk 

1 maand voor werknemer

52

Overlijden (4.9)

• Overlijden werkgever: 

arbeidsovereenkomst blijft in stand

• Overlijden werknemer:

arbeidsovereenkomst eindigt van 

rechtswege

– uitkering aan nagelaten betrekkingen

53

Einde arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

• Beëindiging met wederzijds goedvinden

• Opzegging door werknemer 

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

• Opzegging door wg (volgende hfd)

• Ontbinding door kantonrechter (volgende hfd)

54
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Hoofdstuk 8

Opzegging door de werkgever

55

Ontslagvergunning UWV (4.7.1.3 en 4.7.1.4)

• Opzegging door de werkgever met ontslagvergunning UWV:

a. bij bedrijfseconomische redenen of beëindiging 

bedrijfsactiviteiten

b. bij langdurige arbeidsongeschiktheid

• Opzegtermijnen 

• Verkorting opzegtermijn met duur procedure

56

Noodzaak ontslagvergunning UWV

Uitzonderingen (4.7.1.2, laatste pagina)

• werknemer die geestelijk ambt bekleedt

• werknemer die doorgaans op minder dan 4 dagen per week 
huishoudelijke diensten in huishouding natuurlijk persoon 
verrichten

• werknemer tijdens proeftijd

• bestuurder nv of bv

• werknemer die AOW-leeftijd bereikt

57
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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

58

Ontbinding arbeidsovereenkomst 

door de kantonrechter 

• Gronden werkgever (4.6.2. c en verder)

• Gronden werknemer 

• Ernstig verwijtbaar handelen

a. werknemer 

b. werkgever (billijke vergoeding)

59

Faillissement, surseance en Wsnp

• Bij faillissement: geen ontslagvergunning nodig.

• Maximale opzegtermijn door curator: 6 weken

• WMCO is niet van toepassing

• Bij surseance vanbetaling gelden normale regels => 
opzegtermijn en ontslagvergunning

• WSNP => geen ontslagvergunning nodig

60
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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?

61

Hoofdstuk 9

Door de werkgever gegeven ontslag

62

Ontslag op staande voet (4.8) 

• Dringende redenen

• Onverwijld opzeggen

• Dringende reden gelijktijdig meedelen

Opzeggen op staande voet kan zowel door 

werkgever als door werknemer

63
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Jurisprudentie

• Wn download privé kinderporno

• Politie arresteert de man en deelt zijn wg (basisschool dit mee)

• Wn werd geschorst 

• Was er in dit geval sprake van ontslag om dringende reden?

64

Transitievergoeding ½ (4.7.13 ev)

• Recht op vergoeding: iedere ontslagen werknemer die 24 mnd

of langer in dienst

• Over eerste tien jaar 1/6 van het vastgestelde loon per maand 

voor iedere 6 maanden duur arbeidsovereenkomst

• Over de volgende jaren ¼ van het vastgestelde loon per 

maand voor iedere 6 maanden duur arbeidsovereenkomst

65

Transitievergoeding 2/2

• Maximumvergoeding € 81.000,-- of een jaarloon.

• Werkgever mag in mindering brengen: 

• a. kosten maatregelen bij einde arbeidsovereenkomst ter 

voorkoming werkloosheid of bekorten periode werkloosheid 

(bijv. outplacement)

• b. scholingskosten gericht op bredere inzetbaarheid werknemer 

(schriftelijk vooraf overeenkomen)

• Soms geen vergoeding verschuldigd

• Tijdelijke regeling oudere werknemers

66
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Hoofdstuk 10 

Opzegverboden

67

Bijzondere opzegverboden (4.7.3)

• Opzegging is vernietigbaar 

• Werknemer kan bij kantonrechter verzoekschrift 

indienen voor vernietiging of billijke vergoeding

• Verzoekschrift binnen 2 maanden indienen

• Als vernietiging; verplichtingen blijven bestaan

68

Bijzondere opzegverboden; soorten

• tijdens ziekte

• bij zwangerschap en bevallingsverlof

• wegens verzoek om WAZO-verlof

• voor bepaalde functies

– OR/voorbereidingscommissie

– deskundige w.n.

– lid pensioenfonds

69
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Bijzonder opzegverbod niet van 

toepassing

• Als werknemer schriftelijk instemt

• Opzegging tijdens proeftijd

• Ontslag op staande voet

• Einde onderneming

• Pensioengerechtigde leeftijd

• Bedrijfseconomische reden

70

Hoofdstuk 11

De collectieve arbeidsovereenkomst

71

Wat is een cao?

• Een overeenkomst waarbij voornamelijk of 

uitsluitend de arbeidsvoorwaarden worden 

geregeld tussen werkgever of 

werkgeversorganisaties en 

werknemersorganisatie.

Soorten CAO’s:

Ondernemings-cao of bedrijfstak cao

• Minimum cao

• Standaard cao

72
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Hoofdstuk 12 

Wet arbeid en zorg

(let op wijzigingen 3.8. Kleine gids arbeidsrecht)

73

Zwangerschapsverlof (3.8.2.)

• 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

74

Geboorteverlof en adoptieverlof (3.8.13. en 3.8.6)

• Eén maal de duur van de week

• Dag bevalling = calamiteitenverlof

• Adoptieverlof: 6 weken voorafgaande aan de feitelijke datum van 

adoptie

75
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Calamiteitenverlof (3.8.9)

• Kortdurend verlof bij calamiteiten met behoud van loon

• Recht ontstaat 

a. bij zeer persoonlijke omstandigheden (bevalling echtgenote, 

geregistreerde partner of samenwonende partner) overlijden en de 

uitvaart van een van de huisgenoten of een bloed- of aanverwant in 

de rechte lijn en in de tweede graag in de zijlijn.

b. Uitoefening van door de overheid opgelegde verplichting

c. Uitoefening van het actief kiesrecht

76

Kortdurend zorgverlof (3.8.15.)

• Maximaal 10 dagen per jaar met behoud van loon

• Noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van in de wet 

genoemde personen

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

percentage noemen

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

77

Langdurend zorgverlof (3.8.20) 

• Bij verzorging van langdurige ziekte of gebrek van een van de naasten. 

Ook bij hulpbehoevendheid of ziekte mogelijk.

• Geen behoud van loon

• Maximaal 6 maal de wekelijkse arbeidsduur per periode van 12 

maanden

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

78
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Ouderschapsverlof (3.8.25) 

• 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

79

Loopbaanonderbreking

(Sabbatical)

• Recht om loopbaan tijdelijk te onderbreken 

zonder dat arbeidsovereenkomt eindigt

• Werkgever niet verplicht verzoek te honoreren

80

Politiek verlof (3.7.4)

• Als werknemer lid wil zijn van bepaalde 

vertegenwoordigende organen:

– bijv. gemeenteraad, PS of waterschap

– niet: Tweede kamer en bepaalde functies bij 

publiekrechtelijke organisaties 

• Geen loon

81
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Jurisprudentie

• Wn heeft kind jonger dan 8 jaar

• Wn wil ouderschapsverlof opnemen

• Wn heeft strategische functie en exclusieve kennis

• Wg wijst verzoek af

• Wat beslist de rechter

82

Hoofdstuk 13

Wetgeving rond –tijd, -omstandigheden 

en arbeidsduur

83

Arbeidstijdenwet (3.10)

• Regelt arbeids- en rusttijden

• Arbeidstijdenbesluit naast de Arbeidstijdenwet

• Wet regelt arbeidstijden en rustpauzes

• Aparte regeling voor minderjarigen

• Consignatiedienst (o.a. brandweer en gezondheidszorg)

• Nachtdienst en zondagsarbeid

84
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Arbeidsomstandighedenwet (3.15.2 ev)

• Inrichting arbeidsplaatsen

• Beperken van monotone en tempogeboden arbeid

• Maatregelen bij calamiteiten bijv. ongevallen

• Maatregelen eerste hulp

• Beperking psychosociale arbeidsbelasting

85

Wet flexibel werken (3.9.16 en 3.9.17)

• 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

86

PDL Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Les 2
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Dagindeling

-Herhalen adhv vragen

-Behandelen rest vd theorie

-Huiswerk bespreken

-Opgaven maken
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Hoofdstuk 14

Wetten rond gelijke behandeling

89

Wetgeving

• Algemene wet gelijke behandeling (1.3)

• Wet gelijke behandeling van mannen en 

vrouwen (1.3.6)

• Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij 

de arbeid

• Wet gelijke behandeling op grond van handicap 

of chronische ziekte
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Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) 

• 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
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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 (6.4)

• Ziet toe op de naleving van de wettelijke 

bepalingen inzake gelijke behandeling

• Kan besluiten tot onderzoek

• Geeft dan oordeel: niet bindend, maar in 

praktijk wel gezaghebbend
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Hoofdstuk 15

Wet op de ondernemingsraden

96
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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
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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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Personeelsvergadering

• Onderneming 10 – 50 personen

• Verplicht 2 x per jaar

• Verplicht op verzoek van ¼ werknemers

• Algemene gang van zaken, jaarstukken

• Adviesrecht
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Centrale ondernemingsraad en 

groepsondernemingsraad 

• Mogelijk bij twee of meer OR’en in 

onderneming

• Verplicht als bevorderlijk voor goede 

toepassing wet

• Behandelt zaken van gemeenschappelijk 

belang voor aantal (GOR) of meerderheid 

(COR) van de ondernemingen

• Eigen bevoegdheden
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Europese ondernemingsraad

• 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

• Bespreken huiswerk deel 1
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Hoofdstuk 16 Pensioenwet

Pensioenwet

103

Pijlers pensioenstelsel

• Pijler 1: Basispensioen

– AOW, Anw, WIA

• Pijler 2: Collectief aanvullend pensioen

– uitkeringsovereenkomst

– premieovereenkomst

– kapitaalovereenkomst

• Pijler 3: Individueel pensioen

– banksparen, lijfrente, kapitaalverzekering
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Pensioenwetgeving

• Wetten:

– Pensioenwet

– Wet verplichte deelneming in een 
bedrijfstakpensioenfonds

– Wet verplichte beroepspensioenregeling

• Soorten pensioenfondsen:

– Bedrijfstakpensioenfonds

– Ondernemingspensioenfonds

– Beroepspensioenfonds
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Pensioenovereenkomsten

• Uitkeringsovereenkomst

• Beschikbare premie-overeenkomst

• Kapitaalovereenkomst

• Opbouw van pensioen:

– eindloonregeling

– middelloonregeling

– beschikbare premieregeling
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Hoofdstuk 17

De sociale verzekeringen

107

De sociale zekerheid

• Volksverzekeringen:

AOW - Anw - AKW - WLZ

• Werknemersverzekeringen:

WW - ZW - WAO - WIA

• Voorzieningen:

Participatiewet - IOAW - IOAZ - Wsw – TW en 

inkomensafhankelijke regelingen
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Volksverzekeringen 

• Alle (legale) ingezetenen (KG 2.1.2)

• Uitbreidingen:

– Bemanning van schepen en vliegtuigen, 

ambassadepersoneel, niet-ingezetenen die onder 

Nederlandse loonbelasting vallen 

• Beperkingen:

– In buitenland wonenden onder voorwaarden

– In Nederland wonenden via volkenrechtelijke organisatie 

verzekerd
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Leeftijdsbeperking

• Vanaf 66 jaar en vier maanden (2019) niet meer verzekerd 

voor AOW

• Vanaf die leeftijd meestal wel uitkeringsgerechtigd)
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De werknemersverzekeringen (KG 1.4.1.)

• De echte dienstbetrekking:

– Privaatrechtelijke dienstbetrekking

– Publiekrechtelijke dienstbetrekking

• Sommige fictieve dienstbetrekkingen:

– Aannemer van werk, provisiereiziger, deelvisser, 

thuiswerker, musicus, artiest, beroepssporter, 

gelijkgestelde

• Degene die een uitkering ingevolge de 

werknemersverzekeringen ontvangt
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Niet verzekerd voor de 

werknemersverzekeringen (KG 1.4.1.1)

• Werknemers die AOW-gerechtigd zijn

• Huispersoneel op maximaal 3 dagen in een privéhuishouding

• Dga’s (directeuren-grootaandeelhouders)
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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

• premiedeel ZW-flex)

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

flex inhouden op het nettoloon
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Sociale voorzieningen 

• Participatiewet (KG 3.6)

• IOAZ (KG 3.5)

• IOAW (KG 3.4)

• Toeslagenwet (KG 3.2)

• Inkomensafhankelijke regelingen

-Zorgtoeslag

-Huurtoeslag

-Kinderopvangtoeslag

-Kindgebonden budget

114



39

Inkomensafhankelijke bijdrage 

voor Zvw (KG 1.1) 

• – Meestal werkgeversheffing

• – Soms werknemersbijdrage:

– opting in

– dga

– pensioenuitkering

• Ook Zvw-bijdrage voor werknemers onder de 18 jaar
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Gemoedsbezwaren (KG hfd 9) 

• Ontheffing verzekeringsplicht vragen bij de SVB

• Werkgever kan gemoedsbezwaard zijn, werknemer of beiden

• Meestal premievervangende loonbelasting afdragen

• Bespreken huiswerk deel 2
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Hoofdstuk 18

De volksverzekeringen
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Premieheffing

• Volksverzekeringen behalve AKW: werknemerslast (samen met de 

loonbelasting)

• Werknemersverzekeringen: werkgeverslast
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Algemene Ouderdomswet (KG 2.1)

• Verplicht verzekerden

• Vrijwillig verzekerden

• Inkoop ontbrekende jaren (KG 2.1.4.)

• AOW-uitkering vanaf 66 jaar en vier maanden (2019) (KG 2.1.1.)

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

(KG 2.1.6.)

• Alleenstaande ongehuwde: 70%

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

budget

• Gehuwde / samenwonende: 50%

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

gezinsinkomsten 10% korting op deze partnertoeslag

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

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

AOW=leeftijd (KG 2.1.7.)

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

• Geen AOW-premie en premie werknemersverzekeringen meer

• Overlijdensuitkering 1 maand (KG 2.1.9)

• Overbruggingsuitkering

• Inkomensondersteuning AOW (KG 2.1.6.5.)

• Detentie geen pensioen
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Tweewoningenregel

• Verblijft meer dan de helft in woning

• Beiden hebben een eigen woning

• Niet-samenwonend => let op de voorwaarden

• Andere situatie waarin geen samenwoning:

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

-kamerhuur 
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Recht op Anw (KG 2.2.4.) 

• Als de nabestaande zwanger is of

• Een kind onder de 18 jaar heeft of

• Ten minste 45% arbeidsongeschikt is of

• -> In sommige situaties geen recht!
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Soorten Anw-uitkeringen (KG 2.2.6 en 2.2.10)

• Nabestaandenuitkering: 70% van netto minimumloon

• Idem met kind onder 18 jaar en eventueel kindgebonden budget !

• Wezenuitkering:

– 0-9 jaar

– 10-15 jaar

– 16-20 jaar (aanvullende voorwaarden), zie 2.2.10 (kleine gids)

• Invoering Kostendelersnorm ANW (KG 2.2.6)

• Andere inkomsten verlagen uitkering
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Bijzonderheden Anw

• Kostendelersnorm Anw (2.2.6.1)

• Anw en andere inkomsten (2.2.6.2.)

• Einde Anw-recht (2.2.7)

• Samenwonen en Anw (2.2.8.)

• Aanvullende regels voor wezenuitkering 16-20 jarige (2.2.10)
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Algemene Kinderbijslagwet (KG 2.3) 

• Kinderen t/m 15 jaar die:

– tot het huishouden behoren of

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

de ‘onderhoudseis’

• Kinderen van 16 en 17 jaar die:

– 213 uur onderwijs per kwartaal volgen of

– werkloos zijn of

– arbeidsongeschikt zijn
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Bijzonderheden AKW

• Kwartaalbedragen voor 0-5 jaar, 6-11 jaar en 
12-17 jaar

• Situaties waarin AKW vóór 18 jaar stopt

• Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg of 
uitwonend kind

• Betaling AKW aan gescheiden ouders

• Betaling AKW bij verblijf in buitenland

– Bespreken huiswerk deel 3
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Hoofdstuk 19 

Ziekte en zwangerschap

128

De Zvw (KG 1.1)

• 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)
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Loondoorbetaling bij ziekte (KG 1.3) 

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

maximum premieloon)

• Eerste 52 weken minimumloon

• CAO of arbeidsovereenkomst biedt vaak aanvullende regels

• Bijzonderheden bij berekening 104 weken wachttijd

• Soms geen recht

• Reïntegratieplicht werkgever

• Overlijden
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De Ziektewet (ZW, KG 1.4)

• Voor ‘vangnetgevallen’:

1. Fictieve dienstbetrekking

2. Nawerking

3. Einde contract bepaalde tijd tijdens ziekte

4. Voor WW’er na 13 weken

5. No-riskpolis

6. Arbeidsongeschikt door orgaandonatie

7. Ziek wegens zwangerschap/bevalling
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Eigenrisicodrager ZW (1.4.21)

• Mogelijk voor categorie 1 t/m 3

• Aanvraag 13 weken voor 1/1 of 1/7

• Werkgever betaalt geen ZW-premie in gedifferentieerde 

premie Werkhervattingskas (Whk)

• Maar bij ziekte betaalt werkgever zelf de ZW-uitkering

• Eventueel privaat verzekeren
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Bijzonderheden ZW-uitkering (KG 1.4.7.)

• Soms 2 wachtdagen

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

• Soms 100% van het dagloon

• Inkomsten uit arbeid worden gekort

• Bij overlijden krijgen nabestaanden een maand uitkering (vrij van 

heffingen)

• Duur maximaal 104 weken 

• Na een jaar ZW

• Rechten en verplichtingen (oa 1.4.16)

• Vrijwillige verzekering (KG 1.4.2.)
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Hoofdstuk 20

Langdurige arbeidsongeschiktheid
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De Wlz (KG 1.2)

• Voor ziektekosten die niet door de Zvw worden gedekt, 

bijvoorbeeld opname in Wlz-instelling

• Indicatie door CIZ of Bureau Jeugdzorg

• Soms pgb mogelijk om zelf zorg ‘in te kopen’ 
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Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (KG 1.5)

• Indien na wachttijd voor 35% of meer arbeidsongeschikt

• Twee regelingen:

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

arbeidsongeschikt (KG 1.5.4.4.)

– WGA -> indien niet duurzaam arbeids- ongeschikt of gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt (tussen 35% en 80%) (KG 1.5.4.5.)
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Werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten (WGA)

• Drie soorten uitkeringen (KG 1.5.6.2 en 1.5.7):

– WGA-loongerelateerde uitkering

• Duur hangt af van arbeidsverleden 

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

– WGA-loonaanvullingsuitkering

• Indien 50% verdiencapaciteit wordt benut 

(niet nodig indien volledig arb.ong)

– WGA-vervolguitkering

Samenvatting
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Overige zaken

• WIA kent ook een overlijdensuitkering (KG 1.5.14)

• Vrijwillig verzekeren (KG 1.5.2)

• Eigenrisicodragerschap is niet mogelijk voor de IVA, wel voor 

de WGA

• De WAO bestaat nog voor degenen die voor 2004 

arbeidsongeschikt werden

• WA-jong let op wijzigingen per 2015 (KG 1.8)
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Dagloon wn-verzekeringen (KG 1.4.7.1)

• Dit is het verdiende loon in het refertejaar

• Let op verschillen ZW/WW en WAO/WIA

• Het refertejaar is het jaar voor de eerste ziektedag, maar 

eindigt in het voorlaatste volledige aangiftetijdvak

• Tot het loon worden alle bestanddelen gerekend, inclusief de 

opgebouwde vakantiebijslag (niet het betaalde bedrag)

• Dit jaarloon wordt gedeeld door 261 en dan hebben we het 

(uitkerings)dagloon

• Bespreken huiswerk deel 4
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Hoofdstuk 21

Werkloosheidswet (WW) en Toeslagenwet (TW)
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Verzekeringsplicht WW (KG 3.1.1) 

• Verplichte verzekering

• Verzekerd onder voorwaarden

• Verzekerd na einde dienstbetrekking

• Niet verzekerd

• Vrijwillige verzekering (KG 3.1.4) 
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Recht op WW (KG 3.1.5.)

• Drie voorwaarden:

– Verzekerd zijn

– Werkloos zijn

• Ten minste 5 / de helft van het aantal uren

• Geen recht op loondoorbetaling

• Beschikbaar voor arbeid

– Voldoen aan de referte-eisen

• (26-uit-36) wekeneis: 3 maanden uitkering

• (4-uit-5) jareneis: zoveel maanden uitkering als 

het arbeidsverleden jaren telt
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Het arbeidsverleden (KG 3.1.8)

• Dit is de som van:

– Het fictief arbeidsverleden:

• Vanaf het jaar waarin de werknemer 18 jaar 

werd tot en met het jaar 1997

– Het werkelijk arbeidsverleden:

• Vanaf het jaar 1998 t/m kalenderjaar 

voorafgaand werkloos

• Uitkeringshoogte:

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

– Vakantiebijslag wordt gereserveerd

• Verzorgings- en mantelzorgforfait 

• Kortere WW-uitkering 143

Bijzonderheden WW

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

uitkering 3.1.13)

• Bij overlijden een maand heffingsvrij (KG 3.1.14)

• Vrijstelling sollicitatieplicht voor startende zelfstandige 

(29% minder WW gedurende 6 maanden) /scholing 

(noodzakelijk) of proefplaatsing (KG 3.1.20.3)

• Uitsluitingsgronden WW in bepaalde situaties (KG 3.1.7)

• Beëindiging en herleving WW (KG 3.1.11)

• Veranderingen WW (KG 3.1.2)
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Speciale WW-vormen (KG 3.1.12)

• 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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Jurisprudentie

• Wn neemt zelf ontslag (mondeling)

• UWV weigert WW-uitkering, geen reden tot ontslag wn

• Wn geeft aan dat wg al 10 mnd geen loon heeft betaald

• Wat beslist de rechter?
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De Toeslagenwet (3.2)

• 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)

• Bespreken huiswerk deel 5
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Hoofdstuk 22

Subsidies en toeslagen

148

Verlagen van werkgeverslasten

• Afdrachtverminderingen (module loonheffingen)

• Vergoeding voorzieningen 

• Subsidieregeling praktijkleren
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Vergoeding voorzieningen (KG 1.9.3)

• Aanpassing werkplek

• Loondispensatie

• No-riskpolis

• Geen hogere premie Whk

• Proefplaatsing

• Loonkostensubsidie Participatiewet

• Lage-inkomensvoordeel

• Compensatie verhoging minimumjeugdloon

• Compensatie transitievergoeding bij ontslag na twee 
jaar ziekte.
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Subsidieregeling praktijkleren

• 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

151

Regelingen voor werknemers

• Extra heffingskortingen:

– Ouderenkorting

– Jonggehandicaptenkorting

• WSW-plaatsing

• Individuele werkvoorzieningen

• Scholing

• Proefplaatsing

• Participatieplaats
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Individuele voorzieningen (1.9.2)

• 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

• Let op het verschil met de Toeslagenwet!
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Einde

• Einde PDL Arbeidsrecht en Sociale 

zekerheid niveau 4
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