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Antwoorden oefenvragen BKL Arbeidsrecht Sociale Zekerheid 2022/2023 
 
 

Hoofdstuk 8 
 
 
Vraag 1 
De volksverzekeringen bestaan uit de Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Algemene 
nabestaandenwet (ANW), de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Wet langdurige zorg (WLZ). 
De werknemersverzekeringen bestaan uit de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en 
de Ziektewet (ZW). 
 
Vraag 2 
Antwoord B. 
 
Vraag 3 
1. Onjuist; voor de volksverzekeringen geldt dat iedereen die (legaal) in Nederland woont (of in 

loondienst is), hiervoor verzekerd is. Voor de werknemersverzekeringen geldt dat iedereen die in 
Nederland in loondienst is, hiervoor (in principe) verzekerd is. 

2. Juist. 
3. Juist. 
4. Onjuist; de polisadministratie wordt bijgehouden door UWV en niet door de Belastingdienst, op 

basis van gegevens van de Belastingdienst, gegevens uit ingediende loonaangiften en gegevens uit 
de Basisregistratie Personen (BRP). 

 
Vraag 4 
Antwoord C. 
 
Vraag 5 
Antwoord D. 
 
Vraag 6 
Begindatum: 1 augustus 2021 
Einddatum: 31 juli 2022 
(Het refertejaar voor de WW voor deze werknemer is het jaar vóór de werkloosheid dat eindigt met 
het voorlaatste volledige aangiftetijdvak voor het tijdvak van ontstaan van werkloosheid. Het 
voorlaatste volledige tijdvak voor het tijdvak waarin 26 september valt is dus juli.) 
 
Vraag 7 
Het WW-uitkeringsdagloon van deze werknemer is ((€ 33.000 + 2 x € 250) x 1,08) : 261 = € 138,62. 
Let op: 
- De reiskostenvergoeding telt niet mee voor het uitkeringsdagloon omdat deze onbelast is 

uitgekeerd en hier dus geen loonheffingen over zijn betaald; de vergoeding is dus geen sv-loon. 
- De prestatietoeslag telt mee in de grondslag waarover de vakantiebijslag wordt berekend. 
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Vraag 8 
1. Voor de WW, ZW en WIA (voorheen WAO). 
2. Voor de AOW, ANW, AKW en WLZ. Zij was ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), 

maar dit is officieel geen volksverzekering. 
3. De WLZ. 
4. De premies voor de vrijwillige werknemersverzekeringen. 
5. Hij is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, want hij is dga en die zijn geen 

werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen (omdat er geen gezagsverhouding is). Hij is 
net als alle anders inwoners van Nederland wel verzekerd voor de volksverzekeringen. 

 


