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Voorwoord
Voor je ligt het theorieboek Sociale zekerheid en sociale kaart dat hoort bij de methode JuridischJuist.info.
JuridischJuist.info is de methode voor de volgende opleidingen:
• juridisch-administratief dienstverlener (niveau 4)
• medewerker human resource management (HRM) (niveau 4).

Dit boek bevat twee delen: Sociale zekerheid en Sociale kaart. De inhoud sluit volledig aan bij de kerntaken in
het kwalificatiedossier Juridisch-administratieve beroepen en bij de toetsmatrijzen van de Stichting Praktijkleren.

In dit boek is grote zorg besteed aan toegankelijk taalgebruik. Een duidelijke hoofdstukstructuur, met
doelstellingen, een casus, een inleiding en aan het eind een samenvatting en kernbegrippen, gidst je door de
stof heen. De vele voorbeelden geven de leerstof een zo praktisch mogelijk karakter.

Per theorieboek is een ontwikkelingsgerichte toets beschikbaar, waarmee je je kunt voorbereiden op het
SPL-examen.

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van het beroep. De eisen
die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen, staan vermeld in een zogenoemd
kwalificatiedossier. In dit kwalificatiedossier staan kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste taken
die in een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen, moet je werkprocessen
uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn eigenlijk werkzaamheden die je dagelijks moet
uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen, moet je allerlei competenties ontwikkelen, zoals samenwerken,
luisteren, initiatief nemen, vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress. De theorieboeken in combinatie met
de opdrachten en de digitale leeromgeving helpen je hierbij.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit theorieboeken en een digitale leeromgeving. In deze online omgeving vind je video’s,
weblinks en documenten en staan alle kennis- en inzichtopdrachten per paragraaf en Aan de slag-opdrachten
en Casusopdrachten per hoofdstuk. Deze digitale leeromgeving kun je bereiken via digitaal.boomonderwijs.nl.

Bekijk de video in de digitale leeromgeving

Activeer de weblink of download het document

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.



Thema 1 Sociale zekerheid

De module Sociale zekerheid beschrijft de hoofdlijnen van de wetten op het terrein van de sociale zekerheid.
In de eerste hoofdstukken wordt de juridische basis gelegd voor een goed begrip van de sociale zekerheid.
In deze hoofdstukken worden kernbegrippen uit het bestuursrecht, het arbeidsrecht, het vreemdelingenrecht
en de privacywetgeving beschreven. Gekozen is voor die begrippen die voor de sociale zekerheid van belang
zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 tot en met 16 het stelsel van sociale verzekeringen en voorzieningen
behandeld. Deze hoofdstukken beschrijven de verschillende regelingen in de sociale zekerheid. Tot slot
worden in hoofdstuk 17 en 18 boeten en maatregelen en bezwaar en beroep besproken.

Als er één onderdeel is van het recht dat geen ‘rustig bezit’ kan worden genoemd, is het wel de sociale
zekerheid. Plannen, akkoorden, wetsvoorstellen en wijzigingen van geldend recht volgen elkaar in hoog
tempo op. Alle nieuwe wetgeving van de afgelopen jaren is zo goed mogelijk verwerkt in dit boek. Het is
altijd goed om de recente regelgeving via internet te controleren. Er zijn vele verwijzingen naar officiële
websites opgenomen om snel de stand van zaken te lezen. De leerstof van deze module vormt een
zelfstandige eenheid die na de module Inleiding recht op ieder moment in de opleiding kan worden gevolgd.





HOOFDSTUK 1
Sociale zekerheid is

bestuursrecht



1.1 INLEIDING

AOW-pensioen
Medewerker Jack stuurt namens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een brief aan mevrouw Van Oven. Jack
schrijft in de brief dat de hoogte van haar AOW-pensioen vanaf volgende maand van 70% van het minimumloon
naar 50% van het minimumloon gaat. Waarom dat gebeurt, staat niet in de brief. Er wordt wel naar wat
wetsartikelen verwezen van de Algemene Ouderdomswet. Mevrouw Van Oven begrijpt er helemaal niets van.

Sociale zekerheid valt onder het bestuursrecht. Allerlei procedures binnen de sociale zekerheid moeten daarom
aan de regels van het bestuursrecht voldoen. Bijvoorbeeld een brief waarin een beslissing genomen is.

Leerdoelen Sociale zekerheid is bestuursrecht

1.2 SOCIALE ZEKERHEID EN BESTUURSRECHT

Iedereen voelt wel aan dat er iets mis is met de brief die mevrouw Van Oven van de Sociale Verzekeringsbank
ontvangt. Je kunt als overheid niet zomaar meedelen dat iemand 20% minder uitkering krijgt zonder er enige
uitleg bij te geven. Zo’n besluit zonder toelichting is niet zorgvuldig ten opzichte van de burger. Bovendien is
het in strijd met de wettelijke regels. Maar waar vinden we de wettelijke regels die voor de sociale zekerheid
gelden? Die vinden we in het bestuursrecht.

Kerntaken van de overheid.
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De overheid heeft drie kerntaken: wetgeving, rechtspraak en bestuur. Besturen is zorgen voor een goede gang
van zaken in het land. De bestuurstaak bestaat bijvoorbeeld uit het aanleggen van wegen, het bouwen van
huizen, het zorgen voor goed onderwijs en het organiseren van de gezondheidszorg. Ook het uitvoeren van de
sociale zekerheid en het beslissen over uitkeringen en voorzieningen vallen onder de bestuurstaak van de
overheid. Het bestuursrecht geeft regels voor de manier waarop de overheid haar bestuurstaak moet uitvoeren.

Het bestuursrecht gaat over zeer verschillende onderwerpen: milieu, onderwijs, vreemdelingen, belastingen,
openbaar vervoer, woningbouw, enzovoort. Ieder gedeelte van de bestuurstaak wordt geregeld in één of meer
aparte wetten.

Al deze wetten geven regels voor de rechten en plichten van burgers en overheid. Wie wil weten of hij recht
heeft op kinderbijslag, moet in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) kijken; wie wil nagaan of hij een
omgevingsvergunning nodig heeft, kijkt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De inhoud
van de bestuurstaak is geregeld in de verschillende bestuurswetten. Daarnaast is er de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Deze wet geeft definities, begrippen, zorgvuldigheidsregels en procedures die in principe
voor alle verschillende onderdelen van het bestuursrecht gelden.

De regels van de Awb vormen het algemeen bestuursrecht vanwege de algemene werking van de Awb. De
wetten die regels geven voor een specifiek onderdeel van de bestuurstaak van de overheid, zijn de bijzondere
bestuurswetten.

AOW-pensioen mevrouw Van Oven
We hadden al vastgesteld dat het niet zorgvuldig is van de SVB om haar zomaar mee te delen dat ze voortaan
minder AOW (uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet) krijgt. Een dergelijk besluit moet worden
gemotiveerd, dit wil zeggen dat in de brief moet worden uitgelegd waarom de uitkering naar beneden gaat.
Die regel staat niet in de AOW, maar in de Awb. Want het gaat om een algemene regel die voor het hele
bestuursrecht geldt: bestuursorganen moeten de besluiten die zij nemen, goed motiveren en deze motivering
in hun besluit opnemen (zie art. 3:46 en 3:47 Awb). Dit voorbeeld maakt duidelijk dat wie een bijzondere
bestuurswet zoals de AOW wil toepassen, niet genoeg heeft aan het bestuderen van de wettekst van de
AOW. Hij moet daarnaast ook de algemene regels kennen van de Awb.

Vandaar dat we dit boek beginnen met een aantal kernbegrippen uit het algemeen bestuursrecht die ook
voor de sociale zekerheid van belang zijn.

1.3 VERANDERING VAN DE BESTUURSTAAK

De bestuurstaak van de overheid is al tamelijk oud. Zo zorgde de (plaatselijke) overheid er ook in de achttiende
eeuw bijvoorbeeld al voor dat in de steden de branden geblust werden, dat de openbare orde gehandhaafd
werd en dat de verkoop op markten ordelijk verliep. Men spreekt wel van een nachtwakersstaat. De overheid
moest als een ‘nachtwaker’ over de veiligheid van de burger waken en had vooral taken op het terrein van de
openbare orde, de veiligheid en defensie. In de negentiende eeuw groeide de bestuurstaak verder uit: de
overheid ging zich intensiever bemoeien met de aanleg en het onderhoud van wegen, rails en vaarwateren. In
het begin van de twintigste eeuw kwam de overheid met wetten die de misstanden in de opkomende
industriearbeid moesten tegengaan. Er kwam een verbod op kinderarbeid, de arbeidstijden werden enigszins
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geregeld en zwangere werkneemsters werden beschermd. Zo groeide de bestuurstaak van de overheid geleidelijk
en werd de overheid méér dan een nachtwaker. Vanaf 1950 was er een explosieve groei van de bestuurstaak.
De verzorgingsstaat ontstond.

Verzorgingsstaat

Terugtredende overheid
Sinds 2014 gebruikt de overheid de term participatiesamenleving om aan te geven dat binnen de
verzorgingsstaat een actieve opstelling van de burgers wordt verwacht. Met ‘actief’ wordt dan bedoeld dat van
de burger wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om zichzelf te redden en pas een beroep doet op de
overheid als dat echt niet lukt. Ook lijkt meer en meer van de burgers verwacht te worden dat zij inspringen bij
buren en familie die hulp nodig hebben, waardoor pas aanspraak op zorg van de overheid kan worden gemaakt
als hulp van het sociale netwerk tekortschiet.

1.4 BESTUURSORGAAN

Een van de hoofdrolspelers in het bestuursrecht is het bestuursorgaan (art. 1.1 Awb). Kenmerkend voor
bestuursorganen is dat zij een deel van de bestuurstaak uitvoeren. Zo voert de SVB de AOW, de AKW en de
Algemene nabestaandenwet (Anw) uit. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de
Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) uit. Het
college van burgemeester en wethouders (B&W) voert de Participatiewet uit. De Belastingdienst int de premies
voor de sociale zekerheid en voert de wetgeving over de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag uit.

Een bestuursorgaan voert een deel van de bestuurstaak uit. Een bestuursorgaan in de sociale zekerheid wordt
een uitvoeringsorgaan genoemd.

Vaak maakt een bestuursorgaan onderdeel uit van een gemeente, van een provincie of van de landelijke
overheid. Zo is het college van B&W als bestuursorgaan een onderdeel van de gemeente, maakt het college
van gedeputeerde staten deel uit van de provincie en maakt de minister deel uit van de landelijke overheid. Er
zijn ook bestuursorganen die geen deel uitmaken van de gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid.
Deze bestuursorganen zijn door een wet in het leven geroepen voor de uitvoering van een bestuurstaak. Ze
worden zelfstandige bestuursorganen genoemd. Voorbeelden daarvan zijn de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO), de SVB en het UWV.

1.5 BELANGHEBBENDE

Tweede hoofdrolspeler in het bestuursrecht is de belanghebbende. De belanghebbende is volgens art. 1.2
Awb degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit van een bestuursorgaan. Zo is mevrouw
Van Oven uit de casus een belanghebbende, want het besluit van de SVB raakt haar direct.

Specifiek eigen belang
Voorwaarde voor een belanghebbende is dat hij een eigen belang heeft dat door het besluit wordt geraakt, dit
wil zeggen een belang dat hemzelf raakt en dat anders is dan een belang van burgers of bedrijven in het
algemeen. De belanghebbende is dus rechtstreeks betrokken bij een besluit. Als het college van B&W bijvoorbeeld
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een aantal besluiten neemt waardoor uitkeringsgerechtigden minder bijstand krijgen, zullen misschien veel
burgers van de gemeente dit uit sociaal oogpunt betreuren. Toch zijn zij niet allemaal belanghebbenden, want
zij hebben niet allemaal een eigen, specifiek belang. Belanghebbenden zijn in dit voorbeeld alleen de personen
die door deze besluiten minder bijstand krijgen.

Rechten van de belanghebbende
Het is belangrijk om te weten of iemand belanghebbende is, omdat de Awb alleen aan belanghebbenden
bepaalde rechten toekent. Zo heeft alleen de belanghebbende het recht om bezwaar tegen een besluit te
maken en er zo nodig tegen in beroep te gaan bij de rechter.

1.6 BESLUIT

Behalve de begrippen bestuursorgaan en belanghebbende is ook het besluit een kernbegrip in het bestuursrecht.
Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan die rechten en plichten schept tussen
bestuursorgaan en belanghebbende.

Bestuursorganen kun je zien als bedrijven waar vooral besluiten worden genomen. Bij de SVB worden
bijvoorbeeld besluiten genomen over het AOW-pensioen en de kinderbijslag. Het college van B&W neemt
besluiten over bijstandsuitkeringen en DUO beslist over de toekenning van studiefinanciering aan mbo’ers.

Een beslissing is een besluit als het aan art. 1:3 Awb voldoet:
• een schriftelijke beslissing,
• afkomstig van een bestuursorgaan,
• die een publiekrechtelijke rechtshandeling bevat.

Schriftelijke beslissing
Een besluit schept rechten en plichten. Daarom moet de inhoud ervan op papier staan, zodat de burger weet
waar hij aan toe is en welke rechten en plichten hij heeft.

De eis dat een besluit schriftelijk moet worden vastgelegd, mag ruim worden opgevat. Onder schriftelijk valt,
onder voorwaarden, ook digitale vastlegging (zie art. 2:13 e.v. Awb).

Afkomstig van een bestuursorgaan
Kenmerkend voor een besluit is dat het afkomstig is van een bestuursorgaan, want alleen bestuursorganen
hebben de bevoegdheid om besluiten te nemen.

Publiekrechtelijke rechtshandeling
De inhoud van het besluit bestaat uit een publiekrechtelijke rechtshandeling. Daarmee wordt bedoeld dat het
besluit rechten en plichten schept in de verhouding tussen bestuursorgaan en belanghebbende. Zo schept het
besluit om ouders kinderbijslag toe te kennen voor de ouders het recht op kinderbijslag en voor de SVB de
plicht om kinderbijslag uit te keren.

Beschikking
Er zijn twee soorten besluiten: besluiten met een algemene strekking en beschikkingen.
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