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Nota oplossingsrichtingen Loonloze tijdvakken 

Aanleiding 
Het vraagstuk rondom ‘loonloze tijdvakken’ in de dagloonvaststelling van met 
name de WIA-uitkering krijgt al geruime tijd de aandacht, zowel in de media 
(naar aanleiding van enkele gerechtelijke uitspraken) als via de politiek.  
In deze (uitgebreide) nota worden verschillende oplossingsrichtingen met u 
gedeeld, samen met de voor- en nadelen en financiële en juridische 
consequenties.  
 
In het debat over de Uitvoering van de Sociale Zekerheid op 6 april jl. heeft u 
toegezegd de Kamer in de zomer te informeren over oplossingsrichtingen rondom 
dit onderwerp. Op korte termijn zal daarom een Kamerbrief worden voorbereid 
waarin eveneens deze oplossingsrichtingen en de vervolgstappen worden 
beschreven.  

Geadviseerd besluit 
• Stemt u ermee in om de uitgewerkte oplossingsrichtingen, inclusief voor- 

en nadelen van invoering (financiële en juridische consequenties) middels 
de toegezegde Kamerbrief te delen met de Tweede Kamer? In deze 
Kamerbrief zal worden aangegeven dat de keuze voor een 
oplossingsrichting wordt uitgesteld tot de voorjaarsbesluitvorming in 
verband met de financiële consequenties van meerdere 
oplossingsrichtingen.  

• Indien gewenst gaan wij graag op korte termijn met u in gesprek over 
deze oplossingsrichtingen en de voor- en nadelen van de diverse 
oplossingsrichtingen.  

Kernpunten 
Het dagloon 

• De hoogte van werknemersuitkering wordt (grotendeels) bepaald door de 
hoogte van het dagloon. Het dagloon wordt geacht een representatieve 
weergave te geven van hetgeen de werknemer verdiende in het jaar 
voorafgaande aan de verzekerde gebeurtenis (werkloos, ziekte, 
arbeidsongeschiktheid). Over wat representatief is, bestaat discussie.  

• Hoofdregel voor het dagloon is het historische (genoten) loon, uitgaande 
van een jaar (referteperiode) gedeeld door 261 dagloondagen 
(werkdagen). Voor de WW en WIA is dat het loon van alle werkgevers 
waar in de referteperiode is gewerkt. Voor de ZW alleen het loon in de 
referteperiode van de laatste werkgever.  

• Voor de berekening van het dagloon wordt gebruik gemaakt van de 
polisadministratie. Die wordt gevuld door de loonaangifte van de 
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werkgever bij de Belastingdienst. Het UWV kan zo op een eenvoudige 
wijze geautomatiseerd het dagloon vaststellen. In bijlage 2 is de huidige 
dagloonsystematiek, de hoofdregels voor de verschillende wetten en 
onderlinge verschillen, nader beschreven. In bijlage 3 zijn 
rekenvoorbeelden gegeven van dagloonvaststelling bij WW, ZW en WIA.  

 
Gevolgen loonloze tijdvakken op dagloon 

• WIA-gerechtigden kunnen in bepaalde gevallen een lager dagloon krijgen 
in vergelijking met personen die in een referteperiode vergelijkbare 
omstandigheden hebben en een WW- of ZW-uitkering ontvangen.  

• Dit doet zich met name voor als er ‘loonloze tijdvakken’ in de 
referteperiode zijn. Een loonloos tijdvak is een aangifteperiode (maand/4-
weken) waarin geen inkomsten zijn genoten. Met name het loonloze 
tijdvak dat veroorzaakt wordt door de toekenning van een WW-uitkering 
in de referteperiode van het WIA-dagloon (doordat de WW-uitkering 
standaard één kalendermaand later wordt uitbetaald), heeft tot negatieve 
reacties en de motie Van Dijk/Ceder geleid. Onderaan deze nota is een 
voorbeeld uitgewerkt van een dergelijke situatie.  

• Ook enkele casussen waarin een werknemer langere tijd in de 
referteperiode niet heeft gewerkt zijn in de media gekomen vanwege 
(volgens de betrokkenen een te) lage dagloonvaststelling en hebben tot 
negatieve reacties geleid. Het gaat dan om situaties waarbij een 
werknemer bij de aanvang en einde van de referteperiode heeft gewerkt, 
een tussenliggende periode niet en diegene (daarom) niet als ‘starter’ in 
de zin van het Dagloonbesluit wordt aangemerkt. In bijlage 4 treft u een 
overzicht van relevante recente jurisprudentie aan.  

• Daarnaast is er op 17 juni 2021 de motie van de leden Gijs van Dijk 
(PvdA) en Ceder (CU) (met algemene stemmen) aangenomen, om voor 
de werknemers die door toedoen van de WW-toekenning in de WIA-
referteperiode een loonloos tijdvak hebben, een oplossing te zoeken om 
dit nadelige gevolg ongedaan te maken en daarbij ook te kijken naar 
mensen die hier in het verleden mee te maken hebben gehad. 

• Dit specifieke onderscheid tussen de WW-/ZW en WIA-
dagloonsystematiek wordt ook regelmatig genoemd als voorbeeld van een 
hardheid in de WIA. Zo wordt in het onderzoeksrapport van Panteia 
aangegeven dat de wijze waarop het dagloon binnen de WIA wordt 
vastgesteld, in sommige gevallen onevenredig financieel nadelig uitpakt 
voor een burger. Ook in de knelpuntenbrief van UWV is door hen 
aangegeven dat zij dit verschil onuitlegbaar vinden.  

• Aandachtspunt is dat in de Polisadministratie geen oorzaken van een 
loonloos tijdvak zichtbaar zijn. Een loonloos tijdvak kan bijvoorbeeld 
ontstaan doordat iemand een ‘sabbatical’ neemt, als zelfstandige gaat 
werken, in detentie verblijft of door toekenning van een WW-uitkering (zie 
rekenvoorbeeld onderaan deze nota). Hierdoor is het moeilijk om op een 
eenvoudige wijze de dagloonberekening voor specifieke redenen van een 
loonloos tijdvak aan te passen. 

 
Dilemma 

• De afgelopen periode zijn er, in samenspraak met UWV, een zestal 
oplossingsrichtingen onderzocht. Kort gezegd zijn vier hiervan voor de 
werknemer bevoordelend, een is benadelend en een optie is de huidige 
situatie ongewijzigd laten. Bij alle oplossingsrichtingen zijn zowel voor- als 
nadelen te benoemen. Er is geen oplossingsrichting naar voren gekomen 
die zowel (alle) beschreven ervaren problematiek oplost, budgetneutraal 
en juridisch houdbaar is.  

• Besluitvorming is bovendien op dit moment niet mogelijk, gezien de 
financiële consequenties aan het merendeel van de oplossingsrichtingen. 
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Voorbeeld gevolg loonloos tijdvak op dagloon 
 
Voorbeeld Effecten loonloos tijdvak bij doorstroom WW-ZW-WIA 
 
Werknemer Piet werkt 5 jaar lang bij werkgever A en verdient daar €2000 per 
maand. Per 1 januari wordt Piet boventallig verklaard en werkloos. Hij heeft recht 
op een WW-uitkering voor de duur van één jaar.  
Het dagloon van zijn WW-uitkering wordt als volgt berekend: 
Zijn inkomen in de referteperiode (1 januari tot en met 31 december) = 12x 
€2000 = €24.000 
Het aantal dagloondagen in de referteperiode = 261 dagen 
€24.000 / 261 = € 91,95 WW-dagloon (€1.999,91 WW-maandloon) 
De eerste maand dat hij WW-uitkering ontvangt (die uitkering heeft betrekking op 
januari) is in februari, omdat de WW standaard één maand later wordt uitbetaald.  
 
Per 1 juli wordt Piet ziek tijdens de WW-uitkering. Hij stroomt daarom de ZW in.  
In de Ziektewet is bepaald dat in dat geval het ZW-dagloon gelijk is aan het WW-
dagloon. De ZW-uitkering stelt daarom het dagloon ook vast op €91,95.  
 
Piet blijft ziek en vraagt na 104 weken ziekte een WIA-uitkering aan. Hij is meer 
dan 35% arbeidsongeschikt en heeft daarmee recht op de WIA-uitkering.  
Het dagloon voor de WIA-uitkering wordt als volgt vastgesteld:  
De WIA-referteperiode loopt van 1 juli tot en met 31 juni (het jaar voorafgaand 
aan de ziekmelding). Juli t/m december ontving hij loon à €2000 per maand. In 
januari had hij geen inkomen. Vanaf februari t/m juni ontvangt hij een WW-
uitkering van €1.399,94 per maand1, die wordt ‘opgehoogd’ ten behoeve van de 
WIA-dagloonvaststelling middels de factor 100/70e (€1.399,94 x 100/70e = 
€1.999,91).  
Het totaal inkomen is dan 6x €2000 + 1x €0 + 5x €1.999,91 = €21.999,55. 
€21.999,55 / 261 = €84,29 WIA-dagloon (€1.833,30 WIA-maandloon). 
 
In bijlage 3 staan meer rekenvoorbeelden weergegeven van verschillende 
situaties rondom loonloze tijdvakken die zich in de dagloonvaststelling van WW, 
ZW en WIA kunnen voordoen.  

 
1 Ten behoeve van versimpelde rekenvoorbeelden wordt het verschil tussen 75% en 70% 
uitbetaling hier buiten beschouwing gelaten. Voor het rekenvoorbeeld wordt ervan uit 
gegaan dat alle maanden WW-uitkering 70% van het maandloon bedragen. Ook 
tussentijdse indexeringen van het dagloon zijn buiten beschouwing gelaten.  




