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SOCIALE VOORZIENINGEN EN SOCIALE VERZEKERINGEN
-

De sociale voorzieningen worden door de overheid betaald uit de algemene middelen.
De belangrijkste sociale voorziening is de Participatiewet. Deze wet vervangt per 1 januari 2015 de
WWB (Wet Werk en Bijstand), de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en een groot deel van de
Wajong (Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten).
De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een
gewone werkgever. Doel van de Participatiewet is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening
van bijstand door gemeenten. Werk gaat voor inkomen: oogmerk is om mensen te helpen bij het vinden
van betaald werk en het verkrijgen van een eigen inkomen.
- De sociale verzekeringen worden betaald uit premie-afdrachten.
Sociale verzekeringen worden onderverdeeld in werknemersverzekeringen en volksverzekeringen.
- Werknemersverzekeringen zijn bedoeld voor mensen in loondienst.
De verschuldigde premie, betaald door werkgevers en werknemers, wordt ingehouden op het loon.
- Volksverzekeringen zijn bedoeld voor iedereen. (Vaak beginnend met de letter A van Algemene!)
De verschuldigde premie, betaald door premieplichtigen, wordt afgedragen aan de belastingdienst.

INDELING VAN DE (BELANGRIJKSTE) SOCIALE VERZEKERINGEN
-

Sociale verzekeringen met betrekking tot ziekte, handicap en preventie
- De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt voor iedereen een basispakket voor medische zorg.
Iedereen is verplicht zich voor dit basispakket te verzekeren bij een zorgverzekeraar naar keuze.
Voor het basispakket is een zogenaamde nominale premie verschuldigd. Naast de nominale
premie betaalt iedereen met een eigen inkomen nog een inkomensafhankelijke bijdrage.
Voor werknemers wordt deze bijdrage door de werkgever betaald (werkgeversheffing Zvw).
Voor mensen met een laag inkomen wordt een deel van de premiekosten vergoed (zorgtoeslag).
De bedoeling van de Zorgverzekeringswet is dat zorgverzekeraars onderling gaan concurreren.
Zij moeten prijsafspraken maken met zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen en specialisten.
Zorgverzekeraars zijn niet (meer) verplicht om met elke zorgaanbieder een contract af te sluiten.
De zorgaanbieders worden op deze manier aangezet tot concurrentie met elkaar. Door deze
marktwerking moeten de (toenemende) kosten van de gezondheidszorg in de hand worden
gehouden.
- Per 1 januari 2015 vervalt de AWBZ en vallen delen ervan onder de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz).
De Wmo is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen blijven meedoen aan de samenleving en
zelfstandig blijven wonen. Gemeenten bepalen wie de voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft.
De Wlz is bedoeld voor ouderen en gehandicapten die permanent toezicht en zorg nodig hebben.
- De Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wvlz) verplicht werkgevers maximaal
twee jaar lang 70% van het laatstverdiende loon door te betalen aan zieke werknemers.
De Ziektewet (ZW) zorgt ervoor dat mensen die geen werkgever (meer) hebben, bijvoorbeeld
flexwerkers en uitzendkrachten, ziekengeld ontvangen.
- De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vervangt de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Kern van de WIA is het bevorderen van arbeidsgeschiktheid, in plaats van het aantonen van
arbeidsongeschiktheid. Werkgevers en werknemers worden meer dan ooit verantwoordelijk voor
preventie, verzuimbegeleiding en werkhervatting. Alle inspanningen zijn erop gericht dat mensen
die nog in staat zijn te werken zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Pas na twee jaar ziekte
kun je eventueel een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen.

-

Sociale verzekeringen met betrekking tot ouderdom, overlijden en kinderen
- De Algemene Ouderdomswet (AOW) verzekert de bevolking tegen de financiële gevolgen van
ouderdom (‘ouderdomspensioen’).
- De Algemene nabestaandenwet (Anw) regelt het recht op een uitkering voor nabestaanden en
(half)wezen.
- De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) heeft tot doel een financiële tegemoetkoming te
verstrekken voor het verzorgen en opvoeden van kinderen (tot maximaal 18 jaar).
(De AKW wordt betaald uit de algemene middelen en is dus eigenlijk een sociale voorziening.)

-

Sociale verzekeringen met betrekking tot werk en inkomen
- De Werkloosheidswet (WW) beschermt werknemers tegen de financiële gevolgen van
werkloosheid.

