
 

 
1 figlo.com 

WW en arbeidsverleden in Figlo 

In dit artikel bespreken we de volgende onderwerpen:  

• Berekeningswijze arbeidsverleden in Figlo 

• Afwijkend arbeidsverleden in Figlo 

Berekeningswijze arbeidsverleden in Figlo 

Wettelijke bepalingen 

We berekenen de einddatum WW-rekening houdend met 15 kalenderdagen voor een halve maand 

conform art 42 WW lid 2 sub b jo 2.: 

‘…wordt de uitkeringsduur, voor zover het arbeidsverleden meer is dan tien kalenderjaren, verlengd met een 

halve maand voor ieder kalenderjaar arbeidsverleden gelegen na 2015 en met een maand voor ieder 

kalenderjaar arbeidsverleden gelegen voor 2016. Bij het berekenen van de uitkeringsduur worden de 

maanden en de halve maanden bij elkaar opgeteld en wanneer die berekening niet leidt tot een aantal 

gehele maanden, telt een halve maand voor 15 kalenderdagen.’ 

 

 

Vervolgens berekenen we de uitkering in die maand op basis van het werkelijke aantal werkdagen tot 

aan de einddatum. 

Dat is conform art 1b WW lid 2 sub b: 

‘…indien de werknemer niet over de volledige kalendermaand recht op een uitkering heeft gehad het aantal 

werkdagen in die kalendermaand waarop recht op uitkering heeft bestaan, vermenigvuldigd met het 

dagloon. Bij het bepalen van het aantal werkdagen wordt een kalenderweek geacht vijf werkdagen te 

hebben; of …’ 

 

Conclusie: We berekenen het op basis van de wet en niet op basis van een aanname dat 15 

kalenderdagen exact een halve maand is en dus 50%. De laatste ‘halve maand’ uitkering kan daarmee 

een uitkeringsbedrag opleveren dat niet exact 50% van de uitkering in een hele maand is.  
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Uitwerking in Figlo 

Figlo hanteert een aantal uitgangspunten bij de berekening van het arbeidsverleden. Dit zorgt ervoor dat 

de gebruiker met relatief weinig invoer een relatief nauwkeurige berekening van de uitkeringsduur kan 

krijgen. 

Figlo doet de volgende aannames: 

• Figlo hanteert de aanname dat je pas vanaf het jaar waarin je 18 wordt arbeidsverleden opbouwt 

(vanaf 1 januari dat kalenderjaar).  

• Figlo houdt geen rekening met de voorwaarde dat je in een jaar minimaal 208 uur moet hebben 

gewerkt om dat jaar mee te laten tellen voor het arbeidsverleden. Dus ook voor iemand die aan 

het eind van het jaar pas 18 wordt (en die in dat jaar redelijkerwijs geen 208 uur werkt) telt dat 

hele jaar mee bij de bepaling van het arbeidsverleden. 

• Figlo houdt overigens ook geen rekening met iemand die feitelijk al vanaf bijvoorbeeld leeftijd 16 

aan het werk is. Die jaren tellen volgens de wet ook mee voor het arbeidsverleden, maar Figlo telt 

die jaren niet mee. 

• Omgekeerd houdt Figlo geen rekening met de situatie dat iemand pas op latere leeftijd volledig 

gaat werken (bijvoorbeeld vanaf 19, 20 of 21 vanwege een studie). 

 

Het formeel juiste uitgangspunt zou zijn om het feitelijk arbeidsverleden gedetailleerd in te kunnen 

geven. Hiervoor is een melding aangemaakt in ons meldingssyteem. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

voor de meeste gebruikers de huidige benadering van het arbeidsverleden voldoende inzicht geeft in de 

financiële situatie bij werkloosheid bij hun klanten. Wel kan de gebruiker zelf het afwijkend 

arbeidsverleden instellen, waarmee wordt gerekend. Dit onderwerp wordt hierna toegelicht.  

Afwijkend arbeidsverleden in Figlo 

Het is mogelijk om ten opzichte van het automatisch berekende arbeidsverleden een afwijkend 

arbeidsverleden in te voeren in Figlo. Hiermee heeft de gebruiker zelf invloed op de lengte van de WW-

uitkering (en de loongerelateerde uitkering van de WGA). 

In het werkloosheidsscenario worden twee velden getoond voor afwijkend arbeidsverleden: 

• Afwijkend arbeidsverleden tot 2016 

• Afwijkend arbeidsverleden vanaf 2016 

Aangezien het arbeidsverleden opgebouwd vanaf 2016 anders wordt verwerkt voor het bepalen van de duur 

van de WW-uitkering dan dat vóór 2016, zijn twee velden nodig om tot de juiste uitkeringsduur te komen. 

Als de wens is om een afwijkend arbeidsverleden te gebruiken en de persoon uit het klantdossier heeft een 

arbeidsverleden voor 2016, dan dienen beide velden te worden gevuld. Door een veld niet te vullen, wordt 

dat gezien als nul jaar arbeidsverleden, wat leidt tot een kortere uitkeringsduur. 

Als de keuze ‘Voldoet aan jareneis’ aanstaat, wordt met het ingevulde afwijkende arbeidsverleden (tot en 

vanaf 2016) gerekend. Als de switch ‘Voldoet aan jareneis’ uitstaat en de ‘Voldoet aan wekeneis’ staat aan, 

dan wordt gerekend met een uitkeringsduur van drie maanden. De getallen in het ingevulde afwijkende 

arbeidsverleden worden dan genegeerd. 

Als de keuze ‘Voldoet aan wekeneis’ uitstaat, wordt helemaal geen WW-uitkering berekend, ongeacht het 

ingevulde afwijkende arbeidsverleden. 


