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Inleiding 
 

Op 29 november 2013 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wet Werk 

en Zekerheid bij de Tweede Kamer is ingediend. De Tweede Kamer is op 18 februari 2014 akkoord 

gegaan. De Eerste Kamer is op 10 juni akkoord gegaan.  

 

De voorstellen vloeien voort uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in april 2013 

sloten. De wet beoogt de rechtspositie van flexwerkers te versterken, het ontslagrecht sneller, 

goedkoper en eerlijker te maken en de WW activerender te maken. In deze whitepaper vindt u een 

overzicht van de belangrijkste maatregelen uit de wet.  

 

In hoofdlijnen zijn de maatregelen onder te verdelen in: 

1. Hervorming ontslagrecht: stroomlijning van de regels voor ontslag waarbij de bestaande 

routes via het Uitvoeringsinstituut werk en inkomen (UWV) en de kantonrechter in stand 

blijven. Echter dwingend wordt voorgeschreven in welke gevallen welke ontslagroute moet 

worden gevolgd. Verder wordt de ontslagvergoeding omgevormd tot een verplichte 

transitievergoeding die ook van toepassing is bij de UWV route voor een ieder die > 2 jaar 

voor werkgever heeft gewerkt. Deze is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de 

overgang naar nieuw werk te vergemakkelijken; 

 

2. Verbetering van de rechtspositie van flexwerkers door een aantal maatregelen die het 

oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties moeten ontmoedigen. De 

maatregelen moeten ertoe leiden dat werkgevers er sneller toe overgaan hun werknemers 

met een tijdelijk arbeidscontract in vaste dienst te nemen; 

 

3. Aanpassing van de WW (beperking duur) en maatregelen om de WW activerender te 

maken, o.a. dat werkloze werknemers eerder werk aanvaarden (aanscherping definitie 

passende arbeid) 

 

Dynamische arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt van de 21eeeuw kenmerkt zich door een sterke dynamiek en een door de 

vergrijzing naar achter schuivende pensioendatum. Mensen zullen langer doorwerken en daarbij 

vaker wisselen van baan. Met deze Wet Werkt de regering aan een nieuw evenwicht tussen 

flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt.  

 

De regering wil voldoende flexibiliteit in de economie houden en kiest er daarom bewust voor om 

het pallet aan flexibele arbeidsvormen niet te beperken. Wel moet voorkomen worden dat mensen 

langdurig en onvrijwillig ingeschakeld worden op basis van onzekere flexibele contracten.  De wet 

voorziet daartoe in een breed scala van maatregelen op dit terrein. Zo kunnen werknemers eerder 

aanspraak maken op een vast contract, worden draaideurconstructies met tijdelijke contracten 
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bestreden en wordt de positie van oproepkrachten versterkt. Dit moet de  doorstroom van flexibele 

naar vaste contracten bevorderen. 

 

Behalve de herziening van wet- en regelgeving rondom flexibele contracten beziet dit kabinet ook 

de ontslagbescherming van vaste contracten. Een werkgever kan nu bij eenzelfde ontslaggrond 

kiezen of hij een werknemer ontslaat via de kantonrechter of via UWV. In de praktijk blijkt dat 

werknemers met een zwakkere arbeidspositie vaker worden ontslagen via de goedkopere UWV-

route en daardoor minder vaak een ontslagvergoeding krijgen. De aanpassingen van het 

ontslagrecht in de wet maken het stelsel eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor 

werkgevers en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan.  

 

De inzet van de regering en de sociale partners is om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en 

om werklozen zo snel mogelijk weer aan de slag te laten gaan. De WW wordt activerender gemaakt 

en er wordt daarbij voor gezorgd dat werken vanuit de WW altijd loont, ook als een baan wordt 

gevonden die lager ligt dan de WW-uitkering. Met deze wetwordt de WW-duur beperkt tot 

maximaal 24 maanden. De opbouw van WW-rechten wordt eveneens aangepast. De maatregel dat 

na zes maanden alle arbeid als passend zal worden aangemerkt biedt een stimulans om snel in te 

stromen in een nieuwe baan. Het systeem van inkomensverrekening zorgt er daarbij voor dat 

werken vanuit de WW altijd loont. Verder worden meer mensen gestimuleerd aan het werk te gaan 

en te blijven, door tijdens de loopbaan te investeren in scholing en mobiliteit en door een 

geïntensiveerde inzet op van-werk-naar-werk begeleiding. 

 

 

Fasering van de maatregelen 
 

1 januari 2015: wijzigingen bepalingen flexibele arbeid 

Op 1 januari 2015 gaan de wijzigingen in t.a.v. een verbod op het loonuitsluitingsbeding in bepaalde 

branches, veranderingen in de proeftijd en de wettelijke aanzegtermijn.  

 

1 juli 2015 : wijziging ketenregeling  

De wijzigingen in het arbeidsrecht ter versterking van de positie van flexwerkers zullen ingaan per 1 

juli 2015. Ook het overgangsrecht gaat lopen vanaf 1 juli 2015. Bij de wet was het nog de bedoeling 

dat dit in zou gaan per 1 juli 2014. Voor de CAO die reeds geldt op het moment van inwerkingtreding 

van de wet (naar verwachting 1 juli 2015) én waarin de oude regels toegepast werden, geldt dat de 

oude regels gelden voor de duur van die CAO, maar hoogstens tot 12 maanden na inwerkingtreding 

(uitgaande van 1 juli 2015, zou dat dus tot 1 juli 2016 zijn). Gedurende die periode mag de CAO ook 

worden toegepast op nieuwe arbeidsovereenkomsten.  

 

1 juli 2015 : hervorming ontslagrecht 

De hervorming van het ontslagrecht wordt van kracht per 1 juli 2015. De maatregelen rond de WW 

worden gefaseerd ingevoerd. Invoering van inkomensverrekening en aanscherping van het begrip 

passende arbeid vindt plaats vanaf 1 juli 2015. Ook wordt de handhaving op passende arbeid 

aangescherpt.  
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1  januari 2016 : beperking duur WW en wijziging opbouw arbeidsverleden 

De maximale duur van de WW wordt vanaf 1 januari 2016 beperkt tot 24 maanden. Dit gebeurt door 

de maximale WW-duur met een maand per kwartaal terug te brengen, zodat medio 2019 in alle 

gevallen de maximale duur van 24 maanden wordt bereikt. Binnen de grenzen van dit maximum 

worden de opgebouwde rechten tot 2016 gerespecteerd. Pas eind 2017 zullen de eerste mensen 

gevolgen ondervinden van de verkorting van de duur van de WW. De perspectieven op het vinden 

van werk zullen dan naar verwachting beter zijn dan in de huidige conjuncturele situatie. 

1. Flexibele arbeid 
 

In het kort:  

- Afwijken ketenbepaling aan banden 

- Tussenpoos wordt verlengd naar zes maanden 

- Maximumtermijn ketenbepaling van drie naar twee jaar 

- Wijziging loondoorbetalingsbeding ‘geen arbeid – geen loon’, vervallen art. 7:627 BW 

- Geen proeftijd bij contracten < half jaar  

- Geen concurrentiebeding bij bepaalde tijd overeenkomsten 

- Wettelijke aanzegtermijn van 1 maand bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer 

- Bedenktermijn van 14 dagen bij vaststellingsovereenkomst (wederzijds goedvinden) 

- Verplichting om scholing te faciliteren 

 

Op 1 januari 1999 trad de Wet Flexibiliteit en zekerheid (Wfz) in werking. Aanleiding voor de Wfz 

waren de nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: verscherpte (internationale) concurrentie, 

technologische ontwikkelingen, kortere productcycli en de vraag naar meer flexibele 

arbeidspatronen.   

 

Flexibele contracten zorgen voor een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt, bieden 

werkgevers de nodige flexibiliteit, fungeren als opstap naar vast werk en bieden werknemers de 

ruimte om zelf de regie te voeren over hun werkende leven. Zo wordt flexwerk ook door veel 

werkgevers en werknemers ervaren. Flexibele arbeid wordt echter een probleem als werknemers 

langdurig en tegen hun zin werkzaam zijn binnen de flexibele schil en daardoor onvoldoende 

perspectief hebben op de arbeidsmarkt. Dit is vooral een gevaar voor werknemers met een 

zwakkere arbeidsmarktpositie. 

 

Steeds langer in de flexibele schil 

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren geven de regering reden tot zorg. Tussen 1999 en 2006 

verbleef één op de acht flexibele werknemers (exclusief ZZP’ers) langer dan drie jaar in de flexibele  

schil. In de periode van 2006 tot 2010 was dit gestegen tot één op elke drie flexibele werknemers.  

 

De groei van de flexibele schil wordt niet zozeer veroorzaakt door een stijging van het aantal 
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werknemers dat te maken krijgt met tijdelijke en flexibele banen, maar vooral door een langer 

verblijf van die werknemers in de flexibele schil. De kans op een verblijf van langer dan drie jaar is 

tussen 2006 en 2010 verdrievoudigd (van ruim 10 naar ruim 30 procent). 

 

Oneigenlijk gebruik flexibele contracten 

De regering acht het noodzakelijk dat onvrijwillig langdurig verblijf in de flexibele schil zoveel 

mogelijk wordt teruggedrongen, vooral als dit wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van 

flexcontracten. Dat wil zeggen dat  mensen langdurig en onvrijwillig worden ingeschakeld op flexibele 

contracten door één en dezelfde werkgever, terwijl het eigenlijk om structurele werkzaamheden 

gaat. Hierbij staan de voordelen van de flexibiliteit voor de werkgever vaak niet in verhouding tot de 

nadelen voor de werknemer.  

 

Deze wet bevat dan ook maatregelen om de balans tussen de bescherming van flexibele en vaste 

contracten te herstellen en constructies aan te pakken waar sprake is van het structureel en 

langdurig inzetten van een werknemer op basis van een flexibel contract. De effecten van deze 

maatregelen, dus inclusief de wijziging van de ketenbepaling, worden uiterlijk in 2020 geëvalueerd. 

De Eerste Kamer heeft een snellere evaluatie afgedwongen.  

 

1.1 Wijziging ketenbepaling 
De ketenbepaling, zoals geregeld in artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek (BW), regelt op dit 

moment dat elkaar opvolgende tijdelijke contracten op zeker moment overgaan in een vast contract. 

Dat is het geval bij: 

 meer dan drie elkaar opvolgende contracten of 

 als een periode van drie jaar wordt overschreden.  

 

Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van drie 

maanden of minder opvolgen. Bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan van de ketenbepaling 

worden afgeweken. Doel van de ketenbepaling is dat na verloop van tijd voor werknemers zekerheid 

ontstaat in de vorm van een vast contract. De huidige regeling biedt echter te veel mogelijkheden om 

werknemers structureel en langdurig in te schakelen op basis van tijdelijke contracten.  

 

Voorgesteld wordt om de ketenbepaling op de volgende wijze aan te passen: 

 Afwijking bij cao van de maximale duur en het maximale aantal contracten wordt aan 

voorwaarden gebonden. 

 De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd 

van drie naar zes maanden. Hiervan kan niet meer bij cao worden afgeweken. 

 De maximumtermijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van drie jaar naar twee jaar. 

 

Afwijking ketenbepaling 

Het huidige vijfde lid van artikel 7:668a BW bepaalt dat bij cao of bij regeling door of namens een 

daartoe bevoegd bestuursorgaan van alle onderdelen van het desbetreffende artikel ten nadele van 

de werknemer kan worden afgeweken. Dit wil zeggen dat er afgeweken kan worden van het aantal 
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contracten, van de termijn van drie jaar, van de tussenpoos van drie maanden en van de bepaling 

over elkaar opvolgende werkgevers. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden.  

 

Het is van belang dat sectoren waar het werken met meerdere of langere tijdelijke contracten 

noodzakelijk is, de mogelijkheid blijven houden om bij cao een apart regime af te spreken. Het 

contracten en de maximale duur wet verbindt hieraan echter strikte voorwaarden.  Bij cao kan 

alleen van het maximale aantal worden afgeweken, indien het uitzendovereenkomsten betreft (na 

de periode genoemd in artikel 7:691 BW) of indien de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit 

vereist. Het aantal contracten kan ten hoogste worden gesteld op zes in een periode van ten hoogste 

vier jaar. 

 

Met de term ‘intrinsiek’ wordt gedoeld op de wijze waarop het productieproces is ingericht, 

bijvoorbeeld de wijze waarop de werkzaamheden worden gefinancierd. Het betreft afgeronde 

werkzaamheden die noodzakelijkerwijs met zich meebrengen dat zij projectmatig worden 

gefinancierd en daarom verlenging van de ketenbepaling rechtvaardigen. Denk aan  de sectoren 

media en cultuur en aan de academische sector.  

 

Andere afwijkingsmogelijkheden gelden voor: 

- bestuurders van rechtspersonen. Bij cao mag geregeld worden dat zij meerdere (langjarige) 

tijdelijk contracten kunnen hebben; 

- bepaalde functies binnen bedrijfstakken waar uitsluitend met tijdelijke contracten kan 

worden gewerkt. Bijvoorbeeld profvoetbal; 

- leerlingen die een duale opleiding volgen. 

 
Verlengen maximale tussenpoos 

Op dit moment mag een werkgever een werknemer die langer dan drie maanden niet bij hem in 

dienst is geweest, opnieuw drie tijdelijke contracten over een periode van maximaal drie jaar 

aanbieden. Deze constructie biedt werkgevers veel ruimte om een vast contract te ontwijken en 

werkt daarmee oneigenlijk gebruik in de hand. 

 

Om de kans op een vast contract voor een werknemer te vergroten, wordt de termijn van een 

tussenpoos waarin doorgeteld wordt, verlengd naar zes maanden. Om te voorkomen dat het effect 

van deze maatregel door collectieve afspraken wordt ondergraven, wordt ook de mogelijkheid om bij 

cao van deze tussenpoostermijn af te wijken afgeschaft. 

 

In aansluiting op deze verlenging van de tussenpoos wordt voorgesteld om de tussenpoos in de 

zogeheten Ragetlieregel (artikel 7:667, vierde lid BW) eveneens te verlengen naar ten hoogste zes 

maanden. De Ragetlieregel houdt in dat opzegging vereist is wanneer een arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd (binnen een termijn van maximaal zes maanden) volgt op een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij dezelfde werkgever en de arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd niet door rechtsgeldige opzegging of rechterlijke ontbinding is geëindigd. 
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Maximumtermijn ketenbepaling 

De maximumtermijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. Deze 

maatregel heeft als doel werknemers eerder naar een vast contract te laten doorstromen. De 

regering en sociale partners zijn van mening dat van werkgevers mag worden verwacht dat zij na 

twee jaar een goed beeld hebben van de mogelijkheden (ook de eigen financiële mogelijkheden) om 

de werknemer een vast contract aan te bieden. Deze termijn sluit ook beter aan bij wat 

internationaal gebruikelijk is. 

 

Tot slot is bepaald dat de ketenbepaling niet geldt voor werknemers jonger dan achttien jaar, als de 

gemiddelde omvang van de verrichte werkzaamheden ten hoogste twaalf uur per week is.  Tot het 

achttiende jaar heeft iedereen  immers  een leer- of kwalificatieplicht. 

Overgangsrecht 

 

Ingangsdatum aanscherping ketenbepaling en overgangsrecht 

Let op! De Tweede Kamer heeft op 18 februari 2013 een amendement aangenomen waardoor de 

wijziging van artikel 7:668a BW ingaat per 1 juli 2015 voor arbeidsovereenkomsten die na deze 

datum worden afgesloten. De eerdere wet bepaalde nog dat deze maatregel al vanaf 1 juli 2014 van 

kracht zou worden. Het nieuwe recht geldt tevens voor de tussenpoos die voorafgaat aan de 

arbeidsovereenkomst die na 1 juli 2015 is gesloten, maar niet voor eerdere tussenpozen. De keten 

is dus pas doorbroken als de tussenpoos die ligt tussen de op of na 1 juli 2015 aangegane 

arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst die daaraan voorafging, langer is dan zes 

maanden. Voor tussenpozen tussen eerdere arbeidsovereenkomsten blijft gelden dat de keten 

doorbroken is (en blijft) bij een tussenpoos van langer dan drie maanden. 

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op 1 juli 2015 nog niet de periode van 24 maanden 

is gepasseerd, maar dit wel tijdens de duur van deze arbeidsovereenkomst gebeurt, dan blijft het 

oude artikel 7:668a BW van toepassing op die arbeidsovereenkomst. De regering acht dit redelijk en 

wenselijk vanwege de rechtszekerheid, zodat de werkgever (en werknemer) na inwerkingtreding 

van deze onderdelen van de wet nog een keuzemoment hebben voordat er sprake is van een 

omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

1.2 Proeftijd niet mogelijk bij contracten tot 6 maanden 
Een kortdurend contract voor bepaalde tijd brengt veel onzekerheid met zich mee voor flexwerkers. 

De regering wil niet dat deze onzekerheid nog verder wordt vergroot door een proeftijdbeding. 

Immers, gedurende de proeftijd heeft de werknemer geen ontslagbescherming.  De proeftijd bij een 

tijdelijk contract van ten hoogste een half jaar wordt dan ook verboden. De werkgever moet dus een 

afweging maken:  

 een contract van maximaal zes maanden zonder proeftijd of  

 een contract langer dan een half jaar met proeftijd 
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In het BW wordt - conform de bestaande jurisprudentie - opgenomen dat een beding waarin een 

proeftijd is opgenomen nietig is in geval van opvolgende contracten. Het gaat daarbij om gevallen 

waarbij een werknemer eerst een tijdelijk contract uitdient en vervolgens voor dezelfde 

werkzaamheden een vast of volgend tijdelijk contract krijgt aangeboden. Of dat iemand eerst als 

uitzendkracht werkzaam is en vervolgens door de inlener voor dezelfde werkzaamheden wordt 

aangenomen. De reden hiervoor is dat de werkgever zich in het eerste contract al een goed beeld 

van de vaardigheden van de werknemer heeft kunnen vormen. Dit ligt echter anders als een nieuw 

contract duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist. In een dergelijk geval is een 

proeftijd wel geldig. 

 

 

1.3 Verbod op concurrentiebeding bij tijdelijke contracten 
Door een zogenoemd concurrentiebeding kan een werknemer niet of slechts onder restricties in 

dienst treden bij een andere werkgever of starten als ondernemer in dezelfde branche. De huidige 

wet stelt slechts twee voorwaarden aan een dergelijk beding, namelijk schriftelijkheid en 

meerderjarigheid van de werknemer. De rechter kan het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen als 

het te beschermen belang van de werkgever niet in verhouding staat tot het nadeel voor de 

werknemer. De rechter kan bijvoorbeeld de overeengekomen boete, die vaak aan het overtreden 

van het concurrentiebeding is gekoppeld, matigen. Ook kan de rechter bepalen dat de werknemer 

een vergoeding krijgt voor de duur van de beperking. 

 

Een concurrentiebeding werkt vaak belemmerend bij de overstap naar een andere baan, terwijl er 

met het oog op duurzame inzetbaarheid wel steeds meer van een werknemer wordt gevraagd. Dat 

geldt zeker bij tijdelijke contracten. Het uitgangspunt is daarom dat een concurrentiebeding bij 

tijdelijke contracten in principe wordt verboden.  

Uitzondering 

Op de hoofdregel geldt een uitzondering  voor die gevallen waarin de werkgever gemotiveerd in de 

overeenkomst aangeeft welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding 

vereisen. Zonder motivering is het beding nietig. Wanneer er wel een motivering is opgenomen, 

maar de werknemer van mening is dat deze niet (meer) geldig is, kan  hij dit voorleggen aan de 

rechter. Die kan het beding vervolgens eventueel vernietigen. Het voorstel sluit aan bij de huidige 

jurisprudentie. 

 

Geen gevolgen voor Waadi 

Het voorstel heeft overigens geen gevolgen voor bedingen die zijn toegestaan op grond van het 

tweede lid van artikel 9a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Het blijft 

dus mogelijk om in een inleenovereenkomst op te nemen dat er een redelijke vergoeding 

verschuldigd is door de inlener aan degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt (de ‘uitlener’) 

voor de door deze verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of 

opleiding van de desbetreffende arbeidskracht. 
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1.4 Uitzendarbeid 
Artikel 7:691, tweede lid BW regelt de mogelijkheid om schriftelijk te bedingen dat de overeenkomst 

tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht van rechtswege eindigt doordat de 

terbeschikkingstelling op verzoek van de inlener eindigt.  Een dergelijk uitzendbeding is geldig 

gedurende de eerste 26 weken waarin de uitzendkracht voor het uitzendbureau werkzaamheden 

verricht.  

 

Bij cao kan op dit moment onbeperkt van de 26-wekentermijn worden afgeweken. Hierdoor 

verkeren werknemers soms langdurig in onzekerheid over hun inkomenspositie. Daarom wordt de 

afwijkingsmogelijkheid bij cao van het uitzendbeding begrensd tot ten hoogste 78 weken. Deze 

maatregel verbetert de positie van uitzendkrachten doordat zij na 78 gewerkte weken aanspraak 

krijgen op een tijdelijk contract en de bijbehorende grotere inkomenszekerheid. 

 

Ketenbepaling kan bij cao worden verlengd tot 78 weken 

De ketenbepaling is pas van toepassing zodra de werknemer in meer dan 26 weken arbeid heeft 

verricht. Van deze bepaling kan eveneens onbeperkt bij cao worden afgeweken. Om de werknemer 

eerder zekerheid te bieden, wordt in deze wetgeregeld dat de periode waarna de ketenbepaling van 

toepassing wordt bij cao kan worden verlengd tot maximaal 78 weken. 

 

1.5 Oproepcontracten:  periode uitsluiting loondoorbetalingsverplichting 

beperkt 
Er zijn verschillende vormen van oproepcontracten: 

- een zogeheten min-maxcontract, waarbij er een afspraak is gemaakt over het minimaal en 

maximaal te werken aantal uren; 

- een nul- urencontract, waarbij geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat gewerkt 

moet worden en het tijdstip waarop moet worden gewerkt. De werkgever betaalt alleen 

loon over de gewerkte uren.  

 

Indien een arbeidsomvang van minder dan vijftien uur per week is overeengekomen en de 

tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, of indien de omvang van de 

arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, heeft de werknemer (conform het huidige artikel7:628a 

BW) voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht op het loon 

waarop hij aanspraak zou hebben indien hij drie uur arbeid zou hebben verricht. 

 

Als hoofdregel in het arbeidsrecht geldt, dat de werkgever geen loon hoeft te betalen als de 

werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die voor risico van de 

werknemer komt. In alle andere gevallen is de werkgever in beginsel wel gehouden het loon te 

betalen. De werkgever kan dit risico op loondoorbetaling in de individuele arbeidsovereenkomst 

uitsluiten voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. Van deze periode van zes 

maanden kan echter bij cao momenteel (onbeperkt) ten nadele van de werknemer van de 

loondoorbetalingsplicht worden afgeweken. In de wet kan de periode alleen  bij cao worden 

verlengd als de werkzaamheden  bij  bepaalde  functies incidenteel van aard zijn en geen vaste 

omvang kennen.  
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Let op : de WWZ kent geen verbod op nuluren contracten 

Aanvankelijk communiceerde het kabinet bij  het regeerakkoord dat er een verbod op 

nulurencontracten in de zorg moest komen. Hierdoor is verwarring ontstaan of nulurencontracten 

wel of niet nog mogen. Er is sprake van een beperking van het loonuitsluitingsbeding maar dit is wat anders 

dan een verbod op nul urencontracten. 

Het volledig verbieden van nul-urencontracten is ook niet wat de regering beoogt met de nieuwe wet. In het 

Sociaal Akkoord (dat aan de WWZ ten grondslag ligt) worden CAO-partijen opgeroepen “het gebruik van nul-

urencontracten te beperken tot uitzonderlijke situaties en concrete afspraken daarover te maken”. 

 

Op basis van de huidige wet (artikel 7:628 lid 5 BW) kan de werkgever in de arbeidsovereenkomst een 

zogenoemd loonuitsluitingsbeding opnemen. Als in een oproepcontract/nul-urencontract een 

loonuitsluitingsbeding staat, heeft de oproepkracht geen aanspraak op doorbetaling van loon als hij niet wordt 

opgeroepen of wanneer hij wel is opgeroepen, maar het werk er bijvoorbeeld toch niet blijkt te zijn. Een 

loonuitsluitingsbeding kan in beginsel voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst worden 

overeengekomen. Op grond van de huidige wet (artikel 7:628 lid 7 BW) kan de periode van zes maanden bij 

CAO onbeperkt worden verlengd. 

 

Met de Wet werk en zekerheid kan dit vanaf 2015 niet meer onbeperkt worden verlengd. Een verlenging van de 

periode van zes maanden bij CAO kan uitsluitend nog voor specifiek in de CAO genoemde functies mits “de aan 

die functies verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben”. 

 

Verder kan met een ministeriële regeling een absoluut verbod gelden op het gebruik van het 

loonuitsluitingsbeding voor bepaalde bedrijfstakken of -onderdelen. Dit verzoek is wel voor de zorg gedaan dus 

is dat inderdaad niet meer mogelijk. Dit heeft geen grote consequenties, want in de  

meeste zorg-CAO’s wordt nu ook al geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de loonuitsluitingsperiode te 

verlengen. Ook maken werkgevers in de zorg niet of nauwelijks gebruik van de mogelijkheid tot loonuitsluiting 

voor de eerste zes maanden.  

 

1.6 Wijziging loondoorbetalingsbeding ‘geen arbeid – geen loon’ 
 

De Wet werk en zekerheid beschrijft dat wanneer een werknemer niet kan werken, de werknemer 

toch recht heeft op loon tenzij het niet werken in redelijkheid voor zijn rekening hoort te komen. Van 

deze ‘nieuwe’ hoofdregel kan in de eerste zes maanden worden afgeweken en met cao afspraken 

kan deze periode nog worden verlengd wanneer de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en 

geen vast karakter hebben (*).  
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De Wet werk en zekerheid beschrijft dat het artikel 7:627 BW bekend als de bestaande hoofdregel 

‘geen arbeid, geen loon’ komt te vervallen en dat artikel 7:628 BW opnieuw geformuleerd gaat 

worden.  

 

In 7:628 BW worden de situaties beschreven dat een werknemer niet werkt, maar de werkgever toch 

het loon moet betalen omdat het niet werken in de risicosfeer van de werkgever ligt. De werkgever 

hoeft een werknemer echter geen loon te betalen indien het niet werken in de risicosfeer van de 

werknemer ligt. De overheid stelt een herformulering van artikel 7:628 voor. Echter de 

arbeidsrechtspecialisten geven nadrukkelijk aan dat deze maatregel een veel groter gevolg heeft dan 

vermoedelijk door de wetgever bedoeld is. Vooral bij oproepcontracten komt het gegeven van geen 

arbeid, geen loon voor. Door artikel 7:627 BW te laten vervallen en het artikel  7:628 BW te 

herformuleren, komt er veel onduidelijkheid en met name de bewijslijst dat het niet werken in de 

risicosfeer van de werknemer ligt, komt nu bij de werkgever te liggen. Een omkering van de 

bewijslast is het resultaat van deze wijziging, want eerder kon de werkgever zich vasthouden aan de 

hoofdregel van het arbeidsrecht – geen arbeid geen loon’. En wat te doen bij  het grote punt is wat te 

doen bij arbeidsconflicten? Arbeidsrecht advocaten noemen dat 10 jaar opgebouwde jurisprudentie 

waardeloos is geworden bij deze wettelijke verandering.  De vereniging van arbeidsrechtadvocaten 

heeft ook bepleit bij de Eerste Kamer om dwingend reparatiewetgeving af te dwingen om ervoor te 

zorgen dat de bewijslast niet eenzijdig bij de werkgevers komt te liggen. Dit is niet gelukt. 

 
(*) Voor de uitzend cao gelden bijzondere regels waarbij een afwijking op de nieuw gestelde hoofdregel (geen arbeid, wel 

loon) mogelijk is tot de eerste 78 gewerkte weken. Voor de uitzend cao zitten er geen voorwaarden aan de functie 

verbonden.  Ook de minister kan situaties aan gaan wijzen waarop de hoofdregel niet van toepassing is.  

 

1.7 Aanzegtermijn 
Om de werknemer tijdig duidelijkheid te bieden, regelt de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 

2015 dat bij afloop van tijdelijke contracten van zes maanden of langer er een wettelijke 

aanzegtermijn van één maand opgenomen moet worden. De werkgever dient de werknemer 

uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege, schriftelijk te 

informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. De aanzegtermijn geldt 

ook voor opvolgende contracten van zes maanden of langer. 

 

Een aanzegtermijn geldt niet in geval van een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding als 

bedoeld in artikel 7:691, lid 2, BW is opgenomen. In dat geval eindigt de uitzendovereenkomst 

immers als gevolg van het vervallen van een inleenopdracht . 

 

Bij niet naleving van de verplichting de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet 

voortzetten van de arbeidsovereenkomst is de werkgever aan de werknemer een vergoeding 

verschuldigd.   

 

1.8 Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst 
Bij een ontslag met wederzijds goedvinden dat wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst 

heeft de werknemer het recht op deze overeenkomst door middel van een schriftelijke melding aan 
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de werkgever binnen 14 dagen te ontbinden (oftewel herroepen). De werknemer hoeft daarbij geen 

reden op te geven. De werkgever moet deze termijn wel benoemen in de vaststellingsovereenkomst. 

Als de werknemer deze termijn niet benoemd, dan geldt een termijn van drie weken waarbinnen de 

werknemer de vaststellingsovereenkomst mag herroepen. Voor deze bedenktijdregeling geldt geen 

overgangsrecht. 

 

1.9  Verplichting om scholing te faciliteren 
 

Bij de Tweede Kamer behandeling is een voorstel geaccepteerd om een nieuw artikel op te nemen bij 

artikel 7:611a BW (goed werkgeverschap) waarbij werkgevers verplicht worden om scholing te 

faciliteren indien de werknemer dit nodig heeft voor de uitvoering van zijn functie of voor het 

voorzetten van de arbeidsovereenkomst. Deze scholingsverplichting geldt op het moment dat de 

functie komt te vervallen of op het moment dat de werknemer zijn functie niet meer kan vervullen. 

Dit laatste enkel voor zover dit redelijkerwijs kan worden verlangd.  

 

  

1.10  Geen arbeidsverledeneis in de Ziektewet 

 

Bij de Eerste Kamer behandeling (2 oktober 2012) van de Wet BeZaVa (Beperking ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid vangnetters) is reeds aangegeven dat het op dat moment nog te vormen 

nieuwe kabinet Rutte 2  een andere oplossing moest zien te vinden voor de arbeidsverledeneis in de 

Ziektewet. Het kon niet zo zijn dat iemand na 3 maanden loongerelateerde Ziektewet uitkering al 

terug zou kunnen vallen op de ZW vervolguitkering. Ook dit is in het sociaal akkoord van voorjaar 

2013 opnieuw door kabinet en sociale partners bevestigd dat deze afspraak niet door zou gaan. De 

formalisering van deze afspraken in de wet is geregeld met de Wet werk en zekerheid.  
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2. Wijziging van het ontslagrecht 
 

De ontslagreden wordt leidend voor de ontslagroute. Ontslag om bedrijfseconomische redenen 

en ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid lopen via het UWV. Ontslag om ‘in de persoon 

gelegen redenen’ loopt via de kantonrechter. Als algemene regel blijft gelden dat er een 

‘redelijke grond’ voor het ontslag moet zijn. Het ontslag wordt dus niet soepeler, maar wel voor 

werkgevers goedkoper door lagere ontslagvergoedingen. Er komt een transitievergoeding 

ongeacht ontslagroute via UWV of kantonrechter.  

 

 

Stelsel tot 1 juli 2015       Stelsel > 1 juli 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Preventieve toets 

De preventieve toetsing van ontslag blijft dus gehandhaafd. Ooit deed ex-minister Donner (in 2008) een 

voorstel dat werkgever zonder preventieve toets een einde kon maken aan de arbeidsovereenkomst met daarbij 

het betalen van een ontslagvergoeding. Hier is toen fel tegen geprotesteerd en leidde zowat tot de val van het 

kabinet Balkenende 3 want ook het eigen CDA was daarover verdeeld. De hervormingsplannen werden toen 

weer ingetrokken. 

 

Met de WWZ is er voor gekozen om de preventieve toets in tact te houden. Die toetsing zal worden 

uitgevoerd door UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de ontslaggrond. Ontslagen die verband 

houden met bedrijfseconomische omstandigheden of na langdurige arbeidsongeschiktheid zullen 

vooraf worden getoetst door UWV. Voorgenomen ontslagen vanwege vermeend disfunctioneren, 

verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, andere in de persoon van de werknemer 

gelegen redenen of vanwege een verstoorde arbeidsverhouding, zullen worden getoetst door de 

kantonrechter. Een werkgever kan dus bij eenzelfde ontslaggrond niet langer kiezen tussen UWV of 

de rechter, wat nu nog wel het geval is. 
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Met deze inrichting van de preventieve toets wordt aangesloten bij de huidige praktijk waarin 

ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of die verband houden met langdurige 

arbeidsongeschiktheid veelal worden gerealiseerd via UWV en de andere hiervoor genoemde 

ontslagen veelal via de kantonrechter. 

 

Bij een andere ontslaggrond dan bedrijfseconomische redenen of na langdurige 

arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te  

ontbinden. Het voordeel hiervan is dat de rechter bij zijn beoordeling tevens de vraag kan 

betrekken of de werkgever een billijke vergoeding verschuldigd is vanwege ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten van de werkgever, en zo ja, die direct toekennen. De werknemer hoeft 

hiervoor in dat geval dan niet apart naar de rechter.  

 

De preventieve toets geldt niet bij ontslag: 

- bij faillissement (door de curator) ; 

- bij een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen die ten aanzien van de werkgever is 

getroffen; 

- tijdens de proeftijd; 

- wegens een dringende reden (ontslag op staande voet).  

  

Hiervoor geldt nu het toestemmingsvereiste van UWV ook niet. Voor werknemers die de AOW-

gerechtigde (of hogere of lagere pensioengerechtigde) leeftijd hebben bereikt, geldt dat de 

arbeidsovereenkomst op of na het bereiken van die leeftijd, zonder preventieve toets, op die 

grond kan worden opgezegd, tenzij schriftelijk (individueel of collectief) anders is 

overeengekomen. Wel dient de arbeidsovereenkomst dan al voor het bereiken van de AOW- of 

pensioenleeftijd te zijn aangegaan. Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan na de hiervoor 

genoemde leeftijd gelden de normale regels voor ontslag, dus ook de preventieve toets door UWV 

of de kantonrechter. 

 

Aanpassing Ragetlieregeling voor AOW-gerechtigden 

De Wet werk en zekerheid regelt een aanpassing van de zogenaamde ragetliebepaling voor de 

AOW-gerechtigden. De ragetliebepaling regelt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

niet mag worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Momenteel is daar de 

AOW gerechtigde leeftijd een uitzondering op omdat de ragetliebepaling niet van toepassing is 

voor de AOW-gerechtigde. Nieuw wordt echter dat wanneer de arbeidsovereenkomst van 

rechtswege eindigt door het behalen van de AOW gerechtigde leeftijd de werkgever wel verder 

mag gaan met bepaalde tijd overeenkomsten, maar deze bepaalde tijd overeenkomsten kunnen 

niet meer van rechtswege eindigen. Om deze overeenkomst te laten eindigen moet de werkgever 

toestemming van het UWV verkrijgen of ontbinding door de kantonrechter. Overigens is er andere 

wetgeving in de maak die werkgevers niet meer verplicht om de AOW-gerechtigde nog 104 weken 

het loon bij ziekte door te betalen (maar bijv. slechts 13 weken loondoorbetalingsplicht). Dus we 

moeten het totaal van de maatregelen in samenhang gaan zien.  
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2.2 UWV en de procedure bij de rechter 

Over de inrichting van de procedure bij UWV en de hierbij te hanteren termijnen zullen bij 

ministeriële regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) regels worden 

gesteld. Uitgangspunt hierbij zal zijn - zoals in het sociaal akkoord is afgesproken - dat 

ontslagaanvragen in principe binnen een termijn van vier weken worden afgehandeld, uiteraard 

voor zover de zorgvuldigheid hieraan niet in de weg staat. 

 

Bij een voorgenomen ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zal de procedure eveneens 

naar verwachting vier tot vijf weken in beslag nemen als op basis van de ontslagaanvraag en de 

schriftelijke reactie van de werknemer (binnen veertien dagen), duidelijk is hoe de zaken ervoor 

staan. Naar verwachting bedraagt dit 60% van de aanvragen. Zo nodig zal door UWV het oordeel van 

een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige worden gevraagd.  

 

2.3 Transitievergoeding bij ontslag 
Bij het eindigen of niet voortzetten na een einde van rechtswege van een arbeidsovereenkomst is 

de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee 

jaar heeft bestaan.  

 

De vergoeding is over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst gelijk aan een zesde van het 

maandsalaris voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (dus 

een derde van het maandsalaris per dienstjaar). Over elke daaropvolgende periode  van zes 

maanden is de vergoeding gelijk aan een kwart van het maandsalaris (dus een half maandsalaris per 

dienstjaar na het tiende dienstjaar).  

 

Onder maandsalaris wordt –naar analogie van de huidige kantonrechtersformule - verstaan het 

bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste overeengekomen looncomponenten, zoals 

vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste 

ploegentoeslag. Behoudens zeer uitzonderlijke gevallen zullen het werkgeversaandeel 

pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de 

zorgverzekeringspremie en incidentele en niet overeengekomen looncomponenten hiervan geen 

onderdeel uitmaken. Bij algemene maatregel van bestuur zal worden verduidelijkt wanneer dat wel 

het geval kan zijn.  

 

De transitievergoeding wordt gemaximeerd op een bedrag van € 75.000, of op een bedrag gelijk 

aan ten hoogste het jaarsalaris van de werknemer als dat hoger is dan € 75.000. Er is geen recht 

op een transitievergoeding bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds 

goedvinden. 

 

De transitievergoeding is in beginsel altijd verschuldigd. Dat is echter niet het geval als het ontslag 

het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Hieronder valt 

bijvoorbeeld de situatie waarin de werknemer controlevoorschriften bij ziekte herhaaldelijk, ook na 

toepassing van loonopschorting, niet naleeft en hiervoor geen gegronde reden bestaat.  
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Oudere werknemers 

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn, geldt vanwege hun vooralsnog slechtere 

arbeidsmarktpositie tot 1 januari 2020 een hogere berekeningsmaatstaf over de jaren dat zij na 

hun vijftigste bij een werkgever in dienst zijn, onder voorwaarde dat zij ten minste 10 jaar in dienst 

zijn geweest bij die werkgever. Deze berekeningsmaatstaf bedraagt een maandsalaris per 

dienstjaar.  Voor kleine werkgevers (met 25 werknemers of minder) geldt deze hogere 

berekeningsmaatstaf niet.  

 

Tijdelijke werknemers 

Het recht op de wettelijke transitievergoeding geldt niet alleen voor werknemers met een contract 

voor onbepaalde tijd, maar ook voor werknemers met een tijdelijk contract dat op initiatief van de 

werkgever niet wordt verlengd. Het maakt dus in beginsel geen verschil of een arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Wel geldt in beide gevallen dat de 

arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar moet hebben geduurd.  

Voor het bepalen van de duur van de arbeidsrelatie worden elkaar opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten met tussenpozen van niet meer dan zes maanden bij dezelfde werkgever  

samengeteld.  

 

Geen transitievergoeding bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd of AOW leeftijd 

De werkgever mag op grond van artikel 7:669 lid 3 BW de arbeidsovereenkomst opzeggen bij het 

bereiken van de AOW-leeftijd door de werknemer of bij het bereiken van de pensioenleeftijd, als 

die afwijkt van de AOW-leeftijd. 

 

Op grond van artikel 7:673 lid 7 is de werkgever dan geen transitievergoeding verschuldigd. De 

pensioengerechtigde krijgt dus niets bij einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege.  De 

gedachte is dat de pensioengerechtigde zijn AOW en/of zijn pensioenuitkering ontvangen en 

voorziet daarmee dan ook in zijn levensonderhoud. Deze groep doet ook geen beroep meer op 

een WW-uitkering en valt daarom ook niet buiten het sociale stelsel.  

 

De vraag die momenteel niet duidelijk uit de wet blijkt is of de pensioengerechtigde, die een 

nieuwe baan aanvaardt bij een andere werkgever en daar meer dan 24 maanden blijft werken 

weer wél in aanmerking komt voor de transitievergoeding. Als dat zo is, dan gaan werkgevers ze 

wellicht niet langer dan 24 maanden in dienst houden.  

 

2.4 Redelijke grond voor ontslag 
 

Als algemene regel geldt dat ontslag geoorloofd is als daar een redelijke grond voor is. Dat kan 

bijvoorbeeld zijn: 

 

Bedrijfseconomische redenen 

Denk aan slechte financiële situatie, werkvermindering, organisatorische veranderingen, 

technologische veranderingen, beëindiging van bedrijfsactiviteiten. De werkgever moet zich 

hierover verantwoorden bij UWV.  
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Langdurige arbeidsongeschiktheid 

Langdurige ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer in staat is de bedongen 

arbeid te verrichten, kunnen een redelijke grond voor ontslag zijn. Voorwaarden: 

- De periode waarin het opzegverbod bij ziekte geldt, is verstreken.  

- Het  is  aannemelijk dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden of de bedongen arbeid  in 

aangepaste vorm zal kunnen worden verricht.  

- Herplaatsing in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing, behoort 

binnen een redelijke termijn niet tot de mogelijkheden.   

 

Regelmatig niet kunnen verrichten van bedongen arbeid 

Het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken 

van de werknemer (zonder dat er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid) kan een redelijke 

grond voor ontslag zijn, namelijk als dat voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen heeft. Dit 

moet dan niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor de 

arbeidsomstandigheden van de werknemer. Ook hier geldt dat de rechter zal beoordelen of: 

- aannemelijk is dat binnen 26 weken geen aanmerkelijke verbetering van de situatie  zal 

optreden of binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden 

verricht;  

- herplaatsing in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing, binnen 

een redelijke termijn niet tot de mogelijkheden behoort. 

 

Verstoorde arbeidsverhouding 

Een redelijke grond voor ontslag kan ook zijn een verstoorde arbeidsverhouding die zodanig is dat het 

in stand laten van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kan worden 

gevergd. Ook hier geldt dat een werkgever aannemelijk moet maken dat er geen mogelijkheden zijn 

tot herplaatsing in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing.  

 

2.5  Bepalen ontslagkeuze bij bedrijfseconomisch ontslag 
 

Afspiegelingsbeginsel 

Op grond van de regels van het huidige Ontslagbesluit geldt in geval van bedrijfseconomisch ontslag 

dat bij het gedeeltelijk vervallen van uitwisselbare functies de ontslagkeuze wordt bepaald aan de 

hand van het afspiegelingsbeginsel. Dat wil zeggen: de werknemers werkzaam op die uitwisselbare 

functies worden ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën en zij komen vervolgens naar de verhouding 

tussen die categorieën voor ontslag in aanmerking. Daarbij geldt dat de laatst binnengekomen 

werknemer binnen een leeftijdscategorie als eerste wordt ontslagen. 

 

Dat beginsel wordt ook als uitgangspunt genomen in dit voorstel tot wijziging van het ontslagrecht. 

Het voorkomt willekeur en heeft als voordeel dat de werkgever niet specifiek hoeft te motiveren 

waarom hij een bepaalde werknemer ontslaat en anderen niet. 
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De werkgever krijgt de mogelijkheid om onder voorwaarden tot ten hoogste 10% van de 

werknemers die op grond van de afspiegeling voor ontslag in aanmerking zouden komen, van 

afspiegeling af te wijken. Deze voorwaarden worden neergelegd in een ministeriële regeling. Deze 

afwijking van 10% van het afspiegelingsbeginsel geldt niet voor de leeftijdscategorieën 15-25 en 55 

jaar en ouder. In deze categorieën werknemers zullen niet meer ontslagen mogen vallen dan bij 

volledige toepassing van de afspiegeling het geval zou zijn geweest.  

 

Voorzien wordt in de mogelijkheid om bij cao af te wijken van het afspiegelingsbeginsel, zodat 

maatwerk kan worden geleverd daar waar dat door cao-partijen nodig wordt gevonden.  

 

Uitzondering voor arbeidsgehandicapten en payroll 

Voor twee categorieën van werknemers zullen aparte regels worden opgesteld: 

1. Arbeidsgehandicapte werknemers. Zij kunnen op verzoek van de werkgever geheel of 

gedeeltelijk buiten de toepassing van het afspiegelingsbeginsel worden gelaten als toepassing 

daarvan ertoe leidt dat een werkgever niet meer aan de afspraken kan voldoen om een 

bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. 

2. Werknemers die via een payrollbedrijf werkzaam zijn bij een werkgever, zodanig dat hun 

bescherming tegen ontslag niet afwijkt van die van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn 

bij diezelfde werkgever. 

 

2.6 Wederindiensttredingsvoorwaarde  
 

Indien de arbeidsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische redenen is gewijzigd en het UWV 

toestemming heeft verleend voor ontslag en bij deze werkgever ontstaat binnen 26 weken een 

nieuwe vacature voor dezelfde werkzaamheden, dan geldt voor de werkgever de verplichting om de 

ontslagen werknemer voor deze werkzaamheden weer aan te nemen. Dit is al geregeld in de 

beleidsregels van het UWV. Het is mogelijk dat er een nadere ministeriele regeling komt om nadere 

voorwaarden te stellen aan deze weder indienstneming.  Inclusief een uitleg van het 

werkgeversbegrip.   

 

Nb. Voor de uitzendwerkgever liggen deze bepalingen anders. Ze moeten de kandidaat wel 

voordragen bij een andere opdrachtgever maar een uitzendwerkgever heeft geen beslissende 

bevoegdheid of de opdrachtgever de uitzendwerknemer ook in wil lenen.  

 

2.7 Hoger beroep en cassatie 
 
De WWZ wordt wel een paradijs genoemd voor ontslagrecht advocaten. Want nieuw is de 

mogelijkheid dat zowel werkgevers als werknemers in alle gevallen na de uitspraak van de 

kantonrechter in hoger beroep of cassatie kunnen gaan.  

Een werknemer die het niet eens is met een uitspraak van het UWV kan ook eerst naar de 

kantonrechter gaan en als hij dan geen gelijk krijgt, kan hij alsnog in hoger beroep of cassatie gaan.  

In cassatie gaan betekent dat de hoogste rechter in Nederland (de Hoge Raad) controleert of de 

rechters de wet juist hebben toegepast. 
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Tegen de uitspraak van een rechter (ontbinding) of na de toets van het ontslag door het UWV is 

hoger beroep en cassatie mogelijk. Een eventueel hoger beroep heeft echter geen schorsende 

werking. Anders gezegd gedurende het hoger beroep blijft de uitspraak in eerste aanleg overeind.  

 

De uitspraak van de kantonrechter moet dus in eerste aanleg altijd worden uitgevoerd. Dit betekent 

dat in het geval en een toegewezen verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst de 

arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk beëindigd wordt. Omgekeerd geldt ook dat bij een 

afgewezen verzoek tot ontbinding de werknemer gewoon in dienst blijft. Dit is van toepassing tot het 

moment dat in hoger beroep en cassatie er een ander oordeel komt, dan moet met terugwerkende 

kracht alles weer worden teruggedraaid.  
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3. Wijziging van de Werkloosheidswet  
 

In het kort:  

- Maximale duur 24 maanden 

- Opbouw uitkeringsduur vertraagd 

- Inkomensverrekening vanaf eerste werkloosheidsdag 

- Passende arbeid aangescherpt 

- Via cao aanvulling van maximaal 14 maanden mogelijk 

 

3.1   Beperking maximale publieke WW-duur 
De maximale duur van de WW-uitkering bedraagt nu 38 maanden. Met deze wetwordt  de WW 

beperkt tot maximaal 24 maanden. Sociale partners kunnen (zoals nu overigens ook het geval is) via 

cao-afspraken de verantwoordelijkheid nemen voor privaat gefinancierde aanvullingen op de WW, 

waardoor de opbouw en duur gelijk kunnen blijven aan de huidige situatie. Het is de vraag of dit ook 

gaat gebeuren. De vakbonden gaan daar uiteraard op inzetten.  

 

3.2 Arbeidsverleden 
De maximale duur van het recht op een WW-uitkering wordt bepaald door het opgebouwde 

arbeidsverleden. Nu leidt elk jaar arbeidsverleden tot verlenging van de WW-duur met één maand. 

Dit wordt met de wet aangepast. Gedurende de eerste tien jaar blijft de huidige opbouw van de 

uitkering gehandhaafd, namelijk één maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden. Voor de jaren 

daarna geldt dat elk jaar arbeidsverleden leidt tot een langere WW-duur van een halve maand. Het 

arbeidsverleden dat werknemers hebben opgebouwd vóór 2016 wordt gerespecteerd. Indien dit 

arbeidsverleden op 1 januari 2016 meer dan 24 jaar bedraagt, is overigens wel sprake van een 

geleidelijke afbouw van de WW-duur tot het nieuwe maximum van 24 maanden. 

 

Berekening WW-uitkeringsduur 

De WW-uitkeringsduur is afhankelijk van het opgebouwde arbeidsverleden. Het arbeidsverleden 

wordt berekend door het samentellen van het fictieve en het feitelijke arbeidsverleden; 

- Het fictieve arbeidsverleden is het aantal kalenderjaren vanaf (en met inbegrip) van het 

kalenderjaar waarin de werknemer 18 jaar werd tot 1998.  

- Het feitelijk arbeidsverleden omvat maximaal het aantal jaren vanaf 1998 tot het jaar 

waarin de werknemer werkloos is geworden. Een kalenderjaar telt mee als de werknemer 

in dat jaar in voldoende mate als werknemer in dienstbetrekking heeft gewerkt. Voor de 

jaren 1998 tot en met 2012 telt een kalenderjaar mee als de werknemer over ten minste 52 

dagen loon heeft ontvangen. Vanaf 2013 geldt de eis dat de werknemer over ten minste 

208 uren per kalenderjaar loon moet hebben ontvangen. 

 

Onderstaand een aantal voorbeelden  van de berekening van het arbeidsverleden en de 

bijbehorende uitkeringsduur.  
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Voorbeeld 1 

Een werknemer geboren in 1980 wordt werkloos in 2018. Hij heeft vanaf 1 januari 1998 voor 40 

uur per week in loondienst gewerkt. Zijn WW-uitkeringsduur wordt als volgt berekend: 

Feitelijk arbeidsverleden van 1998 tot 2016:                                 18 jaar  

Feitelijk arbeidsverleden van 2016 tot 2018:                                  2 jaar  

Totaal arbeidsverleden:                                                                  20 jaar 

Duur WW-uitkering:        19 maanden 

 

Deze werknemer heeft een arbeidsverleden van 20 jaar. Het arbeidsverleden dat is opgebouwd voor 

2016 telt mee voor 18 maanden. Het opgebouwde arbeidsverleden voor 2016 wordt immers 

gerespecteerd. Het arbeidsverleden dat is opgebouwd over de jaren 2016 tot 2018 leidt voor elk 

jaar tot een halve maand verlenging van de uitkering (2 x ½ maand). De maximale WW-duur voor 

deze werknemer komt daarmee uit op 19 maanden. 

 

Voorbeeld 2 

Een werknemer geboren in 1986 wordt werkloos in 2020. Hij heeft vanaf 1 januari 2008 voor 40 

uur per week in loondienst gewerkt. Zijn WW-uitkeringsduur wordt als volgt berekend: 

 

Feitelijk arbeidsverleden van 2008 tot 2016:                  8 jaar 

Feitelijk arbeidsverleden van 2016 tot 2020:                  4 jaar  

Totaal arbeidsverleden:                                                    12 jaar 

Duur WW-uitkering:                                                     11 maanden 

 

Deze werknemer heeft een arbeidsverleden van 12 jaar. Het arbeidsverleden dat is opgebouwd voor 

2016 telt mee voor 8 maanden. Het opgebouwde arbeidsverleden voor 2016 wordt immers 

gerespecteerd. Omdat gedurende de eerste tien jaar de opbouw van de WW-uitkering één maand 

per jaar arbeidsverleden bedraagt, leidt het arbeidsverleden over de jaren 2016 en 2017 ook nog tot 

één maand WW-uitkering per jaar (= 2 maanden WW-uitkering). Het arbeidsverleden dat is 

opgebouwd over de jaren 2018 tot 2020, leidt voor elk jaar tot een halve maand verlenging van de 

uitkering (2 x ½ maand). De totale WW-duur voor deze werknemer komt daarmee uit op 11 

maanden. 

 

3.3 Passende arbeid en inkomensverrekening 
 

Aan het recht op een WW-uitkering zijn verschillende verplichtingen verbonden. Een van deze 

verplichtingen betreft de verplichting om in voldoende mate te trachten passende arbeid te 

verkrijgen. Wat als passend moet worden aangemerkt is opgenomen in de Richtlijn passende arbeid. 

Uitgangspunt van deze richtlijn is dat naarmate iemand langer werkloos is, verwacht mag worden dat 

hij zich ruimer opstelt en zoekt naar arbeid op een lager niveau dan waarvoor hij zich door opleiding 

en/of werkervaring heeft gekwalificeerd. 

 

In de huidige situatie mag een WW-gerechtigde zich in de eerste zes maanden van werkloosheid  
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richten op arbeid op hetzelfde niveau als de arbeid waaruit hij werkloos is geworden. Na zes 

maanden wordt ook arbeid waarvoor een lager opleidingsniveau is vereist als passend aangemerkt 

en na één jaar is alle arbeid passend. In de wet is al na zes maanden alle arbeid passend.  Deze 

aanscherping geldt ook voor het begrip passende arbeid in de ZW.  Om ervoor te zorgen dat een 

werknemer zich niet financieel hoeft te benadelen bij het accepteren van werk tegen een lager loon 

wordt tegelijkertijd inkomensverrekening ingevoerd in de WW. 

 

Inkomensverrekening in de WW 

De WW kent nu de hoofdregel dat wanneer een WW-gerechtigde (deels) gaat werken, het aantal 

uren dat hij werkt in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. Dit volgt uit de systematiek van 

urenverrekening die nu geldt in de WW. Recht op een uitkering blijft bestaan voor die uren dat men 

nog werkloos is. Deze systematiek van urenverrekening leidt tot een lager totaal inkomen in de 

situatie dat een werknemer het werk hervat tegen een loon dat lager is dan de hoogte van de 

uitkering. Om een dergelijk financieel nadeel tegen te gaan en werkhervatting tegen een lager loon 

niet te ontmoedigen, wordt met deze wetde systematiek van urenverrekening vervangen door een 

systematiek van inkomensverrekening. Bij inkomensverrekening wordt een deel van de (extra) 

inkomsten in mindering gebracht op de uitkering, het andere deel wordt niet in mindering gebracht. 

Hierdoor wordt bereikt dat werkhervatting vanuit de WW altijd lonend is. 

 

Om ook gedurende de eerste zes maanden van werkloosheid werkhervatting tegen een lager loon 

(dan het loon uit de oude dienstbetrekking) te stimuleren, wordt de inkomensverrekening al vanaf 

de eerste werkloosheidsdag toegepast.  

 

De voorgestelde wijze van inkomensverrekening in de WW sluit verder zoveel mogelijk aan op de 

bestaande WW-systematiek. Dat betekent onder meer dat voor het ontstaan van werkloosheid 

sprake dient te zijn van een relevant arbeidsurenverlies, zoals ook nu het geval is. Ook de bepaling 

van de eerste werkloosheidsdag blijft ongewijzigd. 

 

Net als bij de inkomensverrekening die nu al in de WW wordt toegepast voor langdurig werklozen 

zal (de eerste twee maanden 75% van het inkomen en vervolgens) 70% van het inkomen met de 

WW-uitkering worden verrekend. Inkomensverrekening wordt niet langer per kalenderweek, maar 

per kalendermaand toegepast. Dit sluit ook beter aan bij de gebruikelijke betaalfrequentie van het 

loon door werkgevers. 

 

Het recht op WW-uitkering eindigt als een WW-gerechtigde geen relevant loonverlies meer heeft. 

Dat wordt als volgt vormgegeven: wanneer het inkomen van de WW-gerechtigde in een 

kalendermaand meer bedraagt dan 87,5% van het maandloon, dan eindigt het recht op WW-

uitkering op de eerste dag van de desbetreffende kalendermaand. Het genoemde percentage komt 

overeen met de bestaande grens van arbeidsurenverlies van 5 uur bij een 40-urige werkweek. 

Wanneer geen sprake meer is van arbeidsurenverlies doordat iemand voor de volledige 

urenomvang ander werk heeft geaccepteerd, maar nog wel sprake is van een relevant loonverlies, 

blijft recht op een WW-uitkering bestaan. 
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Het is mogelijk dat – net zoals nu het geval is – meerdere WW-rechten naast elkaar bestaan. Een 

tweede WW-recht wordt dan op soortgelijke wijze vastgesteld conform de nieuwe systematiek met 

een eigen maximumduur en hoogte. In het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten 

(Aib) wordt geregeld hoe dient te worden omgegaan met de samenloop van uitkeringen en 

eventuele inkomsten. 

 

Hierna wordt het effect van inkomensverrekening en urenverrekening beschreven voor een drietal 

voorbeelden; 

1) de WW-gerechtigde hervat het werk voor eenzelfde loon als voorheen; 

2) de WW-gerechtigde hervat het werk voor een lager loon dan voorheen; 

3) de WW-gerechtigde hervat het werk voor een hoger loon dan voorheen 

 

Verwacht mag worden dat in de praktijk de eerste twee voorbeelden het meest zullen voorkomen. 

Vergelijking van urenverrekening versus inkomensverrekening in voorbeeld 2 laat zien dat 

inkomensverrekening altijd lonend is ten opzichte van de uitkeringshoogte. Bij urenverrekening is 

dit (in voorbeeld 2) niet het geval. 

 

Effecten van inkomensverrekening in de WW 

Werknemer is werkloos geworden vanuit een 40-urig dienstverband waarin hij € 750,00 per week 

verdiende. Bij volledige werkloosheid bedraagt de WW-uitkering (na 2 maanden) 70% x € 750,00 

= € 525,00 per week. Het totale inkomen bedraagt eveneens € 525,00 per week. 

 

Voorbeeld 1. 

Betrokkene gaat 30 uur per week werken tegen een loon van € 562,50 per week (salarisniveau is 

daarmee gelijk aan het voor hem geldende dagloon). De hoogte van de WW- uitkering wordt als 

volgt berekend: 

 

Urenverrekening: 

 WW-uitkering: 10/40 x 70% x € 750,00 = € 131,25 

 Loon: € 562,50 

 Totaal inkomen: € 693,75 

 

Inkomensverrekening: 

 WW-uitkering: 0,7 x ( € 750,00 - € 562,50) = € 131,25 

 Loon: € 562,50 

 Totaal inkomen: € 693,75 

 

Voorbeeld 2.  

Betrokkene gaat 30 uur per week werken tegen een loon van € 375,00 per week (salarisniveau is 

daarmee lager dan het voor hem geldende dagloon). De hoogte van de WW- uitkering wordt als 

volgt berekend: 
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Urenverrekening: 

 WW-uitkering: 10/40 x 70% x € 750,00 = € 131,25 

 Loon: € 375,00 

 Totaal inkomen: € 506,25 (dit is minder dan het totale inkomen bij volledige 

werkloosheid) 

 

Inkomensverrekening: 

 WW-uitkering: 0,7 x (€ 750,00 - € 375,00) = € 262,50 

 Loon: € 375,00 

 Totaal inkomen: € 637,50 

 

Voorbeeld 3.   

Betrokkene gaat 30 uur per week werken tegen een loon van € 650,00 per week (salarisniveau is 

daarmee hoger dan het voor hem geldende dagloon). De hoogte van de WW- uitkering wordt als volgt 

berekend: 

 

Urenverrekening: 

 WW-uitkering: 10/40 x 70% x € 750,00 = € 131,25 

 Loon: € 650,00 

 Totaal inkomen: € 781,25 (dit is meer dan betrokkene met werken oorspronkelijk 

heeft verdiend) 

 

Inkomensverrekening: 

 WW-uitkering: 0,7 x (€ 750,00 - € 650,00) = € 70,00 

 Loon: € 650,00 

 Totaal inkomen: € 720,00 

 

3.4  Doorwerking ZW en WGA 

 

Onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) hadden gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten aanspraak op een gedeeltelijke WAO-uitkering en een gedeeltelijke WW-

uitkering. In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) is dit samengevoegd, met 

als gevolg een belangrijke vereenvoudiging van het stelsel. Bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid 

hoeven uitkeringsgerechtigden niet meer beroep te doen op zowel een gedeeltelijke WAO-uitkering 

als een gedeeltelijke WW-uitkering, maar wordt het inkomensverlies voor zowel het 

arbeidsongeschiktheidsdeel als het werkloosheidsdeel gecompenseerd vanuit de Wet WIA.  

 

Vanwege deze samenvoeging kent de eerste fase van de WGA (de loongerelateerde WGA-uitkering) 

een systematiek (hoogte, duur, arbeidsverleden) die gelijk is aan de WW. In het Regeerakkoord is in 

lijn hiermee opgenomen dat de WW-maatregelen doorwerken in de WGA. Deze doorwerking heeft 

betrekking op de duurverkorting en de tragere opbouw van uitkeringsrecht. De aanscherping van  
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het begrip passende arbeid werkt, zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven, door naar de ZW. 

 

3.5  Verlenging toegang IOW en geleidelijke afbouw IOAW 
 

Met de wet komt de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers (IOAW) op termijn te vervallen voor werknemers die geboren zijn in of na 

1965. Tegelijkertijd blijft de IOW gehandhaafd tot 2020 omdat een goede uitkeringsregeling van 

belang is voor ouderen (60+) die lastiger aan het werk kunnen komen. In 2020 volgt een evaluatie 

van de IOW. 

 

De IOW is op 1 december 2009 in werking getreden. Aanleiding vormde de wijziging van de WW in 

2006 waarbij de duur van de WW-uitkering werd verkort van maximaal 5 jaar naar maximaal 38 

maanden. WW-gerechtigden waren hierdoor sneller aangewezen op een bijstandsuitkering of een 

uitkering op grond van de IOAW. Bij de evaluatie van de IOW in 2011 is gebleken dat de trend van 

stijgende arbeidsparticipatie van ouderen doorzet, maar dat het lastig bleef voor ouderen die  

 

eenmaal werkloos waren geworden, om weer aan het werk te komen. Hoewel de focus verlegd 

wordt van bescherming naar activering en ondersteuning bij het vinden van nieuw werk, waarbij 

ook de sociale partners hun rol pakken, is volgens de regering nog steeds aandacht nodig voor de 

inkomensondersteuning voor oudere werknemers. De regering acht het wenselijk rekening te 

houden met de positie van de huidige generatie oudere werknemers. Daarom wordt in deze 

wetvoorgesteld om de IOW tijdelijk te verlengen tot 2020. Daarna volgt wederom een evaluatie. 

 

Geleidelijke afbouw IOAW 

Daarnaast stelt de regering voor om vanaf 1 januari 2015 de IOAW geleidelijk af te bouwen door 

enkel nog werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1965 aanspraak te geven op deze uitkering 

na het doorlopen van de WW-uitkering. Voor 60-plussers blijft de IOW-uitkering tot 2020 bestaan. 

Voor hen is de IOW gunstiger dan de IOAW. In de IOW is namelijk geen sprake van een 

partnerinkomens- en vermogenstoets. 

 

Aanpassing hoogte IOW-uitkering 

De IOW-uitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon (WML). Met deze wetwordt 

geregeld dat de hoogte van de IOW-uitkering wordt vastgesteld op een bruto bedrag dat 

overeenkomt met 70% van het netto WML. Hiermee wordt voorkomen dat alleenstaande IOW- 

gerechtigden een aanvraag moeten doen voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW) die 

hoogstens enkele euro’s per dag bedraagt. Hierdoor worden voor hen de administratieve lasten 

beperkt. Voorts draagt deze vormgeving bij aan vereenvoudiging van de uitvoering door UWV. 

 

3.6 Overgangsrecht 
 

WW-maatregelen 
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De WW-duur wordt met ingang van 2016 geleidelijk per kwartaal met 1 maand teruggebracht. Dat 

betekent dat de maximale WW-duur per kwartaal met een maand wordt verkort tot maximaal 24 

maanden. De afbouw verloopt via onderstaande tabel: 

 
Schema afbouw maximale duur WW 

Arbeidsverleden op 1 januari 2016 bepaalt in welke kolom iemand zit 

 
 

kwartaal 
 

38 
 

37 
 

36 
 

35 
 

34 
 

33 
 

32 
 

31 
 

30 
 

29 
 

28 
 

27 
 

26 
 

25 
 

24 

2016 1 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25  24   24 

 2 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25  24  24   24 

 3 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25  24  24  24   24 

 4 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25  24  24  24  24   24 

2017 1 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24  24  24  24  24   24 

 2 32 31 30 29 28 27 26 25  24  24  24  24  24  24   24 

 3 31 30 29 28 27 26 25  24   24  24  24  24  24  24   24 

 4 30 29 28 27 26 25  24   24   24  24  24  24  24  24   24 

2018 1 29 28 27 26 25  24   24   24   24  24  24  24  24  24   24 

 2 28 27 26 25  24   24   24   24   24  24  24  24  24  24   24 

 3 27 26 25  24   24   24   24   24   24  24  24  24  24  24   24 

 4 26 25  24   24   24   24   24   24   24  24  24  24  24  24   24 

2019 1 25  24   24   24   24   24   24   24   24  24  24  24  24  24   24 

 2 24  24   24   24   24   24   24   24   24  24  24  24  24  24   24 

 

Deze tabel is van toepassing op nieuwe uitkeringen die ontstaan zijn op of na 1 januari 2016. 

Mensen die vóór 1 januari 2016 de WW zijn ingestroomd worden niet geraakt door de afbouw 

zolang zij het werk niet hervatten. Na een werkhervatting van langer dan zes maanden ontstaat een 

nieuw recht. Dan wordt conform de vanaf 1 januari 2016 geldende WW-systematiek, met 

toepassing van bovenstaande tabel de maximale WW-duur bepaald. Er kan ook een nieuw recht 

ontstaan terwijl er niet voldaan wordt aan de jareneis (4 uit 5 jaar). In dat geval wordt de 

resterende duur van de WW op het moment dat het werk werd hervat wel doorgeschoven. 

 

Wanneer iemand na werkhervatting wederom werkloos wordt, maar niet voldoet aan de referte-eis 

(26 uit 36 weken) en dus geen nieuw recht ontstaat herleeft het oude recht. In deze gevallen wordt 

de tabel dus buiten beschouwing gelaten. 

 

Berekening WW-uitkeringsduur en geleidelijke afbouw 

Zoals hierboven beschreven wordt de huidige maximale uitkeringsduur van 38 maanden stapsgewijs 

afgebouwd naar 24 maanden. Uitgangspunt is dat voor nieuwe rechten die ontstaan op of na 1 

januari 2016 wordt beoordeeld welke uitkeringsduur zij zouden hebben gekregen op basis van de 

huidige wettelijke bepalingen. Indien de op deze wijze berekende uitkeringsduur langer is dan 24 

maanden, wordt per versterken kwartaal de duur met telkens één maand verkort tot maximaal 24 

maanden. 

 

Hieronder wordt een aantal voorbeelden geschetst van de berekening van het arbeidsverleden en 

de bijbehorende uitkeringsduur. 

 

 

Voorbeeld 1 (nieuw recht – toepassen geleidelijke afbouw) 

Een werknemer geboren in 1960 wordt werkloos op 1 januari 2017. Hij heeft vanaf 1 januari 1998 

voor 40 uur per week in loondienst gewerkt. Zijn WW-uitkeringsduur wordt als volgt berekend: 
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Fictief arbeidsverleden van 1978 tot 1998:         20 jaar  

Feitelijk arbeidsverleden van 1998 tot 2017:      19 jaar  

Totaal arbeidsverleden:                                           39 jaar 

Duur WW-uitkering o.b.v. nieuwe bepalingen:   24 maanden  

Duur WW-uitkering met geleidelijke afbouw:     33 maanden  

Toe te kennen WW-duur:                                        33 maanden 

 

Deze werknemer heeft een arbeidsverleden van 39 jaar. Zonder geleidelijke afbouw zou deze 

werknemer een WW-uitkering van 24 maanden krijgen. De geleidelijke afbouw wordt als volgt 

berekend. 

 

Op basis van de huidige wettelijke bepalingen zou deze werknemer op 1 januari 2016 een 

uitkeringsduur van 38 maanden hebben gekregen. Aangezien dit langer is dan 24 maanden, wordt 

de uitkeringsduur ingekort met één maand per verstreken kwartaal, inclusief het kwartaal waarin de 

eerste werkloosheidsdag is gelegen. De eerste werkloosheidsdag is 1 januari 2017 en ligt daarmee in 

het vijfde kwartaal. De WW-uitkeringsduur wordt met vijf maanden verkort en bedraagt33 

maanden. 

 

Voorbeeld 2 (nieuw recht op 1 mei 2019 – geen geleidelijke afbouw meer) 

Een werknemer geboren in 1960 wordt werkloos op 1 mei 2019. Zoals uit de tabel blijkt is in die 

situatie de geleidelijke afbouw niet langer van toepassing, aangezien in alle gevallen de maximale 

duur van de WW-uitkering al is afgebouwd tot 24 maanden. De duur van de WW-uitkering wordt 

daarom berekend conform de nieuwe wettelijke bepalingen en kent een maximale duur van 24 

maanden. 

 

Voorbeeld 3 (werkhervatting vanuit lopend recht – er ontstaat een nieuw recht) 

Een werknemer krijgt recht op een WW-uitkering voor de duur van 38 maanden met ingang van 1 

november 2015 (tot uiterlijk 1 januari 2019). Op 1 december 2015 hervat deze werknemer het werk 

waardoor het recht op WW wordt beëindigd. De resterende uitkeringsduur op 1 december 

2015 bedraagt nog 37 maanden.  

 

Met ingang van 1 juni 2016 wordt deze werknemer opnieuw werkloos. Hij heeft dan zes maanden 

gewerkt waardoor een nieuw recht op WW-uitkering is ontstaan. Voor de berekening van de WW-

duur van dit nieuwe WW-recht worden de reguliere regels toegepast. Zonder geleidelijke afbouw zou 

deze werknemer een WW-uitkering van 24 maanden krijgen. De geleidelijke afbouw wordt als volgt 

berekend. 

Op basis van de huidige wettelijke bepalingen zou deze werknemer op 1 januari 2016 een 

uitkeringsduur van 38 maanden hebben gekregen. Aangezien dit meer is dan 24 maanden, wordt de 

uitkeringsduur ingekort met 1 maand per verstreken kwartaal, inclusief het kwartaal waarin de  

 

eerste werkloosheidsdag is gelegen. De eerste werkloosheidsdag is 1 juni 2016 en ligt daarmee in 

het tweede kwartaal. De WW-uitkeringsduur wordt met twee maanden verminderd en bedraagt 36 

maanden (van 1 juni 2016 tot 1 juni 2019). 
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Voorbeeld 4 (herleving van oud recht) 

In geval een WW-uitkering herleeft, wordt geen nieuwe WW-duur berekend aangezien er geen 

nieuw recht op WW-uitkering is ontstaan. De reguliere bepalingen bij herleving van 

uitkeringsrechten worden in dit geval toegepast. Dit komt er op neer dat de maximale duur van het 

herleefde recht gelijk is aan de resterende uitkeringsduur toen het recht op uitkering eindigde. 

 

Een werknemer krijgt recht op een WW-uitkering voor de duur van 38 maanden met ingang van 1 

november 2015. Op 1 december 2015 hervat deze werknemer het werk waardoor het recht op WW 

wordt beëindigd. De resterende uitkeringsduur op 1 december 2015 bedraagt nog 37 maanden. 

Met ingang van 1 april 2016 wordt deze werknemer opnieuw werkloos. Hij heeft dan vier maanden 

gewerkt waardoor het oude WW-recht herleeft. De duur van het herleefde WW-recht bedraagt dan 

nog 37 maanden (van 1 april 2016 tot 1 mei 2019). 

 

Verder biedt de wet de mogelijkheid om in lagere regelgeving nadere regels te stellen over de 

omzetting van lopende uitkeringen van de oude uitkeringssystematiek naar de nieuwe 

uitkeringssystematiek. Van deze mogelijkheid zal gebruik worden gemaakt bij samenloop van een 

oud en een nieuw WW-recht. In die situatie wordt het oude WW-recht – met inachtneming van de 

geldende uitkeringsduur – omgezet naar de nieuwe inkomensverrekeningssystematiek. Dit wordt 

geregeld in een algemene maatregel van bestuur. Ook kent de wet een delegatiebepaling op basis 

waarvan - ook bij algemene maatregel van bestuur en met inachtneming van de geldende 

uitkeringsduur – zonder dat sprake is van samenloop van een oud en een nieuw WW-recht, 

lopende uitkeringen kunnen worden omgezet naar de nieuwe systematiek. Van deze laatste 

mogelijkheid kan eventueel op een later moment gebruik gemaakt worden, met het oog op de 

uitvoerbaarheid, wanneer nog slechts sprake is van een gering aantal lopende uitkeringen op basis 

van de systematiek van urenverrekening. 

 

Interessant is dat werknemers met de wijziging van de passende arbeid definitie ook verplicht zijn 

om lager betaalde arbeid aan te gaan nemen dan de hoogte van de WW-uitkering. De verdiende 

uitkering wordt dan verrekend met de WW. Werkgevers zullen naar verwachting dwingender de 

werknemers naar andere arbeid gaan begeleiden. De overheid wil de werkgevers ook meer financiële 

prikkels geven. De Wet werk en zekerheid behandelt niet de premiedifferentiatie in de WW. Al 

jarenlang (sinds 2007) zoekt de overheid naar prikkels om instroom in de WW te beperken. De 

overheid heeft een adviesaanvraag ingediend hierover bij de SER. De SER verwacht voor 1 december 

2014 met het advies te komen.  
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SER Adviesaanvraag 
 

Tot slot: de adviesaanvraag t.a.v. een verkenning bij de SER over een premiedifferentiatie in de WW 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt de SER advies over de nieuwe 

verdeling van de verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners op de arbeidsmarkt en 

over de financiering van de WW. De adviesaanvraag vloeit voort uit het sociaal akkoord dat op 11 

april 2013 is gesloten tussen het kabinet en sociale partners. 

Achtergrond  

 In het sociaal akkoord hebben overheid en sociale partners afspraken gemaakt over hervormingen, 

gericht op een evenwichtige, dynamische en activerende arbeidsmarkt. Een goed functionerende 

arbeidsmarkt en sociale zekerheid is in het belang van werkgevers, werknemers en de maatschappij 

als geheel. Het is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kabinet en sociale partners om 

hieraan te werken. Cruciaal daarbij is het vergroten van de (brede) inzetbaarheid van werknemers, 

zodat voorkomen wordt dat zij door gebrek aan vitaliteit en scholing geen kansen (meer) hebben of 

krijgen op de arbeidsmarkt, en daardoor een (langdurig) beroep moeten doen op een WW-uitkering. 

Door te investeren in inzetbaarheid – in gezondheid, scholing en mobiliteit – moet, naarmate de 

baanzekerheid afneemt, de werkzekerheid toenemen. Daarbij hoort ook een daarop toegesneden 

arbeidsmarktinfrastructuur die doelmatig en doeltreffend werkt voor werkenden en werkzoekenden, 

en voor zelfstandigen en werkgevers. Een weloverwogen verantwoordelijkheidsverdeling tussen 

overheid en sociale partners staat daarbij centraal.  

 

Vraagstelling  

De SER wordt gevraagd advies te geven over de verantwoordelijkheidsverdeling in de financiering 

van de WW. Meer concreet is de vraag op welke wijze een fifty-fifty-verdeling van een zuiver 

lastendekkende premie voor de publiek gefinancierde WW-periode (van 24 maanden), kan worden 

ingevoerd. Daarbij vraagt de minister te voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals budgettaire en 

lastenneutraliteit, en te voorkomen dat er negatieve gevolgen ontstaan voor de koopkracht en de 

concurrentiepositie van Nederland. Ook vraagt de minister de mogelijkheden van 

premiedifferentiatie in de WW in de advisering mee te nemen.  

Sociale partners hebben, zo stelt de minister, de mogelijkheid om het beroep op de WW te beperken 

door het versterken van werkzekerheid en het voorkomen van werkloosheid. Het kabinet vraagt de 

SER daarom ook advies over de verdere invulling van de in het sociaal akkoord geschetste visie op 

een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur, waarbij de nadruk komt te liggen op het 

voorkómen van werkloosheid en het beperken van de werkloosheidsduur. De minister vraagt daarbij 

– met het oog op een effectieve en doelmatige arbeidsmarktinfrastructuur – onder meer in te gaan 

op de wijze waarop de rollen, taken en verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers, het 

UWV, gemeenten en andere betrokken partijen zorgvuldig op elkaar afgestemd kunnen worden. 

Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor de samenhang tussen de fase van ontslagaanzegging (en 

de opzet van een structurele ‘van-werk-naar-werk’ aanpak) en activering in de publieke WW-fase en 
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de periode daarna. Het is van belang dat het geheel een eenvoudige en overzichtelijke keten vormt 

die bijdraagt aan werkzekerheid.  

Proces  

 De adviesvoorbereiding is gestart onder voorzitterschap van SER-voorzitter Wiebe Draijer. Na zijn 

vertrek is de voorzittershamer overgenomen door kroonlid Romke van der Veen. De SER heeft de 

minister op 20 juni een brief met een korte tussenrapportage gestuurd. Daarin is onder meer 

aangegeven dat de adviesvoorbereiding nog in volle gang is en dat de SER er naar streeft om het 

advies vóór 1 december 2014 vast te stellen. Uitzondering hierop is een separaat briefadvies over de 

calamiteitenregeling WW, dat de minister voor het einde van de zomer kan verwachten. 

 


