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Ruime steun in de Eerste Kamer voor de Wet Werk en Zekerheid 
Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke 
werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van 
werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid die op 10 juni met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en 
de CU, in de Eerste Kamer is aangenomen. 
Flex 
Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee 
jaar aanspraak op een vast contract. Zo wordt voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op 
opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken. De tussenpoos waarbinnen 
contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden, waardoor 
draaideurconstructies worden tegengegaan. Het gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt. Ook wordt 
de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd. 

Ontslag 
Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. 
Procedures zullen minder tijd en daarmee geld kosten. Nu krijgt de ene werknemer, via de kantonrechter, 
een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding op straat komt te 
staan. Dat verschil komt te vervallen. 

Transitievergoeding 
Alle werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding als zij ten minste twee jaar in 
dienst zijn geweest. Deze vergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing om over te stappen 
naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn: zij mogen 
tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege 
een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal € 75.000 en maximaal een jaarsalaris voor 
mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar. 

WW 
De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje 
teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken 
om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen. Minister Asscher heeft met de 
werkgevers en vakbonden afgesproken dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk 
naar werk worden begeleid om zo kort mogelijk werkloos te hoeven zijn. Van mensen die langer dan een 



half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan 
minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat 
werken vanuit de WW altijd loont. 

Bron: rijksoverheid.nl 
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Ruime meerderheid Eerste Kamer over Participatiewet 
De Eerste Kamer heeft dinsdag 24 juni 2014 gedebatteerd met staatssecretaris Klijnsma (Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid) over onder meer de Invoeringswet Participatiewet. Op dinsdag 1 juli 
heeft de Eerste Kamer met ruime meerderheid de Participatiewet aangenomen. 
Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat 
is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: 
de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met 
arbeidsvermogen in de Wajong. De Participatiewet gaat op 1 januari 2015 in werking. 

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten 
Ook deze wet is aanvaard door de Eerste Kamer. De wet moet ervoor zorgen dat 
socialezekerheidsregelingen houdbaar en toegankelijk blijven maar dat er ook maatregelen blijven voor 
mensen die het zonder een extra steuntje in de rug niet kunnen redden. Om de bijstand activerender te 
maken spreekt de regering bijstandsgerechtigden aan op de inzet van de eigen mogelijkheden, 
tegelijkertijd oog houdend voor de menselijke maat. De regering komt met een meetlat in de vorm van een 
uniformering van diverse arbeidsverplichtingen om de naleving te verbeteren, tegelijkertijd ruimte latend 
aan de gemeenten voor maatwerk. 

Ingediende moties verworpen 
Senator Elzinga (SP) diende een motie in die de regering verzoekt de invoering van de Participatiewet 
voorlopig nog niet te belasten met een taakstellende bezuiniging en de omvang van de bezuiniging te laten 
afhangen van het succes van de gedecentraliseerde uitvoering van de Participatiewet. Deze motie is 
verworpen. Staatssecretaris Klijnsma ontraadde deze motie. 

Senator Elzinga (SP) diende een motie in die de regering verzoekt de zorgplicht voor de mensen die op 31 
december 2014 in de Wsw werkzaam zijn op basis van een Wsw-dienstbetrekking te herstellen. 
Staatssecretaris Klijnsma ontraadde ook deze motie en is ook door een meerderheid van de Kamer 
verworpen. Verder is een motie verworpen waarbij verzocht werd om de mantelzorgboete pas in te voeren 
als de Eerste Kamer daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 

Bezorgdheid over beoordelingscriteria 
De Nederlandse Vereniging voor Verzekeringskunde had vooraf zijn bezorgdheid geuit over het 
ontwerpbesluit van de Participatiewet. Zij zijn niet betrokken geweest bij de voorbereiding en de 
ontwikkeling van de beoordelingscriteria, terwijl verzekeringsartsen wel de beoordelingen moeten doen. 
Kom je in aanmerking voor Wajong of val je onder de Participatiewet en word je doorverwezen naar de 
gemeente voor een bijstandsuitkering of helemaal geen uitkering? Drie van de vier beoordelingscriteria zijn 
nieuw. Volgens de NVV is er nog geen enkele ervaring mee opgedaan en roept het vragen op over de 
objectiveerbaarheid. De NVV wil daarom dat er binnen een jaar een evaluatie plaatsvindt. 

 Op 14 juli is er een workshop met Marjol Nikkels over de Participatiewet. Interesse? Schrijf u in via 
http://www.cs-opleidingen.nl/workshops-zomer-2014/ 
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Nieuwe loondoorbetalingsplicht door gewijzigde arbeidsduur 
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 21 mei 2014 dat voor een nieuwe 
loondoorbetalingsplicht van de werkgever bepalend is of de (passende) werkzaamheden die de 
werknemer als gevolg van de re-integratie is gaan verrichten, moeten worden aangemerkt als nieuw 
bedongen arbeid. 
Een werkneemster is met ingang van 1 februari 2003 op basis van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd in dienst van werkgeefster gestart in de functie van kinderverpleegkundige voor 36 uur per 
week. Op haar verzoek is de omvang van het dienstverband met ingang van 1 maart 2004 gewijzigd in 32 
uur per week. Door ontstane rugklachten heeft werkneemster zich op 6 mei 2005 ziek gemeld. 
Werkgeefster heeft hierop het loon van werkneemster gedurende 104 weken doorbetaald tot 4 mei 2007. 
Vanaf 4 mei 2007 heeft werkneemster een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangen op grond van de 
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA). 

Aanpassing omvang werk per 1 juni 2008 
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Gedurende haar arbeidsongeschiktheid heeft werkneemster in verschillende perioden gedeeltelijk en in 
wisselende omvang haar arbeid hervat, vanaf 1 januari 2008 in een omvang van 24 uur per week. Met 
ingang van 1 juni 2008 is een aanpassing in de omvang van haar werk afgesproken en is deze nader 
bepaald op 28 uur per week. Met ingang van 1 januari 2009 heeft UWV de uitkering van werkneemster 
beëindigd. Op 8 april 2009 is werkneemster opnieuw uitgevallen en heeft zij zich toegenomen 
arbeidsongeschikt gemeld. Werkgeefster heeft het loon van werkneemster doorbetaald. 

Korting op uitkering 
Van 8 april 2009 tot 3 augustus 2009 heeft werkneemster niet gewerkt. Op 3 augustus 2009 heeft zij 
gedeeltelijk hervat. Na onderzoek heeft UWV werkneemster bij besluit van 4 augustus 2009 met ingang 
van 8 april 2009 opnieuw een loongerelateerde WGA-uitkering toegekend. Bij besluit van 22 september 
2009 heeft UWV op de uitkering van werkneemster een korting toegepast over de periode van 8 april 2009 
tot 1 augustus 2009 in verband met door haar ontvangen inkomsten uit arbeid. 

Volgens UWV is op 1 juni 2008 een nieuwe arbeidsovereenkomst met werkneemster gesloten. In verband 
hiermee is, toen werkneemster op 8 april 2009 uitviel, voor werkgeefster een nieuwe 
loondoorbetalingsverplichting op grond van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek (BW) ontstaan. Deze 
loondoorbetalingsverplichting vormt reden voor een korting op de uitkering. Of door UWV terecht een 
korting is toegepast op de uitkering van werkneemster hangt in dit geschil af van het antwoord op de vraag 
of de bedongen arbeid van werkneemster is gewijzigd, waardoor een nieuwe loondoorbetalingsverplichting 
voor werkgeefster is ontstaan. 

Weloverwogen, gezamenlijke keuze 
De Centrale Raad oordeelt dat de wijziging in arbeidsduur met ingang van 1 juni 2008 een weloverwogen, 
gezamenlijke keuze van werkneemster en werkgeefster is geweest en dat zij daaraan een zodanige 
betekenis hebben toegekend dat dit reden vormde om de arbeidsovereenkomst voor wat betreft de 
overeengekomen arbeidsduur en arbeidsdagen per week formeel te wijzigen. Hieruit volgt dat de 
bedongen arbeid van werkneemster per 1 juni 2008 is gewijzigd. 

Nieuwe periode van verplichte loondoorbetaling 
Het standpunt van het UWV dat de bedongen arbeid is gewijzigd was dan ook juist. Zij hebben terecht 
gesteld dat met ingang van 8 april 2009 een nieuwe periode van verplichte loondoorbetaling, als bedoeld in 
artikel 7:629 van het BW is ontstaan. De daaruit ontvangen inkomsten moeten dus in mindering worden 
gebracht op de uitkering van werkneemster. 

 http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:1757 
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Duidelijkheid over hoogte loonstop bij weigeren passende arbeid 
Eén van de onderwerpen waar juristen al tijden verschillend tegenaan kijken is de hoogte van de loonstop 
als een werknemer weigert passend werk uit te voeren. Geldt de loonstop voor het gehele loon of alleen 
voor het loon over de uren waarin passend werk kon worden gedaan? Een kantonrechter kreeg een zaak 
voor zich waarbij werkgever en werknemer het niet eens waren over de omvang van de loonstop. De 
werkgever weigerde het gehele loon uit te betalen. De werknemer wilde over de uren die hij nog wel ziek 
was het loon gewoon uitbetaald krijgen. In zijn ogen geldt een loonstop alleen voor de uren waarvoor 
passend werk was aangeboden. 

De kantonrechter deed zijn huiswerk heel zorgvuldig en vond een serie uitspraken over het bij hem 
voorliggende onderwerp. Het probleem van de uitspraken was alleen dat de helft de werkgever gelijk zou 
geven en de andere helft de werknemer. Vandaar dat de kantonrechter een prejudiciële vraag voorlegde 
aan de Hoge Raad. De vraag is letterlijk: ‘’de kantonrechter wenst te vernemen of art. 7:629 lid 3, aanhef 
en onder c, BW meebrengt dat in de daar geschetste situatie de aanspraak op loon geheel komt te 
vervallen, derhalve ook over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer (nog) arbeidsongeschikt is.” 

Geen recht op gehele loon 
De Hoge Raad heeft bij de onderbouwing van haar uitspraak (te vinden onder nummer 
ECLI:NL:HR:2014:1341) heel duidelijk aangegeven dat bij het weigeren van passende arbeid de 
werknemer geen recht heeft op zijn gehele loon. Voor de onderbouwing van die uitspraak geeft de Hoge 
Raad eerst een stukje tekstuitleg. In het derde lid staat dat de werknemer geen recht heeft op 
loondoorbetaling “voor de tijd, gedurende welke” hij de passende arbeid weigert. Met die zinsnede wordt 
niet bedoeld het aantal uren dat de werknemer had kunnen werken in passende arbeid, maar de periode 
waarin hij het ongewenst gedrag vertoont. Bij alle andere redenen voor weigering van de loondoorbetaling 
staat tenslotte dezelfde tekst en dan is het niet mogelijk om naar uren te kijken. 

Voor de verdere onderbouwing van de uitspraak wordt verwezen naar de stukken die zijn opgesteld tijdens 
de behandeling van de wet in het parlement. Over het weigeren van passend arbeid staat in die stukken 
dat een werknemer in deze situatie niet op staande voet kan worden ontslagen. Het gaat wel over een 
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sanctie en die zou minder effectief zijn als het maar om een beperkt aantal uren zou gaan. Als de sanctie 
onredelijk zou zijn, kan de werknemer zich met een beroep op artikel 6:248 BW verweren. De werkgever 
zal de sanctie niet kunnen toepassen indien dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van dat 
artikel niet aanvaardbaar is. Een laatste argument in de parlementaire stukken is dat het sanctiesysteem 
niet te ingewikkeld mag worden. Er staat letterlijk: “Het opnemen van een zo conflictgevoelige regeling, die 
allicht zal leiden tot geschillen waarin alleen de rechter een oplossing kan bieden, komt de regering 
onnodig en onwenselijk voor.” 

Er ligt nu dus een uitspraak van de Hoge Raad, die de helderheid geeft die door de kantonrechter werd 
gezocht. Casemanagers die te maken krijgen met situaties waarin werknemers weigeren passend werk te 
doen kunnen nu beter onderbouwen waarom het gehele loon wordt stopgezet. 

 Meer informatie over dit onderwerp vindt u in CS Verbindt nummer 4, die rond 15 juli uitkomt. 
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Bedrijven weren chronisch zieken en ouderen 
Het CDA vreest dat bedrijven geen mensen met een zwakke gezondheid of ouderen meer in dienst 
durven nemen, omdat ze opdraaien voor het risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 
Het systeem van werkgeversrisico werkt te goed, vooral bij kleinere ondernemers, zei Kamerlid Pieter 
Heerma woensdag 25 juni in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Heerma wees 
erop dat werkgevers twee jaar lang het loon van een ziek personeelslid moeten doorbetalen. Om dat te 
voorkomen, selecteren bedrijven steeds strenger "aan de poort": ze nemen geen mensen meer aan met 
wie ze een risico lopen. 

Asscher verwees naar een onderzoek dat hij laat doen naar de knelpunten die bedrijven ervaren om 
personeel in dienst te nemen. Dat is eind dit jaar af, verwacht hij. 

Actieplan voor mensen met kanker 
D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vroeg aandacht voor de arbeidsmarktpositie van een specifieke 
groep, namelijk mensen die kanker hebben gehad. Zij komen moeilijk weer aan de slag en kunnen zich 
lastig verzekeren. D66 presenteerde afgelopen weekend een actieplan voor deze groep. Zij moeten onder 
meer gebruik kunnen maken van een speciale polis, waaruit de overheid een uitkering kan betalen als ze 
weer ziek worden. Asscher zal de D66-voorstellen bestuderen en komt daarna met een reactie, zegde hij 
toe. 

PvdA-Kamerlid Grace Tanamal vroeg Asscher om in gesprek te gaan met de FNV over een plan om 
collectieve schadevergoedingsregeling op te zetten voor mensen die door hun beroep ziek zijn geworden. 
Volgens de FNV zijn er voor hen nu geen goede voorzieningen. 

Invloed rondetafelgesprek? 
Saillant detail: de heren Heerma en Van Weyenberg waren degenen die zeer geïnteresseerd waren in de 
ervaringen van Herwin Schrijver en Marjol Nikkels tijdens het rondetafelgesprek over beroepsziekten in de 
Tweede Kamer. Meer hierover kunt u vinden in CS Verbindt nummer 4, die binnenkort verschijnt en in de 
positionpaper. 

 Notitie Kanker en Werk 
 positionpaper Rondetafelgesprek Beroepsziekten 
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Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid 
Voortaan komen niet alleen werkloze 55-plussers, maar ook werkzoekenden vanaf 50 jaar in 
aanmerking voor bijvoorbeeld een sollicitatietraining of geld voor scholing. Minister Asscher van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 34 miljoen euro extra vrij om de kansen op werk voor 
ouderen te vergroten. 
Het kabinet stelde vorig jaar al 67 miljoen euro beschikbaar aan UWV voor de aanpak van de werkloosheid 
onder 55-plussers. Door het ‘Actieplan 55-plus werkt’ kan een oudere werkzoekende met een WW-
uitkering netwerk- en sollicitatietrainingen krijgen, geld ontvangen voor scholing of inspiratiedagen 
bezoeken waar werkzoekenden en werkgevers aan elkaar gekoppeld worden. Ook ontvangt een 
uitzendbureau een bonus als het een oudere werkzoekende aan een baan helpt. Omdat de 
arbeidsmarktpositie van 50-plussers niet veel afwijkt van de groep 55-plussers, breidt de minister de 
regeling nu uit voor deze leeftijdsgroep. 

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Asscher verder dat het Actieplan van UWV effect heeft, maar dat 
het gebruik op enkele onderdelen nog achterblijft. UWV en MKB-Nederland starten op 30 juni de 

https://www.verefi.nl/bijlage/2014/juli/D66-Kanker-en-werk.pdf
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gezamenlijk campagne ‘Open voor kansen, open voor 50-plus’. Doel van de campagne is om de kansen 
op een baan voor oudere werkzoekenden te vergroten, onder meer door werkgevers te wijzen op de 
toegevoegde waarde van een oudere werknemer. 

Het aantal werkzoekende 50-plussers met een WW-uitkering stijgt nog altijd. Op dit moment hebben ruim 
188.000 50-plussers in ons land een werkloosheidsuitkering, bijna een kwart meer dan een jaar geleden. 

 Kamerbrief evaluatie actieplan UWV 55plus werkt 
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Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, deze link 
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