
WWZ	  event	  

•  Break-‐outsessie	  WWZ,	  ziekte	  en	  werkloosheid	  
•  30	  juni	  2015	  
•  Nieuwegein	  
•  P.S.	  Fluit,	  Stadhouders	  Advocaten,	  Utrecht	  
	  
	  



Programma	  

•  Deel	  1:	  WWZ	  en	  arbeidongeschiktheid	  
•  Deel	  2:	  WWZ	  en	  WW	  



Deel	  1:	  WWZ	  en	  
arbeidsongeschiktheid	  

•  Wijzigingen	  in	  ontslagrecht	  en	  gevolgen	  voor	  
de	  ziekte	  werknemer	  en	  

•  voor	  ZW	  /	  WIA	  



Stelling	  

•  Vanwege	  huidige	  
arbeidsongeschiktheidslasten	  voor	  werkgever	  
zal	  beoogde	  betere	  bescherming	  
flexwerknemer	  niet	  worden	  gerealiseerd.	  



Langdurig	  verzuim	  

•  Bij	  UWV	  
•  669	  lid	  1:	  opzegging	  indien	  redelijke	  grond	  en	  
herplaatsing	  binnen	  redelijke	  termijn	  in	  andere	  
passende	  funcTe,	  al	  dan	  niet	  door	  scholing,	  niet	  
mogelijk	  

•  Lid	  3	  onder	  b:	  na	  2	  jaar	  ziekte:	  
-‐	  wn	  niet	  meer	  in	  staat	  voor	  bedongen	  arbeid	  
-‐	  herstel	  binnen	  26	  weken	  niet	  mogelijk	  en	  
bedongen	  arbeid	  niet	  in	  aangepaste	  vorm	  
verricht	  



Ontslagregeling	  I	  

•  Ontslagregeling	  (Stcrt	  11	  mei	  2015,	  12685):	  
•  Art.	  9:	  bij	  vacature	  of	  als	  vacature	  binnen	  
redelijke	  termijn	  ontstaat	  

•  Bij	  groep	  (concern)	  ook	  breder	  kijken	  binnen	  
groep	  

•  Passend:	  aansluitend	  bij	  opleiding,	  ervaring	  en	  
capaciteiten	  



Ontslagregeling	  II	  

•  ArTkel	  10:	  redelijke	  termijn	  herplaatsing	  
•  Hoofdregel:	  gelijk	  aan	  opzegtermijn	  (lid	  1)	  
•  Bij	  arbeidsgehandicapten:	  26	  weken	  (lid	  2)	  
•  Lid	  3:	  definiTe:	  REA-‐groep,	  WIA,	  voorziening	  
getroffen,	  recht	  op	  ZW	  ex	  29b	  ZW	  

•  VRAAG:	  Wijziging(en)	  t.o.v.	  nu?	  



WWZ	  :	  veelvuldig	  verzuim	  

•  Bij	  Ktr	  
•  Veelvuldig	  verzuim:	  669	  lid	  3	  onder	  c:	  
•  Bij	  regelmaat	  niet	  kunnen	  werken	  in	  bedongen	  
arbeid	  

•  Voor	  bedrijfsvoering	  onaanvaardbare	  gevolgen	  
•  Niet	  gevolg	  arbeidsomstandigheden	  wg	  
•  Binnen	  26	  weken	  geen	  herstel	  en	  bedongen	  
arbeid	  niet	  in	  aangepaste	  vorm	  

•  Deskundigenoordeel	  nodig:	  671b	  lid	  4	  BW	  	  



WWZ:	  opzegverbod	  

•  670lid	  1:	  opzegverbod	  Tjdens	  ziekte:	  
•  Tenminste	  arbeidsongeschiktheid	  twee	  jaar	  
heed	  geduurd	  (zie	  ook:	  670	  lid	  11	  verlenging	  
van	  het	  opzegverbod)	  

•  671b	  lid	  2:	  geen	  ontbinding	  bij	  opzegverbod	  
•  Art.	  671b	  lid	  7:	  geen	  verbod	  bij	  ziekte	  na	  
ontvangst	  ontbindingsverzoek	  



WWZ:	  opzegverbod	  

•  671b	  lid	  1BW	  
•  Kantonrechter	  kan	  op	  verzoek	  van	  werkgever	  
arbeidsovereenkomst	  ontbinden	  als:	  

•  UWV	  op	  grond	  669	  lid3	  onder	  c-‐g	  
toestemming	  heed	  geweigerd;	  

•  Sprake	  is	  van	  arbeidsovereenkomst	  voor	  
bepaalde	  Tjd	  die	  niet	  tussenTjds	  opzegbaar	  is.	  

	  
	  

	  



Doorbreking	  opzegverbod	  
•  Art.	  670a	  lid	  1	  BW:	  geen	  opzegverbod	  Tjdens	  
ziekte	  (670a	  onder	  a)	  als	  de	  werkgever	  zonder	  
deugdelijke	  grond	  weigert:	  

•  Passende	  arbeid	  te	  verrichten	  
•  Mee	  te	  werken	  aan	  re-‐integraTemaatregelen	  
•  Op/bijstellen	  plan	  van	  aanpak	  



WWZ	  en	  opzegverbod	  
•  671b	  lid	  6:	  
•  669	  lid	  3	  onder	  b-‐h:	  toch	  ontbinding	  bij	  
opzegverbod	  als	  	  

•  Verzoek	  geen	  verband	  houdt	  met	  
omstandigheden	  waar	  verbod	  op	  ziet	  

•  	  als	  einde	  in	  belang	  van	  werknemer	  is	  gezien	  
de	  omstandigheden	  



ReorganisaTe,	  ziekte	  en	  ZW	  

•  Vraag:	  wat	  nu	  als	  Ktr	  toch	  
arbeidsovereenkomst	  (wellicht	  via	  geregelde	  
zaak)	  ontbindt	  als	  sprake	  is	  van	  ziekte	  en	  
reden	  die	  aangevoerd	  wordt	  reorganisaTe	  is?	  	  



Doorbreking	  opzegverbod	  Tjdens	  	  
ziekte	  

•  	  669	  lid	  3	  onder	  e	  +	  671b	  lid	  5:	  bij	  verwijtbaar	  
handelen	  in	  verband	  met	  niet	  nakomen	  re-‐
integraTeplichten	  660a	  BW	  door	  werknemer,	  
dan	  wijst	  ktr	  af	  indien:	  
-‐	  wg	  niet	  eerst	  schridelijk	  heed	  gemaand	  of	  
om	  die	  reden	  loon	  heed	  gestaakt	  of	  
-‐	  niet	  beschikt	  over	  deskundigenoordeel	  als	  
bedoeld	  in	  art.	  629a	  BW	  



WWZ	  en	  schridelijke	  instemming	  

•  670a	  lid	  2	  onder	  a:	  
•  Opzegverbod	  niet	  van	  toepassing	  bij	  
schridelijke	  instemming	  

•  Lid	  5:	  14	  dagen	  bedenkTjd	  middels	  
schridelijke	  aan	  werkgever	  gerichte	  verklaring	  

•  Vraag:	  gevolgen	  voor	  ZW	  bij	  instemming?	  



Arbeidsongeschiktheid	  en	  
transiTevergoeding	  

•  673:	  voor	  alle	  werknemer	  die	  onvrijwillig	  
worden	  ontslagen	  en	  min.	  24	  maanden	  in	  
dienst	  zijn;	  

•  Ook	  na	  twee	  jaar	  ziekte,	  ook	  bij	  IVA	  

	  



WWZ	  en	  transiTevergoeding	  
•  673	  lid	  6	  onder	  b	  BW	  
•  Besluit	  voorwaarden	  in	  mindering	  brengen	  
kosten	  op	  TV	  

•  Re-‐integraTekosten	  vallen	  daar	  niet	  onder	  



TV	  en	  WIA	  

•  WWZ	  en	  slapend	  dienstverband	  
•  	  art.	  673	  lid	  1	  onder	  b	  BW:	  	  TV	  bij	  einde	  op	  
iniTaTef	  werknemer	  vanwege	  ernsTg	  
verwijtbaar	  handelen/nalaten	  wg	  

•  WIA-‐gevolgen	  



Arbeidsongeschiktheid	  en	  	  billijke	  
vergoeding	  

•  ernsTge	  verwijtbaar	  handelen/nalaten	  
werkgever	  

•  Bijv	  grove	  schending	  re-‐integraTeplicht,	  
avances	  naar	  werknemer,	  discriminaTe	  

•  Arbeidsongeschiktheid	  van	  de	  werknemer	  agv	  
onvoldoende	  zorg	  werkgever	  voor	  
arbeidsomstandigheden	  –	  relaTe	  met	  7:658	  
BW	  



Deel	  2:	  WW	  en	  WWZ	  

•  Wijzigingen	  in	  de	  WW	  tgv	  WWZ	  
•  WW-‐jurisprudenTe	  



Wijzigingen	  in	  WW	  

•  Per	  1	  juli	  2015	  
•  Passende	  arbeid	  en	  inkomensverrekening	  
•  Per	  1	  januari	  2015	  
•  Gewijzigde	  opbouw	  
•  Maximering	  duur	  tot	  24	  maanden	  

•  Let	  op	  doorwerking	  in	  WGA	  LGU	  



Passende	  arbeid	  

•  24	  lid	  3	  WW:	  in	  eerste	  6	  mnd	  uitkering:	  
aansluiTng	  bij	  laatste	  arbeid	  

•  Besluit	  passende	  arbeid	  WW	  en	  ZW:	  
aansluiten	  bij	  niveau	  	  (HBO/MBO/VmO/LO)	  

•  ReisTjd	  niet	  meer	  dan	  2	  u	  per	  dag	  
•  Min	  70%	  laatstverdiende	  loon/gebruikelijke	  
loon	  bij	  die	  funcTe	  (art.	  4	  lid	  3	  besluit)	  



Passende	  arbeid	  

•  Na	  6	  maanden:	  
•  Bij	  Krachten,	  bekwaamheden,	  tenzij	  om	  
lichamelijke,	  geestelijke	  of	  sociale	  aard	  niet	  
van	  hem	  gevergd	  

•  Niet	  passend:	  
WSW-‐werk	  

•  Werk	  als	  zelfstandige	  



Vraag	  

•  Doorwerking	  naar	  andere	  begrippen	  passende	  
arbeid?	  

•  7:658a	  BW	  –	  re-‐integraTe	  
•  Passende	  arbeid,	  24	  lid	  1	  onder	  b2	  en	  b3?	  
•  Passende	  arbeid	  in	  ZW	  
•  Gangbare	  arbeid	  in	  WAO/WIA	  



JurisprudenTe WW	  

•  Voorkomen	  werkloos	  te	  zijn/blijven	  door:	  
•  Nalaten	  passende	  arbeid	  te	  aanvaarden/door	  
eigen	  toedoen	  niet	  verkrijgen:	  art.	  24	  lid	  1	  
onder	  b,	  ten	  2e	  	  

•  Door	  eigen	  toedoen	  geen	  passend	  werk	  
behouden:	  art.	  24	  lid	  1	  onder	  b,	  ten	  3e	  	  	  



JurisprudenTe	  	  

•  CRvB	  14/11/2012,	  USZ	  2013/7	  
•  Aanbod	  voortzelng	  eigen	  werk	  andere	  
werkgever:	  b3	  

•  Aanbod	  andere	  passende	  arbeid	  alsook	  eigen	  
werk	  men	  wezenlijke	  andere	  omvang:	  b2	  



Inkomensverrekening	  

•  Art.	  47	  WW	  
•  Algemeen	  inkomensbesluit	  szh-‐wemen	  (AIB)	  
•  Inkomstenverrekening	  vanaf	  dag	  1	  aan	  de	  
orde	  om	  werk	  tegen	  lager	  loon	  direct	  te	  
sTmuleren	  

•  Verrekening	  per	  kalendermaand	  	  
•  Let	  op	  bij	  startend	  zelfstandigen:	  art.	  1b	  lid	  5	  
WW:	  ficTef	  inkomensbegrip	  



Inkomensverrekening	  (vervolg)	  

•  Art.	  47	  WW	  miv	  1	  juli	  2015	  
0,75/0,70	  x	  (A-‐BxC/D)-‐E	  
A:	  maandloon|	  
B:	  inkomen	  in	  kalendermaand	  
C:	  dagloon	  
D:	  ongemaximeerd	  dagloon	  
E:	  inkomen	  in	  verband	  met	  arbeid	  

	  



AIB	  

•  Algemeen	  inkomensbesluit	  sociale	  zekerheid	  
•  Art.	  	  47	  lid	  2	  WW:	  verwijzing	  naar	  AIB	  voor	  
inkomen	  in	  verband	  met	  arbeid	  (E).	  

•  Art.	  3:5	  lid	  4-‐7	  AIB:	  oudedagsuitkeringen,	  dan	  
wel	  prepensioen,	  uitkeringen	  poliTeken	  
ambtsdragers,	  buitenlandse	  ao-‐uitkeringen,	  
tenzij	  al	  ontvangen	  of	  geen	  samenhang	  
	  



Art.	  1b	  lid	  5	  WW	  

•  Bij	  niet	  beschikbaarheid	  of	  verlies	  
hoedanigheid	  werknemer	  :	  ficTef	  
inkomensbegrip:	  	  

•  Zie	  ook	  art.	  77a	  WW:	  startersregeling	  +	  	  art.	  
47	  WW:	  forfaitaire	  korTng	  van	  29%	  

•  Art.	  8	  WW	  
	  
	  



Ontstaan	  WW-‐recht	  

•  Art.	  16	  WW	  
•  Relevant	  urenverlies	  	  
•  Beschikbaarheid	  

•  Nieuw:	  art.	  16	  lid	  8	  WW	  (per	  1/7/2015):	  
•  Bij	  inkomen	  87,5%	  maandloon	  wordt	  recht	  
geacht	  niet	  te	  zijn	  ontstaan	  



Einde	  recht	  

Art.	  20	  WW	  (per	  1	  juli	  2015)	  Einde	  bij:	  	  
•  Grond	  van	  art.	  19	  WW	  
•  Einde	  uitkeringsduur	  
•  Als	  werknemer	  inkomen	  (niet	  inkomen	  uit	  
arbeid,	  PSF)	  geniet	  van	  meer	  dan	  87,5%	  van	  
maandloon	  (na	  vermenigvuldiging	  met	  factor	  
C/D).	  	  



WWZ-‐gevolgen	  voor	  WW	  

•  De	  aanzegplicht	  
•  Wijzingen	  in	  ontslagrecht	  



Aanzegplicht	  

•  668	  BW	  lid	  1:	  een	  maand	  van	  te	  voren	  
aanzeggen	  

•  Als	  overeenkomst	  is	  aangegaan	  van	  zes	  
maanden	  of	  langer	  

•  Lid	  3:	  loon	  over	  maximaal	  een	  maand	  
•  Gevolgen	  voor	  WW?	  	  



FicTeve	  opzegtermijn	  en	  WWZ	  

•  Art.	  2	  Gelijkstellingsregeling	  arbeidsuren	  
•  relaTe	  met:	  transiTevergoeding	  (TV)	  
•  672	  BW	  
•  672	  lid	  4:	  BekorTng	  opzegtermijn	  met	  
behandeltermijn	  

•  673	  lid	  6:	  besluit	  voorwaarden	  in	  minder	  brengen	  
kosten	  op	  TV	  

	  
	  



FicTeve	  opzegtermijn	  en	  WWZ	  

•  671b	  lid	  8	  BW:	  ktr	  ontbindt	  met	  in	  achtneming	  
van	  opzegtermijn	  
	  

•  Bij	  VSO?	  	  
	  

•  Welke	  gevolgen	  WW	  als	  contract	  bepaalde	  Tjd	  
eindigt	  en	  geen	  TV	  wordt	  betaald?	  	  



Voorkomen	  verwijtbaar	  	  
werkloos	  worden:	  

•  Art.	  24	  lid	  2	  onder	  a	  (a-‐toets):	  dringende	  
reden	  	  

•  Art	  24	  lid	  2	  onder	  b	  (b-‐toets):	  beëindiging	  
‘door	  of	  op	  verzoek	  van’	  



RelaTe	  WWZ	  en	  WW	  

•  673	  lid	  7	  BW:	  geen	  TV	  bij	  ernsTg	  verwijtbaar	  
handelen/nalaten	  werknemer:	  Voorbeelden	  
(p.	  77	  MvT)	  
(a)	  diefstal,	  bedrog,	  verduister,	  (b)‘lenen’	  uit	  
bedrijfskas’,	  (c)	  herhaaldelijk	  Tjdens	  ziekte	  
controlevoorschriden	  niet	  naleven,	  (d)	  
veelvuldig	  te	  laat,	  (e)	  results	  opkrikken	  	  



RelaTe	  WWZ	  en	  WW	  

•  Is	  bij	  ernsTg	  verwijtbaar	  handelen	  als	  gevolg	  
waarvan	  geen	  TV	  veschuldigd	  is	  geen	  recht	  op	  
WW?	  	  

•  Waar	  hangt	  dat	  van	  af?	  	  



Casusje	  

•  Jan,	  alcoholverslaafde,	  wordt	  opgenomen	  in	  
een	  kliniek,	  krijgt	  loon	  Tjdens	  ziekte	  maar	  ook	  
waarschuwing	  dat	  bij	  nieuwe	  uitval	  OOSV	  
volg.	  Werkverzuim	  is	  onacceptabel.	  Jan	  valt	  
opnieuw	  uit	  en	  krijgt	  OOSV.	  

•  Is	  OOSV	  (mogelijk)	  terecht?	  Heed	  hij	  recht	  op	  
TV	  en	  WW?	  	  

•  CRvB	  13/11/13,	  USZ	  2013/389	  



Pro	  forma’s	  en	  WW	  

•  Ivm	  bedenkTjd:	  
•  Zal	  vraag	  naar	  pro	  forma’s	  of	  geregelde	  
ontbindingen	  wellicht	  toenemen	  

•  Kan	  een	  geregelde	  ontbinding	  nog?	  
•  Gevolgen	  WW?	  	  



art.	  24	  lid	  2	  onder	  b	  WW	  
•  de	  werknemer	  is	  verwijtbaar	  werkloos	  
geworden	  	  

•  indien	  de	  dienstbetrekking	  door	  of	  op	  verzoek	  
van	  de	  werknemer	  eindigt	  of	  is	  beëindigd	  	  

•  zonder	  dat	  aan	  de	  voortzelng	  ervan	  zodanige	  
bezwaren	  zijn	  verbonden,	  dat	  deze	  
voortzelng	  redelijkerwijs	  niet	  van	  hem	  zou	  
kunnen	  worden	  gevergd.	  



RelaTe	  met	  WWZ	  

•  671	  BW:	  Schridelijke	  instemming	  	  
•  BedenkTjd	  van	  14	  dagen	  
•  Bij	  ontbreken	  schridelijke	  instemming:	  
vernieTgingsmogelijkheid	  binnen	  2	  maanden	  
(vervaltermijn:	  686a	  BW)	  

•  WW-‐gevolgen	  instemmen	  met	  of	  berusten	  in	  
ontslag.	  



Beroep/Hoger	  beroep/cassaTe	  

•  681vernieTging	  opzegging	  
•  682	  lid	  1	  BW:	  Ktr	  kan	  -‐	  op	  verzoek	  van	  
werknemer	  van	  wie	  ovk	  met	  toestemming	  
UWV	  is	  opgezegd	  –	  de	  wg	  veroordelen	  de	  
arbeidsovereenkomst	  te	  herstellen	  of	  billijke	  
vergoeding	  te	  betalen	  

•  Zie	  ook	  683	  lid	  3	  en	  4:	  hoger	  beroep	  	  
•  Gevolgen	  voor	  WW?	  	  



Wijzigingen	  per	  1	  januari	  2016	  

•  Arouw	  duur	  uitkering	  
•  Wijziging	  opbouw	  uitkering	  



Invoering	  

•  Arouw	  duur	  WW:	  vanaf	  1	  januari	  2016	  door	  
maximale	  duur	  met	  één	  maand	  per	  kwartaal	  
terug	  te	  brengen,	  zodat	  per	  1	  april	  	  2019	  
maximering	  voltooid	  is.	  

•  Binnen	  grenzen	  maximum	  worden	  
opgebouwde	  rechten	  	  gerespecteerd	  



Arbeidsverleden	  

•  Art.	  42	  lid	  4	  WW:	  arbeidsverleden	  
	  
som	  van:	  	  

•  Jaar	  waarin	  wn	  18	  jaar	  wordt	  –	  1/1/1998	  
•  1/1/1998	  –	  1/1/2013:	  52	  loondagen	  p.	  jaar	  
•  1/1/2013-‐	  e.v.:	  208	  loonuren	  p.	  jaar	  
	  



Gewijzigde	  opbouw	  	  

•  1e	  10	  jaar	  huidige	  opbouw	  gehandhaafd.	  
•  Daarna:	  elk	  jaar	  arbeidsverleden	  leidt	  tot	  
halve	  maand	  uitkering	  

•  Arbeidsverleden	  tot	  1/1/2016	  gerespecteerd.	  



Geleidelijke	  arouw	  duur	  

•  Bestaande	  rechten	  gerespecteerd:	  art	  130z	  
•  Art.	  42d	  WW	  (per	  1	  januari	  2016)	  
•  overgangsperiode	  1/1/2016	  –	  1/4/	  2019	  



IOW	  en	  IOAW	  

•  IPW	  met	  werkloosheid	  na	  1/7/2011	  
•  Verlenging	  tot	  1	  januari	  2020:	  (maatstaf	  WW	  
voor	  1/1/2020)	  

•  Werkloos	  na	  60	  jaar	  
•  Soort	  bijstandsuitkering	  zonder	  
vermogenstoets	  

•  Uitgevoerd	  door	  UWV	  



IOAW	  

•  Alleen	  nog	  voor	  mensen	  geboren	  voor	  
1/1/1965	  

•  Werkloos	  na	  50	  jaar	  
•  Geen	  vermogenstoets,	  wel	  
partnerinkomenstoets	  

•  Uitgevoerd	  door	  gemeenten	  



cao-‐aanvulling	  

•  Sociale	  partners	  kunnen	  via	  cao-‐afspraken	  
zorgen	  ‘voor	  privaat	  gefinancierde	  
aanvullingen	  op	  de	  WW,	  waardoor	  de	  opbouw	  
en	  duur	  gelijk	  blijven	  aan	  de	  huidige	  
situaTe’	  (Mvt,	  p.	  91)	  

•  STAR	  advies	  11	  juli	  2014	  over	  aanvullende	  
verzekering	  en	  duur	  WW	  in	  cao’s	  



SER-‐advies	  2015	  

•  SER-‐advies	  2015/02:	  werkloosheid,	  beperken,	  
voorkomen	  en	  goed	  verzekeren	  

•  Weer	  invoering	  WW-‐premie:	  50/50	  wg/wn	  
•  Moet	  budget-‐	  en	  lastenneutraal	  
•  Ook	  voor	  private	  aanvulling	  (CAO)	  
•  Uitvoering	  aanvulling	  mogelijk	  door	  UWV	  
•  Beoogde	  ingang:	  1	  januari	  2020	  



Passende	  arbeid	  en	  
inkomensverrekening	  

•  Art.	  24	  lid	  3	  WW	  
•  Besluit	  passende	  arbeid	  WW	  en	  ZW,	  Stb	  2014,	  
525	  

•  Eerste	  6	  maanden	  mag	  je	  zoeken	  op	  eigen	  
niveau	  

•  Na	  6	  maanden	  alle	  arbeid	  passend	  
	  


