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Themabijlage 
 

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 
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. 

 

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 om te 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,  en 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 deze vergoeding, als zij ten minste 2 jaar in dienst 

zijn geweest, die bijvoorbeeld gebruikt kan 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. 

 
Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: 

 

• er mag geen proeftijd meer worden opgenomen in contracten van 6 maanden of korter; 

• er mag geen concurrentiebeding meer worden overeengekomen tenzij de noodzaak schriftelijk 

en deugdelijk wordt gemotiveerd vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Deze motivering 

moet worden opgenomen bij het beding zelf; 

• uiterlijk een maand voor afloop van het contract dient de werknemer schriftelijk te worden 

bericht over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Gebeurt dit niet, dan is de 

werkgever als sanctie het loon over het niet in acht genomen gedeelte van de aanzegtermijn 

verschuldigd (dus maximaal 1 maandsalaris). 
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Per 1 juli 2015: 

 

• kunnen werknemers met een tijdelijk contract niet na drie jaar maar al na twee jaar aanspraak 

maken op een vast contract. In twee jaar tijd mogen maximaal 3 bepaalde tijd contracten 

worden gesloten. De tussenpoos waarbinnen contracten als opvolgend worden gezien, wordt 

verlengd van 3 naar 6 maanden; 

• geldt een vaste ontslagroute: ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en wegens 

langdurige ziekte gaat via het UWV en ontslag om andere redenen via de kantonrechter; 

• kan de arbeidsovereenkomst ook met instemming van de werknemer worden beëindigd. De 

werknemer kan zijn instemming herroepen binnen 2 weken. De werkgever moet daar op 

wijzen, anders bedraagt de herroepingstermijn 3 weken; 

• hebben alle werknemers die een arbeidsovereenkomst (of reeks arbeidsovereenkomsten) van 2 

jaar of langer hebben gehad, recht op een transitievergoeding; 

• heeft een werknemer bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever tevens 

recht op een billijke additionele vergoeding; 

• is hoger beroep en cassatie tegen een uitspraak van de rechter mogelijk. Indien het UWV 

toestemming weigert, kan ontbinding worden gevraagd aan de kantonrechter. Daartegen is 

hoger beroep en cassatie mogelijk. 

 

Per 1 januari 2016: 

 

• wordt de duur van de WW-uitkering verkort met een maand per kwartaal (van 38 naar 24 

maanden). 

 

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA) 
 

Per 1 januari 2014 zijn er specifieke maatregelen getroffen om het ziekteverzuim en instroom van 

vangnetters in de WIA te beperken. Deze wet heet Wet beperkingen ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid vangnetters oftewel BEZAVA. 

 

Een vangnetter in dit verband is een: 

 

• zieke werknemer die geen werkgever meer heeft omdat de werknemer uit dienst is gegaan 

terwijl hij ziek was. 

• zieke werknemer die 4 weken na einde dienstbetrekking ziek is geworden. 

• zieke werknemer met een fictieve dienstbetrekking. 

• zieke WW'er.  

  

Aanleiding 

Uit de evaluatie in 2013 van het UWV kwam naar voren dat de instroom van vangnetters de afgelopen 

jaren in de WIA behoorlijk is gestegen. Dit in tegenstelling tot de instroom WGA vast (instroom 

vanuit vast dienstverband). Bij deze groep was de instroom in de WIA gedaald en lijkt het erop dat de 

maatregelen zoals Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte en Wet Verbeteringen Poortwachter 

effect hebben gehad op het reduceren van de instroom in de WIA.  

  

Om deze reden is besloten maatregelen te treffen voor de groep vangnetters middels prikkel tot re-

integratie via de werknemer, de (ex) werkgever en het UWV. 
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Hoe ziet dit pakket maatregelen voor 2014 er globaal uit? 

  
De instroom van vangnetters in de WIA wordt op de eerste plaats beperkt door te kiezen voor een 

ander financieringsstelsel. De nieuwe premie Werkhervattingskas (Whk) is voor rekening van de 

werkgever en is als volgt opgebouwd: 

 

1. Een gedifferentieerde premie voor middelgrote/grote werkgevers voor de instroom ZW en 

WGA. Hierbij wordt de premie globaal berekend op basis van de gemiddelde schadelast 

instroom ZW en WGA voor de periode T-2 (in 2014 dus 2012). 

2. Een sectorale premie voor kleine werkgevers voor de instroom in de ZW en WGA. 

  

Hierbij geldt voor de bepaling van de grootte van werkgever dat wordt uitgegaan van het 

premieplichtig loon in 2012 waarbij: 

 

• een kleine werkgever < € 307.000 per jaar 

• een middelgrote werkgever > € 307.000 maar kleiner dan € 3.700.000 per jaar 

• een grote werkgever > € 3.700.000 per jaar 

 

Op deze wijze worden middelgrote en grote werkgevers "direct geraakt" doordat de schadelast van 

instroom in de ZW en WIA individueel wordt verhaald op deze groep. De groep kleine werkgevers 

betaalt een sectorale premie en wordt "niet direct geraakt" door de individuele schadelast. 

  

Daarnaast zijn de maatregelen aangescherpt gericht op een succesvolle re-integratie. Voor de 

vangnetter en werkgever zijn de aanpassingen als volgt: 

 

• Voor de vangnetter geldt dat hij er alles aan moet doen om weer aan het werk te gaan conform 

de WGA. 

• Voor de vangnetter geldt dat na het 1e ziektejaar er gekeken wordt of er ook gangbare arbeid 

kan worden verricht. 

• Voor de werkgever geldt dat deze betrokken wordt in de mogelijkheden tot re-integratie van 

zijn ex werknemer en mogelijkheid proefplaatsing. 

 

Welke mogelijkheden heeft de werkgever? 

 

Als de werkgever de verantwoordelijkheid rondom deze wijzigingen zelf in de hand wil houden, heeft 

hij de mogelijkheid om eigen risicodrager te worden voor: 

 

1. de ZW (is nu al mogelijk): dit leidt tot het vervallen van de sectorpremie en een lagere premie 

Whk (premiecomponent ZW-flex is nul) 

2. WGA vast (is nu al mogelijk): dit leidt tot het vervallen van de WGA vast premie en leidt tot 

een lagere premie Whk (premiecomponent WGA vast is nul) 

3. WGA flex/vast: vanaf 2016 is het alleen mogelijk om eigen risicodrager te worden voor zowel 

WGA flex als WGA vast omdat dan de WGA flex als WGA vast worden samengevoegd tot 

een WGA premie. 

 
Gevolgen eigen risicodrager voor de werkgever 

  
Indien een werkgever ervoor kiest om uit het publieke bestel te stappen en eigen risicodrager (ERD) 

wordt, zijn de gevolgen: 

 

• ZW ERD: uitkeringen ZW komen voor rekening en risico van werkgever. 
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• WGA ERD: uitkeringen voor WGA-vast komen voor rekening en risico van de werkgever 

gedurende de eerste 10 jaar. 

 

• WGA flex/vast ERD: is pas mogelijk vanaf 2016 waarbij de uitkeringen voor rekening en 

risico van de werkgever komen gedurende de eerste 10 jaar. 

• De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet met daaraan gekoppelde 

maatregelen in plaats van het UWV (m.u.v. de eerste jaarsbeoordeling). Hij kan wel het UWV 

hiervoor inschakelen waarvoor het UWV kosten in rekening brengt. Het UWV houdt nog 

steeds toezicht op een juiste uitvoering. 

• Een garantstelling voor de ZW is per 2013 niet meer noodzakelijk, voor de WGA flex geldt 

een aanvullende garantverklaring afgegeven voor 2 oktober 2015. Indien niet, dan vervalt de 

complete WGA ERD. 

 

Kleine werkgevers 
Voor kleine werkgevers, met een loonsom die lager  is dan ongeveer € 300.000, geldt een sectoraal 

bepaalde premie voor de Ziektewet-flex, de WGA-flex en de WGA-vast vanaf 2014. Mocht een kleine 

werkgever overwegen uit te treden, dan blijven zowel de ZW als WGA staartlasten (lopende 

uitkeringen) voor rekening van UWV. Met andere woorden: geen inlooprisico voor de werkgever en 

verzekeraar. Uittreden voor het WGA-flex risico kan nog niet tot 2016. Dit geldt overigens voor alle 

werkgevers. 

 

Grote werkgevers 
Grote werkgevers, met een loonsom van meer dan ongeveer 3 miljoen euro, gaan een volledig 

gedifferentieerde premie voor de Ziektewet en de WGA (vast en flex) betalen. Maar ook hier is er de 

keuze om uit te treden. Het advies bij grote ondernemingen is anders dan bij kleine. Het aantal 

flexwerkers en de reeds ingegane uitkeringen moeten in het advies worden meegenomen. Voor wat 

betreft de staartlasten: voor de Ziektewet mogen deze worden achtergelaten, voor WGA-vast niet. 

 

Middelgrote werkgevers.  

Hier wordt het pas echt adviesgevoelig. Bij een ‘kleine middelgrote werkgever’, wordt de premie 

(ZW, WGA-vast en WGA-flex) voor een groot deel sectoraal bepaald en voor een klein deel 

individueel. Bij een ‘grote middelgrote werkgever’ wordt de premie voor een klein deel sectoraal 

bepaald en voor een groot deel individueel.  De complexiteit bij een middelgrote werkgever die wil 

uittreden is groot.  

 

Achtergrond WGA- en Ziektewet markt 
Op 20 maart 2014 heeft Minister Asscher (SZW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de bewegingen 

die zichtbaar zijn in de WGA- en ZW-markt. 

  

In zijn brief gaat hij in op 3 belangrijke facetten: 

 

• De verschuivingen in de verdeling tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers voor de 

WGA; 

• De ontwikkelingen in de markt voor de ZW; 

• De introductie van een terugkeerpremie per 1 januari 2015 voor eigenrisicodragers ZW die 

terugkeren naar het publieke bestel. 

 

Van 2007 tot en met 2010 groeide het aantal eigenrisicodragers voor de WGA in aantal werkgevers, 

daarna bleef dit redelijk stabiel tot 2014. In 2014 is echter voor het eerst een dalende trend zichtbaar.  

Ruim 8.000 eigenrisicodragers keerden terug naar het UWV, terwijl minder dan 300 werkgevers 

eigenrisicodrager werden voor de WGA. De minister ziet vooral de stijging van de premie bij 

verzekeraars als oorzaak van deze beweging. Uit door de minister uitgevoerd onderzoek blijkt dat 

werkgevers zowel de hoogte als de stabiliteit van de premie op langere duur belangrijk vinden in hun 
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afweging om eigenrisicodrager te worden. Daarmee lijkt het belang van goede schadelast beheersing 

door succesvolle re-integratie én preventie ter voorkoming van verzuim / WGA instroom aangetoond. 

 

 

 

In tegenstelling tot de dalende trend van eigenrisicodragen voor de WGA, blijkt in 2014 het aandeel 

eigenrisicodragers voor de ZW sterk gegroeid. Daarbij blijken vooral grote werkgevers te zijn 

overgestapt naar de private markt. Kleine werkgevers wachten nog af. De verwachting van de Minister 

is dat  het aantal eigenrisicodragers in de ZW de komende jaren fors zal stijgen. 

 

Een opmerkelijk besluit van de minister is de aankondiging van een terugkeerpremie voor grote 

werkgevers die na een periode van eigenrisicodrager schap ZW willen terugkeren naar het UWV. 

 

Werkgevers die dit doen betalen nu bij terugkeer naar het UWV de minimumpremie van 0,14 %. Deze 

lage premie staat volgens de Minister niet in verhouding tot het risico in de eerste twee jaren na 

terugkeer. Daarom wil de minister een verhoogde terugkeerpremie voor middelgrote en grote 

werkgevers introduceren per 1 januari 2015. Deze verhoogde terugkeerpremie zal in beginsel de 

uitkeringslasten gedurende de eerste twee jaren na terugkeer naar het UWV moeten dekken. 

 
Indien u vragen heeft, neem dan contact met ons op. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Jos Scheeren Assurantiën 

 

 

Disclaimer 

Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Jos Scheeren Assurantiën 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de nieuwsbrief en/of themabijlage. 

 


