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Het UWV: van poortwachter naar uitsmijter 
 
Mr. R.M. Beltzer 
 
Inleiding 
 
In deze bijdrage zijn mijn pijlen gericht op de houdgreep waarin het arbeidsrecht zich al 
jaren bevindt. Deze houdgreep wordt uitgevoerd door art. 24 WW, en dan in het bijzonder 
door de eerste twee leden van dat artikel. Het zijn de daarin opgenomen regels met 
betrekking tot verwijtbare werkloosheid die ervoor zorgen dat de procesgang naar de 
kantonrechter ex art. 7:685 BW is dichtgeslibd, dat werknemers (volgens het UWV: vaak 
onnodig) te allen tijde minimaal “formeel” protesteren tegen hun ontslag, dat werknemers 
nooit en te nimmer zelf het initiatief tot ontslag durven te nemen en dat werkgever en 
werknemer gezamenlijk tegenover het UWV de grootste arbeidsrechtelijke leugen in stand 
houden, inhoudende dat het ontslag, ongeacht de voorgeschiedenis, niet in het minst aan de 
werknemer te verwijten is geweest. Het is tijd afscheid te nemen van een reeds lang 
bestaande regel1 die zonder meer zijn langste tijd zou moeten hebben gehad. 
 
 
De inhoud van art. 24 WW en de gevolgen daarvan 
 
Ook nu nog, bijna twintig jaar nadat Riphagen2 dit vaststelde, kenmerkt het 
socialezekerheidsrecht zich door twee principes. Enerzijds heeft de werknemer belang bij een 
zo groot mogelijke financiële zekerheid, anderzijds hebben de gemeenschap en, afgeleid 
daarvan, de overheid er belang bij het beroep op uitkeringen zo laag mogelijk te houden, 
gegeven het feit dat de middelen voor het betalen van uitkeringen niet onuitputtelijk zijn. 
Riphagen concludeert dat uit dit laatste principe voortvloeit dat de werknemer zijn eigen 
belang achterstelt bij het collectieve belang. Voorts is te wijzen op het gevaar dat een 
ongebreideld gebruik van socialezekerheidsvoorzieningen kan leiden tot een verminderd 
gevoel van solidariteit, hetgeen het draagvlak voor de voorzieningen wegneemt. Art. 24 WW 
komt tegemoet aan deze laatste twee gedachten. Het eerste lid geeft onder meer aan dat de 
werknemer moet voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt, op straffe van een geheel of 
gedeeltelijk, tijdelijk of permanent verlies van zijn WW-aanspraken. Het tweede lid geeft aan 
wanneer sprake is van verwijtbaarheid, namelijk indien: 
 
a. de werknemer zich zodanig verwijtbaar heeft gedragen dat hij redelijkerwijs heeft moeten 
begrijpen dat dit gedrag de beëindiging van zijn dienstbetrekking tot gevolg zou hebben; 
b. de dienstbetrekking eindigt of is beëindigd zonder dat aan de voortzetting zodanige 
bezwaren zijn verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van de werknemer zou 
kunnen worden gevergd. 
 
De onder a. genoemde grond levert over het algemeen niet veel interpretatieproblemen op. 
Zo kan een werknemer die op staande voet wordt ontslagen of wiens arbeidsovereenkomst 
wegens dringende reden wordt ontbonden, verwachten dat aan deze grond is voldaan.3 De 

                                                      
1 Reeds de voorganger van de WW, het Werkloosheidsbesluit 1917, kende als uitsluitingsgrond de 
eigen schuld van de werknemer aan de werkloosheid. 
2 J. Riphagen, Ontslag en het recht op WW-uitkering, (diss. RUL), Deventer: Kluwer 1985, p. 1. 
3 Zie ook Damsteegt, op. cit., p. 124. De grond onder a. ziet uiteraard niet alleen op personen wier 
arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden is geëindigd. Waar het om gaat, is dat er een voor 
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ontslagrechtelijke ellende wordt veroorzaakt door de grond onder b. Het schijnt voor 
werknemers en hun rechtshulpverleners een schier onmogelijke taak in te schatten wanneer 
van de werknemer een voortzetting van de arbeidsovereenkomst “redelijkerwijs kan worden 
gevergd”. Het UWV, dat de toetsing uitvoert, poogt op zijn internetsite als volgt 
verheldering te verschaffen: 
 
“Dreigt u werkloos te worden, dan moet u al het mogelijke doen om uw baan te behouden. 
Ga dus niet zomaar akkoord met een voorstel van uw werkgever om uw dienstverband te 
beëindigen. In principe wordt van u verwacht dat u bij uw werkgever protest aantekent 
tegen uw ontslag, tenzij op voorhand al duidelijk is dat de beëindiging van uw 
dienstverband niet is te voorkomen. Zelfs niet via een procedure bij de kantonrechter of het 
CWI. In dat geval hoeft u géén protest aan te tekenen. Protesteert u niet terwijl dat wel van u 
verlangd had kunnen worden, dan loopt u de kans dat u geen uitkering krijgt. Als u 
protesteert dan doet u dat met een brief waarin u de redenen die de werkgever aanvoert 
voor uw ontslag, gemotiveerd bestrijdt.”4

 
Een tekst met vergelijkbare strekking is te vinden in het in 1997 door het bestuur van het Lisv 
genomen Besluit verweer tegen ontslag.5 Werknemers dienen volgens de toelichting bij het 
besluit slechts verweer te voeren indien aannemelijk is dat het verweer slaagt. Is dat niet 
aannemelijk, dan kan de werknemer ook instemmen met een voorgenomen ontslag. Een 
ontslag zou dan ook met wederzijds goedvinden bewerkstelligd kunnen worden.  

Alle bedoelingen ten spijt, het heeft de pro forma-procedures bij de kantonrechter (en 
de CWI)6, louter bedoeld om de WW-aanspraken veilig te stellen en niet zozeer om 
inhoudelijk tegen het voorgenomen ontslag te ageren, niet verminderd. De belangrijkste 
oorzaak voor het voortduren van pro forma-procedures ligt in de in art. 24 WW gehanteerde 
terminologie. Het begrip “verwijtbare werkloosheid” is onvoldoende helder geformuleerd 
en laat veel ruimte voor interpretatie. Daarmee hangt samen dat onduidelijk is wat precies in 
welke situatie van de werknemer mag worden verwacht in het kader van de voorgenomen 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Werknemers zijn onvoldoende in staat te 
beoordelen welk handelen wel, en welk handelen niet tot verwijtbare werkloosheid leidt. 
Wanneer moet de werknemer verweer voeren en wanneer niet? Een foute inschatting leidt 
tot een mogelijke weigering van de WW-uitkering. Koppel dit aan een inconsequent 
toegepast en weinig verfijnd sanctiesysteem en aan het gegeven dat niet zozeer de reden 
waarom, maar meer de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd van belang is 
voor het krijgen van een WW-uitkering (hier kom ik later op terug), en men zal werknemers 
en hun rechtshulpverleners geen ongelijk kunnen geven indien zij de zekere weg van de (pro 
forma-) ontbindingsprocedure voor het onzekere verkiezen. 

Het maatschappelijk gevolg hiervan is elke arbeidsrechtbeoefenaar duidelijk, en dit is 
in de literatuur regelmatig besproken.7 Van alle ontbindingen is al jaren8 het overgrote deel 
                                                                                                                                                                      
ieder weldenkend mens herkenbare mate van laakbaarheid aan de zijde van de werknemer is die 
meebrengt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wil (laten) beëindigen.  
4 UWV, WWW 
<http://www.uwv.nl/portal/page?_pageid=33,60917&_dad=uwvptl&_schema=UWVPTL&p_calledf
rom=_pcalledfrom_>, geraadpleegd 7 januari 2004. 
5 Besluit van 19 november 1997, Stcrt. 1997, 229. 
6 Een pro forma-verweer kan zich zowel bij de kantonrechter als bij de CWI voordoen. Ik beperk mij in 
deze bijdrage tot het verweer bij de ontbindingsprocedure, nu daar zich mijns inziens het grootste 
probleem voordoet. 
7 De meest recente, mij bekende, bijdrage is van E. Verhulp, “Wijziging in de toepassing van de WW: 
een einde aan de geregelde ontbinding?”, ArbeidsRecht 2003, 43. Een uitgebreide behandeling van de 
pro forma-problematiek is verricht door R.L. van Heusden, “Contra de pro forma: pro forma-
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“geregeld”.9 Werkgevers en werknemers zijn het eerst eens over de voorwaarden (lees: de 
vergoeding) waaronder de arbeidsovereenkomst zal eindigen, en vragen dan een “stempel” 
van de kantonrechter om het einde van de arbeidsovereenkomst te formaliseren. De meeste 
kantonrechters vinden het geen probleem mee te werken aan een neutrale formulering van 
de grond voor ontbinding – zelfs niet indien de werknemer wel degelijk een verwijt valt te 
maken10 - opdat de werknemer meer kans heeft zijn WW-uitkering niet mis te lopen. 
Damsteegt wijst erop dat met name sedert de invoering van de Wet Boeten, dat een 
stringenter sanctiesysteem introduceerde, het voor de werknemer van groot belang is 
geworden de uitvoeringsinstelling duidelijk te maken dat hem zijn werkloosheid niet kan 
worden aangerekend: “Het - wellicht onnodig - voeren van verweer tegen een 
(voorgenomen) beëindiging wordt als een goed middel daartoe beschouwd.”11 Met Knegt 
kan ik niet ander oordelen dan dat op dit punt “de verknoping van het ontslagrecht en WW 
een perverterende werking heeft”.12

De ondernomen pogingen om de pro forma-problematiek op te lossen – zoals de 
geruststellingen door het Lisv en het UWV en het uitzonderen van ontslag wegens 
bedrijfseconomische redenen van de toets aan de WW-poort - zijn niet succesvol gebleken.13 
Naar mijn stellige overtuiging is er maar één manier om van deze verspilling van tijd en 
middelen af te komen: het afschaffen van de verwijtbaarheidstoets zoals die door het UWV 
wordt uitgevoerd zodra de werknemer een WW-uitkering aanvraagt, ofwel: de toets aan de 
WW-poort dient te verdwijnen. Dit punt is bij mijn weten door de wetgever nooit naar voren 
gebracht. De lezer kan ongetwijfeld een aantal bezwaren tegen deze oplossing formuleren. 
Het merendeel van de mij bekende bezwaren zijn ofwel ongegrond, ofwel weliswaar (deels) 
gegrond, maar onvoldoende zwaarwegend, gezien de voordelen die afschaffing van de toets 
aan de WW-poort meebrengt. Ik zal deze bezwaren, voor zover ik ze ken en juist begrepen 
heb, hieronder behandelen. Omdat de meeste (op het zesde bezwaar na) in mijn optiek als 
mythen zijn te beschouwen, zal ik ze als zodanig bestempelen. 
 
 
Enkele mythen 
 
Mythe 1: Afschaffing van de verwijtbare werkloosheid aan de poort leidt tot meer uitkeringen. 
WW-uitkeringen worden in de praktijk aan de poort niet op grote schaal geweigerd, mede 
omdat werkgever en werknemer wel uitkijken het UWV munitie te verschaffen om een WW-

                                                                                                                                                                      
problemen en hun oplossingen”, SR 2002, p. 148-159. Uiteraard behandelt ook Damsteegt het 
probleem uitvoerig in haar proefschrift (hoofdstuk 5).  
8 Reeds in 1983 wees de Commissie Van der Grinten op het grote aantal pro forma-procedures 
(Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 5, p. 46-47. Zie voor de geschiedenis van en de achtergronden 
bij de pro forma-procedures A.C. Damsteegt, De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht, 
(diss. UL), Den Haag: Bju 2003, hoofdstuk 5. 
9 De schattingen variëren van meer dan de helft tot 90%, waarbij de meeste schattingen zich rond de 
75% bevinden. Zie Damsteegt, op. cit., p. 276-278. 
10 Werkgevers vinden dat ook vaak geen probleem. Zij willen immers niet tweemaal de boosdoener 
zijn: niet alleen ontnemen zij de werknemer zijn loonaanspraak door de arbeidsovereenkomst te 
(laten) beëindigen, tevens zouden zij de werknemer zijn recht op WW kunnen frustreren door direct 
of indirect aan het UWV een voor de werknemer belastende verklaring af te leggen. Zie R.M. Beltzer, 
R. Knegt & A.D.M. van Rijs, Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren, Den 
Haag/Amsterdam: SZW/HSI 1999, par. 5.4. 
11 Damsteegt, op. cit., p. 23 0. 
12 R. Knegt, “Verwijtbare werkloosheid: de Januskop van de WW”, SMA 2001, p. 546-553. 
13 Zie Damsteegt, op. cit., par. 5.5. 
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uitkering te kunnen weigeren.14 Iedereen weet dat de werkelijke reden voor ontslag zelden 
in de beschikking van de kantonrechter zal staan. Dit is een belangrijke reden voor het feit 
dat het UWV de gemiddelde onderzoekstijd op de controle van de verwijtbaarheid in geval 
van een “beslissing nieuw/herleven ontslagwerkloosheid” op negen minuten heeft gesteld.15  
Een argument om voorts het belang van deze stelling te verminderen is het volgende: 
verschuift de controlerende functie van het UWV van de poort naar de periode van WW-
gerechtigdheid daarna – en daar ben ik een groot voorstander van (zie het slot bij dit artikel) 
- dan is niet in te zien waarom het die periode door een betere controle aantal geweigerde of 
eerder aflopende WW-uitkeringen in financieel opzicht niet zou opwegen tegen het aantal 
extra uitkeringen dat wordt toegekend indien het UWV geen poortwachter voor de WW 
meer is. 
 Hier is tegen in te brengen dat er wellicht een groep personen bestaat die in de 
huidige situatie geen WW-uitkering zou aanvragen, maar dat bij het afschaffen van de toets 
aan de poort wel zou doen. Ik denk hierbij niet aan personen die wegens een dringende 
reden hun arbeidsovereenkomst hebben verloren (daarover zeg ik zo meer), maar aan 
personen die zonder het bestaan van een dringende reden twijfelen of zij voor een WW-
uitkering in aanmerking komen. Ik kan het bestaan, laat staan de omvang van deze groep 
niet inschatten, doch ik heb de (niet door cijfers gestaafde) indruk dat het belang van dit 
tegenargument niet moet worden overschat. 
 
Mythe 2: Het openzetten van de WW-poort kost de gemeenschap meer geld. 
Dit argument faalt om dezelfde reden als die, die bij de eerste mythe is genoemd. Maar ook 
afgezien van het aantal WW-uitkeringen is het argument onjuist, omdat de vrije toegang tot 
de WW juist leidt tot het vrijkomen van mensen en middelen. Ten eerste verdwijnen 
hierdoor de pro forma-procedures, hetgeen een belangrijke verlichting van de dagelijkse taak 
van kantonrechters betekent. Daarnaast vervalt voor het UWV de (ondankbare) taak de 
waarheid achter de vrijwel altijd door werkgevers, werknemers en rechters neutraal 
geformuleerde ontslag(achter)grond te doorgronden, hetgeen hem een aanzienlijke 
hoeveelheid werk bespaart. Die hoeveelheid werk is overigens recentelijk nog eens 
toegenomen door een extra taak, maar nu voor de CWI: wordt de arbeidsovereenkomst 
ontbonden wegens gewichtige redenen die gelegen zijn in bedrijfseconomische 
omstandigheden, dan zal het UWV bij twijfel de CWI verzoeken om advies over de vraag of 
de aan de kantonrechter overgelegde informatie voor de CWI voldoende grond zou zijn 
geweest om dezelfde reden toestemming voor de opzegging te verlenen.16

 
Mythe 3: Het niet langer toetsen van verwijtbaarheid van de werknemer aan de poort van de WW is 
onethisch. Ook werknemers die overduidelijk eigen schuld hebben aan hun ontslag – zoals werknemers 
die op staande voet zijn ontslagen wegens fraude of grove seksuele intimidatie – zouden immers recht 
hebben op WW. 
Een vergelijking met andere verzekeringen kan ondersteuning aan deze stelling geven. Zo 
behoeft een brandverzekeraar niet tot uitkering over te gaan indien het vuur door de 
verzekerde zelf is aangestoken, net zo min als de verzekerde tegen diefstal op een uitkering 
van zijn verzekeraar behoeft te rekenen indien hij zijn huis of auto niet had afgesloten. Het 
gaat bij deze voorbeelden om schadeverzekeringen; bij levensverzekeringen geldt dit 

                                                      
14 Knegt (op. cit., p. 552) heeft op basis van de situatie in 1999 berekend dat het aantal extra 
uitkeringen 2,4% van het totaal zou bedragen. 
15 Zie R. Knegt, “Schuld en boete aan de poort van de WW “, paper voor het congres ter ere van het 
honderd jaar bestaan van de sociale zekerheid, gehouden op 14 en 15 juni 2001, p. 21. 
16 Zie hierover E. Verhulp, “Wijziging in de toepassing van de WW: een einde aan de geregelde 
ontbinding?”, ArbeidsRecht 2003, 43. 
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principe veel minder sterk.17 Blijven we voor de vergelijking dichter bij huis, namelijk bij 
andere socialezekerheidsrechtelijke arrangementen, dan blijkt dat een vergelijking ook tot 
een andere conclusie kan leiden. De loondoorbetaling bij ziekte is goeddeels geënt op een 
“no fault”-principe. De nadruk ligt veel meer op reïntegratie in dezelfde of andere 
werkzaamheden dan op het onderzoeken of de werknemer wellicht schuld heeft aan zijn 
arbeidsongeschiktheid. Zodra een werknemer ziek wordt, krijgt hij op basis van art. 7:629 
BW zijn loon (gedeeltelijk) doorbetaald. Geen werkgever die de loondoorbetaling op basis 
van het eerste lid onder a van dat artikel beëindigt zodra hij erachter komt dat de ziekte is 
veroorzaakt omdat de werknemer bij zijn grieperige neefje (van wiens toestand hij op de 
hoogte was of kon zijn) op bezoek is geweest, als men in dat geval al van “opzet” kan 
bespreken als in dat artikel wordt bedoeld. De WW hanteert overigens niet eens “opzet” als 
criterium, maar het veel lichtere “verwijtbaarheid”. Het voorgaande is overigens wat mij 
betreft geen dragend argument voor het wel of niet afschaffen van een toets aan de poort. Ik 
vind er wat voor te zeggen de grens daar te trekken waar personen die zich (ernstig) 
misdragen hebben rechten zouden kunnen doen gelden op de mede door anderen vergaarde 
gelden (al is hiermee niet op voorhand duidelijk waarom de werknemer dan ook geen 
rechten kan doen gelden op het deel dat hij zelf heeft ingelegd18). Maar laat deze 
uitzondering geen zelfstandig dragend argument zijn voor de stelling dat we de toets aan de 
poort nog in zijn geheel behoeven.19

Een vergelijking met een andere veelvoorkomende uitkering wegens ontslag (die al 
bijna als recht wordt gezien), de ontslagvergoeding ex art. 7:685 lid 8 BW, leidt al helemaal 
niet tot de gedachte dat de huidige toets aan de WW-poort behouden moet blijven. Mij lijkt 
de automatische vergoeding op basis van de kantonrechtersformule vele malen 
“onethischer” dan het afzien van poortcontrole bij de WW. Dan heb ik het nog niet eens over 
de standaardhoogte van de vergoeding20 waarvan ik de redelijkheid nooit begrepen heb. 
Veeleer gaat het me om het feit dat een afwijking van die standaardhoogte gemotiveerd moet 
worden en dat rechters in de meeste gevallen daarvoor niet de tijd hebben of die willen 
maken. In de rechtspraak zijn veel gevallen aan te wijzen waarin het gedrag van de 
werknemer zou hebben meegebracht dat hem zonder meer een WW-uitkering zou zijn 
geweigerd, maar waar hem niettemin een “neutrale” vergoeding toekwam.21

Overigens: de sanctieregeling in de WW met betrekking tot de verwijtbaarheid van 
de werknemer ten aanzien van zijn ontslag is zelf ook niet van smetten vrij. Het 
sanctiemiddel is bot, en daarom niet voor iedereen even “ethisch”. Dat hier een probleem 

                                                      
17 Dat hangt grotendeels samen met de aard van de verzekering. Een lijfrente komt in zijn 
algemeenheid tot uitkering op de vooraf overeengekomen datum, waarbij het gedrag van de 
verzekerde en/of de verzekeringnemer minder belangrijk zijn. 
18 Een op staande voet ontslagen werknemer behoudt zijn pensioenaanspraken, ongeacht de reden 
voor zijn ontslag. Bij de WW is een dergelijke gedachtegang ook zo gek nog niet, wanneer men 
bedenkt dat de WW sinds de stelselherziening van 1987 veel meer dan daarvoor het geval was een 
opbouwkarakter heeft: de hoogte van de WW-uitkering is veel meer afhankelijk gemaakt van in het 
verleden betaalde premies. Zoals Knegt (op. cit., p. 553) stelt: “In het algemeen geldt dat naarmate een 
verzekering sterker op equivalentie tussen premie en prestatie is gebaseerd, de noodzaak voor een 
morele beoordeling van het gedrag van de verzekerde minder wordt.” 
19 Ik vind het vooralsnog lastig de groep groter te maken dan die van werknemers die wegens een 
dringende reden zijn ontslagen. De volgende groep die in aanmerking zou komen zijn zij, die er zelf 
voor kiezen ontslag te nemen. Zou dat leiden tot een toetsing door het UWV, dan zijn we volgens mij 
weer terug bij af. 
20 Bestaande uit de som van het aantal gewogen dienstjaren vermenigvuldigd met de maandelijkse 
vaste brutoloonbestanddelen. 
21 Vgl. R.M. Beltzer, R. Knegt & A.D.M. van Rijs, Ontslagvergoedingen, regelingen, opvattingen en praktijk, 
Den Haag: Sdu Uitgevers 1998, p. 78. 
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bestaat is overigens niet een recent inzicht. Riphagen schreef in zijn proefschrift uit 1985 het 
volgende: 

 
“Nu zijn menselijke eigenschappen vrijwel oneindig gevarieerd en daardoor ook de 
conflicten die tot verbreking van een arbeidsrelatie kunnen leiden. Zo kan – om een enkel 
concreet voorbeeld te noemen – iemand worden ontslagen omdat hij zich goederen uit het 
bedrijf van zijn werkgever heeft toegeëigend, maar ook omdat hij vijf minuten te laat op zijn 
werk is verschenen. In beide gevallen kan dit echter leiden tot het weigeren van uitkering 
wegens vrijwillige werkloosheid. Dat laatste is niet iets vanzelfsprekends. In abstracto vallen 
beide zojuist genoemde gedragingen onder het ‘door eigen schuld’ doen ontstaan van 
werkloosheid. Maar anderzijds zou de lezer zich af kunnen vragen, of er dan geen sprake is 
van enig verschil in de mate van verwijtbaarheid tussen het ene en het andere gedrag? (…). 
Daarbij wijs ik er op, dat het geven van een oordeel over iemands handelen (…) weliswaar 
tijds- en persoonsgebonden is, maar toch ook weer niet zó tijds- en persoonsgebonden, dat, 
naar het mij toeschijnt, de gemiddelde lezer niet zou menen dat er minstens enig relevant 
gradueel verschil tussen beide situaties te maken valt.”22

 
In theorie is dit graduele verschil in de huidige WW wel te maken. Art. 27 WW maakt 
immers wat de toe te passen sanctie betreft een onderscheid tussen de situatie dat de 
werknemer het verlies van zijn arbeidsovereenkomst in overwegende mate te verwijten is en 
de situatie waarin dat niet het geval is. Hiervoor gaf ik reeds aan dat zodra een werknemer 
op staande voet ontslagen is, het UWV ervan uitgaat dat de WW-uitkering blijvend geheel 
moet worden geweigerd. Het doet er dan vaak niet toe of de dringende reden voor ontslag 
lag in te laat komen23, in diefstal of zelfs in daden en gedragingen van de werknemer 
waarvan hem geen verwijt te maken valt.24 Hierbij verdient aantekening dat het UWV en de 
bestuursrechter voor het antwoord op de vraag of een werknemer van zijn ontslag een 
verwijt te maken valt, veeleer aanknopen bij de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is 
geëindigd dan bij de reden waarom de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Dit houdt de pro 
forma-problematiek uiteraard in stand: het volgen van de juiste weg – namelijk die van de 
kantonrechter of de CWI – leidt eerder tot een uitkering dan het volgen van een andere weg. 
Dit leidt tot de absurde situatie dat een werknemer aan wie niets te verwijten valt, behalve 
dan dat hij heeft meegewerkt aan een einde van de arbeidsovereenkomst, een groter risico 
loopt dat zijn WW-uitkering (deels) wordt geweigerd dan de werknemer, aan wie wel 
degelijk wat te verwijten valt, doch wiens arbeidsovereenkomst door tussenkomst van een in 
zijn ontbindingsbeschikking neutraal formulerende kantonrechter is ontbonden. Knegt heeft 
erop gewezen dat verwijtbaar werklozen ofwel werknemers zijn met een arbeidsconflict, 
ofwel werknemers die om privéredenen zelf zijn opgestapt. Hij stelt vast dat het bij de laatste 
groep vooral om vrouwen gaat die er niet in zijn geslaagd een werktijdverkorting te 
realiseren om zo arbeid en zorgtaken beter te combineren.25 Het lijkt mij een ongewenste 
situatie dat de personen met deze wens – die door de regering toch als speerpunt van beleid 
is geformuleerd – belangrijke representanten van de groep van verwijtbaar werklozen zijn.  
 
Mythe 4: Werknemers zullen zich gemakkelijk laten ontslaan, bijvoorbeeld om een “sabbatical” op te 
kunnen nemen (of een tijdje voor de kinderen te kunnen zorgen met een WW-uitkering). 

                                                      
22 J. Riphagen, op. cit., p. 2-3. 
23 Regelmatig te laat komen kan een dringende reden voor ontslag zijn. In dit kader spreekt men van 
“de druppel die de emmer doet overlopen-doctrine”. 
24 HR 29 september 2000, JAR 2000/233. 
25 R. Knegt, op. cit., p. 546-553. 
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Met dit argument wordt de werkelijkheid uit het oog verloren. Een periode van vrijwillig 
verlof wordt niet zo maar opgenomen. Men dient over een goede spaarpot te beschikken om 
“zo maar” een tijd vrijaf te kunnen nemen. De gedachte dat de WW daar voor zal worden 
gebruikt, miskent dat de werknemer slechts recht op WW heeft indien hij beschikbaar is voor 
de arbeidsmarkt. Zeker indien men het afschaffen van de verwijtbaarheidstoets aan de WW-
poort koppelt aan een strengere toets of de werknemer zich voldoende inspant om ander 
werk te vinden, is het inlassen van een vrije periode niet een situatie die ten laste van de 
socialezekerheidskassen komt.26  
 
Mythe 5: Er zou al veel zijn gewonnen indien het UWV op voorhand bereid zou zijn een oordeel 
(“ruling”) te geven over de verwijtbaarheid van de werknemer. 
Met dit argument wordt miskend, dat de werkelijke reden voor ontslag alsnog hoogst zelden 
aan het UWV bekend zal worden gemaakt. De leugen blijft bestaan, het UWV schiet er niets 
mee op; het leidt alleen tot nog meer papierwerk, terwijl het UWV zo’n ruling waarschijnlijk 
ook niet op afzienbare termijn zal kunnen geven (vergelijk de second opinion bij 
arbeidsongeschiktheid; deze zou twee weken moeten duren, maar de praktijk is soms dat 
men maanden wacht). Het aantal gevallen van verwijtbare werkloosheid zal afnemen, omdat 
werkgever en werknemer hun verslag van de voorgeschiedenis zo zullen opstellen dat het 
UWV na een eerder voor de werknemer negatief luidend oordeel alsnog zal concluderen dat 
aan de werknemer niets te verwijten valt. Pas op dat moment zullen werkgever en 
werknemer het einde van hun arbeidsovereenkomst effectueren. Wie er wel wat mee 
opschiet, is de rechterlijke macht. Na een voor de werknemer positief oordeel van het UWV 
vervalt de als noodzaak gevoelde gang naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te 
laten ontbinden. Doch om de eerder genoemde reden kan een “ruling” geen eindoplossing 
zijn, hoogstens een eerste stap in de juiste richting naar het openzetten van de WW-poorten. 
 
Stelling 6: Het is nu politiek onhaalbaar maatregelen te nemen die juist de instroom in de sociale 
zekerheid vergemakkelijken. 
De maatregelen in de sociale zekerheid zoals die sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw 
zijn genomen laten inderdaad duidelijk het beeld zien van het streven naar een beperking 
van de instroom in en een bevordering van de uitstroom uit de sociale zekerheid. Die keuze 
is om meerdere redenen goed te begrijpen: het grootschalige misbruik van de sociale 
zekerheid in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw behoeft slechts in herinnering 
te worden geroepen.27 Deze keuze zegt nog niets over de effectiviteit van die maatregelen, 
noch – en dat is in casu belangrijker – over de neveneffecten van deze maatregelen voor 
andere terreinen van het recht. Het vasthouden aan het principe dat maatregelen in de 
sociale zekerheid de toegang tot die sociale zekerheid nooit mogen vergemakkelijken vindt 
daar zijn begrenzing waar door bepaalde regelingen ander rechtsgebieden, in casu het 
arbeidsrecht, in een onaanvaardbare houdgreep worden genomen, met hogere 
maatschappelijke kosten als gevolg. 
 
 
Slot 
 
                                                      
26 De huidige regeringscoalitie lijkt echter van beide meer te willen. Niet alleen wordt de 
verwijtbaarheidstoets verscherpt (zie E. Verhulp, Wijziging in de toepassing van de WW: een einde 
aan de geregelde ontbinding?”, ArbeidsRecht 2003, 43), tevens wordt gepoogd WW-gerechtigden 
sneller aan het werk te krijgen. De VVD stelde daartoe in november 2003 voor de duur van de WW te 
verkorten, nu van een lange WW-uitkering onvoldoende prikkels zouden uitgaan om snel weer aan 
het werk te gaan.  
27 Vgl. Damsteegt, op. cit, p. 6. 
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In het licht van de huidige pro forma-praktijk, die ik een onaanvaardbare verspilling van tijd 
en middelen vind, acht ik geen van de bezwaren tegen het laten vervallen van de toets aan 
de WW-poort, apart of in samenhang bezien, van doorslaggevende betekenis. Laat er geen 
misverstand over bestaan dat ik het verzwijgen van de werkelijk reden voor het ontslag door 
werkgever, werknemer en kantonrechter een kwalijke zaak vind. Ik zie echter geen 
praktische oplossing die dit ongewenste gedrag voldoende redresseert en kies om die reden 
voor het verschuiven van de toets aan de poort naar de periode daarna. Alleen het afschaffen 
van de toets aan de WW-poort heeft tot gevolg dat de pro forma-problematiek tezamen met 
de arbeidsrechtelijke leugen (eindelijk) tot het verleden zullen behoren. Ik sluit mij daarom 
bij deze eerder in SMA door Knegt geformuleerde conclusie aan. De vierde stelling bij het 
proefschrift van Damsteegt zou door de politiek moeten worden omarmd: 
 
“Bij de beoordeling of een werknemer zijn recht op een werkloosheidsuitkering geldend kan 
maken, dient minder belang te worden gehecht aan het werkloos worden en meer aan het 
werkloos zijn of blijven van de werknemer.”28

 
Daartoe dient wel het een en ander te veranderen met betrekking tot de controle die nu 
tijdens de WW-periode wordt uitgevoerd op de inspanningen van de werknemer om een 
andere baan te vinden. Mijn voorstel moet zeker niet zo worden begrepen, dat een 
versoepeling van de eisen plaatsvindt. Door een strenger toezicht op de reïntegratie-
inspanningen van de werknemer zal kunnen worden voorkomen dat “virtueel stilzitten”29 
tot het voortduren van een WW-uitkering leidt. Een actieve houding van werknemer, CWI 
en UWV zal de gemiddelde duur van de werkloosheidsuitkeringen bekorten. Bij deze 
actieve houding kan men zich van alles voorstellen, en ik laat de uitwerking graag aan ter 
zake kundigen over. Een enkele voorzet wil ik wel proberen. Men zou kunnen denken aan 
het introduceren van de eis dat de werknemer zich wekelijks bij het regionale CWI meldt om 
vacatures te bespreken. De nu verspilde, maar dan vrijgekomen mensen en middelen als 
gevolg van het vervallen van de toets aan de WW-poort zouden kunnen worden ingezet om 
de regionale CWI’s een “matchingstoets” te laten uitvoeren tussen de vacatures en de 
werklozen. Komt een werkloze zijn wekelijkse afspraak niet na, of weigert hij zonder goede 
grond een hem aangeboden baan, dan zal het betreffende CWI het UWV hiervan in kennis 
moeten stellen. Het UWV zal dan weliswaar zijn functie als poortwachter hebben verloren, 
maar zal zijn belangrijke taak als uitsmijter kunnen vormgeven. 

                                                      
28 Als ik haar goed heb begrepen, is Damsteegt overigens geen voorstandster van het afschaffen van 
de verwijtbaarheidstoets aan de WW-poort. 
29 Het schrijven van één sollicitatiebrief per week acht ik niet een al te zware opgave voor de werkloze. 
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