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Kafka in de Flexwet. Geen recht op WW door de fictieve opzegtermijn. 
 
 
1. Iemand moet Josef K. er in geluisd hebben ...  
 
Hij is 58 jaar oud, en sinds 1 februari 1963 in dienst van een zorginstelling. Zijn ar-
beidsovereenkomst wordt per 28 december 1999 ontbonden onder toekenning van 
een -zeker gezien de duur van zijn arbeidsovereenkomst- matige vergoeding. Hij meldt 
zich bij de uitvoeringsinstelling (Cadans) met het verzoek hem een uitkering krachtens 
de Werkloosheidswet te verstrekken. Cadans stelt bij besluit van 13 januari 2000 vast 
dat bij regelmatige opzegging de arbeidsovereenkomst van K. eerst had kunnen 
eindigen op 1 juli 2000, en dat hij recht heeft op inkomsten van zijn werkgever, 
waarmee wordt bedoeld de vergoeding die K. bij de ontbinding van de arbeidsovereen-
komst is toegekend. De rest van de beslissing zal veel arbeidsrechtelijke 
georiënteerde juristen bekend voorkomen: "Op grond van de wet mogen wij (een deel 
van) uw inkomsten gelijk stellen aan het loon over de opzegtermijn die voor u zou 
gelden als de dienstbetrekking door opzegging zou zijn geëindigd. Daarnaast mag de 
opzegtermijn met een maand worden verkort omdat het dienstverband via de 
kantonrechter is beëindigd. Dit betekent voor u concreet dat uw WW-uitkering op 1 juni 
2000 kan ingaan." Vervolgens wordt K. medegedeeld dat indien hij op 1 juni 2000 nog 
werkloos zal zijn hij telefonisch de aanvraag om toekenning van WW per 1 juni 2000 
zal kunnen bevestigen.  
 
Omdat K. begin mei 2000 nog geen zicht heeft op ander werk meldt hij zich wederom 
bij Cadans. Op 23 mei 2000 neemt Cadans een verrassend besluit. Een uitkering 
krachtens de WW wordt K. geweigerd. Ik citeer uit het besluit van 23 mei jl: "In onze 
beschikking van 13 januari 2000 hebben wij aangegeven dat wij op grond van de wet 
een deel van uw inkomen gelijk mogen stellen met het loon over de opzegtermijn. 
Hierdoor kan er ingaande 1 juni 2000 pas sprake zijn van werkloosheid. Onlangs is er 
per 1 mei 2000 een wijziging van kracht geworden die bepaalt dat de niet gewerkte 
weken tijdens de fictieve opzegtermijn niet gelijk gesteld kunnen worden met gewerkte 
uren. Voor het uitzetten van de 39 weken termijn is de eerste WW-dag bepalend. De 
referte-periode voor u loopt van 2 september 1999 tot 1 juni 2000. In genoemde 
periode heeft u van 2 september 1999 tot 28 december 1999 een dienstverband gehad 
en kunnen de weken in die periode aangemerkt worden als gewerkte weken. (17 
weken) De eis is echter 26 weken en hieraan kunt u niet voldoen waardoor er 
ingaande 1 juni 2000 geen recht kan bestaan op een ww-uitkering". 
 
2. De ene man legde zijn handen op K' keel, terwijl de andere het mes diep in zijn hart stootte ... 
 
Een van de uitgangspunten van de Wet flexibiliteit en zekerheid (Stb. 1998, 300) is dat 
de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. De 
bedoeling van de flexwetgever is de opzegging van de arbeidsovereenkomst de 
snelweg te laten worden en ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter 
de B-weg. Ter realisering van deze doelstelling diende ook de WW aangepast te 
worden.  
 
Indien de arbeidsovereenkomst niet door opzegging eindigt, maar door ontbinding door 
de rechter, speelt de bij de opzegging in acht te nemen opzegtermijn geen enkele rol. 
De werkgever is door de 'ontbindingsweg' te bewandelen sneller van de werknemer af, 
en heeft daar in het algemeen wel een extra vergoeding voor over. De werknemer 
verkiest de ontbinding van de arbeidsovereenkomst boven opzegging daarvan, 



vanwege de hogere vergoeding, terwijl hij meteen na ontbinding van de ar-
beidsovereenkomst recht kan doen gelden op een uitkering krachtens de WW. Op 
deze wijze konden partijen onderhandelen ten laste van de WW. In de Wet flexibiliteit 
en zekerheid is voorzien in de invoering van artikel 16 lid 3 WW, de fictieve opzegter-
mijn. Met deze regeling is voor dat onderhandelen ten late van de WW een stokje 
gestoken. Vanaf 1 januari 1999 geldt dat, indien de arbeidsovereenkomst anders dan 
door opzegging is geëindigd, pas na het verstrijken van de termijn die anders als 
opzegtermijn in acht genomen had moeten worden, een recht op uitkering krachtens 
de WW ontstaat. Gedurende deze fictieve opzegtermijn dient de werknemer, ten koste 
van de door de werkgever betaalde vergoeding wegens het einde van de 
arbeidsovereenkomst, in zijn levensonderhoud te voorzien. Op de wijze waarop de 
fictieve opzegtermijn door de uitvoeringsinstellingen wordt berekend bestaat ernstige 
kritiek. De uitvoeringsinstellingen gaan uit van de bedoeling van de wetgever, die de 
fictieve opzegtermijn gelijk aan de feitelijke opzegtermijn wilde stellen. In de wettekst is 
dat maar ten dele tot uitdrukking gekomen, en bijvoorbeeld niet ten aanzien van het 
berekenen van de fictieve opzegtermijn op grond van het overgangsrecht voor oudere 
werknemers, artikel XXI (zie in dit verband Rb. Zutphen 20 januari 2000, JAR 2000/40 
en E. Verhulp, Opzeggen of opgeven, SR, 1999, p. 226 e.v.). In casu is artikel XXI 
voor de berekening van de fictieve opzegtermijn toegepast. Ten onrechte, zodat van 
een te lange fictieve opzegtermijn wordt uitgegaan. Daarmee heeft de ene man zijn 
handen strak om de keel van K. gezet. 
 
De dolkstoot is vervolgens het nieuwe beleid om de fictieve opzegtermijn niet meer 
mee te tellen voor de referte-eis of 26-weken eis. Deze referte-eis is opgenomen in 
artikel 17 WW. Onder sub a daarvan is bepaald dat recht op de uitkering krachtens de 
WW voor de werknemer ontstaat indien hij in 39 weken onmiddellijk voorafgaande aan 
de eerste dag van werkloosheid in ten minste 26 weken als werknemer arbeid heeft 
verricht. Een snelle rekensom leert dat indien de fictieve opzegtermijn langer is dan 
drie maanden (13 weken), de werknemer volgens het nieuwe beleid niet meer voldoet 
aan de referte-eis. Een fictieve opzegtermijn van die duur zal met name voorkomen bij 
werknemers die ten minste 20 jaar in dienst van dezelfde werkgever zijn geweest of bij 
oudere werknemers waarvan de fictieve opzegtermijn door u de uitvoeringsinstelling 
wordt bepaald aan de hand van het overgangsrecht.  
 
Had de wetgever het gevaar van het niet kunnen voldoen aan de referte-eis door de 
fictieve opzegtermijn niet moeten zien? Ja, en dat is ook gebeurd. In de Eerste 
Kamerlid is Minister Melkert op het probleem van de referte-eis gewezen. Ik citeer de 
Minister (Hand. I 1997/98, p. 1524, Kuip en Scholtens, Parl. gesch. Flexwet, Deventer 
1999, p. 1104): "Het betreft de referte-eis in het kader van artikel 16, lid 3 WW. In het 
LISV-besluit op grond van artikel 17a WW over de gelijkstelling van weken waarin niet 
is gewerkt met gewerkte weken, worden weken waarin niet is gewerkt, maar waarvoor 
de werknemer een schadeloosstelling of schadevergoeding heeft ontvangen wegens 
het beëindigen van zijn dienstbetrekking, gelijkgesteld met gewerkte weken." De 
Minister bedoelt dat in artikel 17a lid 4 sub a WW is bepaald dat het Landelijk instituut 
sociale verzekeringen (Lisv) de bevoegdheid is gegeven ook andere dan gewerkte 
weken mee te laten tellen voor de berekening van de 26-weken eis van artikel 17 WW. 
Bij besluit van 18 december 1986, (nr. 86/8025) Stc. 1986, 248, heeft de voorloper van 
het Lisv van die bevoegdheid gebruik gemaakt. Dit besluit is op 14 mei 1994 (nr. 
942397), Stc. 1994, 105, ook voor de toen gewijzigde WW van toepassing verklaard. 
Artikel 1 sub d van het besluit bepaalt dat met weken, als bedoeld in artikel 17, eerste 
lid van de WW worden gelijkgesteld weken, waarin de werknemer niet heeft gewerkt 
en waarover hij schadeloosstelling of schadevergoeding wegens het beëindigen van 



de dienstbetrekking heeft ontvangen. De Minister heeft dus gelijk gehad: voor het 
bepalen van de weken waarin is gewerkt gedurende de laatste 39 weken dient de 
fictieve opzegtermijn mee te tellen. Wat bezielt dan het Lisv om te komen tot een 
beleidswijziging in strijd met dat besluit van 1986? 
 
3. Met brekende ogen zag K hoe de heren met de wangen tegen elkaar het voltrekken van de beslissing 
aanschouwden ... 
 
Uit telefonisch ingewonnen informatie blijkt dat bij het Lisv de datum van 1 mei 2000 
als moment van wijziging van beleid, niet bekend is. Evenmin is er sprake van vast-
stelling of wijziging van beleid. Het gaat volgens het Lisv om voortschrijdend inzicht 
over de toepassing van de WW, welk inzicht is gedeeld met alle uitvoeringsinstellingen 
en op grond waarvan de uitvoering van de WW door de uitvoeringsinstellingen is 
aangepast. Dit voortschrijdend inzicht is gestoeld op de tekst van artikel 17a lid 4 sub a 
WW. De aan het Lisv gegeven bevoegdheid om ook andere weken aan te wijzen die 
moeten meetellen voor de berekening van de 26 weken voor de referte-eis, is niet 
onbeperkt. Het Lisv mag, zo blijkt uit artikel 17a lid 4 sub a WW voor de berekening 
van de 26-weken eis, slechts weken mee laten tellen waarin geen arbeid is verricht in 
de dienstbetrekking.  
 
Gedurende de fictieve opzegtermijn is er geen sprake meer van een dienstbetrekking. 
Daarom is er sprake van een fictieve opzegtermijn en niet van een werkelijke 
opzegtermijn. Op grond daarvan meent het Lisv helemaal niet de bevoegdheid te 
hebben om de 'fictieve-opzegtermijn-weken' mee te tellen voor de berekening van de 
referte-eis. Het voortschrijdend inzicht leidt het Lisv dus na bijna 14 jaar tot de conclu-
sie dat het besluit uit 1986 wettelijke grondslag ontbeert. Het Lisv zegt deze conclusie 
al enige tijd geleden te hebben medegedeeld aan zowel het College toezicht sociale 
verzekeringen (Ctsv) als aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Dat mag zo zijn, het had fatsoenlijker geweest ook de verzekerden daarover te 
informeren. Verder zegt het Lisv dat het Ctsv de nieuwe inzichten deelt. Daaruit trekt 
het Lisv de conclusie dat zij de uitvoeringsinstellingen over de door haar gevoelde 
noodzaak tot wijziging van de uitvoering van de WW moest informeren. Had het Lisv 
dat niet gedaan, dan zou het Ctsv bij een rechtmatigheidsonderzoek het Lisv op de 
vingers kunnen tikken. Dit risico wil het Lisv niet lopen. Tegelijkertijd ziet het Lisv wel in 
dat de gevolgen van de nieuwe inzichten in strijd met de bedoeling van de wetgever 
zijn en maatschappelijk onwenselijk zijn. Daarom is bij het Ministerie aangedrongen op 
spoedige wijziging van artikel 17a lid 4 sub a WW.  
 
Het Ministerie evenwel deelt het nieuwe inzicht van het Lisv niet, en meent daarom dat 
er geen reden is tot wetswijziging over te gaan. Naar de mening van het Ministerie 
dient de periode van de fictieve opzegtermijn voor de berekening van de referte-
periode gewoon mee te tellen op grond van het besluit uit 1986. Daarbij vindt men ten 
departemente dat het Lisv ten aanzien van de rechtmatigheidstoetsing ernstig 
overdrijft. In het kader van de rechtmatigheidstoetsing is het Ministerie bereid te ver-
klaren dat het besluit van 1986 juist is en dient te worden uitgevoerd. Het Ctsv zou 
daar in het algemeen genoegen mee nemen. Tenslotte werd door een medewerker 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met stelligheid verteld dat 
indien het Lisv en de uitvoeringsinstellingen in haar opstelling volharden, de door het 
Lisv gewenst wetswijziging met terugwerkende kracht tot 1 januari 1999 zal worden 
ingevoerd. Wanneer het Ministerie de conclusie zal trekken dat het Lisv volhardt, werd 
niet duidelijk.  
 



Terwijl de twee heren met elkaar aan het bekvechten zijn, kijken ze, wang aan wang, 
naar het voltrekken van de beslissing. Een beslissing waarvan ze beiden vinden dat 
die onjuist en onwenselijk is! Een beslissing die nog wel veel genomen zal worden, 
maar die aan de verzekerden op geen enkele wijze is uit te leggen. Mijn vrees is dat 
het Ministerie pas tot actie zal overgaan als de Centrale Raad van Beroep het inzicht 
van het Lisv tot de zijne maakt. De kans daarop acht ik niet groot. Hoewel, de letterlijke 
tekst van de WW geeft steun aan de gedachte van het Lisv. Als de CRvB zo beslist, is 
het de vraag of het Ministerie nog wel weet van de toezegging om met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 1999 de wet te wijzigen. Als ze dat nog weet, hebben veel 
werklozen langdurig in onzekerheid verkeerd. Indien de CRvB de inzichten van het 
Lisv verwerpt, zal het Ministerie waarschijnlijk geen enkele noodzaak tot 
wetsherziening zien. Na de beslissing van de CRvB zullen de uitvoeringsinstellingen 
de op dit onderwerp betrekking hebbende beslissingen, voor zover daartegen bezwaar 
of beroep is ingediend, herzien. De werklozen die geen beroep of bezwaar hebben 
ingediend blijven dan met lege handen staan.  
 
Kortom: de kans bestaat dat het lang duurt voordat de duidelijkheid er is. Als die er al 
komt is het de vraag of iedere werkloze daarmee wel geholpen is. De vraag is 
natuurlijk of er wel zolang gewacht moet worden. Ik meen van niet. Zowel de opstelling 
van het Ministerie als van het Lisv getuigen van zoveel halsstarrigheid en 
letterknechterij, dat ingrijpen op korte termijn noodzakelijk is. 
 
 
Evert Verhulp, universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat te 
Woerden (met dank aan mevrouw Mr. A.J.H. Ozinga, advocaat te Zutphen voor het ter beschikking stellen 
van de beslissingen) 


