
 
Stand van de wetsvoorstellen tot en met 15 juli 2014 
 
De geel gearceerde onderdelen betreffen de wijzigingen ten opzichte van onze laatste 
publicatie.  
 
De minister heeft per brief van 4 april 2013 aangegeven dat ze voornemens is om de 
wetsvoorstellen ‘Versterking positie leraar’ (32396) en ‘Ouderbijdrage peuterspeelzaal’ (33141) 
in te trekken.  
Mocht dit daadwerkelijk plaatsvinden zullen wij hierover natuurlijk berichten.  
 

- Algemeen dossier Primair Onderwijs (31293) 
- Algemeen dossier Voortgezet Onderwijs (31289) 
- Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (31288) 
- Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en 

financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (passend onderwijs) (33106) 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de 
versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs 
(32396) 

- Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855) 
- Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en 

de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de 
invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van 
bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor 
basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) 
(33157) 

- Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet 
en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de 
rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (32550) 

- Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 
- Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en 

beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet 
onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (32892) 

- Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de 
wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs 
(32795) 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in 
verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van 
de materiële voorzieningen (30246) 

- Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet 
onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal 
(33618) 

- Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy-Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver 
tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de 
enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32476) 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet 
primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor 
aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school (33663) 

- Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet 
college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met 
onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een 
diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend 
onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet 
onderwijs) (33661) 



- Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT) 
(33715) 

- Initiatiefvoorstel-Voortman en Schouw Wet open overheid (Nieuwe Wet openbaarheid van 
bestuur) (33328) 

- Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, 
wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in 
verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van 
de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet 
werk en zekerheid) (33818) 

- Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33862) 
- Jeugdwet (33684) 
- Invoeringswet Participatiewet (33161) 
 

 
 
Algemeen dossier Primair Onderwijs (31293) 
 
In dit dossier zijn meerdere zaken opgenomen. 
 
Op 5 maart 2014 is een motie aangenomen waarin is opgenomen dat schoolbesturen in het 
schooljaar 2014/2015 zelf mogen kiezen welke eindtoets zij zullen toepassen.  
 
Staatssecretaris Dekker heeft het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) verzocht om te verkennen 
welke ruimte de Grondwet biedt voor de versoepeling van de regels voor het vormen van een 
samenwerkingsschool. Op basis van dit advies volgt in de uitwerkingsbrief leerlingendaling van dit 
voorjaar een voorstel voor de aanpassing van de regels rondom de samenwerkingsschool. Het advies 
kunt u hier vinden.  
 
Op 23 mei 2014 heeft Staatssecretaris Dekker de Tweede kamer geïnformeerd over de uitwerking van 
de maatregelen in het kader van leerlingendaling in het PO en VO. De brief is hier te vinden. Een 
samenvatting van dit stuk is ook hier te vinden. 
 
Op 13 juni 2014 heeft staatssecretaris Dekker een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de 
noodzaak van toetsing in het funderend onderwijs. In de brief gaat hij onder meer op de functie van 
toetsing en noemt hij toetsing een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijsleerproces. Ook gaat 
de staatssecretaris uitgebreid in op het gebruik van toetsresultaten, in het algemeen en door de 
inspectie. Hij sluit af met te benomen wat het gebruik van toetsen van elke stakeholder in het 
onderwijs vraagt om een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit voor de leerling te genereren. 
 
Op 20 juni 2014 heeft staatssecretaris Dekker de Tweede Kamer geïnformeerd over het einde van de 
pilot onderwijstijdverlenging in het primair onderwijs. Doelen van de pilot waren het verhogen van 
prestaties ten aanzien van taal en rekenen, verbeterde overgang van PO naar VO door 
achterstandsleerlingen en daarnaast de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De pilot is 
geslaagd en hoewel de pilot inmiddels is afgerond, komt er daarmee geen einde aan 
onderwijstijdverlenging, integendeel. Dekker stelt: “In ruim tweederde van de gemeenten is het 
aanbod na beëindiging van de subsidieregeling voortgezet en in enkele gevallen zelfs uitgebreid. 
Vaak zijn de activiteiten geïntegreerd in de bestaande aanpak voor schakelklassen en zomerscholen 
in deze gemeenten. Om de opgedane ervaringen, tips en adviezen met geïnteresseerde scholen en 
gemeenten te delen, is er in de afgelopen periode sterk ingezet op de verspreiding van deze kennis. 
Zo zijn gedurende een slotconferentie de resultaten besproken en zijn ervaringen tussen 
pilotdeelnemers uitgewisseld. Daarnaast is er een mailing met de belangrijkste handvatten voor 
onderwijstijdverlenging verstuurd aan de betrokken schoolleiders en gemeenten. Verder wordt de 
opgedane kennis geborgd via www.onderwijstijdverlenging.nl. Deze website omvat veel informatie op 
zowel het niveau van gemeenten en bestuurders, als op het niveau van de onderwijspraktijk. 
Gemeenten, bestuurders en scholen zijn – onder meer via de PO-Raad en School aan Zet – gewezen 
op deze website. […] Op deze manieren worden de goede ervaringen met onderwijstijdverlenging op 
een uitgebreide wijze verspreid, zodat men elders van deze kennis en expertise profijt kan hebben. Dit 



kan een bijdrage leveren aan het verminderen van onderpresteren, het bevorderen van excellentie en 
het reduceren van zittenblijven.” De gehele brief met de opbrengsten is hier te lezen. 
  
Het gehele dossier is hier te vinden. 
 
 
Algemeen dossier Voortgezet Onderwijs (31289) 
 
In dit dossier zitten recente stukken die te maken hebben met het voortgezet onderwijs.  
 
Op 1 mei 2014 heeft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven welke 
fiscale regels er gelden voor het verstrekken van tablets aan werknemers. De brief kunt u hier vinden.  
 
Op 17 april 2014 is het Sectorakkoord VO afgesloten. U kunt dit akkoord hier vinden.  
 
Op 23 mei 2014 heeft Staatssecretaris Dekker de Tweede kamer geïnformeerd over de uitwerking van 
de maatregelen in het kader van leerlingendaling in het PO en VO. De brief is hier te vinden. Een 
samenvatting van dit stuk is ook hier te vinden. 
 
Op 30 juni 2014 is aan de Tweede Kamer het rapport van de Algemene Rekenkamer gestuurd over 
de bekostiging in het voortgezet onderwijs. De Algemene Rekenkamer concludeert dat de 
bekostigingssystematiek onvoldoende aansluit op de praktijk. Het gaat onder meer om 
vereenvoudiging, aansluiting op kostenpatronen en kostenontwikkelingen, zorg voor 
kostendekkendheid, zekerheid geven over budget en beperking van incidentele financiering. ‘Een 
nieuwe bekostigingssystematiek zou financiële planning en allocatie van middelen op het niveau van 
schoolbesturen moeten bevorderen’, aldus de Rekenkamer. Om het voortgezet onderwijs 
toekomstbestendiger te laten zijn, blijft volgens de Algemene Rekenkamer de noodzaak om in te 
zetten op een verdere verzakelijking en professionalisering van de bedrijfsvoering. Daarbij kunnen 
volgens de rekenkamer ‘ook benchmarking, informatie-uitwisseling via open data, leren van best 
practices en opleidingen helpen’. 
 
Op 1 juli 2014 heeft staatssecretaris Dekker een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij 
aankondigt om een onderzoek te doen naar de signalen dat het sturen op rendementen en cijfers tot 
ongewenste neveneffecten leidt. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2015 de resultaten bekend 
zijn en alsdan de staatsecretaris daar conclusies aan zal verbinden. 
 
 
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (31288) 
 
Dit is net als de vorige dossiers een algemeen dossiers waarin algemene zaken worden vervat die niet 
sec aan een bepaalde sector zijn gebonden en nog in ontwikkeling zijn. Veel valt wel onder het Hoger 
Onderwijs, maar soms zijn er specifieke zaken die (ook) voor het funderend onderwijs gelden. 
 
Ter zake de krimp is dit dossier met name de verzamelbak voor moties ter wijziging van de regels in 
het kader van krimp, zoals ter zake de samenwerkingsschool, fusietoets en de kleine scholentoeslag. 
 
Er zijn op 21 februari 2014 een heleboel moties ingediend en daarvoor is het handiger het dossier zelf 
in te zien. Wat voorbeelden aangenomen moties zijn: 
 

- Afschaffing fusietoets voor samenwerkingsscholen. Dit is overigens een wat wassen neus 
omdat de zware eisen voor de vorming van een samenwerkingsschool, zoals de inrichting van 
het bestuur dat erboven hangt en de eis van schoolredding blijven bestaan. Die staan los van 
de fusietoets. 

- De mogelijkheid voor de MR de commissie fusietoets te consulteren wanneer er geen advies 
komt in krimpgebieden.  

- Het behoud van de kleine scholentoeslag en tevens bij opheffing van een school die die 
toeslag ontving dat geld et behouden voor samenwerkingsprojecten in de regio. 

 
Ter zake fusie en voorzieningenplanning in het PO en VO zijn er verschillende moties ingediend 
waarover ook vlak daarna wordt gestemd. Deze moties zijn uiteindelijk meegenomen in de uitwerking 



van de maatregelen die Dekker in zijn brief heeft meegenomen. Die brief is te vinden onder zowel het 
als VO dossier hierboven. 
 
Het gehele dossier is hier te vinden. 
 
 
Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en 
financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Passend Onderwijs) (33106) 
 
Op 20 juni 2014 is de vijfde voortgangsrapportage aangeboden. De conclusie van de 
voortgangsrapportage is dat samenwerkingsverbanden klaar zijn voor de start  
van passend onderwijs op 1 augustus aanstaande. Alle mijlpalen zijn gehaald en die prestatie van  
de samenwerkingsverbanden is een compliment waard. Het rapport van de Gateway Review stelt  
dat er door alle partners hard is gewerkt om zaken op orde te krijgen. Samenwerkingsverbanden  
zijn bezig om de laatste operationele onderdelen voor de start klaar te maken. De commissie geeft  
als oordeel dat er voldoende vertrouwen is in een succesvolle start van passend onderwijs per 1  
augustus.  
  
De ondersteuningsplannen laten grote diversiteit ziet. De verschillen zorgen ervoor dat aangesloten  
kan worden bij de lokale situatie en maatwerk voor leerlingen mogelijk wordt.  

 
Belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is het informeren en betrekken van ouders en  
onderwijspersoneel. Uit de tweede meting onder ouders blijkt dat zij iets beter weten wat passend  
onderwijs betekent in vergelijking met de meting uit februari. Ouders van leerlingen met een  
rugzakje die aan hebben gegeven nog niet in contact te zijn met de school, ontvangen binnenkort  
een brief waarin opgeroepen wordt in gesprek te gaan met school. Ouders kunnen daarbij  
ondersteuning vragen bij het steunpunt passend onderwijs voor ouders.  
 
Op 27 maart 2014 is de vierde voortgangsrapportage inzake passend onderwijs aangeboden aan de 
Eerste Kamer.  
Samengevat kan gesteld worden dat de samenwerkingsverbanden op koers liggen om op 1 augustus 
aanstaande te starten. De conceptplannen van de samenwerkingsverbanden zijn afgerond en daaruit 
blijkt dat er komend schooljaar geen grote veranderingen optreden. Dat geeft scholen de kans om 
passend onderwijs in de komende jaren samen met leraren, ouders en leerlingen zorgvuldig en 
geleidelijk vorm en inhoud te geven. Ouders en leraren voelen zich nu echter nog onvoldoende 
geïnformeerd. Nu de plannen zijn afgerond zijn schoolleiders in staat om leraren en ouders 
duidelijkheid te geven over hoe passend onderwijs er in het nieuwe schooljaar uit zal zien. Mijn inzet is 
dat ouders en leraren voor 1 mei geïnformeerd zijn. 
 
Op 12 februari 2014 is een besluit (AMvB) genomen over bepaalde herzieningen in de organisatie en 
financiering van de ondersteuning. Deze AMvB bevat voorschriften ten aanzien van: 
 

• 1.het ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het 
voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs; 

• 2.de tijdelijke landelijke geschillencommissie passend onderwijs; 

• 3.de deskundigen door wie het samenwerkingsverband zich moet laten adviseren bij de 
beoordeling over de toelaatbaarheid tot het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) 
speciaal onderwijs; 

• 4.de orthopedagogisch didactische centra die verbonden kunnen zijn aan het 
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs; 

• 5.het verplicht op overeenstemming gericht overleg door het samenwerkingsverband met 
betrekking tot de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs; 

• 6.de mogelijkheid tot symbiose; 

• 7.de bekostiging van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en aan het samenwerkingsverband. 

 
In de toelichting op de AMVB wordt in hoofdstuk 1 beschreven op welke wijze in de AMvB ten aanzien 
van de genoemde onderwerpen nadere regels zijn gesteld. In hoofdstuk 2 worden de financiële 
gevolgen beschreven. In hoofdstuk 3 wordt achtereenvolgens beschreven wat de gevolgen zijn voor 



de uitvoering en de handhaving en welke administratieve lasten deze AMvB met zich meebrengt. 
Deze AMvB is voor een openbare internetconsultatie aangeboden. Een verslag hiervan is opgenomen 
in hoofdstuk 4. 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel heeft betrekking op het stelsel van de voorzieningen voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. De 
Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de 
Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet op het 
onderwijstoezicht worden gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de organisatie van de 
voorzieningen voor extra ondersteuning van leerlingen en de financiering daarvan. Er wordt een 
zorgplicht voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte voor de bevoegde gezagsorganen in 
het funderend onderwijs ingevoerd, er worden samenwerkingsverbanden in het funderend onderwijs 
gevormd, de middelen voor extra ondersteuning voor het funderend onderwijs, het (voortgezet) 
speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden gebudgetteerd en tot slot wordt een 
verplichting tot overleg over de voorzieningen voor extra ondersteuning in het samenwerkingsverband 
tussen het samenwerkingsverband en de gemeente(n) ingesteld. Doel van deze wetswijzigingen is dat 
voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt 
gerealiseerd.  
In het wetsvoorstel is er voor gekozen om in het kader van passend onderwijs te spreken over de 
ondersteuning van leerlingen in plaats van over de zorg aan leerlingen. Het stelsel passend onderwijs 
heeft betrekking op het onderwijs en de ondersteuning die aan leerlingen wordt geboden zodat zij het 
onderwijsprogramma beter kunnen doorlopen. Het gaat niet primair om de beperkingen die de leerling 
heeft, maar om de aanpassingen die nodig zijn zodat de leerling onderwijs kan volgen. Door de ruimte 
die het nieuwe stelsel biedt, kunnen scholen of samenwerkingsverbanden zelf bepalen welke 
ondersteuning de leerling nodig heeft. De zorg die wordt geboden door de ketenpartners zoals de 
jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg of de geestelijke gezondheidszorg, is daar complementair aan. 
Wel is het van belang om afstemming te zoeken met deze partners. De term zorgplicht is 
gehandhaafd omdat het om een (juridisch) begrip gaat dat de verantwoordelijkheid voor het bereiken 
van een wettelijk omschreven doel tot uitdrukking brengt.  
 
 
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de 
versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs (32396) 
 
Op 9 april 2013 heeft er een debat plaatsgevonden naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 
maart 2013 over leraren en lerarenopleidingen.  
 
Ter behandeling in de Tweede Kamer. In een brief van de staatssecretaris is onder meer het volgende 
is opgenomen:  
 

“In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
van 3 november 2011 is gesproken over mijn brief inzake ontwikkelingen met betrekking tot 
het Wetsvoorstel versterking positie leraren (32 396). De leden verzochten om informatie over 
de betrokkenheid van de werknemersorganisaties bij het overleg over het professioneel 
statuut. 
 
Ik heb de werkgeversorganisaties verzocht de regie te nemen op het ontwikkelen van 
sectorale professionele statuten, en dat te doen in overleg met de 
werknemersvertegenwoordigers. 

 
In het PO en VO is de Onderwijscoöperatie met betrekking tot het professioneel statuut aan 
zet voor zover het gaat over de kwaliteit van het beroep en de invulling van de zeggenschap. 
De coöperatie vertegenwoordigt de werknemers op dit punt. Wanneer het professioneel 
statuut onderwerpen behelst die de collectieve arbeidsovereenkomst raken, zal in PO en VO 
een overleg moeten plaatsvinden tussen de Cao-partners.” 

 



Dit professioneel statuut loopt al jaren en is nog allesbehalve geconcretiseerd. Zie hiervoor ook: 
www.professioneelstatuut.nl waar de Algemene Onderwijsbond reeds een voorzet heeft gegeven voor 
dit statuut. Het is nog afwachten op dit punt. 
 
In een brief van 2 november 2012 heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij van mening is dat de 
sectoren in voldoende mate bezig zijn met de uitvoering van de afspraken die zij over het 
professioneel statuut hebben gemaakt in de diverse bestuursakkoorden. Het is nu aan het nieuwe 
kabinet om aan te geven hoe met dit wetsvoorstel omgegaan moet worden.  
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
De bepalingen in dit wetsvoorstel zijn de uitwerking van de afspraken over de sterkere positie van de 
leraar in de sectorale Convenanten LeerKracht van Nederland voor primair en voortgezet onderwijs, 
het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.  
Het wetsvoorstel omvat de volgende elementen: 
1. degene die het onderwijs verzorgt (verder te noemen: de leraar) krijgt zeggenschap over het 
ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig en kwaliteitsbeleid van de school;  
2. de zeggenschap heeft de leraar als lid van het team, de invulling van de zeggenschap gebeurt in 
samenspraak met het bevoegd gezag;  
3. het bevoegd gezag en de leraren op de school moeten afspraken maken over de wijze waarop de 
zeggenschap van de leraar over het onderwijskundig en kwaliteitsbeleid wordt georganiseerd;  
4. er is een regeling voor geschillen voor die gevallen waarin partijen niet tot de onder 3. genoemde 
afspraken kunnen komen.  
 
 
Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855) 
 
Op 5 juni 2014 is het nader verslag vastgesteld ter zake dit wetsvoorstel. De leden van de VVD-fractie 
constateren dat met de tweede nota van wijziging het wetsvoorstel modernisering regelingen voor 
verlof en arbeidstijden op drie punten wordt aangepast. Deze leden zijn van mening dat verlof kan 
bijdragen aan het combineren van arbeid en zorgtaken. Zij hebben nog vragen die behandeld worden 
in het ander verslag. 
 
Op 23 april 2014 is een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ingediend. Het gaat om de volgende 
nieuwe punten: 
Vaders kunnen in de toekomst het bevallingsverlof van hun vrouw overnemen als zij na de geboorte 
van een kind overlijdt. Pasgeboren baby’s moeten namelijk kunnen rekenen op zorg van een ouder, 
ook bij onvoorziene omstandigheden. De partner van een bevallen vrouw krijgt recht op vijf in plaats 
van twee dagen kraamverlof. Hiervan betaalt de werkgever (net als nu) twee dagen. De rest van het 
partnerverlof is een voorschot op het onbetaalde ouderschapsverlof. Mantelzorgers krijgen ook recht 
op zorgverlof als zij zorgen voor een zieke broer of zus, vriend of goede bekende. Het zorgverlof 
beperkt zich nu nog tot de zorg voor een zieke partner, kind of ouder. De werknemer moet wel 
aannemelijk kunnen maken dat de zorg noodzakelijk is en dat hij deze zorg moet verlenen. 
Werknemers krijgen ook recht op langdurend zorgverlof voor de verzorging van langdurend zieken of 
hulpbehoevenden, zoals het verrichten van huishoudelijke taken voor een naaste die dementerend is. 
Op dit moment mogen werknemers alleen langdurend zorgverlof opnemen voor zorg in verband met 
een levensbedreigende ziekte. 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Uitgangspunt van het onderhavige wetsvoorstel is dat het stelsel beter tegemoet dient te komen aan 
de behoeften op de werkvloer. Dat kan enerzijds worden bereikt door meer mogelijkheden te creëren 
voor maatwerk bij de opname van verlof, anderzijds door uitbreiding van de reikwijdte van 
verlofregelingen. Daarbij is het van belang dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever, 
werknemer en de wetgever in balans blijft en dat de opname van verlof of aanpassing van de 
arbeidspatronen geen onverantwoorde consequenties voor de werkgever heeft. Bij dit laatste is niet 
alleen een efficiënte uitvoering van bedrijfsprocessen in diverse marktsectoren aan de orde, maar ook 
de operationele inzetbaarheid in overheidssectoren als brandweer en krijgsmacht.  
Kern van dit wetsvoorstel is dan ook het schrappen van procedurele en andere bepalingen zodat 
mogelijkheden voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur – in onderling overleg tussen werkgever 
en werknemer – flexibeler kunnen worden gebruikt. Het wetsvoorstel voorziet in het schrappen van 



enige procedurele beperkingen in de WAA en flexibilisering van de mogelijkheden voor opname van 
ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en langdurend zorgverlof.  
Voorts wordt met het oog op de toenemende diversiteit aan samenlevingsvormen de reikwijdte van het 
kort- en langdurend zorgverlof uitgebreid naar werknemers die zorgen voor huisgenoten andere dan 
partner, ouder of kind. Tevens bevat dit wetsvoorstel een regeling voor aanvullend 
zwangerschapsverlof bij extreme vroeggeboorte of ziekenhuisopname van de pasgeborene. Tot slot 
bevat het wetsvoorstel een aanpassing in de tekst van het calamiteiten- en kort verzuimverlof. Doel 
van deze aanpassing is uitsluitend het verduidelijken van de werkingssfeer en het gebruiksdoel van 
deze verlofvorm.  
 
 
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de 
Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de 
invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van 
bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor 
basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) (33157) 
 
Op 3 juni 2014 is het besluit genomen (en op 19 juni 2014 gepubliceerd) dat een eindtoets in het po 
verplicht wordt. Namens de overheid wordt de centrale eindtoets van CITO aangeboden, maar ook 
een toets van een andere aanbieder mag gekozen worden. Belangrijk is dat er op een school slechts 
één en dezelfde toets wordt gemaakt.  
 
Het wetsvoorstel treedt in principe op 1 augustus 2014 in werking 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel regelt dat: 
– alle leerlingen in het primair onderwijs een centrale eindtoets voor Nederlandse taal en voor 
rekenen-wiskunde afleggen.  
– naast de centrale eindtoets een toets voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en 
natuur/biologie) kan worden afgenomen. De scholen bepalen zelf of deze toets bij de leerlingen wordt 
afgenomen.  
– dat alle scholen in het primair onderwijs gebruik maken van een leerling- en onderwijsvolgsysteem, 
waarmee ontwikkeling van iedere leerling afzonderlijk en van de school als geheel wordt gevolgd.  
De regering streeft ernaar om de centrale eindtoets in het regulier basisonderwijs voor de eerste keer 
te laten afnemen in april 2013. Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs volgen in het 
schooljaar 2015–2016. Het gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem wil de regering in het 
regulier basisonderwijs verplicht stellen met ingang van het schooljaar 2012–2013 en voor het 
speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs met ingang van het schooljaar 2014–2015. De 
grondslagen voor deze verplichtingen (en daarmee de definitieve invoeringsmomenten) zullen bij 
koninklijke besluit worden vastgesteld.  
Deze maatregelen vormen onderdeel van het kabinetsbeleid om te werken aan een ambitieuze en 
opbrengstgerichte leercultuur voor alle leerlingen. De centrale eindtoets en het werken met een 
leerling- en onderwijsvolgsysteem voor de basisvaardigheden taal en rekenen zijn geen doelen op 
zich. Ze maken deel uit van een opbrengstgerichte manier van werken, waarbij het vakmanschap van 
de leraar centraal staat. Ze zijn een belangrijk hulpmiddel voor scholen om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren, omdat ze inzicht bieden in de eigen sterke en zwakke kanten. Een goede 
beheersing van de basisvaardigheden is een voorwaarde voor scholen om inhoud te kunnen geven 
aan hun opdracht om leerlingen in bredere zin te vormen.  
Het realiseren van een meer opbrengstgerichte cultuur is een kernelement van het actieplan «Basis 
voor presteren» en één van de doelstellingen van het wetsvoorstel Kwaliteit (v)so. Dit omdat scholen 
die opbrengstgericht werken betere prestaties halen dan scholen die dat nog niet doen. Het (op maat) 
stellen van leerdoelen en het volgen van de vorderingen van leerlingen zijn nodig om de 
leervorderingen van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren, bij te sturen en te verbeteren en 
daarover verantwoording af te leggen. Daarmee zijn de leerlingen en hun ouders, en dus ook de 
school, gebaat. Daarnaast levert het belangrijke informatie op voor de bredere publieke 
verantwoording door scholen en het overheidstoezicht op de onderwijskwaliteit.  
 
 



Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet 
en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie 
van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
(Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (32550) 
 
Het wetsvoorstel is op 3 november 2010 ingediend en momenteel in behandeling bij de Tweede 
Kamer. Er zijn verschillende amendementen ingediend. Het amendement dat is ingediend op 29 mei 
2012 heeft betrekking op de rechtspositie van het onderwijspersoneel. 
 
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat onderwijspersoneel niet langer wordt uitgezonderd van 
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, en dat de daarin vereiste ontslagvergunning 
van het UWV voor al dit personeel gaat gelden. Dit in tegenstelling tot de regeling in het wetsvoorstel, 
waarin dit slechts wordt geregeld voor het onderwijspersoneel in het openbaar onderwijs. Dit 
amendement betekent dus dat bij een eventueel ontslag van het onderwijspersoneel in het bijzonder 
onderwijs de Commissies van Beroep geen rol meer hebben. Naast deze wijziging zullen te zijner tijd 
nog een aantal specifieke wetten moeten worden gewijzigd. 
 
Op 29 maart 2012 is een amendement ingediend. Via dit amendement wordt het personeel in het 
openbaar onderwijs volledig uitgesloten van de werking van de Ambtenarenwet (onderdeel I), en 
worden de aanstellingen van het deel van dit personeel dat thans op basis van een aanstelling 
werkzaam is, omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Het betrokken 
overgangsrecht uit de Ambtenarenwet wordt daarbij van toepassing verklaard.  
Het gaat daarbij om al het personeel van de onderwijsinstellingen die openbaar onderwijs verzorgen, 
waaronder de openbare scholen, hogescholen en universiteiten.  
 
Hier zijn alle wijzigingen en amendementen ter zake dit wetsvoorstel te volgen. Laatstelijk 7 juni 2012 
zijn er nog twee amendementen ingediend ter zake de uitzondering van politieambtenaren en 
burgerpersoneel van Defensie voor de werking van dit wetsvoorstel. Van Gent heeft op 5 juli 2012 een 
motie ingediend en de regering verzocht ervoor te zorgen dat de regeling op 1 januari 2013 in werking 
kan treden. Ook zijn er inmiddels vragen gesteld rondom de zogenoemde weigerambtenaren. 
 
Sinds de verkiezingen zijn ten aanzien van dit wetsvoorstel nog geen handelingen verricht. 
 
Op 14 januari 2014 heeft Van der Burg een amendement bij dit wetsvoorstel ingediend. Met dit 
amendement wordt bewerkstelligd dat onderwijspersoneel niet langer wordt uitgezonderd van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, en dat de daarin vereiste ontslagvergunning van 
het UWV voor al dit personeel gaat gelden. Dit in tegenstelling tot de regeling in het wetsvoorstel, 
waarin dit slechts wordt geregeld voor het onderwijspersoneel in het openbaar onderwijs.  
Dit amendement betekent dus dat bij een eventueel ontslag van het onderwijspersoneel in het 
bijzonder onderwijs de Commissies van Beroep geen rol meer hebben. Naast deze wijziging zullen te 
zijner tijd nog een aantal specifieke wetten moeten worden gewijzigd.  
 
Op 4 februari 2014 is het wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer. Het stemmingsoverzicht is 
hier te vinden met daarbij de ingediende moties. De aanpassingen hebben geen direct verband met 
het PO en VO en derhalve wordt daar in dit stuk niet op ingegaan. 
 
Het gewijzigde wetsvoorstel ligt nu voor in de Eerste Kamer. 
 
De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene 
Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft op 25 maart 2014 het voorlopig verslag uitgebracht en 
wacht op de memorie van antwoord. 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Het wetsvoorstel beoogt een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van 
ambtenaren en werknemers tot stand te brengen. Dit proces is wel «normalisering» genoemd. 
Uitgangspunt daarbij is, dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zouden moeten 
zijn aan de verhoudingen in het private bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er 
zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Alleen in dat geval zouden de voor ambtenaren 
afwijkende bepalingen dienen te worden gehandhaafd. In dit wetsvoorstel wordt de laatste stap in het 
normaliseringsproces gezet. Deze houdt in hoofdzaak in, dat het publiekrechtelijke en eenzijdige 



karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden worden 
vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve 
arbeidsovereenkomst van toepassing is. Daarmee wordt ook de publiekrechtelijke rechtsbescherming 
tegen handelingen en besluiten ten aanzien van ambtenaren beëindigd. Rechtsbescherming zal nog 
slechts privaatrechtelijk van karakter zijn. Het wetsvoorstel beoogt niet een einde te maken aan het 
eigen karakter van het ambtenaarschap, noch de benaming «ambtenaar» in de ban te doen. Ook zal 
de Ambtenarenwet worden gehandhaafd. Die zal wel nog slechts die onderdelen van de ambtelijke 
status regelen, die nauw verbonden zijn met het bijzondere karakter van het werken bij de overheid en 
daarmee uitstijgen boven de zaken die tot het echte arbeidsvoorwaardenoverleg behoren.  
Voor het overige gaat het wetsvoorstel niet over de inhoud van de arbeidsvoorwaarden van 
ambtenaren. Dat is voorbehouden aan het overleg tussen werkgevers en werknemers. Het 
wetsvoorstel strekt zich niet tot àlle ambtenaren uit. Bepaalde groepen van overheidsdienaren worden 
ervan uitgesloten. De belangrijkste daarvan zijn de militaire ambtenaren en de met rechtspraak 
belaste rechterlijke ambtenaren, wel heeft het wetsvoorstel betrekking op de rechtspositie van 
ambtenaren in het openbaar onderwijs. Met dit wetsvoorstel wordt een omvangrijke operatie in gang 
gezet. Het wetsvoorstel strekt er niet toe deze operatie, voor zover daarbij wetgeving in het geding is, 
in zijn geheel te omvatten. Slechts de hoofdzaken worden erin geregeld. Na de totstandkoming ervan 
zal nog van regeringswege een aanpassingswet in procedure moeten worden gebracht, waarmee alle 
overige noodzakelijke wetswijzigingen worden gerealiseerd. Ook zullen invoeringsmaatregelen van 
praktische aard moeten worden getroffen, niet in de laatste plaats het afsluiten van collectieve 
arbeidsovereenkomsten ter vervanging van de op de Ambtenarenwet gebaseerde algemene 
maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en verordeningen van decentrale overheden. Deze 
op de Ambtenarenwet gebaseerde lagere regelgeving vervalt van rechtswege bij de inwerkingtreding 
van het onderhavige voorstel van wet. In verband daarmee voorziet het wetsvoorstel in een 
betrekkelijk ruime termijn waarna het in werking zal treden: per 1 januari 2015.  
 
 
Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 

 

Korte inhoud: een aantal arbeidsrechtelijke belemmeringen voor doorwerken na de AOWgerechtigde 
leeftijd worden weggenomen. 
 
De staatsecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft bij brief van 24 juni 2013 aangegeven 
dat het wetsvoorstel pas in het najaar van 2013 zal worden ingediend bij de Tweede Kamer.  
De aanbieding zal plaatsvinden samen met het wetsvoorstel Hervorming ontslagrecht en wijziging 
WW, aanscherpen definitie passende arbeid WW, wijziging IOW en intrekking IOAW en verbetering 
rechtspositie flexwerkers. 
 
Het wetsvoorstel is op 13 januari 2014 nog niet ingediend en zal dus naar verwachting pas in de loop 
van 2014 worden ingediend. Wetsvoorstel ligt bij de Raad van State voor advies en het is afwachten 
op indiening. Zie ook hier. 
 
 
Samenvatting: 
De regels om AOW’ers te laten werken worden versoepeld. Gepensioneerden kunnen zo makkelijker 
blijven werken. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om AOW‘ers in dienst te nemen. Zo hoeft 
het loon bij ziekte maar zes weken in plaats van twee jaar doorbetaald worden en de re-
integratieverplichtingen worden voor werkgevers beperkt.  
 
Werkgevers vinden de langdurige loondoorbetaling nu een belangrijke belemmering om 
gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op 
voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
 
Het wetsvoorstel bevat nog meer maatregelen om werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd te stimuleren. Zo vallen AOW’ers straks ook onder het wettelijk minimumloon. Nu heeft een 65-
plusser dat recht nog niet. Verder gaat het kabinet de mogelijkheid om tijdelijke contracten aan te 
gaan met gepensioneerden verruimen. Nu mogen tijdelijke contracten niet vaker dan drie keer achter 
elkaar aangeboden worden zonder dat het daarna overgaat in een contract voor onbepaalde tijd. 
Voor  werkgevers wordt het zo aantrekkelijker een AOW-gerechtigde aan de slag te houden en krijgen 
AOW’ers zelf meer kans op werk.   



 
Minister Kamp regelt verder met het wetsvoorstel dat een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en 
werknemer automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, als daarover geen 
andere afspraken tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt. Hij vindt het belangrijk dat als er 
geen onderlinge afspraken zijn de wet helderheid biedt. Deze regel geldt alleen voor de marktsector, 
omdat het voor overheidspersoneel vaak al geregeld is wanneer een dienstverband automatisch 
eindigt. De overige maatregelen gelden zowel voor de marktsector als de publieke sector. Werkgever 
en werknemer kunnen onderling afspreken om de arbeidsovereenkomst voort te zetten na de AOW-
leeftijd. Dat kan bijvoorbeeld in een cao zijn of in een individueel contract tussen werkgever en 
werknemer. 
 
 
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en 
beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en 
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (32892) 
 

Dit wetsvoorstel is op 12 september 2011 bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel is op 3 april 
2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het 
voorstel op 8 mei 2012 als hamerstuk afgedaan. Op 15 juni 2013 is de wet gepubliceerd het is nu 
wachten op de datum van inwerkingtreding. 
 

Het wetsvoorstel regelt dat het bevoegd gezag van de onbekostigde vo-school leerlingen in de 
gelegenheid kan stellen deel te nemen aan een onbekostigde opleiding vavo en die opleiding met een 
examen af te sluiten. Meer precies gaat het om de uitbesteding van leerlingen die staan ingeschreven 
bij een school die bevoegd is vo-diploma’s uit te reiken op grond van artikel 56 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs naar het vavo dat verzorgd wordt aan een instelling die op grond van artikel 
1.4a.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs gerechtigd is om vo-diploma’s uit te reiken. De 
mogelijkheid tot die uitbesteding worden door dit wetsvoorstel gelijkgetrokken met de mogelijkheden 
die conform artikel 25a, eerste lid, onder b, van de WVO al bestaan voor uitbesteding tussen 
bekostigde scholen voor voortgezet onderwijs en bekostigd voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs.  
 
 
Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de 
wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs (32795) 
 
Het voorstel is op 29 maart 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door 
de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 april 2012 als hamerstuk afgedaan. Op 
22 mei 2012 is het wetsvoorstel gepubliceerd in het Staatsblad.  
 
De wet zal in werking treden op 1 augustus 2014.  
 
Het internationaal georiënteerd basisonderwijs is onderwijs bestemd voor leerlingen die in verband 
met de internationale arbeidsmobiliteit van de ouders voor langere tijd zijn aangewezen op onderwijs 
in het buitenland, maar nu tijdelijk in Nederland verblijven. Tijdens het verblijf in Nederland vallen deze 
leerlingen onder de Leerplichtwet. Dit wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om voor de leerlingen van 
de IGBO-afdeling af te wijken van het in de WPO gestelde verplichting om het onderwijs te geven in 
het Nederlands en de voorwaarden waaronder dit mag, welke leerlingen tot een IGBO-afdeling 
kunnen worden toegelaten, onder welke voorwaarden een IGBO-afdeling voor bekostiging in 
aanmerking kan worden gebracht en tenslotte onder welke voorwaarden de bekostiging van de IGBO-
afdeling wordt beëindigd of de IGBO-afdeling wordt opgeheven.  
 
 
Wet vereenvoudiging regelingen UWV (33327) 
 
Dit wetsvoorstel is op 4 juli 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is op 30 oktober 2012 
aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats 
op 11 december 2012. Tijdens dat debat werd de motie-Elzinga (SP) c.s. over de inwerkingtreding van 
de onderdelen betreffende de calamiteitenregeling ingediend. Het voorstel is op 18 december 2012 
na stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer. De tijdens de plenaire 



behandeling ingediende motie-Elzinga (SP) c.s. over de inwerkingtreding van de onderdelen 
betreffende de calamiteitenregeling (EK 33.327, F) is op 18 december 2012 aangehouden.  
 

Het wetsvoorstel is op 27 december gepubliceerd in het Staatsblad. Een gedeelte van de wet treedt in 
werking per 1 januari 2013, waaronder het vervallen van de fictieve opzegtermijn bij ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.  
 
Bij brief van 14 maart 2013 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog het 
volgende medegedeeld inzake de inwerkingtreding van het gewijzigde dagloon voor uitkeringen in 
verband met zwangerschap en bevalling: 
  
“In artikel VII van deze wet wordt de Wet arbeid en zorg (Wazo) gewijzigd op het onderdeel 
dagloonvaststelling voor de uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling. Dit onderdeel van 
de wet is abusievelijk eveneens op 1 januari 2013 in werking getreden en niet op 1 juni 2013, 
gelijktijdig met de beoogde inwerkingtreding van de overige vereenvoudigde regels voor vaststelling 
van de daglonen voor de uitkeringen voor de werknemersverzekeringen. Tijdens de behandeling van 
het wetsvoorstel vereenvoudiging regelingen UWV is uitdrukkelijk aangegeven dat alle wijzigingen 
rond de dagloon vaststelling gelijktijdig in werking zouden treden, per 1 juni 2013. Ook in de toelichting 
op het Besluit tot inwerkingtreding is expliciet aangegeven dat beoogd wordt de regels tot aanpassing 
van het Dagloonbesluit in werking te laten treden met ingang van 1 juni 2013. Gelet daarop is in het 
Besluit sprake van een evidente omissie. Ik wil deze omissie met terugwerkende kracht herstellen tot 
en met 1 januari 2013 zodat alle wijzigingen zoals beoogd ingaan met ingang van 1 juni 2013. Ik zal 
dit regelen in een nota van wijziging die ik zal indienen in de Tweede Kamer op het voorstel van Wet 
Verzamelwet SZW 2013 dat onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden.” 
 
Per 1 juni 2013 zijn een aantal artikelen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV in werking 
getreden, voorts is ook het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen vanaf die datum in werking 
getreden.  
 
De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 4 juli 
2013 de minister van SZW gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van 
toezegging T01643 met betrekking tot de calamiteitenregeling. 
 
Op 17 juli 2013 is besloten dat de artikelen I, onderdelen G, H, K, L, N en Q, IV, onderdeel A, V en 
VIIIB van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV alsmede artikel IVA van de Verzamelwet SZW 
2013 treden in werking met ingang van 1 september 2014. Deze wijzigingen zien op veranderingen in 
het kader van de ontheffing die is verleen op grond van artikel 8 BBA.  
 
Op 19 december 2013 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief 
gestuurd naar de voorzitter van de Eerste Kamer waar wordt ingegaan op de vraag of indicaties die 
worden gegeven in de AWBZ gecombineerd kunnen worden met indicaties uit de sociale zekerheid. 
Dit naar aanleiding van een vraag van een Kamerlid. Als reactie stuurt de vaste commissie voor SZW 
in de Eerste Kamer op 20 februari 2014 een brief met vragen aan de staatssecretaris nu zijn nog 
onduidelijkheden zien in het beleid ter zake de indicatiestellingen. Naar de mening van de commissie 
dient het bundelen en stroomlijnen van ingewikkelde indicaties of stapeling van indicaties rond werk 
en inkomen en zorg structureel geregeld te worden.  
 
Op 9 april 2014 heeft de staatssecretaris van SZW een brief gestuurd aan de Eerste Kamer over 
gecombineerde indicatiestelling zorg en sociale zekerheid.  
 
Samenvatting wetsvoorstel: 
In hoofdlijnen vinden de volgende wijzigingen plaats: 
 
Voor beoordeling van het recht op WW moet het UWV onder meer vaststellen of de werknemer een 
relevant arbeidsurenverlies heeft geleden alsmede zijn recht op onverminderde loondoorbetaling over 
de verloren uren. Van een relevant arbeidsurenverlies is sprake als een werknemer ten minste vijf of 
tenminste de helft van zijn arbeidsuren heeft verloren. Hiertoe wordt op dit moment het (eventuele) 
aantal arbeidsuren dat een werknemer in een kalenderweek werkt vergeleken met het gemiddelde 
aantal arbeidsuren dat hij in de 26 kalenderweken voorafgaande aan die kalenderweek heeft gewerkt 
(GAA). Het verschil tussen het GAA en het (eventuele) resterende aantal arbeidsuren bepaalt de 



omvang van het arbeidsurenverlies. Het voorstel is om een definitie van «arbeidsuren» op te nemen in 
artikel 1 van de WW. Onder «arbeidsuren» worden verstaan de uren waarover een werknemer loon 
heeft ontvangen. Het voorgaande brengt mee dat de huidige voorwaarde dat van werkloosheid pas 
sprake kan zijn als de werknemer geen recht meer heeft op onverminderde loondoorbetaling over de 
verloren arbeidsuren, kan vervallen. Deze eis is immers opgesloten in de definitie van «arbeidsuren». 
Immers, van een arbeidsuur is sprake als een werknemer loon heeft ontvangen of recht heeft op loon. 
Onder de huidige regelgeving wordt voor het bepalen van het GAA gekeken naar het moment waarop 
sprake is van arbeidsurenverlies. Het moment van arbeidsurenverlies valt dus samen met het moment 
dat de werknemer niet meer werkt, dus ingangsdatum van de non-actiefstelling. Dit wijzigt met dit 
voorstel. Het moment van arbeidsurenverlies ligt dan niet langer meer op het moment waarop de 
werknemer op non-actief wordt gesteld, maar wordt verschoven naar het moment waarop de 
werkgever geen loon meer betaalt. Het is dus in deze situatie niet meer van belang om te bepalen 
vanaf welk moment de werknemer niet meer werkzaam is (dan wel de periode van non-actiefstelling 
begint). 
 
Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering met een duur van meer dan 3 maanden wordt 
gekeken naar de kalenderjaren voorafgaand aan de werkloosheid (het arbeidsverleden). Een 
kalenderjaar telt mee voor het arbeidsverleden als de werknemer in dat kalenderjaar over minimaal 52 
dagen loon (SV-dagen) heeft ontvangen. Een kalenderjaar telt in dit voorstel mee voor het 
arbeidsverleden als de werknemer in dat kalenderjaar minimaal 208 arbeidsuren heeft gehad. Een 
kalenderjaar telt dus mee voor het arbeidsverleden voor een werknemer als hij ten minste 208 
arbeidsuren heeft in dat kalenderjaar. Daarbij is niet vereist dat die 208 arbeidsuren over ten minste 
52 werkdagen zijn verspreid. Ook een dienstverband van 8 uur op 26 dagen – of andere varianten die 
uitkomen op totaal 208 arbeidsuren – is voldoende om het kalenderjaar mee te laten tellen voor het 
arbeidsverleden. 
 
Om te bepalen of een werknemer recht heeft op een WW-uitkering moet het UWV beoordelen of wordt 
voldaan aan de zogenaamde referte-eis. Deze referte-eis houdt in dat de werknemer in de 36 weken 
onmiddellijk voorafgaand aan de eerste dag van werkloosheid in ten minste 26 weken heeft gewerkt. 
Als de eerste WW-dag van betrokkene op een donderdag valt, betekent dat in deze situatie gekeken 
moet worden of deze werknemer in de 36 weken daarvoor arbeid heeft verricht. In dit voorbeeld 
betreft het «gebroken» weken die lopen van donderdag tot en met woensdag. Voorstel is om bij de 
bepaling van de wekeneis niet langer uit te gaan van weken maar van kalenderweken. Dit betekent 
dat in alle gevallen de referteperiode eindigt op de zondag voorafgaand aan de eerste WW-dag. 
Hantering van kalenderweken heeft als voordeel dat het UWV alleen de gegevens per kalenderweek 
nodig heeft en niet meer per dag. Deze wijziging zal materieel geen gevolgen hebben voor het recht 
op uitkering.  
 
Onderdeel van de uitkeringsvaststelling is vaststelling van de hoogte van de uitkering met behulp van 
het dagloon van de verzekerde. Het dagloon is gebaseerd op het SV-loon dat de verzekerde heeft 
genoten in de referteperiode, voorafgaande aan het intreden van de verzekerde gebeurtenis (ziekte, 
werkloosheid, zwangerschap). De referteperiode is in de meeste gevallen een jaar, eindigend op de 
laatste dag van het aangiftetijdvak (een maand of vier weken) voorafgaande aan de verzekerde 
gebeurtenis. In dat jaar wordt voor de WW en de ZW de laatste dienstbetrekking meegenomen, 
alsmede eerdere dienstbetrekkingen naar de mate waarin de laatste dienstbetrekking daarvoor in de 
plaats is gekomen. De referteperiode voor dagloonberekening wordt vastgesteld met toepassing van 
«t-1»: het laatste aangiftetijdvak (t) voorafgaande aan het intreden van de verzekerde gebeurtenis 
wordt buiten beschouwing gelaten. Het refertejaar schuift daarmee een tijdvak terug en vangt dus een 
tijdvak eerder aan. 
Voorts wordt het dagloon voor de WW, de ZW en de Wazo gebaseerd op het loon in de referteperiode 
uit de laatste dienstbetrekking met de werkgever waarbij de werknemer in dienst was op het moment 
van intreden van de verzekerde gebeurtenis. Indien deze dienstbetrekking een kortere periode beslaat 
dan een jaar dan wordt de referteperiode gelijkgesteld met de duur van deze dienstbetrekking. Met 
eerdere dienstbetrekkingen behoeft niet langer door het UWV rekening gehouden te worden zodat 
ook de beoordeling in hoeverre de laatste dienstbetrekking hiervoor in de plaats is gekomen, vervalt. 
Ook wordt voorkomen dat eerdere dienstbetrekkingen, die mogelijk een hoger of lager salaris hadden, 
meetellen in het dagloon, waardoor de uitkering ten opzichte van de laatste dienstbetrekking 
onevenredig hoog of laag kan uitpakken.  
 



Als een dienstbetrekking eindigt zonder toepassing van de bij opzegging geldende termijn en de 
werknemer een ontslagvergoeding ontvangt, dan wordt (een deel) van deze vergoeding aangemerkt 
als loon over een (fictieve) opzegtermijn. De ingangsdatum van de WW-uitkering verschuift in dat 
geval tot na die termijn. Bij ontslagroute via het UWV of de kantonrechter geldt voor de fictieve 
opzegtermijn een forfaitaire aftrek van één maand. Als werkgever en werknemer de dienstbetrekking 
met wederzijds goedvinden beëindigen, geldt deze forfaitaire aftrek niet. De wijziging ziet op 
gelijktrekken van de fictieve opzegtermijn na een ontbindingsprocedure en na een 
beëindigingovereenkomst. Met deze aanpassing vervalt de bekorting van de fictieve opzegtermijn na 
een ontbindingsprocedure, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om voor ontbinding via de 
kantonrechter te kiezen indien men ook op basis van wederzijds goedvinden uit elkaar kan. De fictieve 
opzegtermijn wordt met dit voorstel in alle gevallen gelijk.  
 
 
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in 
verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de 
materiële voorzieningen (30246) 
 
Dit wetsvoorstel is reeds in 2005 ingediend en de Memorie van toelichting is hier te vinden. 
 
Dit behandeling van dit wetsvoorstel ligt al erg lang stil. De behandeling van dit wetsvoorstel is nog 
niet geagendeerd. Vooruitlopend op de behandeling heeft de PO-raad een brief gestuurd om hun 
zorgen te uiten over het invoeren van dat wetsvoorstel.  Het zal namelijk zorgen voor lagere MI-
vergoeding, terwijl de kosten al sneller stijgen dan de baten voor schoolbesturen. 
 
Samenvatting van dit wetsvoorstel: 
In de huidige wetgeving voor het primair onderwijs is op het terrein van de materiële instandhouding 
een automatisme vastgelegd voor het verhogen van de bekostigingsbedragen overeenkomstig de 
prijsmutaties van de Macro Economische Verkenning. Voorgesteld wordt de wetgeving op dit punt aan 
te passen conform de bijstellingsmethodiek in de Wet op het voortgezet onderwijs (W.V.O.). Het 
automatisme van de aanpassing, zoals dat nu in de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op 
de expertisecentra (WEC) is geregeld, wordt daarmee afgeschaft. De mogelijkheid prijsbijstelling te 
geven kan vervolgens tegen andere onderwijsprioriteiten worden afgewogen. 
 
 
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs 
en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal (33618) 
 
Op 25 april 2013 is dit wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.  
 
Op 14 juni 2013 is het verslag van de vaste commissie voor OCW gepubliceerd.  
 
Naar aanleiding van vorenstaande verslag is op 24 oktober 2013 de nota opgesteld waarin wordt 
ingegaan op de verschillende vragen uit dat verslag. 
 
Op 14 januari 2014 is een nota van wijziging ingediend. Bij de plenaire behandeling van het 
wetsvoorstel over de centrale eindtoets en het leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs 
(Kamerstukken I 2012/13, 33 157, A) op 3 december 2013 heeft de Eerste Kamer gevraagd om een 
wettelijke voorhangprocedure te regelen voor de algemene maatregel van bestuur waarin 
voorschriften worden vastgesteld omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de daaraan 
verbonden toetsen alsmede ten aanzien van de toelating van andere eindtoetsen. Toegezegd is om 
aan deze wens tegemoet te komen. Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan die toezegging. 
 
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel en het wetsvoorstel ligt nu dus bij de Eerste 
Kamer. Op 11 april 2014 is de Memorie van Antwoord gepubliceerd en op 15 april 2014 het 
eindverslag. Dit wetsvoorstel is op 6 mei 2014 door de Eerste Kamer zonder beraadslaging en zonder 
stemming aangenomen.  
 
Op 4 juni 2014 is de wet gepubliceerd en op 15 juli 2014 is bekend geworden dat de wet per 1 
augustus 2014 in werking zal treden. 
 



Dit wetsvoorstel voorziet erin dat provinciale staten van de provincie Fryslân de bevoegdheid krijgen 
de kerndoelen Fries vast te stellen. Dit voorstel geschiedt binnen het kader waarin het Fries in 
Nederland is gepositioneerd. In de provincie Fryslân fungeert het Fries als officiële taal naast het 
Nederlands. Die positie van het Fries is de aanleiding voor specifiek op het Fries toegesneden 
bestuursafspraken tussen het Rijk en de provincie Fryslân, en specifiek voor het Fries geldende 
regelgeving, zowel op nationaal als op internationaal niveau. In het bij koninklijke boodschap van 
12 juli 2012 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese 
taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) (Kamerstukken 33 335) 
wordt voorgesteld om vast te leggen dat er in de provincie Fryslân twee officiële talen zijn, het 
Nederlands en het Fries, waarmee de bestaande situatie wordt bevestigd en gemarkeerd.  
Met onderhavig wetsvoorstel wordt voorgesteld om de bevoegdheid om kerndoelen Fries vast te 
stellen te delegeren naar een decentrale overheid (verticale delegatie), namelijk naar provinciale 
staten van de provincie Fryslân. Gelet op artikel 23 van de Grondwet is een dergelijke delegatie 
slechts toelaatbaar als daarmee grote terughoudendheid en voorzichtigheid wordt betracht. Delegatie 
van bevoegdheden met betrekking tot het onderwijs naar een decentrale overheid is eerder geschied 
bijvoorbeeld op het terrein van de huisvesting en het onderwijsachterstandenbeleid. 
 
 
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy-Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver 
tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de 
enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32476) 
  
Op 3 juli 2013 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verslag uitgebracht over dit 
wetsvoorstel.  
 
Op 15 november 2013 is er een nota opgesteld naar aanleiding van het vorenstaande verslag waarin 
de initiatiefnemers ingaan op de verschillende opgeworpen punten in het verslag.  
 
Op 12 december 2013 is er een nota van wijziging gestuurd door de indieners ter zake twee punten:  
 

1. In de eerste plaats gaat het om de uitdrukkelijke implementatie van hetgeen in artikel 4, 
tweede lid, van richtlijn 2000/78/EG is bepaald over het verlangen van «een houding van 
goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de organisatie». Overeenkomstig het 
uitgangspunt, dat uitzonderingen op het verbod van discriminatie strikt moeten worden 
geïnterpreteerd, is bepaald dat het toegestane onderscheid niet verder mag gaan dan 
passend is, gelet op de houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de 
instelling die mag worden verlangd. 

2. In de tweede plaats is toegevoegd, dat het verbod van onderscheid op andere gronden niet 
uitsluit dat voor de rechtvaardiging van indirect onderscheid een beroep gedaan kan worden 
op artikel 2, eerste lid, van de wet. Ook dat is in overeenstemming met de systematiek van de 
richtlijn. Het gaat hier slechts om indirect onderscheid op grond van ras, geslacht, nationaliteit, 
hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke staat; en godsdienst, levensovertuiging of 
politieke gezindheid voor zover zij geen relatie hebben met de grondslag van de instelling. 

 
Dit betreft nog een initiatiefwetsvoorstel dat nog als wetsvoorstel dient te worden ingediend bij de 
Tweede Kamer.  
 
Het onderhavige wetsvoorstel heeft een drieledig doel: 

• het uit de Awgb schrappen van de enkele feit-constructie, wegens de te ver gaande inbreuk op 
het beginsel van non-discriminatie die het oplevert, 

• het zodanig her-redigeren van de Awgb, dat duidelijk wordt dat de Awgb geen regels bevat 
over het gedrag van werknemers en 

• het – met behoud van de terminologie van de Awgb – aanpassen van de betrokken 
wetsartikelen aan de inhoud van artikel 4 van richtlijn 2000/78/EG. 

 
Op 27 mei 2014 is het wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer. Bijna de gehele Kamer 
stemde voor. Slechts de SGP, de CU en één lid van het CDA stemden tegen. 
 



Tevens op 27 mei 2014 is een gewijzigd voorstel van wet naar de Eerste Kamer gestuurd om aldaar 
behandeld te worden. De bedoeling is om op 9 september 2014 het voorbereidend onderzoek van de 
vaste Kamercommissie in de Eerste Kamer te houden. 
 
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de W et op de expertisecentra en de Wet primair 
onderwijs BES in verband met de overheveling van ta ak en budget voor aanpassingen in 
onderwijshuisvesting van gemeente naar school (3366 3) 
 
Op 17 juni 2013 is het wetsvoorstel ingediend dat regelt dat de gelden voor het buitenonderhoud 
worden overgeheveld van het Gemeentefonds naar de lumpsum van de schoolbesturen. De memorie 
van toelichting is hier te vinden. 
 
Op 5 september 2013 is er verslag uitgebracht over dit wetsvoorstel wat als voorbereiding dient voor 
de openbare behandeling van dit wetsvoorstel. 
 
Op 28 november 2013 zijn er twee nota’s gepubliceerd. Een nota naar aanleiding van het verslag wat 
ingaat op de gestelde vragen van de verschillende fracties. Daarnaast een nota van wijziging over de 
verdere invulling van de overgangsregeling. 
 
In het dossier 31293 zijn enkele zaken gepubliceerd. Zie daarvoor dat dossier. Ten aanzien van het 
wetsvoorstel zelf is een motie aangenomen over het verankeren van wat er verstaan kan worden over 
renovatie in richtlijnen.  
 
Daarnaast is het wetsvoorstel zelf in stemming gebracht en de Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 
aangenomen. Nu ligt het wetsvoorstel dus bij de Eerste Kamer. 
Op 11 april 2014 is de Memorie van Antwoord gepubliceerd en op 15 april 2014 het eindverslag. 
 
Dit wetsvoorstel is op 6 mei 2014 door de Eerste Kamer zonder beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. Op 22 mei 2014 is de wet gepubliceerd en deze zal zoals verwacht c.q. beoogd op 1  
januari 2015 in werking treden. 
 
Inhoud wetsvoorstel: 
Aan de lumpsum van het primair onderwijs wordt € 158,8 miljoen toegevoegd. Het geld komt uit het 
Gemeentefonds en is bedoeld voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. De overheveling van 
het budget staat gepland voor 1 januari 2015. Er was op gerekend dat er circa 120 miljoen euro zou 
worden overgeheveld naar het primair onderwijs plus ongeveer 25 miljoen euro voor 
begeleidingskosten. Het totale bedrag van 158,8 miljoen euro valt hoger uit dan verwacht. 
 
Het komt neer op circa 16 euro per vierkante meter vloeroppervlak. Hierbij moet worden aangetekend 
dat schoolbesturen alleen de vierkante meters mogen meetellen waarop zij recht hebben op basis van 
het leerlingenaantal. Leegstand en extra kosten in verband met dislocaties tellen niet mee. 
 
In het wetsvoorstel staat dat er een overgangsregeling komt voor kleine schoolbesturen, die slechts 
weinig financiële ruimte hebben om tegenvallers op te vangen. Of een bestuur klein is, wordt bepaald 
aan de hand van de toegekende bekostiging voor materiële instandhouding. In de praktijk zal het 
neerkomen op besturen met twee tot drie scholen. In de overgangsregeling zal ook rekening worden 
gehouden met de leeftijd van de schoolgebouwen. Boven een bepaalde leeftijd komt aanvullende 
bekostiging beschikbaar. Ook zal een aanvulling worden vastgesteld aan de hand van een vast 
bedrag per leerling. De randvoorwaarden zijn nog niet bekend. 
 
Het is mogelijk dat er een waarborgfonds komt voor schoolbesturen die door de overheveling van het 
onderwijsbudget in combinatie met de (slechte) staat van onderhoud van hun gebouwen in problemen 
raken. 
 
 
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, d e Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet 
college voor toetsen en examens alsmede de Wet op d e expertisecentra in verband met onder 
meer de invoering in het voortgezet onderwijs van e en leerlingvolgsysteem, een diagnostische 
tussentijdse toets en verplichte deelname aan inter nationaal vergelijkend onderzoek 
(leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs) (33661) 



De onderdelen sub a en sub b zijn aangekondigd in de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel 
Wnt, mede naar aanleiding van de op verzoek van de Eerste Kamer uitgebrachte voorlichting van de 
Afdeling advisering van de Raad van State over dit wetsvoorstel.  
 
 
Initiatiefvoorstel-Voortman en Schouw Wet open overheid (Nieuwe Wet openbaarheid van 
bestuur) (33328) 
 
Op 5 februari 2014 is het verslag vastgesteld ten aanzien van de bevindingen van de vaste 
Kamercommissie van Binnenlandse Zaken over dit wetsvoorstel. 
 
GroenLinks en D66 hebben begin december 2013 een initiatiefwet gepresenteerd die de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) moet vervangen. Deze 'Wet open overheid' heeft als doel om (semi-
)overheden transparanter te maken.  
 
In het wetsvoorstel wordt meer transparantie geregeld doordat overheden bepaalde informatie uit 
eigen beweging openbaar moeten maken. Ook moeten overheden een register bijhouden van (een 
deel) van de documenten en datasets waarover zij beschikken. Het wetsvoorstel voorziet in scherpere 
uitzonderingsgronden om informatie niet openbaar te maken. Een zekere mate van zogenaamde 
'bestuursintimiteit' blijft overeind, maar overheden moeten bij de totstandkoming van beleid wel meer 
informatie openbaar maken over de overwogen alternatieven en risico’s. 
 
In het wetsvoorstel staat een algemene anti-misbruikbepaling. Bovendien is een loskoppeling van de 
Wet dwangsom opgenomen. De reactietermijn gaat van vier naar twee weken. Bestuursorganen 
moeten binnen die termijn een verzoek om informatie afhandelen, met de mogelijkheid om die termijn 
met twee weken te verlengen. 
 
De reikwijdte van het wetsvoorstel is een stuk breder dan de huidige Wob. Ook de Staten-Generaal en 
de Raad van State gaan onder deze wet vallen, evenals koepelorganisaties als de VNG. Er komt een 
Informatiecommissaris die klachten behandelt, voorlichting geeft, onderzoek kan instellen en de 
uitvoering van de wet monitort. 
 
De memorie van toelichting en het wetsvoorstel aangepast naar aanleiding van het advies van de 
Raad van State.  
 
 
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, 
wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband 
met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet 
inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet 
werk en zekerheid) (33818) 
 
Op 23 april 2014 is het voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en 
werkgelegenheid bij de Eerste Kamer ingediend. Daarnaast is op 1 mei 2014 een memorie van 
antwoord bij de Eerste Kamer ingediend naar aanleiding van een aantal vragen die zijn gesteld door 
de verschillende fracties.  
 
Op 10 juni 2014 wordt uiteindelijk positief gestemd over dit wetsvoorstel. Op 24 juni 2014 wordt de wet 
gepubliceerd en daarin is mede opgenomen dat de wet per 1 juli 2015 in werking zal treden. De 
nieuwe aanzegtermijn zal per 1 januari 2015 in werking treden. 
 
Samenvatting: 
Ontslag  
Er komt een nieuw soort vergoeding bij ontslag: de transitievergoeding. Alle werknemers krijgen na 
een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding die gebruikt kan worden 
voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. 
Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De regel is: ⅓ 
maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is 



geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die 
meer dan € 75.000 per jaar verdienen. 
Om rechtsongelijkheid bij ontslag te bestrijden, wil de minister werkgevers niet meer zelf laten kiezen 
of ze werknemers via de kantonrechter of via het UWV ontslaan. Die mogelijkheid maakt het 
ontslagstelsel onnodig complex en leidt tot ongelijke behandeling in gelijke gevallen. 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. 
Met de Wet werk en zekerheid komt er een vast voorgeschreven route: ontslag om 
bedrijfseconomische reden gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de 
kantonrechter beoordeeld. De procedures zullen sneller verlopen.  
In alle gevallen krijgt de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding. Door deze verandering 
dalen de gemiddelde kosten van ontslag voor werkgevers. 
De wettelijke bescherming tegen willekeur bij ontslag blijft onverminderd bestaan. Minister Asscher 
houdt vast aan preventieve toetsing. 
 
Flex  
De minister vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan in de behandeling van werknemers met vaste 
en flexibele contracten. Hij stelt maatregelen voor om werknemers met flexibele contracten meer 
zekerheid te bieden en eerder door te laten stromen naar een vast contract. 
Om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin met opeenvolgende tijdelijke contracten 
voor dezelfde werkgever werken, kunnen ze straks eerder aanspraak maken op een vast contract. 
Niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar. 
Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen wordt aangepakt. Zo komt er een betere 
ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken en wordt het langdurig gebruik van 0-
urencontracten aan banden gelegd en in de zorg helemaal verboden. 
 
WW  
Minister Asscher kiest met de voorgestelde veranderingen van ontslagrecht en Werkloosheidswet voor 
een meer activerende aanpak om werkloosheid te voorkomen. Samen met sociale partners wil hij 
werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk begeleiden en zo kort 
mogelijk werkloos laten zijn. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht 
dat ze al het beschikbare werk als passende arbeid aanvaarden. Door een nieuw systeem van 
inkomensverrekening wordt voorkomen dat mensen daarbij minder gaan verdienen dan ze in de WW 
als uitkering kregen. Werkhervatting vanuit de WW wordt altijd lonend. 
De maximale duur van de publiek 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 – uit eigen zak te betalen. 
Minister Asscher verwacht dat deze voorstellen een gunstig gevolg hebben voor het functioneren van 
de arbeidsmarkt. 
Na advies van de Raad van State heeft de minister het wetsontwerp juridisch aangepast en is het 
vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd voor parlementaire behandeling. 
In het begrotingsakkoord van oktober dit jaar heeft het kabinet afspraken gemaakt met de Tweede 
Kamerfracties van ChristenUnie, D66, PvdA, SGP en VVD over versnelde invoering van de 
voorgestelde maatregelen. Als de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord gaan, kan de versterkte 
rechtspositie van flexwerkers vanaf 1 juli 2014 ingaan, en hervorming van het ontslagrecht en het 
eerdere aanvaarden van passende arbeid in de WW vanaf 1 juli 2015. 
Volgens het Centraal Plan Bureau zal de arbeidsmobiliteit van ouderen toenemen door de daling van 
de gemiddelde ontslagkosten; de vergoedingen bij ontslag worden per saldo lager. Gemiddeld blijft de 
ontslagbescherming volgens het CPB voor vaste contracten gelijk en neemt de bescherming voor 
flexibele contracten toe. Het CPB verwacht dat de maatregelen 20.000 nieuwe voltijdbanen opleveren 
als gevolg van een meer activerende WW. 
 
 
Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33862) 
 
Dit voorstel is op 6 februari 2014 ingediend en de inhoud is hier te vinden en de uitgebreide memorie 
van toelichting is hier te vinden. 
 
Samenvatting wetsvoorstel: 



Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) regelt een verbetering van het wettelijk 
kader voor het onderwijstoezicht. Verder voorziet het voorstel in een versterking van de positie van 
scholen en het onderwijsveld door betere informatievoorziening en rechtsbescherming. Met het oog op 
het creëren van een wettelijke basis voor de onderdelen zwak en zeer zwak onderwijs worden ook de 
sectorwetten gewijzigd. Ook versterkt dit voorstel de dialoog tussen het onderwijsveld en de inspectie 
over de kwaliteit van het onderwijs. 
 
 
Jeugdwet (33684) 
 
Het wetsvoorstel is op 28 juni 2013 ingediend en op 17 oktober 2013 aangenomen in de Tweede 
Kamer. Het stemmingsoverzicht is hier te vinden. Het wetsvoorstel ligt aldus thans ter behandeling in 
de Eerste Kamer.  
 
Op 11 februari 2014 is het wetsvoorstel uitgebreid behandeld en verschillende moties ingediend. Een 
verwijzing naar het gehele dossier is duidelijker en overzichtelijker voor de geïnteresseerde. Op 20 
februari 2014 is er nog een verslag vastgesteld van een gesprek met deskundigen dat op 9 december 
2013 is gevoerd in dit kader. De deskundigen waren vrij kritisch op het wetsvoorstel. Dat verslag is 
heir na te lezen. In de voortgezette behandeling op 11 februari 2014 wordt ook juist op dit gesprek 
ingegaan. 
 
De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 na hoofdelijke stemming het wetsvoorstel met 45 
stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen. Er is op 18 februari 2014 ook gestemd over zes 
moties die tijdens het debat zijn ingediend.  
 
De Wet is gepubliceerd in het Staatsblad op 14 maart 2014. De artikelen 1.1, 2.2, 2.9, 2.15, 3.4, 10.4 
en 12.4 treden in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt 
geplaatst. De overige artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden 
vastgesteld.  
 
Samenvatting wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en efficiënter en effectiever te 
maken.  

Het voorstel voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en 
zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het 
leveren van alle jeugdhulp. De hoofdgedachte achter deze decentralisatie is dat gemeenten een 
regierol kunnen vervullen waar het jeugdhulp betreft en dat dit de kwaliteit van de jeugdhulp door 
maatwerk zal verbeteren. De verwachting is dat gemeenten door intensivering van de preventie en 
ambulante jeugdhulp (die zich tot nu onvoldoende heeft ontwikkeld) complexere (en duurdere) hulp 
kunnen voorkomen. In samenhang met deze decentralisatie wordt een omslag gemaakt van een 
stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar een stelsel op basis van een 
voorzieningenplicht voor gemeenten (voorziening), op een wijze zoals eerder is gebeurd bij de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het wettelijke recht op jeugdzorg en individuele aanspraken 
op jeugdzorg worden hierbij vervangen door een voorzieningenplicht waarvan de aard en omvang in 
beginsel door de gemeente worden bepaald (maatwerk). 
 
 
Invoeringswet Participatiewet (33161) 
 
Het wetsvoorstel is op 1 februari 2012 ingediend. Tot 6 december 2013 was de citeertitel 
'Invoeringswet Wet werken naar vermogen'. Vanaf de vierde nota van wijziging van 6 december 2013 
is de citeertitel 'Invoeringswet Participatiewet'. De Wet werk en bijstand wordt opgenomen in de 
Participatiewet. Op 20 februari 2014 is het aangenomen in de Tweede Kamer en thans ligt het 
wetsvoorstel in de Eerste Kamer. 
 
Het wetsvoorstel is op 20 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, CDA, 
ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA stemden voor. 
 



Het voorlopig verslag is op 25 maart 2014 gepubliceerd.  
 
Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) vindt plaats op 13 mei 2014. Ter voorbereiding hierop vindt op 15 april 2014 
een deskundigenbijeenkomst plaats. De planning is erop gericht het voorstel, eventueel gezamenlijk 
met het voorstel Wet werk en bijstand op 24 juni 2014 plenair te behandelen. 
 
Voor de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werd op 18 maart 
2014 door medewerkers van het ministerie van SZW een technische briefing over het wetsvoorstel 
gehouden. 
 
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 
PvdA, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De vier tijdens de plenaire behandeling 
op 24 juni 2014 ingediende moties werden op 1 juli 2014 na stemming bij zitten en opstaan 
verworpen. 
 
Het voorstel werd in de Eerste Kamer gezamenlijk met het voorstel Wet maatregelen Wet werk en 
bijstand en enkele andere wetten (33.801) behandeld.  
 
Op 15 juli 2014 is de wet gepubliceerd en tevens werd gepubliceerd wanneer welke artikelen in 
werking zullen treden. Niet alles zal tegelijkertijd in werking treden. 
 
 
Samenvatting wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de 
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen tot één regeling voor de 
onderkant van de arbeidsmarkt. Gemeenten gaan de wet, die onderdeel is van de grote 
decentralisatieoperatie die het Kabinet Rutte II heeft ingezet, uitvoeren. Het wetsvoorstel geeft vorm 
aan afspraken in het Regeerakkoord van PvdA en VVD, in het Sociaal Akkoord 2013 en in de 
Begrotingsafspraken 2014. De maatregelen zijn op 3 februari 2014 aangepast nadat daarover 
afspraken waren gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP. 
 
De bedoeling van het voorstel is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan 
vinden. Het kabinet wil daarmee onder andere de schotten tussen Wwb, Wsw en Wajong weghalen. 
Dat moet leiden tot minder bureaucratie en regeldruk. 
 
Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord afgesproken om extra banen te 
creëren voor deze groep. Om werkgevers hierbij financieel te ondersteunen, kunnen zij straks 
loonkostensubsidie ontvangen. De loonkostensubsidie komt in de plaats van de loondispensatie. Door 
loondispensatie zouden arbeidsgehandicapte werknemers eerst een aantal jaren minder dan het 
minimumloon verdienen. Door de loonkostensubsidie verdienen zij minstens het minimumloon, 
waardoor ze ook een volwaardig pensioen kunnen opbouwen. 
 
Het voorstel voorziet in 35 regionale werkbedrijven waarin de betrokken partijen moeten 
samenwerken.  
 


