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“Mr. W.F. Wienen is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten, gevestigd in het centrum
van Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW).
Nadere informatie over het kantoor kunt u lezen op:
www.wvtadvocaten.nl of u kunt bellen met 036-8200322
of e-mailen naar wienen@wvtadvocaten.nl”

NIEUWE REGELS VOOR U EN UW WERKGEVER (5)
Maximale duur ww-uitkering wordt korter
Het arbeidsrecht gaat met ingang van
1 januari 2015 veranderen. Dat heeft
voor zowel werknemers als werkgevers
gevolgen.
In de vorige vier artikelen informeerden
wij u al over een aantal wijzigingen die
gaan gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
In de komende artikelen zullen we meer
algemene veranderingen behandelen,
waaronder veranderingen van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet.
Om met de Werkloosheidswet te beginnen.
De maximale duur van de WW-uitkering
is nu nog 38 maanden. Die maximale
duur wordt met ingang van 1 januari
2016 stapsgewijs verkort tot maximaal
24 maanden.
Het stapsgewijs terugbrengen van de
maximale duur van de WW-uitkering van
36 maanden naar 24 maanden, gebeurt
met 1 maand per kwartaal en wel met
ingang van 1 januari 2016.
Wat wel hetzelfde blijft, is de minimale
uitkeringsduur. Die blijft 3 maanden.

De opbouw van de duur waarop een werknemer recht heeft op een WW-uitkering
gaat ook veranderen.
Nu bouwt een werknemer per gewerkt
jaar nog één maand recht op een
WW-uitkering op, dit tot een recht op
maximaal 38 maanden WW-uitkering.
Met ingang van 1 januari 2016 bouwt
een werknemer de eerste tien jaren per
gewerkt jaar één maand recht op een
WW-uitkering op, dit tot een recht op 10
maanden WW-uitkering.
Daarna (dus na die 10 jaar) wordt er per
gewerkt jaar nog maar een halve maand
recht op een WW-uitkering opgebouwd,
dit tot aan de maximale duur van 24
maanden.
De WW-rechten (recht op een maand
WW-uitkering) die voor 1 januari 2016 zijn
opgebouwd blijven gelden.
De overheid hoopt met deze maatregel
ervoor te zorgen dat mensen met een
WW-uitkering sneller een nieuwe baan
vinden. Dan moeten die banen er wel zijn!

