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Werken met behoud van uitkering 
in de Participatiewet en in de 
werknemers verzekeringen
Een analyse van de rechtsbescherming van de re-integrerende 
uitkerings gerechtigde aan de hand van de concepten ‘exit’ en ‘voice’
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Dit artikel onderzoekt, aan de hand van een vergelijking 
tussen enerzijds de werknemers verzekeringen en anderzijds de 
Participatiewet, hoe de rechtsbescherming van de uitkerings
gerechtigde die krachtens de Participatiewet arbeid met behoud 
van uitkering verricht, kan worden verbeterd. 
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1 Inleiding
De uitkerings gerechtigde die een uitke
ring krachtens één van de werknemers
verzekeringen of de Participatiewet 
ontvangt, is in veel gevallen verplicht om 
mee te werken aan zijn reintegratie naar 
betaalde arbeid. Deze verplichting tot re
integratie staat centraal in dit artikel. 

In eerdere bijdragen heb ik onderzocht 
aan welke randvoorwaarden de reinte
gratie verplichting uit de Participatie wet 
zou moeten voldoen.1 Daarbij werd gecon
stateerd dat het huidige recht de reinte
grerende bijstandsgerechtigde onvoldoende 
bescherming biedt. In dit artikel vergelijk 
ik de reintegratie verplichting uit de Parti
cipatiewet met de reintegratie verplichting, 
neergelegd in de werknemers verzekeringen 
Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werk
loosheidswet (WW). De analyse spitst zich 
daarbij toe op het verrichten van arbeid met 
behoud van uitkering. Het doel is om aan 
de hand van de vergelijking te onderzoeken 
hoe de rechtsbescherming van uitkerings
gerechtigden aan wie op grond van de 

Participatiewet de verplichting is opgelegd 
om arbeid te verrichten in het kader van re
integratie, zou kunnen worden verbeterd.

In dit artikel vergelijk ik 
de reintegratie verplichting 
uit de Participatiewet met 
de reintegratie verplichting 
neergelegd in de ZW, WIA 
en WW. De analyse spitst 
zich daarbij toe op het 
verrichten van arbeid met 
behoud van uitkering

Ten behoeve van die analyse maak ik 
gebruik van de concepten ‘exit’ en ‘voice’, 
die zijn ontleend aan Hirschman.2 Het 
basisidee van Hirschmans theorie is dat 
in geval van een disfunctionerende orga
nisatie, betrokkenen de afweging om deze 
organisatie te verlaten (‘exit’), afhankelijk 
maken van de mogelijkheden die zij hebben 
om de situatie binnen de organisatie zelf 



verdieping110  Ars Aequi februari 2019 arsaequi.nl/maandblad  AA20190109

te wijzigen (‘voice’). Indien dat laatste niet 
lukt en er zijn geen andere overwegingen 
om de organisatie trouw te blijven (‘loyal
ity’), dan zal de betrokkene alsnog beslis
sen om de organisatie te verlaten. Bonvin 
en Rosenstein hebben aan de hand van 
Hirschmans concepten geïllustreerd dat de 
situatie van de reintegrerende uitkerings
gerechtigde een geheel andere is dan die 
van een persoon die betrokken is bij een 
willekeurige organisatie. De uitkerings
gerechtigde zal immers, bij gebrek aan 
alternatieve inkomstenbronnen, niet zo
maar kunnen vertrekken uit de uitkerings
situatie.3 Dit wringt temeer wanneer de 
uitkerings gerechtigde evenmin invloed kan 
uitoefenen op de wijze waarop hij aan zijn 
reintegratie verplichting dient te voldoen 
(voice). Deze uitkerings gerechtigde is bij de 
afwezigheid van zowel exit als voice, als het 
ware overgeleverd aan de andere partij: de 
casemanager en/of de werkbegeleider.

Aan de hand van de noties 
exit en voice wordt zichtbaar 
dat arbeidsrechtelijke 
bescherming ook (en juist) 
noodzakelijk is ten aanzien 
van de reintegrerende 
uitkerings gerechtigde

De concepten exit en voice vormen centrale 
gezichtspunten bij de grondrechtelijke be
scherming van reintegrerende uitkerings
gerechtigden. Zo stellen het in internati
onale verdragen neergelegde verbod van 
gedwongen en verplichte arbeid en het 
recht op vrije arbeidskeuze duidelijk voor
waarden aan de inperking van voice en exit 
bij het verrichten van arbeid met behoud 
van uitkering.4 Voorts waarborgt het grond
recht op minimale middelen van bestaan 
een mogelijkheid tot exit (van de verplich
ting tot reintegratie). De concepten voice 
en exit vormen ook relevante gezichtspun
ten bij de overige rechtsbescherming van 
reintegrerende uitkerings gerechtigden. 
Zo is de uitkerings gerechtigde die arbeid 
verricht met behoud van uitkering over het 
algemeen uitgesloten van de werkingssfeer 
van het arbeidsrecht, terwijl de bescher
ming van de onderliggende partij in een 
arbeidsrelatie, juist één van de grondslagen 
vormt van het arbeidsrecht.5 Aan de hand 
van de noties exit en voice, zoals hierboven 

beschreven, wordt zichtbaar dat arbeids
rechtelijke bescherming ook (en juist) 
noodzakelijk is ten aanzien van de reinte
grerende uitkerings gerechtigde.

Het artikel is als volgt opgebouwd. In 
paragraaf 2 bespreek ik de werkingssfeer 
van de ZW, WIA, WW en de Participatiewet 
en ga ik na op grond van welke bepalingen 
uit deze wetten de uitkerings gerechtigde 
kan worden verplicht om arbeid met 
behoud van uitkering te verrichten. In 
paragraaf 3 ga ik kort in op het verbod 
van gedwongen en verplichte arbeid. In de 
paragrafen 4 en 5 bespreek ik vervolgens 
aan de hand van de concepten voice en 
exit hoe de uit het recht op vrije arbeids
keuze voortvloeiende rechten op inspraak, 
maatwerk en uitstroom naar reguliere 
arbeid bij reintegratie is vormgegeven in 
enerzijds de Participatiewet en anderzijds 
de werknemers verzekeringen. In para
graaf 6 ga ik na in hoeverre het grondrecht 
op minimale middelen van bestaan een 
exitoptie biedt aan uitkerings gerechtigden 
die de reintegratie verplichting niet (wil
len) nakomen en als gevolg daarvan een 
financiële sanctie opgelegd krijgen. Omdat, 
gezien het vangnetkarakter van de Par
ticipatiewet, deze exitoptie uitsluitend 
van belang is voor bijstandsgerechtigden 
die een uitkering ontvangen krachtens de 
Participatiewet, beperk ik deze bespreking 
tot de sanctieregelingen in deze wet. In 
paragraaf 7 onderzoek ik hoe het is gesteld 
met de arbeidsrechtelijke bescherming van 
uitkerings gerechtigden die met behoud 
van uitkering arbeid verrichten in ener
zijds de Participatiewet en anderzijds de 
werknemers verzekeringen. In paragraaf 
8 breng ik, tot slot, aan de hand van de 
concepten voice en exit de verschillende 
juridische gezichtspunten op het werken 
met behoud van uitkering in het kader 
van reintegratie met elkaar in verband. 
Daarmee laat ik tevens zien wat de Parti
cipatiewet kan leren van de werknemers
verzekeringen. 

2 De re-integratie verplichting in de 
werknemers verzekeringen en de 
Participatiewet 
De Participatiewet is ingevoerd in 2015. 
In deze wet zijn de Wet Werk en Bijstand 
(WWB), delen van de Wet arbeidsonge
schiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
(Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorzie
ning (WSW) ondergebracht in één regeling. 

2 A. Hirschman, Exit, voice and 
loyality: responses to decline in 
firms, organizations and states, 
Cambridge, MA: Harvard Univer
sity Press 1970. 

3 J.M. Bonvin & E. Rosenstein, 
‘Contractualising social policies; 
a way towards more active social 
citizenship and enhanced capa
bilities?’, in: R. Ervik e.a. (red.), 
New contractualism in European 
welfare state policies, Farnham: 
Ashgate 2015, p. 4772.

4 Zo is het samenspel tussen exit 
en voice duidelijk aanwezig in 
de definitie van het verbod op 
dwangarbeid en verplichte arbeid, 
dat mede van toepassing is geacht 
op uitkerings gerechtigden. Art. 
2 lid 1 van Conventie nr. 29 van 
de Internationale Arbeidsorgani
satie (IAO) definieert het begrip 
‘gedwongen of verplichte arbeid’ 
als ‘elken arbeid of dienst, welke 
van een persoon wordt gevorderd 
onder bedreiging met een of 
andere straf en waarvoor bedoelde 
persoon zich niet vrijwillig heeft 
aangeboden’, en is leidend voor 
het verbod op dwangarbeid dat is 
neergelegd in andere internationa
le verdragen. De straf kan, aldus 
de totstandkomingsgeschiedenis 
van het IAO verdrag, bestaan uit 
het verlies van een voordeel of een 
privilege en kan mede financieel 
van aard zijn. Op grond van deze 
definitie kan gesteld worden 
dat sprake is van gedwongen of 
verplichte arbeid indien (1) degene 
die de arbeid verricht, dit niet 
doet uit vrije wil (de afwezigheid 
van voice); en (2) de weigering 
om de arbeid te verrichten kosten 
met zich brengt, bijvoorbeeld in 
de vorm van een korting op de 
uitkering (exitkosten). Zie verder 
Eleveld & Dermine 2018a en 
2018b.

5 N. Zekic, ‘Arbeidsrechtelijk nor
matief kader en ongelijkheidscom
pensatie’, in: W. Plessen, H. van 
Drongelen & F. Hendrickx (red.), 
Sociaal recht: tussen behoud en 
vernieuwing, Zutphen: Uitgeverij 
Paris, p. 5972. 

6 Het UWV is een zelfstandig 
bestuursorgaan (ZBO) dat in 
opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegen
heid de werknemers verzekeringen 
uitvoert.

7 Gelijkgestelde arbeidsverhoudin
gen betreffen arbeidsverhoudin
gen van personen die voor wat 
betreft hun sociaaleconomische 
positie vergelijkbaar zijn met 
werknemers. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om de arbeidsver
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De discussie in dit artikel is beperkt tot 
de regelgeving rond de bijstandsuitkering 
(de vroegere WWB). De Participatiewet, 
waaronder de daarin opgenomen re
integratie verplichting, wordt uitgevoerd 
door de gemeente. Het Uitvoeringsinsti
tuut Werknemers verzekeringen (UWV) 
neemt de uitvoering van de reintegratie
verplichting voor de ZW, WIA en de WW 
voor zijn rekening.6 Alvorens in te gaan 
op de rechtsgronden van de reintegratie
verplichting en de mogelijkheid om deze 
vorm te geven door het verrichten van 
arbeid (paragraaf 2.2), wordt eerst een 
nadere toelichting gegeven op de werkings
sfeer en de duur van de verschillende 
uitkeringen (paragraaf 2.1). 

2.1 De werkingssfeer en de duur
De werknemers verzekeringen, zoals de ZW, 
WIA en de WW richten zich op werknemers 
(in de zin van het BW), en de daarmee ge
lijkgestelde werknemers.7 Daarnaast is een 
aantal arbeidsverhoudingen uitgezonderd 
van de werkingssfeer, ook al vallen zij wel 
onder de definitie van werknemer uit het 
BW of behoren ze strikt genomen tot één 

van de gelijkgestelde arbeidsverhoudin
gen.8 Voor de ZW en de WIA geldt verder 
dat de werkloze en de zieke werknemer die 
een uitkering ontvangen op grond van res
pectievelijk de WW en de ZW, beschouwd 
worden als werknemer in de zin van deze 
wetten.9

De persoon die behoort tot de personele 
werkingssfeer van de WW en die niet ver
wijtbaar werkloos wordt,10 kan – voor zover 
wordt voldaan aan de andere voorwaar
den – aanspraak maken op een uitkering 
krachtens de werkloosheidswet. De duur 
van de uitkering hangt af van het arbeids
verleden en de leeftijd van de uitkerings
gerechtigde.11 De persoon die tijdens de 
periode van werkloosheid ziek wordt 
kan, indien wordt voldaan aan de andere 
voorwaarden, aanspraak maken op een 
ZWuitkering. Hetzelfde geldt voor een be
perkte andere groep werknemers die geen 
recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte, 
zoals werknemers die nog ziek zijn na 
afloop van hun arbeidsovereenkomst.12 De 
ZWuitkering duurt maximaal 24 maanden. 
Indien na deze periode nog steeds sprake is 
van ziekte, heeft de ZWgerechtigde – net 

houding van kleine aannemers, 
thuiswerkers, musici, artiesten en 
beroepssporters. Dit geldt alleen 
voor zover deze groepen niet werk
zaam zijn als zelfstandige, zoals 
gedefinieerd in de Wet IB 2001. Zie 
bijvoorbeeld art. 4 en 5 WW. Zie 
verder het Besluit uitbreiding en 
beperking kring van verzekerden 
werknemers verzekeringen 1990 
(Stb. 1989, 402) en het Besluit tot 
aanwijzing van gevallen waarin 
een arbeidsverhouding als dienst
betrekking wordt beschouwd 
(Rariteitenbesluit) (Stb. 1986, 
655). Tot slot vallen ambtenaren 
ook onder het werknemersbegrip 
van de werknemers verzekeringen.

8 Uitgezonderde arbeidsverhou
dingen betreffen bijvoorbeeld 
de arbeidsverhouding van het 
huishoudelijk personeel voor zover 
het personeel op minder dan vier 
dagen per week werkzaamheden 
verricht in de huishouding van een 
natuurlijk persoon. Zie bijvoor
beeld art. 6 WW.

9 Art. 7 en 8 ZW; art. 8 WIA
10 Bijvoorbeeld als gevolg van niet

verlening van de arbeidsovereen
komst.

11 Deze is de laatste jaren afgebouwd 
van maximaal 38 maanden naar 
24 maanden in 2019. 

12 Art. 19 aa en art. 29 ZW. 
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als de zieke werknemer die recht had op 
loondoorbetaling tijdens ziekte – mogelijk 
recht op een arbeidsongeschiktheidsuitke
ring krachtens de WIA. Is er geen sprake 
van volledige arbeidsongeschiktheid, dan 
zal de arbeidsongeschikte werknemer na 
afloop van een loongerelateerde uitkering13 
eventueel nog recht hebben op een (lage) 
vervolguitkering krachtens de WIA.14 

Er kan (mede) aanspraak op een bij
standsuitkering krachtens de Participatie
wet worden gemaakt, indien de duur van 
de WW, ZW en (de loongerelateerde) 
WIAuitkering is afgelopen en er geen 
aanspraak bestaat op een andere uitkering 
krachtens de werknemers verzekeringen,15 
of in het geval de uitkering krachtens 
een van deze werknemers verzekeringen 
onder het niveau van het voor die per
soon geldende bijstandsminimum ligt.16 
De Participatiewet kent niet een be
perkte personele werkingssfeer zoals de 
werknemers verzekeringen en is evenmin 
beperkt in tijd (zolang aan de voorwaarden 
wordt voldaan). In principe bestaat er een 
recht op een bijstandsuitkering krachtens 
de Participatiewet voor alle Nederlanders 
en de daarmee gelijkgestelden17 die over 
onvoldoende middelen van bestaan be
schikken en voor wie er geen voorliggende 
voorziening, zoals een uitkering krachtens 
een werknemersverzekering, aanwezig 
is.18 Een uitkering krachtens de Partici
patiewet kan daarmee als laatste vangnet 
worden beschouwd. De Participatiewet 
bevat, evenwel, anders dan de werknemers
verzekeringen een vermogenstoets. Dat 
betekent dat bijstandsgerechtigden slechts 
over een beperkt vermogen mogen beschik
ken om aanspraak te maken op een uitke
ring krachtens de Participatiewet.19 

2.2 De re-integratie verplichting en het 
verrichten van arbeid met behoud van 
uitkering
In de Participatiewet is de algemene re
integratie verplichting vastgelegd in artikel 
9 lid 1 onder b. Alleen bijstandsgerechtig
den die volledig en duurzaam arbeidson
geschikt zijn of die de AOWgerechtigde 
leeftijd hebben bereikt, zijn uitgezonderd 
van de reintegratie verplichting.20 Alle an
dere bijstandsgerechtigden kunnen in prin
cipe worden verplicht om met behoud van 
uitkering werkzaamheden uit te voeren. In 
de Participatiewet is geen beperking ten 
aanzien van de duur van deze verplichting 
opgenomen. Het is aan de gemeente om 

hierover bij verordening nadere regels te 
stellen.21 De Participatiewet bevat verder 
een bijzondere bepaling die ziet op de re
integratie van bijstandsgerechtigden met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij 
kunnen gedurende maximaal twee jaar, 
met een mogelijke verlenging tot maxi
maal vier jaar, worden verplicht additio
nele werkzaamheden te verrichten op een 
zogenaamde participatieplaats.22 Van deze 
mogelijkheid wordt in de laatste jaren 
evenwel steeds minder gebruik gemaakt.23 
Indien een bijstandsgerechtigde niet mee
werkt aan een aan hem of haar opgelegde 
verplichting om in het kader van reinte
gratie arbeid te verrichten met behoud van 
uitkering, is de gemeente verplicht om een 
maatregel op te leggen waarmee de uitke
ring gedurende een maand met 100% wordt 
verlaagd.24 Na recidive kan de duur van de 
verlaging oplopen tot drie maanden.25 

Indien een bijstands
gerechtigde niet meewerkt 
aan een aan hem of haar 
opgelegde verplichting 
arbeid te verrichten met 
behoud van uitkering, is 
de gemeente verplicht om 
een maatregel op te leggen 
waarmee de uitkering 
gedurende een maand met 
100% wordt verlaagd

Personen met een uitkering krachtens de 
ZW, WIA en de WW zijn eveneens verplicht 
om mee te werken aan hun reintegratie 
naar regulier werk.26 Indien niet wordt vol
daan aan deze verplichting legt het UWV 
een maatregel op.27 Deze bedraagt door
gaans 25% van het uitkeringsbedrag gedu
rende ten minste vier maanden (met een 
minimum van 15% en een maximum van 
100%).28 Na recidive wordt dit percentage 
verhoogd met 50%.29 Ter bevordering van 
de arbeidsinschakeling is verder bepaald 
dat het UWV toestemming kan verlenen 
om de verzekerde gedurende maximaal 
zes maanden onbeloonde arbeid te laten 
verrichten op een proefplaats.30 Doorgaans 
duurt de proefplaatsing niet langer dan 
twee maanden.31 De verzekerde die arbeid 
verricht op een proefplaats is vrijgesteld 
van de sollicitatieverplichting.32

13 Dit is de WGAuitkering en de 
duur hiervan wordt op eenzelfde 
wijze bepaald als de WWuitke
ring. 

14 De hoogte van de vervolguitkering 
hangt af van het arbeidsonge
schiktheidspercentage.

15 Bijvoorbeeld omdat er geen sprake 
meer is van ziekte.

16 En er geen aanspraak bestaat 
op een uitkering uit een andere 
voorliggende voorziening zoals 
bijvoorbeeld de Toeslagenwet. 

17 Krachtens art. 11 Pw. 
18 Art. 15 Pw.
19 Voor een alleenstaande geldt bij

voorbeeld in 2018 een vermogens
grens van € 6020, (art. 34 lid 3 
onder a Pw). 

20 Art. 9 lid 1 eerste volzin Pw en 
art. 9 lid 5 Pw. 

21 Art. 8a lid 1 Pw. 
22 Art. 10a Pw. 
23 Reden hiervoor is vermoedelijk 

de relatief hoge kosten van de 
participatieplaatsen (bij afne
mende financieringsstromen voor 
reintegratie vanuit het rijk) en 
het feit dat deze nauwelijks ren
dement opleveren voor wat betreft 
de uitstroom. Deze plaatsen zijn 
immers bedoeld voor bijstandsge
rechtigden met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. Zie ook noot 
34.

24 Art. 18 lid 5 Pw jo. art. 18 lid 4 sub 
h Pw. 

25 Art. 18 lid 6 Pw. 
26 Op grond van respectievelijk 

art. 29g lid 2 sub b Zw; art. 28 
lid 2 en art. 29 lid 2 sub d en e 
WIA; en art. 26 lid 1 sub e en sub l 
WW. 

27 Art. 45 lid 1 sub k ZW; art. 88 lid 1 
sub a WIA; en art. 27 lid 3 WW. 

28 Art. 5 en art. 6 Maatregelenbesluit 
socialezekerheidswetten. 

29 Art. 8 Maatregelenbesluit sociale
zekerheidswetten.

30 Art. 52e ZW; art. 37 WIA; en 
art. 76a WW. Voor een WWgerech
tigde van 27 jaar of ouder geldt 
dat hij minimaal drie maanden 
werkloos moet zijn (instructies 
UWV Proefplaats en Stage). 

31 Afwijking van deze standaard
termijn dient nader te worden 
gemotiveerd. Ten aanzien van 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
uitkerings gerechtigden geldt de 
eis dat de werkgever met zwaar
wegende argumenten moet komen. 
Zie instructies UWV Proefplaats 
en stage. 

32 Zie art. 52e lid 5 ZW; art 37 
lid 4 WIA; en art. 6 lid 3 Rege
ling vrijstelling verplichtingen 
socialezekerheidswetten. Een 
dergelijke vrijstelling geldt niet 
voor bijstandsgerechtigden die 
arbeid verrichten in het kader van 
reintegratie. 



verdieping Ars Aequi februari 2019  113arsaequi.nl/maandblad  AA20190109

De WIA en WW kennen daarnaast de 
regeling op grond waarvan de verzekerde 
kan worden opgedragen onbeloonde ad
ditionele werkzaamheden te verrichten. 
Deze regeling is vergelijkbaar met de 
hierboven genoemde participatieplaats 
uit de Participatiewet,33 en wordt net als 
die regeling niet of nauwelijks (meer) 
gebruikt.34 Tot slot is het mogelijk dat per
sonen met een uitkering krachtens een van 
de werknemers verzekeringen in het kader 
van hun reintegratie een onbetaalde stage 
verrichten al dan niet in het kader van 
een scholing of opleiding. Deze stage duurt 
doorgaans niet langer drie maanden.35 

3 Het verbod op dwangarbeid en 
verplichte arbeid
In 2010 boog de Centrale Raad van Beroep 
(CRvB) zich over de vraag of de verplich
ting opgelegd aan een bijstandsgerechtigde 
om in het kader van de reintegratie
verplichting vijf dagen per week eenvou
dige werkzaamheden in een kas uit te 
voeren, in strijd was met het verbod op 
dwangarbeid en verplichte arbeid zoals 
neergelegd in artikel 4 lid 2 van het Euro
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM) en de Conventie van de Interna
tionale Arbeidsorganisatie (IAO) nr. 29. 
De CRvB oordeelde onder verwijzing naar 
de uitspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) in Van 
der Mussele/België,36 dat een dergelijke 
verplichting slechts strijdig kan zijn met 
het verbod op verplichte arbeid indien van 
een deelnemer, gelet op alle omstandig
heden van het geval, niet (meer) verlangd 
kan worden de opgedragen activiteiten of 
werkzaamheden te verrichten vanwege het 
excessief of disproportioneel belastende 
karakter ervan en/of het totaal ontbreken 
van enig perspectief richting arbeidsin
schakeling.37 Aan de hand van dit toet
singscriterium, kwam de CRvB in andere 
zaken eveneens tot de conclusie dat het 
verbod op dwangarbeid of verplichte arbeid 
niet was geschonden.38 Hiermee lijken de 
meeste reintegratie trajecten binnen de 
door de CRvB gestelde kaders te vallen. 
Dit neemt niet weg dat op grond van het 
ruimere, aan het verbod op dwangarbeid 
gerelateerde, recht op vrije arbeidskeuze, 
neergelegd in artikel 6 lid 1 Internationaal 
Verdrag inzake Economische, Sociale en 
Culturele Rechten (IVESCR) en artikel 1 
lid 2 Europees  Sociaal Handvest (ESH), 

verdergaande eisen gesteld kunnen worden 
aan het werken met behoud van uitkering 
in het kader van reintegratie.39 Hieronder 
bespreek ik achtereenvolgens de uit het 
recht op vrije arbeidskeuze voortvloeiende 
rechten die verband houden met voice 
(paragraaf 4) en exit (paragraaf 5).

Het ECSR stelt dat 
uitkerings gerechtigden 
op individueel niveau 
de mogelijkheid moeten 
hebben om arbeid te 
weigeren op basis van 
fysieke of psychologische 
omstandigheden, of 
omstandigheden die zijn 
gelegen in de familiesfeer

4 Het recht op vrije arbeidskeuze: 
maatwerk en inspraak (voice)
Uit de conclusies van het Europees Comité 
voor Sociale Rechten (ECSR), toezichthou
dend orgaan bij het ESH, kan opgemaakt 
worden dat het recht op vrije arbeidskeuze 
impliceert dat de uitkerings gerechtigde 
recht heeft op individuele en collectieve 
inspraak en (daarmee) op maatwerk bij de 
plaatsing op een arbeidstraject. Met het 
recht op vrije arbeidskeuze wordt aldus 
invulling gegeven aan het vereiste van 
voice. Zo stelt het ECSR dat uitkerings
gerechtigden op individueel niveau de 
mogelijkheid moeten hebben om arbeid te 
weigeren op basis van fysieke of psycho
logische omstandigheden, of omstandig
heden die zijn gelegen in de familiesfeer.40 
Daarnaast dienen verdragsstaten rekening 
te houden met persoonlijke voorkeuren, 
kwalificaties, fysieke en intellectuele capa
citeiten, enzovoorts.41 Tot slot is gewezen 
op de verplichting van verdragsstaten om 
een bezwaar en beroepsregeling te treffen 
voor uitkerings gerechtigden die het niet 
eens zijn met plaatsing op een (bepaald) 
arbeidstraject42 en de verplichting om col
lectieve inspraak te regelen ten aanzien 
van personen van wie bepaalde rechten 
worden ingeperkt (zoals het recht op vrije 
arbeidskeuze).43 

Toegepast op de Participatiewet en de 
werknemersuitkeringen (WW, ZW en 
WIA) bespreek ik in deze paragraaf de 

33 Art. 37b WIA en art. 78c WW. Deze 
bepalingen verwijzen naar art. 10a 
Pw. 

34 Een reden hiervoor is dat perso
nen die onder de werkingssfeer 
van de werknemers verzekeringen 
vallen, vaak een relatief korte af
stand tot de arbeidsmarkt hebben, 
terwijl de participatieplaats juist 
is bedoeld voor personen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daarnaast geldt dat er geen bud
get meer is voor het inkopen van 
participatieplaatsen (interview 
met stafjurist UWV, 7 november 
2018). Zie ook noot 23.

35 Dit blijkt uit de werkinstructies. 
Van deze periode kan slechts 
worden afgeweken als dit de werk
zoekende ten goede komt.

36 EHRM 23 november 1983, 
8919/80.

37 CRvB 8 februari 2010, ECLI: NL: 
CRVB: 2010: BL1093, USZ 2010/81, 
m.nt. M. Driesen; RSV 2010/79, 
m.nt. C.W.C.A. Bruggeman.

38 Zie bijvoorbeeld CRvB 20 sep
tember 2011, ECLI: NL: CRVB: 
2011: BT2620, RSV 2011/326; 
CRvB 10 februari 2015, ECLI: 
NL: CRVB: 2015: 343, JB 2015/62, 
USZ 2015/125, m.nt. van C.W.C.A. 
Bruggeman. 

39 Zie hierover uitgebreid Eleveld & 
Dermine 2018a en 2018b. 

40 Zie bijvoorbeeld ECSR 30 septem
ber 1996, Conclusions XIII4, on 
the Application of Article 1, par. 2 
of the 1961 ESC, Germany.

41 Zie bijvoorbeeld ECSR 30 maart 
2000, Conclusions XV1, on the 
Application of Article 1, par. 2 of 
the 1961 ESC, United Kingdom.

42 Zie bijvoorbeeld ECSR 30 maart 
1998, Conclusions XIV1, on the 
Application of Article 1, par. 2 of 
the 1961 ESC, Belgium, Germany, 
Italy and the United Kingdom.

43 Volgens het ECSR moet bij de 
invoering van een beperkende 
maatregel, met het oog op de 
verplichte belangenafweging die 
op grond van art. G ESH plaats 
dient te vinden, degenen worden 
geconsulteerd die het meest door 
de betreffende maatregel worden 
getroffen. Zie bijvoorbeeld ECSR 
23 maart 2017, 111/2014 (Greek 
General Confederation of Labour 
(GSEE)/Griekenland).
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implementatie van het uit het vrije recht 
van arbeidskeuze voortvloeiende recht op 
maatwerk, bezwaar en beroep, collectieve 
inspraak in de Participatiewet en de werk
nemersuitkeringen.

Uit de rechtspraak volgt dat 
er weinig ruimte bestaat voor 
inspraak bij de oplegging 
van een verplichting tot het 
verrichten van arbeid in het 
kader van reintegratie

4.1 Maatwerk

Participatiewet
Hoe is het nu gesteld met het recht op 
maatwerk en inspraak bij de verplichting, 
opgelegd aan bijstandsgerechtigden die 
een uitkering krachtens de Participatiewet 
ontvangen, om arbeid met behoud van uit
kering te verrichten? Allereerst valt op dat 
ten aanzien van bijstandsgerechtigden jon
ger dan 27 jaar een wettelijke verplichting 
bestaat om hen te betrekken bij het opstel
len van een ‘plan van aanpak’ ten behoeve 
van hun reintegratie.44 Deze verplichting 
geldt niet ten aanzien van andere bij
standsgerechtigden. Voorts bevat artikel 18 
lid 1 Pw de algemene verplichting om reke
ning te houden met de persoonlijke situatie 
van de betrokkene bij het opleggen van de 
verplichtingen uit de Participatiewet, zoals 
de verplichting om arbeid met behoud van 
uitkering te verrichten. Het is de vraag wat 
de relevantie is van deze bepaling voor de 
reintegratie verplichting. In de hierboven 
genoemde dwangarbeiduitspraak uit 2010 
deed de bijstandsgerechtigde tevergeefs 
een beroep op artikel 18 lid 1 Pw en sinds 
deze uitspraak heeft deze bepaling geen 
rol van betekenis gespeeld in de context 
van de reintegratie verplichting. Meer in 
het algemeen volgt uit de rechtspraak dat 
er weinig ruimte bestaat voor inspraak bij 
de oplegging van een verplichting tot het 
verrichten van arbeid in het kader van re
integratie.45 

Werknemers verzekeringen
Vergeleken met de Participatiewet, 
bevatten de WW, ZW, WIA en de daarop 
gebaseerde regelingen aanzienlijk meer 
bepalingen die zien op maatwerk of 
individuele inspraak bij de invulling van 
de reintegratie verplichting.46 Zo stelt 

artikel 30a Wet Suwi47 dat de persoon die 
onder de werkingssfeer van de WIA valt, 
inspraak heeft bij het opstellen van de re
integratie visie,48 dat deze in samenspraak 
met de verzekerde wordt geëvalueerd en 
bijgesteld49 en zo nodig wordt vastgelegd 
in een plan.50 De verzekerde mag ook zelf 
een reintegratie plan opstellen.51 Het 
UWV heeft echter wel het laatste woord.52 
Deze regeling gold tot 2012 eveneens voor 
WWverzekerden.53 Anders dan de ‘globale’ 
maatwerkbepaling van artikel 18 lid 1 Pw 
bevatten deze meer specifieke maatwerk
bepalingen duidelijke richtlijnen voor de 
uitvoering van de reintegratie verplichting 
van de uitkerings gerechtigde door het 
UWV.54 

Zoals vermeld in paragraaf 2.2 kan met 
de verzekerde (op basis van de WW, WIA 
en ZW) worden overeengekomen dat hij 
met behoud van uitkering, arbeid op een 
proefplaats of in het kader van een stage 
verricht. Een stage wordt niet verplicht 
opgelegd. De werkzoekende dient zelf met 
een voorstel voor een stage te komen.55 
Daarnaast is op basis van artikel 30a Suwi 
de totstandkoming van de stage met de no
dige waarborgen omkleed. Voor wat betreft 
de proefplaats regelt de wet uitdrukkelijk 
dat het UWV al dan niet goedkeuring 
verleent op aanvraag van de verzekerde. 
Dit laat zien dat de verzekerde per definitie 
inspraak heeft bij de totstandkoming van 
de proefplaats. Overigens: het zal voor een 
uitkerings gerechtigde niet altijd gemak
kelijk zijn om zelf een passende proefplaats 
(of stage) te vinden. De werknemers
verzekeringen (en de Pw) hebben evenwel 
niets geregeld voor wat betreft ondersteu
ning door het UWV bij het creëren van een 
proefplaats.

4.2 Bezwaar en beroep
Individuele inspraak gaat ook over de 
mogelijkheid tot het indienen van bezwaar 
en beroep. Voor alle besluiten in het kader 
van het sociale zekerheids recht is dit ge
regeld in de hoofdstukken 6 en 7 van het 
Awb. Hieruit blijkt dat alleen bezwaar en 
beroep tegen een besluit in de zin van het 
Awb kan worden aangetekend. Dit kan 
problematisch zijn indien er een traject
plan, een reintegratie visie of reintegratie
plan is opgesteld56 en het college of het 
UWV verzuimt – op een later tijdstip – een 
verwijzing naar een specifiek arbeidstraject 
schriftelijk te bevestigen.57 Het is ook voor 
te stellen dat een uitkerings gerechtigde 

44 Art. 9 lid 1 sub b Pw jo. art. 44a 
Pw. 

45 Voor een overzicht van de recht
spraak zie Eleveld & Dermine 
2018b, p. 9798. 

46 Behalve de hier genoemde bepa
lingen geldt op grond van art. 9 
lid 1 Beleidsregels arbeidsinscha
keling gedeeltelijk arbeidsgeschik
ten ten aanzien van gedeeltelijk 
arbeidsgeschikte werknemers een 
vrijstelling voor arbeidsinschake
ling zolang hij vrijwilligerswerk 
of mantelzorg verricht. Deze 
bepaling wordt echter niet meer 
toegepast en binnenkort ingetrok
ken. 

47 Suwi staat voor Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en 
inkomen. 

48 Art. 30a lid 4 Wet Suwi.
49 Art. 30a lid 5 Wet Suwi.
50 Art. 30a lid 6 Wet Suwi.
51 Art. 30a lid 6 Wet Suwi.
52 S. Klosse, Sociale zekerheids recht, 

Deventer: Kluwer 2012, p. 235.
53 De regeling voor WWverzekerden 

is vervallen wegens het wegvallen 
van het Participatiebudget. Zie 
Kamerstukken II 2011/12, 33065, 
3, p. 2223. De bepalingen van 
art. 30a lid 47 Wet Suwi gelden 
wel voor de zieke werkloze werk
nemer die gedurende de eerste 13 
weken van ziekte geen recht heeft 
op ziekengeld, maar wel op een 
WWuitkering.

54 Die ook in de praktijk worden 
toegepast. Zie verder S. Klosse & 
G. Vonk, Hoofdzaken sociale-
zekerheids recht, Den Haag: Boom 
juridisch 2018.

55 Dit blijkt uit de instructie proef
plaats en stage van het UWV en is 
bevestigd door een stafjurist van 
het UWV (interview met auteur, 
7 november 2018).

56 Indien in de reintegratievisie of 
het reintegratieplan, opgesteld 
op grond van art. 30a Suwi, de 
uit de wet voortvloeiende rechten 
en plichten zijn uitgewerkt, dan 
kan worden gesteld dat zij op 
een zelfstandig rechtsgevolg zijn 
gericht en is de reintegratievisie 
of het reintegratieplan een voor 
een bezwaar en beroep vatbaar 
besluit (CRvB 23 september 2009, 
ECLI: NL: CRVB: 2009: BJ8470, 
USZ 2009/299. Hetzelfde lijkt 
te gelden ten aanzien van een 
trajectplan, opgesteld in het kader 
van de Participatiewet (CRvB 
23 september 2003, ECLI: NL: 
CRVB: 2003: AL3245, AB 2004/100, 
m.nt. K.A. Faber; RSV 2003/286; 
USZ 2003/311).

57 Zie CRvB 12 oktober 2010, ECLI: 
NL: CRVB: 2010: BO0174. 
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het niet eens is met een andere handeling 
van de uitkerende instantie (of het re
integratie bureau), niet zijnde een besluit. 
Hierbij kan je denken aan de wijze waarop 
de uitkerings gerechtigde de arbeid dient 
te verrichten of hoe hij anderszins wordt 
behandeld door de gemeente, het UWV, het 
reintegratie bureau en/of de werkgever 
waarbij de arbeid wordt verricht. In deze 
situaties is het vooralsnog niet mogelijk 
om de weg van het bezwaar en beroep te 
bewandelen.58 

Gezien de hier 
besproken wetgeving en 
jurisprudentie lijkt, met 
name bij reintegrerende 
bijstandsgerechtigden, 
sprake te zijn van een 
beperkte individuele en 
collectieve inspraak (voice)

4.3 Collectieve inspraak

Participatiewet
Het recht op collectieve inspraak voor 
bijstandsgerechtigden is wettelijk geregeld 
in artikel 47 Pw. Op grond van deze 
bepaling dient de gemeente bij verordening 
vast te stellen hoe bijstandsgerechtigden of 
hun vertegenwoordigers worden betrokken 
bij de uitvoering van de Participatiewet. 
Er wordt evenwel geen norm gesteld ten 
aanzien van de verhouding tussen beide 
groepen. Dit betekent dat deze bepaling 
toestaat dat het vertegenwoordigend 
orgaan, ‘de cliëntenraad’, uitsluitend 
bestaat uit vertegenwoordigers van 
cliënten die zelf niet bijstandsgerechtigde 
zijn.59 

Werknemers verzekeringen
Collectieve inspraak van uitkerings
gerechtigden van werknemers
verzekeringen is geregeld in artikel 6 en 
7 Wet Suwi. Het vertegenwoordigings
probleem dat we zien bij de cliëntenraad 
voor de Participatiewet lijkt zich niet voor 
te doen bij deze uitkerings gerechtigden. 
Ten aanzien van de samenstelling van de 
centrale en decentrale cliëntenraden van 
het UWV is namelijk bepaald dat gestreefd 
dient te worden naar een goede afspie
geling van het cliëntenbestand van het 
UWV.60 

4.4 Conclusie
Gezien de hier besproken wetgeving en ju
risprudentie lijkt, met name bij reintegre
rende bijstandsgerechtigden, sprake te zijn 
van een beperkte individuele en collectieve 
inspraak (voice). Betoogd kan worden dat 
dit geen onoverkomelijk probleem is, zolang 
er voldoende exitopties zijn of wanneer de 
kosten om uit deze situatie te ontsnappen 
(exitkosten) laag zijn. De aanwezigheid 
van exitopties en de hoogte van de exit
kosten bij het verrichten van arbeid met 
behoud van uitkering worden besproken in 
de komende twee paragrafen. 

5 Het recht op vrije arbeidskeuze: 
uitstroom naar betaalde arbeid (exit)
Het recht op vrije arbeidskeuze is nauw 
verbonden met het recht op arbeid dat 
eveneens is neergelegd in artikel 1 ESH 
en artikel 6 lid 1 IVESCR.61 Zo blijkt uit 
opmerkingen van de ECSR dat arbeid 
verricht door de uitkerings gerechtigde 
zou moeten resulteren in uitstroom naar 
betaalde arbeid.62 Hiermee wordt het 
belang van de mogelijkheid om te kun
nen ontsnappen aan de verplichting tot 
het verrichten van arbeid met behoud van 
uitkering (exit) nog eens onderstreept. 
Anders dan in de andere paragrafen begin 
ik met een korte beschouwing over de 
werknemers verzekeringen. De reden hier
van is dat, anders dan in de WW, ZW en 
WIA, in de Participatiewet niets is geregeld 
aangaande de uitstroom naar betaalde 
arbeid. Aan de hand van de regeling uit 
de werknemers verzekeringen – de proef
plaats – worden vervolgens de mogelijk
heden in de Participatiewet bestudeerd. 

Werknemers verzekeringen
De voorwaarde dat het werken met be
houd van uitkering zou moeten leiden tot 
uitstroom naar betaalde arbeid, is uitslui
tend tot uitdrukking gekomen in de in 
werknemersuitkeringen (WW, ZW en WIA) 
geregelde proefplaats. De werkzaamheden 
die worden verricht in het kader van een 
proefplaatsing dienen namelijk naar het 
oordeel van het UWV een ‘reëel uitzicht [te 
bieden] op een op de onbeloonde werkzaam
heden aansluitende dienstbetrekking voor 
dezelfde of grotere omvang en voor ten
minste 6 maanden’.63 De beleidsregels van 
het UWV verduidelijken dat het daarbij 
moet gaan om een ‘regulier arbeidscontract 
zonder proeftijd of uitzendbeding’.64 

58 De commissieScheltema heeft 
in het Advies integrale geschil-
lenbeslechting in het sociale 
domein geadviseerd de burger/
uitkerings gerechtigde de mogelijk
heid te geven om bezwaar aan te 
tekenen tegen het handelen van 
een gemeente of een uitvoerend 
(reintegratie)bedrijf. Zie bijlage 
bij Kamerstukken II 2017/18, 
34477, 27. In een brief van 24 april 
2018 heeft de minister van VWS 
aangegeven dat ten aanzien van 
het onderzoek van de commissie
Scheltema wordt verwacht dat in 
het najaar van 2018 de Tweede 
Kamer wordt geïnformeerd over 
eventuele vervolgstappen (Kamer-
stukken I 2017/18, 32402 X, p. 4). 

59 Daar komt bij dat sommige 
gemeenten op grond van de WMO 
2015 de cliëntenraden vervangen 
door brede adviesraden voor het 
sociale domein. Als gevolg daarvan 
zijn mogelijk de belangen van 
bijstandsgerechtigden onvol
doende vertegenwoordigd. Zie 
over deze materie ook B. Hagen, 
‘Cliëntenparticipatie: tot hier en 
niet verder. Schets van de nieuwe 
uitdagingen’, Sociaal Bestek 2017, 
afl. 2, p. 3840.

60 Art. 6 en 7 Regeling Cliëntenparti
cipatie UWV 2018.

61 ECSR 31 december 1994 Conclu
sions XIII2, on the Application of 
Article 1, par. 2 of the 1961 ESC, 
Germany. Zie over het recht op 
arbeid de verschillende bijdragen 
in V. Mantouvalou (red.), The right 
to work. Legal and philosophical 
perspectives, Oxford: Hart 2014. 

62 Onder het kopje ‘het verbod op 
gedwongen arbeid’ heeft het ECSR 
bijvoorbeeld diverse malen vragen 
gesteld over het doel dat wordt na
gestreefd met de door bijstandsge
rechtigden verrichte arbeid en de 
mate waarin deze arbeidsprogram
ma’s bijdragen aan de uitstroom 
naar een reguliere baan. Verder 
oordeelde het ECSR dat een Duits 
werkprogramma voor bijstands
gerechtigden in overeenstemming 
met art. 1 lid 2 ESH kon worden 
geacht nadat Duitsland had 
uitgelegd dat het programma tot 
doel had uitkerings gerechtigden 
te ondersteunen bij het vinden 
van betaald werk, hun arbeids
vaardigheden op peil te houden 
en hun kansen op betaalde arbeid 
te vergroten (ECSR 31 december 
1994, Conclusions XIII2, on the 
Application of Article, 1 par. 2 of 
the 1961 ESC, Germany). 

63 Art. 52e lid 3 sub d ZW; art. 37 
lid 3 sub d WIA en art. 76a lid 2 
sub d WW. 

64 Art. 5 sub e Beleidsregels Proef
plaatsing UWV 2013. Zie ook 
CRvB 16 september 2003, ECLI: 
HL: GHSHE: 2003: AL7912, JAR 
2003/262.



verdieping116  Ars Aequi februari 2019 arsaequi.nl/maandblad  AA20190109

Participatiewet
Bij de uitvoering van de Participatiewet 
wordt soms eveneens – zonder wettelijke 
regeling – gebruikgemaakt van proefplaat
singen bij reguliere bedrijven.65 Hierbij geldt 
evenwel niet de wettelijke voorwaarde dat 
een proefplaats moet leiden tot uitstroom. 
Dit geeft bedrijven in principe meer vrij
heid om gebruik te maken van een ‘gratis’ 
arbeidskracht voor een of meerdere maan
den. Gemeenten proberen misbruik tegen 
te gaan door met deze bedrijven overeen
komsten te sluiten waarin de intentie wordt 
uitgesproken om de bijstandsgerechtigde bij 
goed functioneren in dienst te nemen. Dit 
gaat echter lang niet altijd goed. In het geval 
een bijstandsgerechtigde na afloop van een 
‘proeftijd’ wel een dienstbetrekking aangebo
den krijgt, betreft dit vaak een uitzendover
eenkomst die gedurende de eerste 26 weken 
(en bij cao verlengd tot 78 weken) kan wor
den beëindigd indien de opdracht ten einde 
komt.66 De schaarse onderzoeken die zijn 
gedaan naar het effect van het verrichten 
van arbeid met behoud van een bijstands
uitkering op uitstroom naar arbeid zijn over 
het algemeen niet hoopgevend.67

Worden er krachtens de Participatiewet 
dan helemaal geen voorwaarden gesteld 
aan het werken met behoud van uitkering 
voor wat betreft de uitstroom naar reguliere 
arbeid? In de eerder genoemde dwangarbeid
uitspraak stelde de CRvB dat bijstandsge
rechtigden slechts verplicht kunnen worden 
tot het verrichten van arbeid, indien elk 
perspectief richting arbeidsinschakeling ont
breekt. De woorden ‘elk perspectief ’ geven in 
feite aan dat de verplichting om arbeid met 
behoud van uitkering te verrichten niet snel 
zal afketsen op het feit dat het traject niet 
bijdraagt aan arbeidsinschakeling. 

Op grond van het huidige 
recht bestaat ten aanzien van 
bijstandsgerechtigden geen 
verplichting om hen een reëel 
perspectief op uitstroom naar 
reguliere arbeid te bieden

Kort gezegd: anders dan voor uitkerings
gerechtigden, die op grond van de 
werknemers verzekeringen arbeid verrichten 
op een proefplaats, bestaat op grond van het 
huidige recht ten aanzien van bijstandsge
rechtigden geen verplichting om hen een 
reëel perspectief op uitstroom naar reguliere 

arbeid te bieden. De vraag die zich dan aan
dient is of bijstandsgerechtigden anderszins 
kunnen ‘ontsnappen’ aan de verplichting tot 
het verrichten van arbeid met behoud van 
uitkering (exit). Dit onderwerp komt aan de 
orde in de volgende paragraaf. 

6 Het recht op minimale middelen van 
bestaan (exit) 
Zoals in paragraaf 2.2 werd aangegeven, 
wordt aan de uitkerings gerechtigde die 
zijn reintegratie verplichting niet nakomt, 
een financiële maatregel opgelegd. In het 
algemeen kan worden gesteld dat hoe hoger 
die maatregel is, hoe moeilijker het voor 
betrokkene zal zijn om aan de reintegratie
verplichting te ontsnappen (exit). 

Het internationale recht op minimale mid
delen van bestaan, zoals dat onder andere is 
neergelegd in artikel 13 ESH,68 ziet erop toe 
dat nationale uitkeringsregimes het recht op 
minimale middelen van bestaan garanderen 
in de vorm van een laatste vangnetuitkering, 
zoals de bijstandsuitkering. Met deze garan
tie worden grenzen gesteld aan het opleggen 
van een maatregel aan een bijstandsgerech
tigde die zijn reintegratie verplichting niet 
nakomt. Het ECSR heeft ten aanzien van ar
tikel 13 ESH vooropgesteld dat een dergelij
ke financiële maatregel niet tot gevolg mag 
hebben dat de betrokkene wordt beroofd 
van minimale middelen van bestaan.69 Dit 
betekent onder andere dat een uitkerings
gerechtigde die een maatregel krijgt opge
legd en in financiële nood verkeert, in ieder 
geval een beroep moet kunnen doen op een 
bij wet geregelde hardheidsclausule.70 Het 
internationale recht op minimale middelen 
van bestaan biedt hiermee een exitoptie 
voor uitkerings gerechtigden die niet (willen) 
voldoen aan de verplichting om in het kader 
van reintegratie arbeid te verrichten met 
behoud van uitkering. 

6.1 Maatregelen en hardheidsclausules
Voor het antwoord op de vraag of een 
uitkerings gerechtigde aan wie een maatregel 
is opgelegd, toegang heeft tot voldoende mid
delen van bestaan, is met name de Participa
tiewet relevant. Uit de rechtspraak blijkt im
mers dat de Participatiewet ook een vangnet 
(exitoptie) dient te bieden aan de uitkerings
gerechtigde die een maatregel opgelegd heeft 
gekregen op grond van de WW, ZW of WIA en 
wiens inkomen daarmee onder het bestaans
minimum zakt.71 De vraag is dus of met de 
Participatiewet wordt voldaan aan de norm 

65 Dit blijkt onder meer uit eigen 
empirisch onderzoek verricht 
in de periode 20162018 naar 
de uitvoering van de reinte
gratieverplichting door middel 
van het verrichten van arbeid 
met behoud van uitkering. 
Dit onderzoek vond plaats in 
drie verschillende Nederlands 
gemeenten.

66 Zie art. 7:691 BW. 
67 Zie voor een overzicht van de 

literatuur T. Raffass, ‘Deman
ding activation’, Journal of 
Social Policy (46) 2017, afl. 2, 
p. 349365 en S. Pennisi & 
S. Baker Collins, ‘Workfare 
under Ontario Works: Making 
sense of jobless work’, Social 
Policy Administration (51) 
2017, afl. 7, p. 13111329. Uit
sluitend voor de Nederlandse 
situatie zie onder andere 
L. Kok & A. Houkes, Gemeen-
telijke re-integratiebeleid verge-
leken, Raad voor Werk en Inko
men 2011; SEOR, Effectiviteit 
van re-integratie. De stand van 
Zaken. Literatuuronderzoek, 
Rotterdam: SEOR 2006; SEOR 
en Regioplan, Uitkomsten en 
ervaringen: Experimenten 
netto-effectiviteit re-integratie, 
Rotterdam/Amsterdam: SEOR/
Regioplan 2014.

68 Zie ook art. 34 lid 3 van het 
Europees Handvest voor de 
Grondrechten; art. 25 lid 1 van 
de Universele Declaratie van 
Mensenrechten; art. 27 lid 1 
van het Kinderrechtenverdrag; 
art. 9 en art. 11 de leden 1 
en 2 van het IVESCR. Zie 
hierover uitgebreid Eleveld 
2018b. Daarnaast kan ook nog 
gewezen worden op art. 1 bij 
het eerste protocol van het 
EVRM. Zie hierover Eleveld & 
Dermine 2018b, p. 91. 

69 Council of Europe, European 
Committee of Social Rights, 
Digest of the case law of the 
European Committee of social 
rights, 1 september 2008, p. 98.

70 Zie bijvoorbeeld ECSR Conclu
sions XX2, on the Application 
of Article 13, par. 1 of the 1961 
ESC, United Kingdom, 12th of 
June 2013. Zie hierover verder 
uitgebreid Eleveld 2018b. 
Mogelijk doelt de ECSR op een 
breder palet aan ‘mitigerende 
clausules’, waartoe ook bijvoor
beeld de inkeerregeling (zie 
art. 18 lid 11 Pw) gerekend 
kan worden. Zie hierover ver
der Eleveld & Dermine 2018b, 
p. 101103. 

71 CRvB 20 juni 2000, ECLI: 
NL: CRVB: 2000: ZB8878, USZ 
2000/196. Dit sluit overigens 
niet uit dat de gemeente op 
grond van de Participatiewet 
alsnog een maatregel oplegt.

72 Art. 18 lid 10 Pw. 
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die door het ECSR wordt gesteld aangaande 
het recht op minimale middelen van bestaan. 
Op het eerste gezicht lijkt dit het geval te 
zijn, nu met de invoering van de geünifor
meerde maatregel in de Participatiewet 
(100% korting gedurende een maand) even
eens een hardheidsclausule of dringende
redenbepaling is ingevoerd. Op grond van 
deze bepaling kan een financiële maatregel 
worden verlaagd indien, gelet op bijzondere 
omstandigheden, dringende redenen hiertoe 
noodzaken.72 Daarbij heeft de CRvB bepaald 
dat deze dringenderedenbepaling ruim 
moet worden ingevuld.73 Uit de sporadische 
jurisprudentie blijkt evenwel ook dat een bij
standsgerechtigde slechts dan kans heeft om 
met succes een beroep op de dringende reden 
te doen, wanneer hij over geen enkel alter
natief beschikt om te voorzien in de noodza
kelijke kosten van levensonderhoud. Zolang 
een gesanctioneerde bijstandsgerechtigde 
nog kans ziet om bijvoorbeeld bij familie te 
eten of in eigen kring geld te lenen zal hij in 
de regel geen aanspraak kunnen maken op 
een uitkering op grond van de dringende
redenbepaling.74 Daarmee heeft de rechter 
alsnog een (hoge) drempel opgeworpen om 
een gerechtvaardigd beroep op de dringende
redenbepaling te kunnen doen.

Geconcludeerd kan worden dat bij de 
huidige stand van de nationale wetgeving 
en jurisprudentie, de kosten om te ontsnap
pen van een reintegratie verplichting hoog 
zijn (exitkosten): de uitkerings gerechtigde 
kan rekenen op een hoge financiële maat
regel en de in de Participatiewet geregelde 
hardheidsclausule lijkt nauwelijks soelaas 
te bieden. Hiervoor hadden we al vastgesteld 
dat de bijstandsgerechtigde die krachtens de 
Participatiewet arbeid verricht in het kader 
van reintegratie beperkte voice en exit
opties hebben. Onder deze omstandigheden 
dient de vraag zich aan hoe het is gesteld 
met de arbeidsrechtelijke bescherming van 
de bijstandsgerechtigde die arbeid verricht 
in het kader van reintegratie. Eén van 
de grondslagen van het arbeidsrecht was 
immers juist het bieden van bescherming 
aan de onderliggende partij: de werkne
mer. Gezien zijn geringe voice, beperkte 
exitopties en hoge exitkosten valt niet in 
te zien waarom aan een reintegrerende 
bijstandsgerechtigde geen arbeidsrechte
lijke bescherming toe zou komen dat – voor 
zover dat in de context van reintegratie 
reëel is – minimaal gelijk is aan die van 
de werknemer die arbeid op grond van een 
arbeidsovereenkomst verricht. In de volgen

de paragraaf onderzoek ik derhalve welke 
arbeidsrechtelijke bescherming toekomt aan 
de uitkerings gerechtigde die in het kader 
van reintegratie arbeid verricht. 

Helaas is de arbeidsrechtelijke 
bescherming van de 
uitkerings gerechtigde 
nauwelijks expliciet 
geregeld in wetgeving

7 Arbeidsovereenkomst en 
arbeidsrechtelijke bescherming
De huidige stand van de rechtspraak laat 
zien dat niet snel zal worden aangenomen 
dat sprake is van een arbeidsovereenkomst 
indien een uitkerings gerechtigde arbeid ver
richt met behoud van uitkering.75 Daarvoor 
moet namelijk in ieder geval zijn voldaan 
aan de elementen ‘arbeid’, ‘loon’ en ‘gezag’ 
van artikel 7:610 BW. In de context van de 
reintegrerende uitkerings gerechtigde is het 
met name problematisch om te voldoen aan 
het loonvereiste. Uit de rechtspraak blijkt 
bijvoorbeeld dat de uitkering niet aange
merkt kan worden als ‘loon’.76 Maar ook in 
het geval enige vorm van betaling plaats
vindt, waarmee aan het loonvereiste wordt 
voldaan, is nog niet automatisch sprake van 
een arbeidsovereenkomst. Aangevoerd kan 
immers worden dat de partijen niet de be
doeling hadden om een arbeidsovereenkomst 
aan te gaan. Zoals blijkt uit het voor het 
socialezekerheidsrecht van toepassing zijnde 
B-notarissenarrest,77 zal de rechter een 
holistische weging moeten maken waarbij de 
elementen arbeid, loon en gezag en de bedoe
ling van de partijen in onderling verband 
worden bezien.

In hoeverre komt de uitkerings gerechtigde 
(niet zijnde een werknemer) dan nog ar
beidsrechtelijke bescherming toe? Helaas is 
de arbeidsrechtelijke bescherming van de 
uitkerings gerechtigde nauwelijks expliciet 
geregeld in wetgeving. Enige arbeidsrechtelij
ke bescherming zal de uitkerings gerechtigde 
wel toekomen, nu op grond van de parle
mentaire geschiedenis en jurisprudentie 
aangenomen mag worden dat de uitkerings
gerechtigde onder het bereik van de arbeids
omstandighedenwetgeving en de arbeidstij
denwetgeving valt, in ieder geval voor zover 
hij niet wordt aangemerkt als vrijwilliger.78 
Uit de rechtspraak kan verder opgemaakt 
worden dat bepalingen inzake de werkge

73 CRvB 12 september 2017, 
ECLI: NL: CRVB: 2017: 3672. 

74 CRvB 12 september 2017, 
ECLI: NL: CRVB: 2017: 3672 en 
zie CRvB 14 november 2017, 
ECLI: NL: CRVB: 2017: 4281. 
CRvB 12 juni 2018, ECLI: 
NL: CRVB: 2018: 1837; zie in 
vergelijkbare zin CRvB 12 juni 
2018, ECLI: NL: CRVB: 2018: 
1833.

75 Zie hierover meer Eleveld 2017 
en Eleveld 2018a.

76 Hof Amsterdam 1 maart 
2011, ECLI: NL: GHAMS: 2011: 
BP7286, JIN 2011/277; Hof 
Den Haag 4 oktober 2016, 
ECLI: NL: GHDHA: 2015: 3034, 
NTFR 2016/2712. Dit geldt 
ook ten aanzien van arbeid 
verricht met behoud van uit
kering op proefplaatsingen, zie 
bijvoorbeeld CRvB 8 oktober 
2008, ECLI: NL: CRVB: 2008: 
BG1779, USZ 2008/346. 

77 HR 17 februari 2012, ECLI: 
NL: HR: 2012: BU8926, RSV 
2012/107.

78 Zie hierover Eleveld & Der
mine 2018b, p. 105.
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versaansprakelijkheid van toepassing zijn 
op de uitkerings gerechtigde (inclusief dege
nen die worden aangemerkt als vrijwilliger) 
die arbeid met behoud van uitkering ver
richt.79 Echter, alleen in de in werknemers
verzekeringen geregelde proefplaats is de 
werkgever verplicht om een aansprake
lijkheids en ongevallenverzekering af te 
sluiten voor de uitkerings gerechtigde. 

Er zijn nog andere verschillen tussen 
enerzijds de arbeidsrechtelijke bescher
ming van bijstandsgerechtigden en ander
zijds de arbeidsrechtelijke bescherming van 
uitkerings gerechtigden die vallen onder 
de werknemers verzekeringen. Dit is met 
name het geval voor wat betreft de regelin
gen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid 
van uitkerings gerechtigden die arbeid met 
behoud van uitkering verrichten. Zo heeft 
de persoon die onder de werkingssfeer van 
de werknemers verzekeringen valt en die 
arbeidsongeschikt raakt of ziek wordt (bij
voorbeeld als gevolg van de reintegratie
werkzaamheden), recht op (medische en) 
arbeidskundige begeleiding tijdens ziekte. 
Daarbij is de medische beoordeling uitge
breid neergelegd in het Schattingsbesluit, 
en heeft de verzekeringsarts de Regeling 
verzekeringsgeneeskundige protocollen 
arbeidsongeschiktheidswetten tot zijn be
schikking.80 Wanneer de arbeidsongeschikt
heid langer dan twee jaar duurt, verkrijgt 
de uitkerings gerechtigde eventueel recht 
op een WIAuitkering. Deze rechten komen 
niet toe aan de bijstandsgerechtigde die 
een uitkering ontvangt krachtens de Parti
cipatiewet en die arbeidsongeschikt raakt 
(bijvoorbeeld als gevolg van arbeid verricht 
in het kader van reintegratie). Hij behoort 
immers niet tot de kring van verzekerden 
voor een WIAuitkering (zie paragraaf 2.1). 

In de beperkte ruimte die hier tot mijn 
beschikking staat, heb ik niet de inten
tie om de kwestie van arbeidsrechtelijke 
bescherming van uitkerings gerechtigden 
uitputtend te behandelen. Er zou bijvoor
beeld ook nog verwezen kunnen worden 
naar de afwezigheid van een regeling voor 
het recht op zwangerschaps en beval
lingsverlof (wel geregeld voor personen 
die een uitkering krachtens een van de 
werknemers verzekeringen ontvangen), het 
recht op vier weken betaalde vakantie, het 
recht op aanpassing van de arbeidstijden 
en medezeggenschaprechten.81 

Tot slot, arbeidsrechtelijke bescherming 
gaat ook over de bejegening van reintegre
rende uitkerings gerechtigden. Terwijl de 

werknemer wordt beschermd door het goed 
werkgeverschap van artikel 7:611 BW, kun
nen uitkerings gerechtigden zich beroepen 
op de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur,82 de bejegeningsnormen opgesteld 
door de Nationale Ombudsman en gemeen
telijke klachtenregelingen die voortvloeien 
uit hoofdstuk 9 Awb. Het betreffen hier 
echter steeds ‘zachte’ normen, waarvan 
het de vraag is of deze voldoende rechtsbe
scherming bieden onder omstandigheden 
van geringe voice en beperkte exitopties.

Betoogd kan worden dat 
de bijstandsgerechtigde die 
arbeid verricht in het kader 
van reintegratie krachtens 
de Participatiewet over weinig 
reële exitopties beschikt

8 Conclusie
In deze conclusie probeer ik op basis van 
de concepten exit en voice samenhang te 
brengen in de diverse gezichtspunten die 
hier zijn besproken. Allereerst kan worden 
betoogd dat de bijstandsgerechtigde die ar
beid verricht in het kader van reintegratie 
krachtens de Participatiewet over weinig 
reële exitopties beschikt. De bijstands
uitkering is het laatste vangnet en de 
bijstandsgerechtigde die niet voldoet aan 
de aan hem opgelegde verplichting tot re
integratie kan een hoge financiële sanctie 
tegemoet zien. De kosten om te ontsnappen 
aan de verplichting om arbeid met behoud 
van uitkering te verrichten zijn dus hoog.83 
Een andere exitoptie – betaalde arbeid – 
is lang niet altijd aanwezig. Tegelijkertijd 
blijkt de mogelijkheid tot beïnvloeding 
van de omstandigheden via individuele of 
collectieve inspraak (voice) maar beperkt 
aanwezig te zijn. In een dergelijke situatie 
van hoge exitkosten, weinig exitopties en 
beperkte voice is de bijstandsgerechtigde 
kwetsbaar. Juist onder deze omstandighe
den kan arbeidsrechtelijke bescherming 
enige bescherming bieden. Deze blijkt 
evenwel slechts zeer minimaal aanwezig 
te zijn. 

De rechtspositie van uitkerings
gerechtigden die in het kader van re
integratie arbeid verrichten op grond van 
de ZW, WIA of WW is een iets andere dan 
die van de bijstandsgerechtigde. In de 
eerste plaats vormen deze werknemers

79 HR 15 december 2017, ECLI: NL: 
HR: 2017: 3142, NJ 2018/209, m.nt. 
W.D.H. Asser & S.D. Lindenbergh.

80 Meer hierover zie Y.E. Schuur
mans & M.F. Vermaat, ‘Gebrekkige 
regelingen en andere pijnpunten 
bij medisch bewijs’, NTB 2013/30. 

81 Meer over de arbeidsrechtelijke 
bescherming van bijstandsgerech
tigden in Nederland zie Eleveld 
2018a, Eleveld 2015 en PazFuchs 
& Eleveld 2016.

82 Hier kan gewezen worden op het 
gebod van fair play dat van be
stuursorganen vraagt om burgers 
niet ongeoorloofd onder druk te 
zetten (zie R.J.N. Schlössels & S.E. 
Zeilstra, Onderwijseditie Bestuurs-
recht in de sociale rechtsstaat, 
Deventer: Wolters Kluwer 2016). 
Wellicht dat bejegening beter 
wordt gewaarborgd, indien navol
ging wordt gegeven aan het advies 
van de commissieScheltema (zie 
verder noot 58).

83 Want de bijstandsgerechtigde die 
de verplichting opgelegd krijgt om 
arbeid met behoud van uitkering 
te verrichten en die dit weigert, 
krijgt op grond van art. 18 lid 4 
sub h een financiële maatregel op
gelegd ter hoogte van 100% van de 
uitkering, gedurende een maand 
(zie par. 2.2), waarbij de gesanc
tioneerde bijstandsgerechtigde 
slechts onder zeer uitzonderlijke 
omstandigheden een beroep op 
de hardheidsclausule van art. 18 
lid 10 Pw toekomt (zie par. 5.2). 
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verzekeringen niet het laatste vangnet 
voor de uitkerings gerechtigde. Dat impli
ceert dat de exitkosten van de persoon 
die een uitkering geniet krachtens één 
van deze werknemers verzekeringen lager 
zijn dan die van de bijstandsgerechtig
den.84 Daarnaast garanderen de in de 
werknemers verzekeringen geregelde voor
zieningen voor reintegratie ook anders
zins meer exitopties en bieden ze meer 
ruimte voor voice. Dit blijkt met name 
uit de in de ZW, WIA en WW geregelde 
proefplaats. Zo is het aan de uitkerings
gerechtigde om een proefplaats aan te 
dragen; is de mogelijkheid tot collectieve 
inspraak met aanzienlijk meer waarbor
gen omkleed; wordt de proefplaatsing 
slechts goedgekeurd wanneer de werkge
ver verklaart na afloop van de proefplaat
sing in principe een reguliere arbeids
overeenkomst van minimaal zes maanden 
zonder proeftijd of uitzendbeding aan te 
bieden; is de uitkerings gerechtigde op een 
proefplaats ontheven van de sollicitatie
verplichting; is de werkgever verplicht om 
een aansprakelijkheids en ongevallenver
zekering af te sluiten ten behoeve van de 
uitkerings gerechtigde; en bieden proef
plaatsingen net als andere reintegratie
trajecten op grond van de werknemers
verzekeringen over het algemeen (iets) 
meer arbeidsrechtelijke bescherming. 

Op grond van de (grondrechtelijke) ana
lyse in dit artikel kom ik ter verbetering 
van de rechtsbescherming van de bij
standsgerechtigde die arbeid verricht met 
behoud van uitkering, tot de volgende aan
bevelingen voor aanpassingen in de Par
ticipatiewet: 1) een met de werknemers
verzekeringen vergelijkbare wettelijke 
proefplaatsregeling; 2) recht op ondersteu
ning door de gemeente bij het vinden van 
een dergelijke passende proefplaats; 3) 
ontheffing van de sollicitatieverplichting 
voor personen die op een dergelijke proef
plaats werkzaam zijn; 4) de verplichting 
om de mogelijkheid om bezwaar en beroep 
aan te tekenen tegen een verwijzing naar 
een specifiek arbeidstraject te expliciteren; 
5) een collectieve inspraakregeling naar 
het voorbeeld van de UWVcliëntenraden; 
6) wettelijk geregelde arbeidsrechtelijke 
bescherming op ten minste het niveau 
van de werknemers verzekeringen, maar 
liever nog hoger;85 en 7) mede gezien de 

geringe voice en beperkte exitopties van 
bijstandsgerechtigden, harde waarborgen/
regelingen die zien op een adequate beje
gening van bijstandsgerechtigden.86 

Deze aanbevelingen zullen deels overbo
dig zijn indien de gemeenten overgaan tot 
een zogenaamde ‘basisinkomenbijstand’ 
waarmee verschillende gemeenten op 
dit moment experimenteren, ofwel een 
bijstandsuitkering waaraan geen re
integratie verplichting is verbonden.87 Of 
dit er ooit van zal komen, zal met name 
afhangen van de politieke wil. Zolang er 
geen basisinkomenbijstand komt, blijven 
alle aanbevelingen die ik hier heb ge
noemd, relevant. 

De aanbevelingen zullen 
deels overbodig zijn indien 
de gemeenten overgaan 
tot een zogenaamde 
‘basisinkomenbijstand’ 
waarmee verschillende 
gemeenten op dit moment 
experimenteren

Tot slot, bij de uitvoering van de Parti
cipatiewet wordt vaak een onderscheid 
gemaakt tussen ‘nietkunners’, bij wie 
werkloosheid wordt veroorzaakt doordat 
ze bepaalde vaardigheden missen, en 
‘nietwillers’ die eenvoudig weg niet willen 
(mee)werken. Terwijl aan nietkunners 
een helpende hand wordt toegestoken, 
bijvoorbeeld in de vorm van extra begelei
ding, wacht een zogenaamde nietwiller 
meestal een maatregel. Ik vind de term 
‘nietwillers’ niet juist gekozen. Wat in 
veel gevallen ontbreekt is maatwerk en 
de daaraan gerelateerde inspraak van de 
bijstandsgerechtigde (afwezigheid van 
voice) en uitzicht op duurzame uitstroom 
naar regulier werk (afwezigheid van 
exitopties). ‘Nietwillers’ zijn dus geen 
uitkerings gerechtigden die ‘niets wil
len’, maar zij die het spel niet mee wil
len spelen volgens de regels: ‘geen voice’, 
geen ‘reële exitoptie’, maar ‘wel loyaliteit 
(loyality)’ aan het systeem.88 Uitvoerders 
zien dit dilemma soms ook wel, maar zij 
kunnen de regels van het spel niet zelf 
veranderen.89

84 Deze uitkerings gerechtigden kun
nen immers in laatste instantie 
een beroep doen op een uitkering 
krachtens de Participatiewet, in 
ieder geval voor zover zij in Neder
land wonen en Nederlander zijn, of 
beschikken over een vergunning tot 
verblijf zoals beschreven in art. 11 
Pw.

85 Niet valt in te zien waarom een 
uitkerings gerechtigde die arbeid 
verricht op grond van de reintegra
tieverplichting uit de WW, ZW, WIA 
en de Participatiewet niet – voor 
zover mogelijk – een vergelijkbare 
arbeidsrechtelijke bescherming 
zou toekomen als werknemers die 
dezelfde arbeid verrichten (zie ook 
laatste alinea par. 5.2). Zie ook het 
voorbeeld van de Haagse straat
veger die eerst als werknemer in 
dienst van de gemeente Den Haag 
de straten van Den Haag veegde en 
daarna als bijstandsgerechtigde in 
het kader van de reintegratiever
plichting dezelfde werkzaamheden 
verrichtte (zie Eleveld 2018a).

86 De huidige waarborgen betreffen 
zachte normen (zie par. 6 laatste 
alinea). In dit kader zou ook nog de 
wenselijkheid van een verdringings
toets kunnen worden genoemd. 
Dit heb ik hier verder onbespro
ken gelaten. Zie hierover meer in 
Eleveld 2018a. Op dit moment is de 
behandeling van de Wet verdrin
gingstoets in de Eerste Kamer 
opgeschort in verband met nader 
onderzoek (Kamerstukken I 2016/17, 
34325A). Naar mijn mening zou 
een balans moeten worden gezocht 
tussen het belang van werknemers 
dat reguliere arbeid niet wordt 
verdrongen door onbetaalde arbeid 
en het belang van bijstandsgerech
tigden om relevante werkervaring 
op te kunnen doen. Beide belangen 
spelen een rol bij het verruimen van 
exitopties.

87 Deze experimenten vinden op dit 
moment onder andere plaats in 
Wageningen, Tilburg, Groningen 
en Utrecht. Over basisinkomen en 
‘basisinkomenbijstand’ zie verder 
A. Eleveld, ‘Conclusie. Bijstand 
met rechten en plichten of een 
basisinkomen(bijstand)?’, in: A. Ele
veld (red.), De Participatiewet. Een 
grondrechtenperspectief, Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 231242.

88 Met de term ‘loyaliteit’ verwijs ik 
naar het derde concept, ‘loyality’ 
(naast exit en voice) dat door Hirsch
man wordt gebruikt (zie Hirschman 
1970).

89 De uitvoerders zoeken meestal een 
oplossing door de Participatiewet 
soepel en soms duidelijk in strijd 
met de regels toe te passen. Dit 
blijkt uit mijn eigen onderzoek (zie 
noot 65). Zie ook Inspectie SZW, 
Handhaving arbeidsverplichtingen, 
juni 2017.


