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Betreft Verzoek om reactie op brief CNV inzake wijzigingen in dagloon WW
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Bijlagen
Reactie aan het CNV

Bij brief van 20 juli 2015 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid verzocht om een reactie op de brief van het CNV van 16 juli
2015 over de wijzigingen in de wijze waarop het WW-dagloon wordt vastgesteld.
Meer in het bijzonder wordt gevraagd of datgene wat het CNV stelt waar is en wat
hiervan de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld seizoenarbeiders.
In de bijlage treft u mijn reactie aan op de betreffende brief van het CNV. In mijn
reactie ga ik onder andere in op de voorbeelden die het CNV heeft gegeven in het
bij zijn brief bijgevoegde persbericht. In aanvulling daarop merk ik op dat het
correct is dat het WW-dagloon voor werknemers die niet gedurende de gehele
referteperiode van één jaar hebben gewerkt én die ná 1 juli 2015 werkloos
worden, lager kan zijn ten opzichte van dezelfde categorie werknemers die vóór 1
juli 2015 werkloos is geworden. Met enkele voorbeelden in mijn reactie aan het
CNV heb ik beargumenteerd waarom dat billijk is. Kort gezegd komt het erop neer
dat het niet te rechtvaardigen valt dat zij een hoger dagloon kunnen hebben dan
werknemers die langer hebben gewerkt, in totaal meer hebben verdiend en voor
wie meer premie is afgedragen. Wat de gevolgen zijn voor seizoenarbeiders valt
niet in algemene zin aan te geven, want dat is sterk afhankelijk van de vraag hoe
lang zij hebben gewerkt en wat zij hebben verdiend voordat zij hun seizoenarbeid
aanvingen.
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher
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