
 
 
 
 

 

  
Ministerie van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid 

 
      
                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Binnenhof 1a 
2513 AA ‘s-GRAVENHAGE 
      
 

Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
Anna van Hannoverstraat 4 
Telefoon (070) 333 44 44 
Telefax (070) 333 40 33 

 

Uw brief 
      
      

Ons kenmerk 
SV/F&W/03/90418 
 

 

Onderwerp 
Herinvoering sollicitatieplicht WW ouderen, 
scholing en sollicitatieplicht in de WW en 
vereenvoudiging vakantieregeling WW 
 

Datum 
4 december 2003 
 

 

 
 

./. Hierbij bied ik u ter kennisneming aan de Regeling vrijstelling verplichtingen WW, de 
Vakantieregeling WW en de Regeling herlevingstermijn WW, die alle per 1 januari 2004 in 
werking zullen treden. 
 
In de Regeling vrijstelling verplichtingen WW is de herinvoering van de sollicitatieplicht 
voor oudere werknemers vanaf 57,5 jaar geregeld. Oudere werknemers die vanaf 1 januari 
2004 werkloos worden en 57,5 jaar of ouder zijn, krijgen dezelfde verplichtingen (waaronder 
de sollicitatieplicht) ter verkrijging en aanvaarding van arbeid als andere werkloze 
werknemers. Oudere werknemers die reeds een WW-uitkering ontvangen op 1 januari 2004 
blijven vrijgesteld van deze verplichtingen, tenzij zij korter dan één jaar werkloos zijn. Ook 
zijn vrijgesteld de werknemers die voor 1 januari 2004 werkloos zijn geworden en die op 1 
mei 1999 57,5 jaar of ouder waren. Ik heb u hierover reeds geïnformeerd bij brief van 1 mei 
2003 (Tweede Kamer, 2002-2003, 28862, nr. 4). 
 
In de Regeling vrijstelling verplichtingen WW is ook geregeld dat werkloze werknemers die 
een noodzakelijke scholing volgen in het kader van de WW, vrijgesteld zijn van 
verplichtingen ter verkrijging of aanvaarding van arbeid tot twee maanden voor het einde van 
de scholing. Voorheen waren deze werknemers voor de gehele periode van scholing 
vrijgesteld. Op advies van de Raad voor Werk en Inkomen1 en ter vergroting van de kans dat 
de werknemer direct na afronding van de scholing werk kan hervatten is ervoor gekozen de 
vrijstelling eerder te beëindigen. 
 
In de Regeling vrijstelling verplichtingen WW is ten slotte ook geregeld dat werkloze 
werknemers, gedurende de periode van vakantie tijdens de WW-uitkering, vrijgesteld zijn van 
verplichtingen ter verkrijging of aanvaarding van arbeid. Deze verplichtingen golden 
voorheen onverkort voor werknemers tijdens de vakantieperiode, maar voor een overtreding 
                                                             
1 Beleidskader RWI 2002, bladzijde 70. 
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van een van de verplichtingen is de mogelijkheid een maatregel op te leggen uitgesloten. Om 
uitvoeringstechnische redenen is daarom gekozen voor een vrijstelling van de verplichtingen 
voor deze werknemers. 
 
Dit laatste punt betreft één van de voorstellen voor de korte termijn zoals genoemd in mijn 
brief van 15 oktober jl. over de bouwstenennotitie Vereenvoudiging en Deregulering Sociale 
Verzekeringen (TK 2003-2004, 29200 XV, nr. 6).  
In de Vakantieregeling WW zijn in dit kader ook een aantal andere uitvoeringstechnische 
wijzigingen aangebracht. Zo is het uitvoeringstechnisch eenvoudiger de vakantieperiode uit te 
drukken in vakantiedagen in plaats van vakantieweken. Ook is de Vakantieregeling WW 
zodanig gewijzigd dat de te genieten vakantie in een jaar wordt gerelateerd aan de duur van 
de periode waarover in dat jaar WW wordt ontvangen (en niet meer aan de eventueel 
opgebouwde vakantierechten uit dienstbetrekking). 
 
In de Regeling herlevingstermijn WW is ten opzichte van de huidige regeling een technische 
wijziging aangebracht met betrekking tot de verwijzing naar de Regeling vrijstelling 
verplichtingen WW. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 
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en Werkgelegenheid, 
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