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Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit
het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs
uitsprak. Deze week Europees recht: sociaal
beleid en erkenning diploma’s.

Hof laakt Oostenrijk en Spanje
om ‘ongelijke behandeling’

Door�Anne�Corré�en�Sara�Bouter

Werk en
bijstand:
het blijft
lastig
Parttime werk kan een uitweg bieden uit
de bijstand. Maar het is ook ingewikkeld
en nog geen 10 procent van de
bijstandsgerechtigden doet het.

Door�onze�medewerker�Joop�Meijnen

S

ociaal beleid kunnen EU-lidstaten goeddeels voeren naar eigen inzicht. Mits ze een aantal basisprincipes, zoals gelijke behandeling, in acht nemen. Hoe lastig ze het daarmee kunnen hebben,
blijkt uit twee uitspraken van vorige week waarin het Europees Hof Oostenrijk en Spanje kapittelt.
Bij Oostenrijk gaat het om de ‘federale regeling voor de
bezoldiging en bevordering van ambtenaren’ uit 2015. Die
moest een einde maken aan de leeftijdsdiscriminatie
waarvoor de regering in 2014 op de vingers was getikt.
Maar de overgang van de oude naar de nieuwe regeling is
volgens het Oostenrijkse verbond van vakverenigingen zo
ingekleed dat de discriminatie in de praktijk voortduurt,
temeer daar niet is voorzien in financiële compensatie
voor ambtenaren die in de oude regeling werden benadeeld. Het Europees Hof deelt die kritiek. „Het beginsel
van gelijke behandeling kan alleen worden verzekerd door
aan de leden van de benadeelde groep de voordelen toe te
kennen die de leden van de bevoordeelde groep genieten.” Kortom, de regering moet haar huiswerk overdoen.
Ook in de Spaanse zaak draait het om reparatie van een
sociale regeling. In 2012 keurde het Europees Hof het ouderdomspensioen af, omdat daarvoor alleen werknemers
in aanmerking kwamen die langer dan vijftien jaar hadden
gewerkt en de premies hadden betaald. In 2015 kwam er
een nieuwe pensioenregeling. Daar kwam bezwaar tegen,
omdat zij deeltijdwerkers zou achterstellen doordat bij de
berekening van hun ouderdomspensioen een ‘verlagingscoëfficiënt’ wordt toegepast. Deze korting zou bovendien
neerkomen op indirecte discriminatie van vrouwen, omdat zij driekwart van de Spaanse deeltijdwerkers uitmaken. Dat vindt het Hof ook: de verlagingscoëfficiënt voor
deeltijdarbeid deugt niet en moet dus van tafel.
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roeder Ireneüs, monnik van de Grieks-Orthodoxe
Kerk in het klooster van Petra, verwierf zijn titel als
advocaat in Cyprus. Op grond daarvan verzocht hij in 2015
om inschrijving op het tableau van de orde van advocaten
van Athene, Griekenland. De orde wees dat af wegens
„onverenigbaarheid van de uitoefening van het beroep
van advocaat met de hoedanigheid van monnik”. De
monnik zou niet onafhankelijk (kunnen) zijn ten aanzien
van de kerkelijke autoriteiten waaronder hij valt. Het geschil werd door de hoogste bestuursrechter in Griekenland voorgelegd aan het Europees Hof. Vanwege het principiële karakter moest de Grote Kamer (vijftien rechters)
er aan te pas komen. Die beklemtoonde vorige week dat
de EU-landen elkaars advocatendiploma’s moeten erkennen sinds de uiteenlopende nationale regels daarvoor volledig zijn gelijkgetrokken om belemmeringen voor het
vrije verkeer van advocaten weg te nemen. Daarom heeft
Griekenland, aldus het Hof, de in Cyprus verworven beroepstitel te respecteren en mag de advocatenorde de inschrijving van broeder Ireneüs niet weigeren. Hij moet in
staat worden gesteld te bewijzen dat hij twee heren – zowel het recht als God – kan dienen.
[+]�Uitspraak:�EC�
L�I�:�E�U�:�C�:�2�0�19�:�3�6�8

180

175

170

70

Sinds de Wet hervorming
kindregelingen is het aantal
alleenstaande ouders in de
bijstand afgenomen
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Izabela�Podgorna is�sinds
2018�uit�de�bijstand�en�werkt
in�de�zorg.

Financiële prikkel
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Kan monnik advocaat zijn?

‘Ik vond het
moeilijk
dat ik geen
eigen rol
meer had’

Precieze aantallen rapporteert de stichting niet, maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hield de trend aan.
In november 2014, vlak voor de nieuwe
wet van kracht werd, telde Nederland zo’n
87.000 alleenstaande ouders in de bijstand. In februari 2019: 72.500.
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AMSTERDAM.�Bijstandsgerechtigden die
parttime werken, al is het maar een paar
uur per week, verlaten drie keer vaker de
bijstand dan mensen die volledig van hun
uitkering leven. Dat heeft een simpele reden: collega’s zijn het netwerk voor een
nieuwe baan, parttime werken kan een
opstap zijn naar meer uren, bezig zijn
geeft zelfvertrouwen. En toch heeft
slechts 8,3 procent van de bijstandsgerechtigden een parttime baan, concludeerde stichting Divosa deze week in het
rapport Parttime werk in de bijstand, gebaseerd op eigen onderzoek. De stichting ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren
van sociaal beleid.
Dát mensen er vanuit de bijstand voor
kiezen in deeltijd te gaan werken, is best
moedig te noemen, schrijft Divosa. Je
krijgt te maken met veranderende toeslagen, ingewikkelde technieken om inkomsten te verrekenen, brieven met terugvorderingen en een inkomen dat niet altijd
even goed te voorspellen is. Deze mensen
„stappen op een wiebelbootje”.
Voor alleenstaande ouders kwam daar
vóór de invoering van de Wet hervorming
kindregelingen in 2015 nog het verlies van
allerlei toeslagen bij. In deeltijd aan het
werk gaan was helemaal niet aanlokkelijk,
omdat ze dan al snel te veel verdienden. In
de nieuwe wet werd het aantal toeslagen
voor alleenstaande ouders daarom teruggebracht van elf naar vier. En voor wie
parttime wil en kan werken, werd dat fiscaal aantrekkelijker gemaakt.
Sindsdien is het aantal alleenstaande
ouders in de bijstand inderdaad fors afgenomen, tussen begin 2015 en midden 2017
net 5 procent, zag Divosa. Ter vergelijking:
het aantal alleenstaanden zonder kinderen met een bijstandsuitkering steeg in dezelfde periode met 9 procent.

Werk zoeken is aantrekkelijker
gemaakt, en werk vinden
is gemakkelijker geworden
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Je kunt daaruit, voorzichtig, concluderen
dat mensen een financiële prikkel nodig
hebben om alle hordes van het parttime
werken in de bijstand te nemen. Dat, wanneer ze al die ingewikkelde brieven met terugvorderingen niet krijgen, de stap naar
werk gemakkelijker te maken is. En dat
mensen die stap eerder nemen wanneer
ze ervoor worden beloond.
Maar Pierre Koning, hoogleraar sociale
zekerheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarschuwt voor zo’n snelle gevolgtrekking. „Zulke prikkels hebben alleen effect als álle lichten op groen staan.”
Want wat waarschijnlijk heeft meegespeeld bij de daling vanaf 2015, is de
krappe arbeidsmarkt. Het werd voor alleenstaande ouders in de bijstand niet alleen aantrekkelijker gemaakt om werk te
zoeken, werk vínden was in de aantrekkende arbeidsmarkt na de crisis ook gemakkelijker.
In economisch slechtere tijden kan het
anders uitpakken. Zo was Koning tussen
2009 en 2011 betrokken bij een experiment in dertien Nederlandse gemeenten,
waaruit bleek dat maatregelen als het verruimen van de inkomensgrens met behoud van de bijstand nauwelijks effect
hadden op het aantal alleenstaande ouders in de bijstand. Aandacht en intensieve begeleiding bleken op dat moment
veel beter te werken dan financiële prikkels.

„In�2012�ben�ik�uit�Polen�naar
Nederland�gekomen.�Mijn
zoontje�had�speciale�zorg
nodig�en�dat�was�in�Polen
slecht�beschikbaar.�Zelf�wilde�ik�me�op�werkvlak�graag
verder�ontwikkelen.�Ik�kon
aan�de�slag�in�Venlo,�totdat
ik�door�relatieproblemen
met�de�volledige�zorg�voor
de�kinderen�thuis�kwam�te
zitten.
„Het�is�een�vervelend�stereotype�dat�mensen�in�de
bijstand�niet�wíllen�werken,
dat�ze�thuis�op�de�bank
wachten�tot�het�geld�binnenkomt.�Ik�vond�het�juist
moeilijk�dat�ik�geen�eigen�rol
meer�had.�Geen�werk,�geen
sociaal�leven,�geen�manier
om�mezelf�te�ontwikkelen�en
de�taal�te�leren.�In�de�bijstand�was�ik�alleen�de�moeder�van�mijn�kinderen�en�de
schoonmaakster�van�mijn
eigen�huis.�Terwijl�ik�iedere
keer�dacht:�ik�ben�een�gezonde�jonge�vrouw�en�heb
twee�handen,�laat�me�die
toch�gebruiken.
„Via�de�gemeente�kreeg�ik
het�nummer�van�een�re-integratiebureau.�Mijn�Poolse
diploma�is�omgezet�naar
een�Nederlands�diploma,�ze
hebben�me�geholpen�met
het�voorbereiden�van�de�sollicitaties�en�inmiddels�werk
ik�als�pedagogisch�medewerker�in�de�gehandicaptenzorg.�Onlangs�heb�ik�een
jaarcontract�aangeboden
g�e�k�re�g�e�n�.�”

COMMERZBANK
7,72�euro�/�+�4,3�%

Italiaanse interesse
in Duitse bank
De�Duitse�Commerzbank�was�dinsdag�een�grote�stijger�in�Frankfurt.
UniCredit,�een�van�de�grootste
banken�van�Italië,�heeft�meerdere
zakenbanken�in�de�arm�genomen
om�een�overnamebod�op�het�Duitse�concern�voor�te�bereiden,�meldde�persbureau�Reuters.�Eerder
ging�het�gerucht�dat�ING�geïnteresseerd�is�in�Commerzbank.�(ANP)
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DISNEY
134,56�dollar�/�+�2,5�%

Eén eigenaar voor
Netf lix-concurrent
Entertainmentbedrijf�Disney�krijgt
de�volledige�zeggenschap�over
streamingdienst�Hulu�na�afspraken
met�kabelbedrijf�Comcast.�Nu�werken�de�twee�nog�samen.�In�Nederland�is�Hulu�niet�zo�bekend,�maar�in
de�Verenigde�Staten�is�het�een�gevestigde�naam.�De�streamingdienst�scoorde�vooral�met�de�hitserie�The�Handmaid’s�Tale.�(ANP)
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Izabela�Podgorna: „In�de�bijstand�was�ik�alleen�de�moeder�van�mijn�kinderen�en�de�schoonmaakster�van�mijn�huis.”

B�AY�E�R
55,33�euro�/�-�2,0�%

‘Na negentien jaar uit de bijstand,
dat maakt me enorm trots’

‘Het is pas echt lastig dat je geen
toekomst op kan bouwen’

Mirelly�Isenia is�sinds�2019�uit�de
bijstand�en�werkt�in�de�zorg.

Diana�van�Marwijk is�sinds�2018
uit�de�bijstand�en�werkt�in�de
p�o�s�t�s�e�c�t�o�r.

„Vrijheid.�Dat�is�het�eerste�wat�in
me�opkwam�toen�ik�uit�de�bijstand
was.�Niet�meer�afhankelijk�zijn�van
de�gemeente,�zelf�mogen�beslissen�over�mijn�inkomsten.�Je�mag
weinig�bijverdienen,�dus�iets
leuks�doen�met�mijn�kinderen�was
er�niet�bij.�Niet�zomaar�een�dagje
uit�of�op�vakantie.
„Toen�ik�negentien�jaar�geleden
van�Almere�naar�Amsterdam�verhuisde,�kwam�ik�in�de�WW�terecht.
Mijn�kinderen�waren�nog�jong,�fulltime�werken�kon�niet.�Ik�wilde�niet
thuiszitten,�dus�werkte�ik�parttime

bij�een�cateringbedrijf�met�behoud�van�uitkering.
„Ruim�twee�jaar�geleden�ben�ik
begonnen�met�een�zorgopleiding
niveau�2.�Voor�de�toekomst�van
mijn�kinderen,�maar�ook�die�van
mezelf.�Ik�twijfelde,�maar�het�was
een�opleiding�met�baangarantie
en�dat�trok�me�over�de�streep.
Sinds�februari�werk�ik�24�uur�per
week,�genoeg�om�voor�het�eerst
in�negentien�jaar�uit�de�bijstand�te
zijn.�Het�maakt�me�enorm�trots�op
mezelf.�Binnenkort�ga�ik�verder
met�een�opleiding�niveau�3.�Ik
denk�dat�ik�nog�veel�meer�kan�leren,�en�qua�financiën�ga�ik�er�dan
ook�weer�iets�op�vooruit.”

„Het�is�heerlijk�om�te�kunnen�zeggen:�ik�ben�uit�de�bijstand.�Het
was�mijn�grootste�doel.�Sinds
mijn�zestiende�heb�ik�altijd�gewerkt�om�zelfstandig�te�zijn,�om
zelf�de�touwtjes�in�handen�te�hebben.
„Door�lichamelijke�klachten
kwam�ik�thuis�te�zitten.�Eerst�een
tijdje�Ziektewet,�daarna�de�bijstand.�Lichamelijk�kon�het�niet
anders,�dus�je�went�eraan.�Plus:
ik�droeg�de�volledige�zorg�voor
mijn�twee�kinderen.�Het�is�pas

echt�lastig�dat�je�in�de�bijstand
geen�mogelijkheid�hebt�een�toekomst�op�te�bouwen.�Als�je�een
vriend�hebt,�mag�je�die�maar�beperkt�zien,�anders�is�het�samenwonen.�En�je�kunt�niet�zomaar�je
kinderen�een�dagje�mee�uit�nemen.
„In�het�begin�was�het�zwaar�om
weer�aan�het�werk�te�zijn.�Van�vijftien�uur�vrijwilligerswerk�per
maand�naar�een�baan�van�veertig
uur�per�week.�Maar�nu�ben�ik�er
heel�blij�mee:�ik�heb�geregelde
dagen,�kan�financieel�zelfstandig
voor�mijn�kinderen�zorgen�en�als
we�een�keer�op�vakantie�willen
pakken�we�in�en�gaan�ervandoor.”

Schadevergoeding
van 2 miljard dollar
Chemieconcern�Bayer�moet�2�miljard�dollar�betalen�aan�een�stel�dat
zegt�kanker�te�hebben�gekregen
door�onkruidverdelger�Roundup.
Dat�heeft�een�jury�van�de�rechtbank
in�Californië�bepaald.�Het�bestrijdingsmiddel�op�basis�van�glyfosaat
is�door�de�rechter�als�kankerverwekkend�aangemerkt.�Bayer�gaat
in�beroep.�(ANP)
60

55

50

in €
10/5

14/5

