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Opdonderdag23januarijl. presenteerde commissie-Borstlap, officieel bekend als de commissie Reguleringvan werk,
haareindrapportmet voorstellen om te komen tot nieuwe
regels ten aanzien van werk. Volgens de commissie is er
veel mis met de huidige regels rondom werk. Ondermeer
is er onvoldoende samenhangtussen het arbeidsrecht,de
fiscaliteit, sociale zekerheid en duurzame ontwikkeling.

ming/ die werkgevers nu doorgaansals rigideervaren,
moet wordenversoepeld. Zozou de rechtereen ontbindingsverzoekgebaseerdop disfunctionereneerder moeten
honoreren.Tenzij sprake is van een opzegverbod.Als een
redelijke grondvoor ontslag ontbreekt, zal eerder ruimte
moeten zijn voortoekenningvan een extra ontslagvergoeding. Dieontslagvergoeding moet dan een punitiefkarakter
hebben. Daarnaast zal er meer ruimte moeten zijn voor een

Huidige knelpunten

werkgeverom deeltjjdontslag aan te vragen bij het UWV

Volgensde commissie is flexibelearbeid doorgeslagenop
de huidigearbeidsmarkt. Werkgeversmaken graaggebruik

indien er bedrijfseconomische omstandigheden zijn. Het is
dan aan het UWV om een en ander te beoordelen. Ook zal

van de inzet van flexibele arbeid om risicos te beperken en

het moeten komen tot een verlichting van de administra-

kosten laag te houden. De toegenomen flexibilisering heeft
voor flexwerkers tot gevolg dat er onzekerheid is over hun

tieve verplichtingen die de werkgevernu nog heeft in geval
van arbeidsongeschiktheidvan de werknemer. Hierbij valt

baan, werk en inkomen. Bovendien hebben flexwerkers

met name te denken aan de verplichtingen ten aanzien van

doorgaansmindertoegang tot scholing en doorontwikke-

loondoorbetalingen re-integratie. Decommissie bepleit

ling.

de loondoorbetalingsverplichting van twee Jaar terug te
brengen naar één jaar.
Men dient een rem te zetten op de flexibilisering van de
arbeidsmarkt. Tijdelijk werk dient ook echt tijdelijk te zijn.

Daarnaast constateert de commissie dat duurzame arbeids-

relaties voor werkgevers relatief onaantrekkelijk zijn. Dat

komt door de vergaandefinanciëleverantwoordelijkheden
die hieraan verbonden zijn. Dit houdt volgens de commissie verband met het feit dat het huidige ontslagrecht als

rigidewordt ervaren. Enafscheid nemen kanweerkostbaar
zijn door de wettelijke ontslagvergoedingsregels.Daarnaast bestaaner vergaandefinanciëleen administratieve
verplichtingen voor de werkgeverin geval een werknemer

Vanwegede aan het tijdelijke contract gekoppeldeonzekerheid dient voortijdelijke arbeidskrachteneen hoger
minimumloon of een zogenaamdeflex-toeslag te komen.
Werkgeverszullen een hogeresociale zekerheidspremie
moeten betalen voor flexwerkers. Op basis van de onlangs

weergewijzigdeketenregelingvoor bepaaldetijd contrac-

arbeidsongeschikt raakt.

ten mogen werkgevers nu drie arbeidscontracten voor

Het huidigestelsel van contractvormen die men gebruikt
voor het regulerenvan de inzetvan arbeid, zoals uitzending, payrolling en contracting, is onoverzichtelijken moei-

bepaaldetijd aangaanbinnen een tijdvak van drie Jaar.
Volgensde commissie moet men dit weerterugbrengen
naar drie contracten in een tijdvak van twee jaar.

lijk te handhaven. Volgens de commissie bestaat nu geen

duidelijk onderscheidtussen werknemers en zelfstandigen.
Maar op het vlak van fiscaliteit, sociale zekerheid en het
arbeidsrechtgelden we! verschillende regels. Deverschillen
in fiscale regimeszorgen weervooreen ongelijk arbeidsin-

Duidelijkheid: beperkt aantal contractvormen

komen tussen werknemers en zelfstandigen.

drie contractvormen: arbeidsovereenkomst, uitzendover-

Ermoet meerduidelijkheidkomen op de arbeidsmarkt
door een overzichtelijker stelsel van contractvormen te
creëren. De wetgever moet het stelsel terugbrengen tot
eenkomst en overeenkomst voor zelfstandigen. Er moet een

Bouwstenen
Omtot een nieuwe reguleringvan werk te komen formuleert de commissievier uitgangspunten:wendbaarheid,
duidelijkheid,weerbaarheiden wederkerigheid.Aan de
handvan deze uitgangspunten reikt de commissie'bouw-

heldere afbakeningkomen tussen werknemers en zelfstandigen. Dit kan door eenduidigeafbakenings-en toetsingscriteria te hanteren. Hierbij dient men meer te kijken naar

de mate waaropde arbeidskrachtis ingebedin de organisatie van de werkverschaffer, dan dat bepalend is of onder

stenen' aan voor de vraag hoe een nieuw ontwerp vorm

leiding en toezicht is gewerkt. De hoofdregel dient te zijn

kan krijgen. In datverbandwordenvoorstellen gedaanvoor

dat iemand werkzaam is op basis van een arbeidsovereen-

verandering op het terrein van de fiscaliteit, de soorten

komst, tenzij blijkt dat sprake is van zelfstandigheid.Hierbij
is het aan de opdrachtgeverom te bewijzen dat sprake is
van zelfstandigheid.Oneigenlijkgebruikvan driehoeksver-

werkrelaties, het ontslagrecht, loondoorbetaling tijdens
ziekte. Maarde commissie stelt ook een breed fundament
van rechten voor/ ongeacht type contract, onder meer op
het vlak van scholing.

houdingen, zoals contracting, payrolling en detachering,

Wendbaarheid: vast flexibeler, rem op flexarbeid

dient te worden tegengegaan. Uitzendarbeidzouvolgens
de commissie maximaalzes maandenmogen duren.
Opdrachtgeversmogen alleen uitzendkrachteninzetten als

Omde wendbaarheidte vergroten, wil de commissie de
werkgeverintern meerarmslaggeven binnen duurzame

het te verrichten werk qua duur en omvang van tevoren
niet of moeilijk te overzien is.

arbeidsrelaties. Dit onder meer door werkgevers meer
Weerbaarheid: een leven tang ontwikkelen
De commissie stuurt aan op het investeren in menselijk

mogelijkhedente geven om functie, arbeidsplaatsen
werktijden van werknemers aan te passen in geval van
bedrijfseconomischeomstandigheden. De ontslagbescher-

kapitaal.Alle arbeidskrachtendienen te worden beschermd
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tegen kennisveroudering, onder meer door het instellen van
een persoonlijk ontwikkelbudget. De werkgever zal volgens
de commissie maandelijks een percentage van de loonsom
moeten storten in het ontwikkelbudget. De werknemer
zou ook de transitievergoeding (deels) moeten aanwenden
voor schoiingsmogelijkheden. Nu mag hij deze vergoeding
na ontslag nog vrij besteden. Daarnaast wordt geadviseerd
loopbaanwinkels in het leven te roepen. Deze winkels
moeten arbeidskrachten helpen bij het vinden van de juiste
opleidingen. Daarnaast moeten de loopbaanwinkels support
geven in geval van dreigende werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wederkerigheid: basisinkomenszekerheid en acïivefend
arbeidsmarktbeleid
Er dient een basisinkomenszekerheid te komen voor alle

werkenden. Daarnaast dienen alle werkenden fiscaal gelijk
te worden behandeld. Daartoe adviseert de commissie

om belastingvoordelen voor zelfstandigen geleidelijk af te
bouwen. De wetgever moet belastingregefs voor zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders toespitsen op het
vermogen in de onderneming. Daarbij is er alleen belastingvoordeel voor degene die daadwerkelijk onderneemt.
De commissie maakt zich voorts sterk voor een publieke
basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid op het zogeheten basisinkomensniveauvoor alle werkenden die een
jaar niet hebben kunnen werken.

hogerte worden,terwijl de duur ervan korterwordt (nu is
de WW-uitkeringmaximaaltweejaar).
Ten slotte
Het rapport van de commissie-Borstlap heeft veel tongen

losgemaakt, vanuit diversegeledingen.Zo hebbenonder
meer detacheerderskritiek geuit op het rapport. Zij vinden
dat de commissie detachering teveel op één lijn stelt met
flexwerk. Ook belangenorganisaties van zzp'ers spreken hun
zorgen uit. Zij vrezen dat als de plannen van de commissie
worden uitgevoerd, deze maatregelen voor veel zzp'ers het
einde van hun zelfstandig ondernemerschap kan bete'
kenen. Ook is er onvoldoende oog voor de belangen van
werkenden die bewust kiezen voor zelfstandigheid. De
commissie heeft zich kwetsbaar opgesteld/ door aan geven
dat zij slechts aanbevelingen doet voor een betere regulering van werk. Maar de commissie ruilt haar aanbevelingen
graag in voor betere ideeën. Hiermee is het nu aan het
kabinet om een volgende stap te zetten op weg naar een
betere regulering van werk'
%nmnui
Commissie Regulering van Weik, Inwat voor Jand
wülenwij werken?

«<

Het nieuwe arbeidsmarktbeleid dient mensen beter te

activeren. Bijvoorbeeld door meer maatwerk te bieden in
begeleiding naar een geschikte baan en de inzet van talentontwikkelingsprogramma's en werk-leertrajecten. Werklozen zullen vanaf de eerste dag van werkloosheid verplicht
moeten worden om actief te werken aan verbetering van
hun arbeidsmarktpositie. Ten slotte dient de WW-uitkering

Mr. M.A. de VriGï
Pallas Advocaten, www. pallasadvocaien. nl
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