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Geachte heer Asscher,  

 

Op 8 augustus jl. ontvingen wij het wetsvoorstel herziening flexibele arbeid, ontslagrecht en 

Werkloosheidswet. Het voorstel moderniseert de regelingen inzake de baan- en inkomens-

zekerheden en voert belangrijke wijzigingen door in de wettelijke regelingen van flexibele 

arbeid, het ontslagrecht en de werkloosheidsregelingen. Het schept tevens de wettelijke basis 

voor de introductie van premiedifferentiatie in de Werkloosheidswet (WW). De voorstellen 

hebben ingrijpende gevolgen voor de regeldruk van bedrijven en burgers, zowel initieel als 

structureel. De structurele verhoging van de regeldruk voor bedrijven wordt geraamd op € 69 

mln. Gezien de impact op de regeldruk brengen wij advies uit. Ons advies treft u hieronder aan. 

 

Wij stellen vast dat het maatschappelijk en economisch belang van het wetsvoorstel zeer groot 

is. Tezamen met andere maatregelen, die nog in voorbereiding zijn, is het doel van deze wet de 

arbeidsmarkt te equiperen voor de uitdagingen en kansen van de 21
e
 eeuw. Het eindresultaat is 

een arbeidsmarkt, waarin sprake is van werkzekerheid voor de burger en continuïteit van 

bedrijven. Dit vraagt - gezien de huidige problemen op de arbeidsmarkt - om de nodige 

bijstellingen en aanpassingen in beleid en regelgeving. Om de wijzigingen optimaal tot hun 

recht te laten komen moeten onnodige drempels en irritaties bij burgers en bedrijven worden 

voorkomen. Niet alleen in de fase na de wijziging, maar ook in de fase van overgang, moet 

regeldruk worden voorkomen. Of beter geformuleerd: de activering van het stelsel moet hand in 

hand gaan met een gelijktijdige vermindering van regeldruk en irritatie. Dit bevordert het 

draagvlak en acceptatie van de voorstellen, en daarmee de beoogde activerende werking van 

het stelsel. Aldus vorm en inhoud gegeven kunnen de voorstellen ook een belangrijke bijdrage 

leveren aan de kabinetsdoelstelling om de regeldruk met netto € 2,5 mld. te verminderen1. Wij 

zijn ons bewust dat dit een ambitieuze, maar tegelijkertijd ook een uitdagende, opgave voor het 

kabinet is.  

 

Onze adviezen, die hieronder volgen, zijn bedoeld om onnodige regeldruk en irritatie in de 

voorstellen te signaleren. Zij hebben tot doel om acties in gang te zetten om deze te 

voorkomen, weg te nemen of te compenseren.  

Wij beoordelen de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader:  

                                                      
1 Programmabrief “Goed Geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017” van 25 april 2013 
(kenmerk DGBI-R&I / 13070342) 
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1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder 

belastende alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

 

Ontbreken van een deel van de berekening van de regeldruk 

Werkzekerheid voor burgers en continuïteit van bedrijven zijn de belangrijkste kenmerken van 

het nieuwe stelsel. Om de beoogde werking van de arbeidsmarkt te realiseren moeten de 

wijzigingen gelijk optrekken met het voorkomen en wegnemen van onnodige drempels en 

irritaties bij burgers en bedrijven. Om te kunnen bepalen of het wetsvoorstel hierin - in 

voldoende mate - slaagt, is het noodzakelijk om de regeldrukeffecten kwantitatief in beeld te 

brengen. Deze berekening is tevens nodig om vast te stellen of het wetsvoorstel bijdraagt aan 

het verwezenlijken van de kabinetsdoelstelling om de regeldruk met netto € 2,5 mld. terug te 

brengen.  

De toelichting op het wetsvoorstel brengt de structurele toename van de regeldruk voor 

bedrijven met een bedrag van € 69 mln. op adequate wijze in beeld. Voor burgers is het volgens 

de toelichting niet mogelijk om op macro niveau een berekening te maken en uitspraken over 

een toe- of afname te doen. De toelichting geeft aan dat de effecten voor burgers te zeer 

afhangen van de individuele situatie, waarin zij verkeren. Dat bevreemdt ons, omdat er kennelijk 

wel mogelijkheden zijn om op macroniveau uitspraken te doen over de financiële effecten en de 

uitvoeringskosten. Deze hangen ook, in elk geval ten dele, af van dezelfde individuele situatie 

van de burger(s).  

In de toelichting ontbreekt de berekening van de initiële (eenmalige) regeldruk voor burgers en 

bedrijven. Deze mag naar onze mening niet achterwege blijven, omdat de voorgenomen 

wijzigingen alle werkgevers en werknemers in Nederland raken. Dat zijn ruim 7 miljoen 

werknemers en ruim één miljoen bedrijven. Zij allen moeten kennis nemen van de wijzigingen. 

Voor bedrijven zijn er ook extra kosten als gevolg van de aanpassing van de handboeken en 

handleidingen, de diverse reglementen en de administratieve procedures en beschrijvingen op 

het terrein van personeel en organisatie.  

 

Wij adviseren om in de toelichting op het wetsvoorstel de initiële en structurele regeldruk 

niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief, volledig in beeld te brengen en de 

berekening niet te beperken tot die van de toename van de structurele regeldruk voor 

bedrijven.  

 

Ontbreken van compensatie voor de toename van de structurele regeldruk  

De toelichting laat voor bedrijven een structurele toename van de regeldruk met € 69 mln. aan 

inhoudelijke nalevingskosten zien. Aangenomen mag worden dat de snellere overgang van 

werknemers vanuit de WW naar de bijstand ook voor burgers een structurele toename van de 

regeldruk brengt. Burgers krijgen immers met verkorting van de WW-duur sneller met de 

complexere regelgeving van de bijstand te maken, bijvoorbeeld door de vermogens- en 

partnertoets. Verder zijn er ook nog de initiële kosten, zoals die van de kennisname en de 

aanpassing van processen en handboeken. Omdat de voorstellen alle werknemers en bedrijven 

in Nederland raken, zijn deze initiële (kennisname-) kosten naar verwachting substantieel.  
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Alhoewel de effecten voor burgers en de initiële kosten nog niet in beeld zijn gebracht, is toch al 

wel de conclusie te trekken dat dit wetsvoorstel niet gaat bijdragen aan het halen van de 

doelstelling van het kabinet (om de regeldruk met netto € 2,5 mld. te verminderen). Sterker nog 

het wetsvoorstel gaat forse extra inspanningen van het kabinet vragen om de doelstelling 

alsnog te kunnen realiseren. Dat is teleurstellend, maar ook opvallend, omdat dit wetsvoorstel in 

de programmabrief van het kabinet niet is genoemd als een maatregel uit het regeerakkoord die 

tot een toename van de regeldruk kan leiden2.  

De toelichting op dit wetsvoorstel biedt geen inzicht in de wijze waarop de structurele toename 

wordt gecompenseerd. Evenmin maakt het duidelijk hoe en binnen welke termijn de initiële 

kosten door burgers en bedrijven (kunnen) worden terugverdiend. Duidelijk is al wel dat dat met 

dit wetsvoorstel niet kan en zal gebeuren. 

 

Wij adviseren in de toelichting aan te geven op welke wijze de toename van de 

structurele regeldruk wordt gecompenseerd en op welke wijze en binnen welke termijn 

de initiële kosten (kunnen) worden terugverdiend. 

 

Wij tekenen hierbij nog aan dat het wetsvoorstel ook de basis schept voor de introductie van 

premiedifferentiatie in de WW. De introductie van dit instrument in de WAO, WIA en ZW heeft 

laten zien dat deze tot een structurele toename van de regeldruk voor bedrijven leidt. Bedrijven 

moeten er dus rekening mee houden dat de regeldruk als gevolg van dit wetsvoorstel nog 

verder kan oplopen als deze premiedifferentiatie wordt geïmplementeerd. Welke regeldruk dat 

exact zal zijn is afhankelijk van de nadere regelgeving, die nog moet worden getroffen.  

 

Wij adviseren de nadere regelgeving met betrekking tot de premiedifferentiatie WW voor 

advies aan ons voor te leggen. 
 

Eén ontslagroute als minder belastend alternatief en maximale inzet op harmonisatie 

Het huidige ontslagrecht kent een duaal stelsel. Het brengt voor bedrijven met zich mee dat zij 

een beoordeling en afweging (moeten) plegen van de route waarlangs het ontslag wordt 

geëffectueerd. Een bedrijf kan op dit moment  bij ontslag uit twee routes kiezen, via UWV of de 

Kantonrechter. De routes hebben elk hun eigen spelregels en voorschriften, en ook hun eigen 

uitvoeringspraktijk. Het huidige stelsel vereist meer kennis en inzicht van bedrijven en 

werknemers dan strikt genomen voor een ontslag nodig zou zijn. Het leidt tot omvangrijker 

handboeken en complexere procedures, die door bedrijven moeten worden opgesteld, 

beschreven en onderhouden. Uitgebreide voorlichting is iedere keer weer nodig om van alle 

relevante aspecten van de beide routes op de hoogte te zijn en te blijven. De complexiteit noopt 

in veel gevallen tot het inschakelen van (externe) adviseurs en rechtshulpverleners om bedrijf 

en werknemer te begeleiden bij de toepassing van de regels. Dit alles geeft aan hoezeer het 

huidige duale karakter tot meer regeldruk leidt en derhalve herziening - ook vanuit het oog van 

regeldruk - zeer gewenst is.  

 

                                                      
2 Blz. 4, laatste alinea van de Programmabrief “Goed geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-
2017 van 25 april 2013 (kenmerk DGBI-R&I / 13070342) 
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Een herziening van het ontslagrecht biedt een uitgelezen kans om het ontslagrecht te 

vereenvoudigen om zo de bestaande (onnodige) regeldruk en irritatie voor burgers en bedrijven 

merkbaar te verminderen. Dat komt draagvlak en acceptatie ten goede. 

 

Omdat een optimale werking van de arbeidsmarkt gebaat is bij draagvlak en instemming van de 

sociale partners is van groot gewicht dat over het ontslagrecht afspraken in het Sociaal Akkoord 

zijn vastgelegd. Dit wetsvoorstel dient ter uitwerking van deze afspraken. Een aantal gemaakte 

uniformerings- en harmonisatieafspraken van het Sociaal Akkoord en het wetvoorstel, zoals die 

over de (transitie)vergoeding bij de beide ontslagroutes, zijn uit het oogpunt van regeldruk van 

groot belang. Met eenduidigheid, ook ten aanzien van de vergoedingen, vermindert de 

regeldruk voor burgers en bedrijven. Toch neemt het wetsvoorstel niet alle regeldruk weg, zoals 

hiervoor is geschetst. Er is meer mogelijk; zeker als gekozen zou worden voor eenheid en 

uniformiteit door de twee ontslagroutes naar één route terug te brengen. De harmonisatie en 

eenvoud, ook in procedure, zou daarmee volledig gerealiseerd zijn. En de regeldruk voor burger 

en bedrijf maximaal zijn verminderd.  

 

Wij adviseren om – mocht daartoe nog ruimte bestaan – slechts één ontslagroute (in 

plaats van twee) als minder belastend alternatief te overwegen. Wij adviseren om 

maximaal in te zetten op het harmoniseren van voorwaarden en eisen, zoals dat ook met 

de transitievergoeding is gelukt.   

 

Regeldruk door uitzonderingsmogelijkheden op wettelijke regels voor tijdelijke 

arbeidscontracten 

Het wetsvoorstel wijzigt de spelregels met betrekking van het aangaan en verlengen van 

tijdelijke arbeidscontracten. De wijzigingen zijn bedoeld om flexibele werknemers meer 

zekerheden te bieden en hen niet nodeloos lang in een flexibele verhouding tot werkgevers te 

laten staan. Zo wordt de termijn voor tussenpozen tussen tijdelijke arbeidsverhoudingen van 3 

maanden naar 6 maanden verlengd. Daarvan kan niet meer bij CAO worden afgeweken. Volgt 

een nieuw tijdelijk contract met de werkgever binnen deze termijn van 6 maanden, dan wordt 

deze geacht daarvan formeel de opvolger te zijn. De maximumtermijn van de keten gaat terug 

van 3 naar 2 jaar. In deze periode van 2 jaar mag het aantal elkaar opvolgende tijdelijke 

arbeidsverhoudingen niet het wettelijk toegestane maximum overschrijden. Gebeurt dat wel dan 

heeft dat tot gevolg dat de werknemers in vaste dienst van de werkgever zijn. De eisen voor 

tijdelijke arbeidsverhoudingen worden met deze wijzigingen aangescherpt. Een aantal 

mogelijkheden tot afwijken komt te vervallen. Dat bevordert de inzichtelijkheid en eenvoud van 

de regeling en neemt enige regeldruk weg.  

Tegelijkertijd introduceert het wetsvoorstel weer een aantal nieuwe uitzonderingen op de 

hoofdregels. Het schept ook de basis voor nieuwe mogelijkheden tot afwijken van de 

hoofdregels (bij CAO of nadere regels). In een aantal gevallen is de nieuwe mogelijkheid tot 

afwijken gekoppeld aan vrij subjectieve criteria, zoals bijvoorbeeld de “intrinsieke aard van de 

bedrijfsvoering”. De nieuwe uitzonderingen, soms dus in combinatie met subjectieve criteria, 

verhogen de ondoorzichtigheid en complexiteit van de nieuwe regeling. Daarmee neemt het 

risico op extra regeldruk voor bedrijven en werknemers toe. 
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Wij adviseren om in de toelichting aan te geven op welke wijze de regeldruk als gevolg 

de nieuwe uitzonderingen en de subjectieve criteria in de uitvoeringspraktijk wordt 

voorkomen. 

 

Extra regeldruk door onderscheid van bedrijven in grootte op basis van het aantal 

werknemers 

De herziening introduceert een transitievergoeding voor ontslagen werknemers. De regeling 

van de vergoeding is voor de beide ontslagroutes gelijk. De hoogte is afhankelijk van de duur 

van het dienstverband en – in de overgangsfase - de leeftijd van de werknemer. Voor oudere 

werknemers voorziet het wetsvoorstel in een overgangsregeling. De wet introduceert de 

mogelijkheid om voor werkgevers met minder dan 25 werknemers een uitzondering op deze 

overgangsregeling te treffen. Hiermee wordt opnieuw een indeling van bedrijven geïntroduceerd 

en toegevoegd aan de reeks, die al in andere wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Wet op de 

ondernemingsraden) voorkomt. Op het risico van extra regeldruk door verschillende wijzen van 

indelen van bedrijven en het hanteren van verschillende grenzen bij deze bedrijfsindelingen 

hebben wij al in ons advies over de premiedifferentiatie voor flexibele arbeidsrelaties gewezen3. 

Wij constateren dat deze problematiek ook speelt bij het wetsvoorstel Participatiebijdrage 

quotumdoelstelling, waarover wij zeer binnenkort een advies uitbrengen. Wij brengen opnieuw 

onder de aandacht dat het zeer gewenst is om eerst tot een uniforme (wijze van) indeling van 

bedrijven (naar bedrijfsgrootte) te komen, alvorens weer een nieuwe wijze van indeling te 

introduceren. Diversiteit in grenzen en criteria verhoogt onnodig de regeldruk voor bedrijven.  

 

Wij adviseren om tot een uniforme (wijze van) indeling van bedrijven naar bedrijfsgrootte 

voor alle bestaande en toekomstige wet en regelgeving te komen, alvorens in dit 

wetsvoorstel weer een nieuwe wijze van indeling op te nemen. 

 

Eindoordeel  

Onze bevindingen geven aan dat het wetsvoorstel en de toelichting de kwantitatieve gevolgen 

voor de regeldruk niet volledig in beeld brengen. Waar zij wel is berekend laat zij een structurele 

toename van de regeldruk voor bedrijven met € 69 mln. zien. Dit wetsvoorstel gaat forse extra 

inspanningen van het kabinet vragen om de doelstelling om de regeldruk met netto € 2,5 mld. te 

verminderen alsnog te halen.  

 

Alles overwegende adviseren wij het wetsvoorstel niet in te dienen, tenzij met het 

vorenstaande rekening wordt gehouden. 

 

Hoogachtend, 

w.g. 

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

                                                      
3 Brief Actal aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juli 2012 (Wijzigingsbesluit Wfsv 

inzake premiedifferentiatie), www.actal.nl  
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