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Veel veranderingen
voor werknemersvoor werknemers
Een simpeler ontslagrecht, een versoberde WW en meer rechten voor mensen
met een tijdelijk contract. Er verandert de komende jaren veel voor werkne-
mers, blijkt uit de nieuwe wet die minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken)
vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wat betekent het voor u?

DEBORAH JONGEJAN

Het ontslagrecht wordt ver-
simpeld en volgens mi-
nister Asscher ook eerlij-
ker. Nu kunnen werkge-

vers kiezen als ze hun vaste werkne-
mer willen ontslaan: of naar het
UWV (goedkoper) of naar de rechter
(sneller). Via de kantonrechter krij-
gen ontslagen werknemers een zak
geld mee, via het UWV niet.

Vanaf juli 2015 neemt het UWV alle
werknemers voor zijn rekening die
worden ontslagen omdat het bedrijf
in financiële problemen zit of van-

wege langdurige arbeidsongeschikt-
heid. Het UWV moet snel toestem-
ming geven voor het ontslag. Tegen
de beslissing kunnen zowel de werk-
gever als werknemer in beroep. Wie
om persoonlijke redenen wordt ont-
slagen gaat naar de kantonrechter
voor beëindiging van het contract.

Iedereen die tenminste twee jaar
in vaste dienst heeft gewerkt krijgt
een transitievergoeding. De hoogte
is een derde maandsalaris per
dienstjaar en een half maandsalaris
voor elk jaar dat iemand meer dan
tien jaar in dienst is geweest. De ver-
goeding is maximaal €75.000 of

Minister Asscher:
aantrekkelijker
om ouderen aan
te nemen
maximaal een jaarsalaris voor dege-
nen die meer dan dat verdienden.
Het idee is dat de vergoeding wordt
gebruikt voor omscholing.

te nemen

Vijftigplussers krijgen een hogere
vergoeding, omdat zij moeilijker
aan een nieuwe baan kunnen ko-
men. Werknemers die zich hebben
misdragen krijgen geen geld en be-
drijven die op omvallen staan hoe-
ven het niet te betalen.

Critici stellen dat er feitelijk niet
zoveel verandert. De positie van vas-
te werknemers blijft stevig, wat de
doorstroming op de arbeidsmarkt
niet ten goede zou komen. Volgens
Asscher wordt het echter aantrekke-
lijker om ouderen aan te nemen,
omdat de ontslagkosten voor werk-
gevers dalen.

Meer rechten flexwerkers
Het groeiend aantal werknemers
met tijdelijke contracten krijgt
meer rechten. Nu heb je na drie
jaar tijdelijke contracten recht op
een vaste baan. Dat wordt vanaf
juli volgend jaar al na twee jaar.
Bovendien mogen werkgevers pas
na een halfjaar opnieuw een tijde-
lijk contract aanbieden, dat is nu
na drie maanden. Jongeren krij-
gen dit recht pas vanaf hun acht-
tiende. Verder zijn profvoetballers
en uitzendkrachten uitgezonderd.

Verder worden de nulurencon-
tracten aan banden gelegd. Nu
hoeven werkgevers bij die contrac-
ten geen loon door te betalen als
er niet is gewerkt. Dit mag vol-

Meer rechten f
gend jaar alleen nog in de eerste
zes maanden van een dienstver-
band of bij seizoenswerk, zoals in
de horeca. In de zorg worden
nulurencontracten helemaal ver-
boden.

In tijdelijke contracten mag ook
geen concurrentiebeding meer
worden opgenomen: een werkge-
ver kan zijn tijdelijke werknemer
dus niet meer verbieden over te
stappen naar de concurrent. Flex-
werkers met een halfjaarcontract
krijgen geen proeftijd meer.

Critici vrezen dat mensen met
tijdelijke contracten niet sneller
een vast contract krijgen, maar
sneller op straat belanden.

flexwerkers Minder lang recht op WW
Voor toekomstige werklozen is de
verandering van de werkloos-
heidswet (WW) een verslechtering.
Zij hebben straks minder lang
recht op de WW-uitkering. Nu is
de duur maximaal drie jaar, maar
dat wordt twee jaar. Er kunnen
cao-afspraken worden gemaakt
om dit te verlengen. De hoogte
van de uitkering blijft wel gelijk:
twee maanden 75 procent van het
laatstverdiende loon, daarna 70
procent. Dit wordt geleidelijk
ingevoerd vanaf 1 januari 2016.

Werknemers bouwen minder
WW op. Nu is één jaar werk goed
voor een maand WW. Straks geldt
dit alleen de eerste tien jaar, daar-

na is het twee weken WW per
dienstjaar. ,,Liever snel aan het
werk, dan lang in de WW,’’ zegt
Asscher.

Ingrijpend is dat werklozen
vanaf 1 juli 2015 al na een halfjaar
een baan onder hun niveau moe-
ten aannemen. Nu moet dat na
een jaar. Het UWV controleert of
werklozen zich eraan houden. Zo
niet, dan kan de uitkering in het
uiterste geval worden ingetrok-
ken. Er wordt door een nieuwe
verrekenmethode voor gezorgd
dat het altijd loont om te gaan
werken. Nu was het soms ongun-
stig om een baan onder het oude
inkomensniveau te accepteren.

Minister Lodewijk Asscher geeft een toelichting op zijn wetsvoorstel voor hervorming van het ontslagrecht en de WW. FOTO ANP/EVERT-JAN DANIELS


