
Retteketet …. het nieuwe kabinet 
 

Tegen de tijd dat deze editie van OR Magazine bij de lezer ‘op de deurmat valt’, 

zal het kabinet Rutte III inmiddels aan de slag zijn. Het regeerakkoord 

‘Vertrouwen in de toekomst’ bevat arbeidsrechtelijke paragraaf. Wat heeft het 

nieuwe kabinet in petto?   

 

Door: Joost van Mierlo en Lieke van den Eijnden 

 

Volgens de vier partijen die het nieuwe kabinet vormen knelt de arbeidsmarkt: enerzijds 

zouden veel verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie te eenzijdig bij de werkgever 

belegd worden, anderzijds is het perspectief op een vaste baan, met al dat flexwerk en die 

zzp-ers, vaak te ver weg. De sleutel naar een eerlijkere arbeidsmarkt ziet het nieuwe kabinet 

in een gelijktijdige beweging: vast werk minder vast maken en flex werk minder flex. Wat 

betekent dit? 

 

1. Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht 

 

Sinds de invoering van de WWZ op 1 juli 2015 kent de wet een aantal ontslaggronden  

(art. 7:669 lid 3 BW). Voorbeelden zijn: beëindiging van de werkzaamheden van de 

onderneming en een ernstig verstoorde arbeidsverhouding. Om een werknemer te 

kunnen ontslaan moet aan een van die gronden voldaan zijn. Soms is aan geen van 

de gronden in volle omvang  voldaan, maar is dat bij meerdere gronden gedeeltelijk: 

een zogenaamde cumulatie van omstandigheden. De rechter kan hier op dit moment 

niets mee. In het regeerakkoord  krijgt hij de bevoegdheid de arbeidsovereenkomst 

in die gevallen te ontbinden. Daar staat dan tegenover dat de rechter de werknemer 

een extra vergoeding toe kan kennen van maximaal de helft van de 

transitievergoeding.  

 

2. Meer balans in de transitievergoeding 

 

Op dit moment krijgt een werknemer pas na 24 maanden aanspraak op een 

transitievergoeding (art. 7:673 lid 1 BW). Dat wordt gewijzigd. Het kabinet stelt voor 

werknemers vanaf het begin recht op een transitievergoeding toe te kennen. Daar 

staat dan tegenover dat de berekening van de hoogte van de transitievergoeding 

wordt gewijzigd. Nu krijgt de werknemer over de eerste 10 jaar een derde 

maandloon per dienstjaar, daarna een half maandloon per dienstjaar (art. 7:673 lid 2 

BW). Dat wordt in de toekomst een derde maandloon over alle dienstjaren. Wel blijft 



de opbouw voor oudere werknemers (50+ en meer dan 10 dienstjaren) 1 maandloon 

per dienstjaar.  

 

3. Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk 

 

Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om als werkgever 3 contracten voor bepaalde tijd te 

geven, met een totale duur van 2 jaar. Daarna wordt de arbeidsovereenkomst geacht 

te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Daarom wordt deze maatregel 

teruggedraaid. Het wordt weer mogelijk om 3 tijdelijke contracten te geven in 3 jaar. 

Indien een werknemer 6 maanden niet voor dezelfde werkgever heeft gewerkt, is de 

keten doorbroken en begint deze keten, bij een nieuwe indiensttreding, opnieuw. 

4. Proeftijd 

 

De mogelijkheid voor een langere proeftijd worden verruimd om het aangaan van 

een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Indien 

werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, 

wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjaarscontracten (meer dan 

2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden.  

5. Differentiatie WW-premie 

 

Om vaste contracten aantrekkelijker te maken, gaat het kabinet mogelijkheden 

onderzoeken om WW-premie te differentiëren. Over de eerste zes maanden zou dan 

bij contracten voor onbepaalde tijd een lager premiepercentage gelden.  

 

6. Verlichting van loondoorbetaling bij ziekte 

 

Een groot probleem voor kleine werkgevers is de verplichting om bij ziekte van een 

werknemer gedurende twee jaar zijn salaris door te betalen. Die angst zou er toe 

leiden dat zij terughoudend zijn met het in dienst nemen van werknemers op basis 

van een vast contract. Daarom wordt de loondoorbetalingsverplichting bij 

werkgevers met ten hoogste 25 werknemers verkort tot één jaar. De collectieve 

kosten die dat met zich meebrengt worden gedekt uit een uniforme premie die voor 

alle kleine werkgevers gaat gelden.  

 

7. Terugdringing zzp-constructies  

 

In de praktijk wordt, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, veel gebruik 

gemaakt van zzp-constructies, waar eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie, de 

zogenaamde schijnzelfstandigheid. Daarom wordt de wet gewijzigd. Zo wordt voor 



zzp-ers bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsrelatie bij een laag tarief (125% 

van het wettelijk minimumloon of de laagste cao-schaal) in combinatie met een 

langere duur van de overeenkomst dan drie maanden of een laag tarief in combinatie 

met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.  

 

En de OR  

 

Het arbeidsrecht gaat dus, als alle plannen doorgaan, weer op de schop. Ook de OR 

dient dit goed in de gaten te houden. Net zoals bij de invoering van de Wet Werk en 

Zekerheid, heeft de OR een instemmingsrecht op het moment dat de bestuurder zijn 

aanstellingsbeleid wijzigt. Wijzigt het beleid binnen de onderneming dat er weer 3 

jaarcontracten gegeven gaan worden, in plaats van 3 contracten voor 8 maanden 

(max. 24 maanden)? Wordt het beleid ingevoerd dat er inderdaad een proeftijd van 5 

maanden wordt gehanteerd?  Dan is de OR aan zet. Ook bij de onderhandelingen 

over een Sociaal Plan dient de OR alert te zijn. Wees als OR alert en houdt 

‘vertrouwen in de toekomst’. 

 

 

 

 

 


