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VVD maakt arbeidsmarkt klaar voor de toekomst

Sneller, goedkoper en eenvoudiger ontslagstelsel
grote winst voor werkend Nederland
MEER BANEN - Dankzij de VVD weten werkgevers en werknemers voortaan
veel beter waar ze aan toe zijn. In de Wet
Werk en Zekerheid, die deze maand in
Tweede Kamer is behandeld, wordt onder meer het ontslagrecht aangepast aan
de eisen van een moderne arbeidsmarkt.
VVD-woordvoerder Sociale Zaken, Cora
van Nieuwenhuizen:
“Het nieuwe ontslagstelsel biedt naar
wens van de VVD veel meer duidelijkheid
voor werkend Nederland. Grote winst
is dat het systeem een stuk sneller en
goedkoper wordt. Dat voorkomt onnodig
lange ontslagprocedures en hoge ontslagvergoedingen. Ik ben ervan overtuigd dat
werkgevers voortaan eerder mensen zullen aannemen. Dat is goed nieuws voor
Nederland, want dit betekent in de praktijk: meer banen.”
Werkgelegenheid staat bij de VVD voorop. Tijdens de begrotingsbehandeling
in december vorig jaar benadrukte Cora
van Nieuwenhuizen dit al: ”Werk, werk
en nog eens werk. Daar draait het om.
Werk is immers veel meer dan een inkomen. Werk biedt zekerheid, houvast.
Werk geeft mensen de kans zichzelf te
ontplooien. Werk geeft een gevoel van
eigenwaarde. Werkende mensen zijn
simpelweg gelukkiger. Werk draagt echter ook bij aan de maatschappij en de collectieve voorzieningen, die we juist nu zo
graag overeind willen houden”.
De VVD geeft al langer aan dat de huidige
uitgaven aan de Sociale zekerheid niet
meer van deze tijd zijn. Cora van Nieuwenhuizen: “De situatie is urgent. We
moeten de uitgaven op het terrein van
de sociale zekerheid beperken. Deze uit-

gaven zijn gebaseerd op het hoge groeiniveau uit het verleden, een groeiniveau
dat we naar verwachting niet meer zullen behalen in de toekomst. Daarnaast
hebben we te maken met een demografische tijdbom: steeds minder mensen
moeten steeds meer mensen verzorgen
en onderhouden. Daarom moet iedereen
die kan meedoen ook echt meedoen. We
moeten nu inzetten op een andere koers.
Dat doet de VVD nu met deze wet: een
modern ontslagrechtsysteem en een activerende WW met meer prikkels om aan
de slag te gaan en een nieuwe inkomensverrekening, waarbij werken vanuit de
WW voortaan altijd gaat lonen. Werken
moet lonen, en meer werken moet meer
lonen!”

Ontslagsysteem wordt sneller,
goedkoper en eenvoudiger
Momenteel zijn ontslagkosten voor werkgevers hoog, procedures te lang en worden de huidige ontslagvergoedingen te
weinig effectief ingezet voor het vinden
van nieuw werk. Als wij onze zin krijgen
en de wet ook in de Eerste Kamer wordt
aangenomen, dan wordt het ontslagstelsel per 1 juli 2015 al veel sneller, eenvoudiger en goedkoper. Resultaat: werkgevers durven zo weer te investeren in
banen.
Afhankelijk van de reden van ontslag, bewandel je voortaan de route via het UWV
(ontslag vanwege bedrijfseconomische
omstandigheden of arbeidsongeschiktheid, veruit de meest bewandelde route)
of de route van de kantonrechter (ontslag
‘ín de persoon gelegen’, zoals arbeidsconflicten en disfunctioneren).
Voor de VVD is de snelheid van het ont-

slagproces ook belangrijk. Het UWV wikkelt de ontslagaanvraag ongeveer twee
keer zo snel af als voorheen: pakweg
in vier weken, in plaats van de tien tot
twaalf weken, die er nu nog voor staan.

VVD ontziet Kleinere ondernemer bij ontslagregeling
Binnen het nieuwe ontslagstelsel dat per
1 juli 2015 moet ingaan, is de zogenoemde transitievergoeding opgenomen. Dit is
een vergoeding die na ontslag moet worden uitgekeerd aan alle werknemers die
ten minste voor twee jaar een contract
hebben. Het geld moet worden gebruikt
voor scholing of om de overstap te maken
naar een andere baan.
De transitievergoeding is voor iedereen
gelijk en oplopend, van éénderde maandsalaris tot een half maandsalaris voor
elk jaar dat je in dienst bent geweest, tot
maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris
als dat hoger is. Grote winst voor werkgevers is dat je voortaan veel beter kunt inschatten wat er op je afkomt aan kosten
bij ontslag. Nu krijgen werknemers bij
ontslag vaak een gouden handdruk. Een
vergoeding van een oudere werknemer
kan via de kantonrechter, beter bekend
als de kantonrechtersformule, zelfs zomaar in de tonnen lopen.
Bij de behandeling van de wet heeft de
VVD ervoor gezorgd dat de kleinere ondernemer tijdelijk wordt ontzien: Er
komt een overbruggingsregeling voor
de transitievergoeding voor bedrijven
die minder dan 25 werknemers in dienst
hebben. De regeling moet gelden tot
2020 en is alleen bedoeld voor die werkgevers die mensen moeten ontslaan om
bedrijfseconomische redenen. Cora van

Nieuwenhuizen:,, Veel kleinere ondernemers zorgen voor de banen in Nederland,
onder de huidige economische omstandigheden vindt de VVD het goed om hen
een paar jaar de tijd gunnen om toe te
werken naar het nieuwe ontslagstelsel.
Zo kunnen zij reserves opbouwen voor
het uitkeren van eventuele transitievergoedingen bij ontslag en voorkomen wij
dat kleine ondernemers (nog verder) in
de financiële problemen komen, waardoor zij misschien nog wel meer mensen
moeten ontslaan.” Meer lucht dus voor
de kleinere ondernemer, dankzij deze
overbruggingsregeling

WW wordt activerender
Als je op een dag zonder werk komt te
zitten, hebben we in Nederland een passend vangnet in de vorm van een WWuitkering (zo hoort dat ook in een beschaafd land), maar we moeten wel alle
prikkels inbouwen om ervoor te zorgen
dat mensen zo snel mogelijk weer aan
de slag gaan. Zo moet de focus worden
verlegd van inkomensbescherming naar
hulp bij het zoeken naar werk. Als je zonder werk zit dan is het zaak dat je niet te
lang afhankelijk bent van een uitkering.
Hoe langer je in een uitkering zit, des te
moeilijker wordt het om aan het werk te
komen, het is dus slecht voor je kansen
op de arbeidsmarkt.

Nieuw lid:

FRAUDE - Initiatiefwet moet onder-

Geachte medeliberalen,

‘Acquisitiefraude is een groeiend probleem voor het midden- en kleinbedrijf.’ VVD Tweede Kamerlid Foort van
Oosten sprak de laatste tijd met meerdere gedupeerde ondernemers. ‘Het
komt in verschillende vormen voor.
Maar al die vormen hebben gemeen dat
de acquisitiefraudeur een ondernemer
door misleidende handelspraktijken
beweegt tot het aangaan van een overeenkomst waar hij eigenlijk niets aan
heeft. En vervolgens vaak aan een langdurige overeenkomst vastzit.’
Afgelopen zomer vernam Van Oosten
van een ondernemer die een factuur
had gekregen die precies leek op een
factuur van de Kamer van Koophandel.
‘Of hij wilde betalen voor de inschrijving. Hij ging overstag, mede door de
professionele lay out en de angst om
straks niet meer ingeschreven te staan.
Hij had zo zijn twijfels, maar was druk
en het kostte niet zoveel geld. Zelfs
professionals stinken dus in dit soort
gehaaide trucjes.’
Via het Steunpunt Acquisitiefraude
kreeg Foort van Oosten nog meer
voorbeelden. Bijvoorbeeld facturen tot
betalingen voor advertenties die men
helemaal niet afgenomen had. De eerste meldingen gaan wel tot dertig jaar
terug. Het is dus geen probleem van

Met deze grote hervormingen maakt de
VVD de Nederlandse arbeidsmarkt klaar
voor de toekomst. Een toekomst waarin
meer mensen aan het werk kunnen, aan
het werk zijn en aan het werk blijven.
VVD-Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen, woordvoerder Sociale Zaken

De duur van de WW wordt daarom teruggebracht van 38 naar 24 maanden.
Ook aan de opbouw van de WW-rechten
wordt iets gedaan: vanaf 2016 bouw je
een maand per jaar op, tijdens de eerste tien arbeidsjaren, daarna een halve
maand per dienstjaar. Ontvang je een
uitkering, dan moet je voortaan na een
half jaar al het werk als passend werk ac-

Pas op! Spookfacturen
nemers beter beschermen tegen valse
nota’s

cepteren, nu staat daarvoor nog 1 jaar.
En zoals gezegd: werken vanuit de WW
moet lonen. Daarom gaat er speciale
inkomstenverrekening gelden vanaf de
eerste dag van werkloosheid. Dus ook als
het lager betaald werk of parttime is. Het
totaalpakket van maatregelen zal naar
berekening van het CPB leiden tot 20.000
nieuwe banen. Meer mensen die werken
en tegelijkertijd minder mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Een
win-win situatie voor Nederland.

Maurice de Graaf

deze tijd, maar het speelt al lang. Het
Steunpunt Acquisitiefraude probeert
sinds 2004 ondernemers te behoeden
voor acquisitiefraude. Dit kan door
voorlichting en waarschuwen voor
bepaalde facturen die in omloop zijn.
Volgens de initiatiefnemers gaat dit
echter nog niet ver genoeg en schiet de
wetgeving nu tekort. Het Steunpunt Acquisitiefraude, maar ook VNO- NCW en
MKB Nederland, zijn dan ook blij met
dit initiatief.

we er voor dat ondernemers beschermd
worden tegen deze oneerlijke handelspraktijken. Ze moeten op eenvoudige
wijze af kunnen van overeenkomsten
die op misleidende wijze tot stand zijn
gekomen.’ Daarnaast willen de VVD
en SP ook een expliciete strafbepaling.
Met andere woorden; acquisitiefraude
moet strafbaar worden. Van Oosten: ‘Er
zitten georganiseerde bendes achter
deze praktijken, die moeten hard worden aangepakt.’

Samenwerking met SP

Voorbereiding wet

Dat de wet tekort schiet, werd vorig
jaar nog benadrukt in een uitspraak
van de rechtbank Noord-Nederland. De
rechtbank stelde in deze zaak vast dat
acquisitiefraude een groot probleem is
en dat het wenselijk is dat verdergaande maatregelen getroffen worden om
aan acquisitiefraude een einde te maken. Foort van Oosten pakt, samen met
zijn collega Kamerlid van de SP deze
handschoen nu op door samen een wet
in te dienen.

De eerste stap is gezet. De wet moet
nu behandeld worden in de Tweede
en Eerste Kamer. Van Oosten is gemotiveerd en positief. SP en VVD hopen nog
dit jaar het wetsvoorstel door de Tweede Kamer te krijgen. ‘Momenteel zijn
we de adviezen van de Raad van State
aan het bestuderen en aan het verwerken. Tevens praten we met veel mensen
uit de praktijk, maar ook met onze collega’s in de Kamers. Als we acquisitiefraude willen tegengaan met deze wet,
moeten we natuurlijk een meerderheid
hebben. Ik heb daar goede hoop op.’
Als de wet er komt, is het sturen van
spooknota’s strafbaar. De rechter heeft
dan dus ook een middel om dit tegen
te gaan. Maar, ik blijf benadrukken
dat ondernemers altijd goed moeten
blijven opletten, bij welke factuur dan
ook’, stelt het Kamerlid.

Sinds een maand ben ik nu lid
van de uitdrager van het liberale
gedachtegoed: de VVD. Omdat ik
achter liberale ideeën sta ben ik
naar de ledendag geweest om
kennis te maken met andere liberalen. Daar bleek dat VVD’ers
niet alleen grotendeels dezelfde
ideeën hebben, wat te verwachten viel, maar ook personen zijn
met een doel: ze denken aan de
toekomst. Als civiel student aan
de TU Delft met ambities voor
de waterbouw sprak me dat aan.
Een dijk of een nieuw stuk land plan je ook niet alleen voor nu, je werkt
voor de toekomstige generatie, je denkt vooruit. Ook dat is liberaal gedachtegoed: niet nu op de pof leven en de toekomstige generatie het zelf
uit laten zoeken. We hebben nu de verantwoordelijkheid, ook voor de
toekomst. Zoals elk kabinet moet ook dit kabinet enige concessies doen,
wat het gevolg is van je verantwoordelijkheid nemen. Helaas worden
de liberale punten vervolgens afgezwakt door de welwillende oppositie.
Commentaar vanaf de zijlijn geven lijkt vaak het gemeengoed van de
Nederlandse maatschappij, maar om de kans te krijgen om invloed uit
te oefenen zal er echter meer moeten gebeuren. De beste mogelijkheid
is om gelijkgestemden te vinden die ook deze denkwijze aanhangen.
Het voornaamste idee van de Thorbecke-adepten is dat mensen kunnen
groeien als hen de kans wordt geboden om zich te ontwikkelen en aangespoord worden om dit te kunnen doen. Een sociaal vangnet is nodig
om de mensen op te vangen die ongeluk hebben, maar juist voor de
mensen zelf is het dan beter dat zij hier uit klimmen. Het is niet sociaal
om mensen te laten zwijmelen in zelfmedelijden, het is sociaal om ze
mogelijkheid te bieden om de eigenwaarde te laten hervinden. Laat het
vangnet geen hangmat worden.

Foort van Oosten

Men ondergaat de toekomst niet, men maakt haar.

De geschatte schade voor het bedrijfsleven is 400 miljoen euro per jaar. Voor
de VVD reden genoeg om samen met de
SP een initiatiefwet te maken waardoor
acquisitiefraude tegen wordt gegaan.
‘De VVD en SP zijn het veelal politiek
gezien niet met elkaar eens, maar waar
we dat wel zijn moeten we niet bang
zijn om samen te werken’ stelt Van Oosten. De partijen stellen een tweeledige
aanpak voor. ‘In de eerste plaats zorgen

VVD-Tweede Kamerlid

