
1. ‘Wendbare’ Werknemers
De Commissie bekritiseert de huidige arbeidsmarkt waarin werkgevers
externe flexibiliteit (b.v. inzet flexwerkers) verkiezen boven interne flexibiliteit
(vaste werknemers waarin geïnvesteerd wordt). Werkgevers beginnen niet
aan vaste werknemers om dure situaties, zoals 24 maanden
loondoorbetaling bij ziekte en (soms hoge) ontslagvergoedingen, te
voorkomen. De Commissie adviseert derhalve om bij wet de
betalingsplichten van werkgevers bij ziekte en ontslag te verlichten,
deeltijdontslag mogelijk te maken, de inzet van ‘extern flexwerk’ te beperken
tot situaties die daadwerkelijk tijdelijk van aard zijn (voorgesteld wordt
maximaal 2 jaar) en – voortbouwend op de WW-premiedifferentiatie die
thans geldt - de inzet van tijdelijke krachten nog duurder te maken (bv. met
een hoger minimumloon dan voor vaste krachten).

2. Eenduidige Arbeidscontracten
De Commissie stelt dat er op de arbeidsmarkt een ‘wildgroei’ aan
contractvormen is ontstaan, met afwijkende toetsingskaders in het
arbeidsrecht, fiscaal recht en sociale zekerheidsrecht, met als gevolg
onduidelijkheid voor werkenden over hun rechtspositie. Deze
onduidelijkheid prikkelt werkenden hun arbeidsrelatie anders te
kwalificeren dan deze is, om zo (met name) fiscale voordelen te behalen.
De Commissie pleit voor één toetsingskader in de breedte voor
arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. De Commissie wil
werknemers van zelfstandigen onderscheiden met een minimumtarief
voor ZZP’ers en een ‘werknemer, tenzij’ – benadering waarbij alle
werkenden in eerste instantie vermoed worden werknemers te zijn tot het
tegendeel blijkt. Verder adviseert de Commissie om contractvormen
waarbij de werkgever een ander is dan de onderneming waar gewerkt
wordt (zoals bij ‘uitzending’) enkel nog toe te staan in de traditionele
gevallen van ‘piek en ziek’ en dus alleen als de uitzendwerkgever een
zuivere ‘allocatiefunctie’ uitvoert: uitzending van werknemers voor
onbepaalde tijd en payrolling worden daarmee verleden tijd.

3. Voortdurende Kennisontwikkeling
De Commissie constateert dat de huidige wettelijke voorzieningen voor
kennisontwikkeling bij werknemers onvoldoende gevonden worden. Dat leidt
tot kennisveroudering, en daarmee tot verlies van potentiële
maatschappelijke groei. De Commissie adviseert om alle werkenden een
individueel ontwikkelbudget toe te kennen en voor hen een ‘loopbaanwinkel’
te creëren die ondersteuning biedt bij het vinden van opleidingen/modules,
met onder meer een (verplicht) bezoek voor werknemers van wie het contract
afloopt om een vlotte transitie naar nieuw werk mogelijk te maken.

4. Gelijke Behandeling Werkenden
Werkenden leveren verschillende bijdragen aan collectieve lasten: zo
dragen zelfstandigen minder bij dan werknemers. Premies en
belastingen die zelfstandigen niet betalen, kunnen in geval van
arbeidsongeschiktheid en bij ouderdom leiden tot een beroep op de
bijstand en worden daarmee alsnog collectief gedragen. Dit acht de
Commissie onwenselijk. De Commissie erkent dat de overheid de
zelfstandigenaftrek al afbouwt, maar stelt voor werkenden ook op andere
punten fiscaal gelijker te behandelen, onder meer door de mkb-
winstvrijstelling (stapsgewijs) af te schaffen, winst van DGA’s (zoveel als
mogelijk) te belasten als inkomen uit arbeid (i.p.v. uit onderneming), en
voor alle werkenden een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
op grond van basisinkomenszekerheid in te voeren.
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5. Actief En Inclusief Arbeidsmarktbeleid
Het huidige overheidsbeleid is onvoldoende gericht op de voorkoming van
(langdurige) uitval van kwetsbare groepen werkenden. Daarnaast
veroorzaken complexe regels in de sociale zekerheid problemen bij deze
groepen, aldus de Commissie. De Commissie adviseert invoering van (de
onder punt 3 genoemde) loopbaanwinkels maar ook publiek-private
samenwerkingsverbanden (die zich sterk maken voor arbeidsbemiddeling),
uitkeringen op basis van zinvolle tegenprestatie (zoals deelname aan
‘talentontwikkelingsprogramma’s’), en de creatie van waardevol werk door de
overheid voor personen in de bijstand.
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