
Ziektewet voor flexwerkers eerste daad VVD en PvdA
 
DEN HAAG
De beoogde regeringscoalitie van
VVD en PvdA heeft voor het eerst
een wet door het parlement
geloodst. De Eerste Kamer ging
dinsdagavond laat akkoord met de
nieuwe Ziektewet voor flexwerkers,
werknemers zonder vast
arbeidscontract.

VAN ONZE VERSLAGGEVER GIJS
HERDERSCHEÊ

Flexwerkers krijgen meer
verplichtingen. Die moeten ertoe
leiden dat ze na een ziekmelding
weer snel aan het werk gaan. Hun
(ex-)werkgever moet meer premie
betalen als ze in de Ziektewet
komen of een uitkering krijgen
wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid.

Volgens de nieuwe wet moet
uitvoeringsorganisatie UWV na een
jaar ziekte beoordelen of de
flexkracht zijn oude werk of ander
werk kan doen. Als een uitgevallen
flexwerker weer aan de slag kan,
moet het uitzendbureau waarvoor
hij het laatst werkte, passend ander
werk aanbieden.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel
was opgesteld door het gevallen
minderheidskabinet van VVD en
CDA, gedoogd door de PVV. In hun
begrotingsakkoord voor 2013
wijzigden VVD en PvdA het
wetsvoorstel. Het deel van de wet
dat voorziet in de beperking van de
uitkeringsduur tot minimaal drie
maanden, wordt niet volgend jaar
van kracht, maar in 2014. De
uitkering duurt langer naarmate de
flexwerker langer heeft gewerkt.
PvdA en VVD willen hiervoor nog
een alternatief bedenken. Zo
maakten VVD en PvdA het
wetsvoorstel tot het hunne. In de
Eerste Kamer stemden VVD, PvdA,
CDA, ChristenUnie, SGP en D66
ervoor.

De nieuwe Ziektewet voor
flexwerkers zou 75 miljoen euro
besparing moeten opleveren. Door
het uitstel van de verkorting van de

uitkeringen is dat 38 miljoen
minder.

Volgens de vakbeweging en
wetenschappers ontstaat zo een
onacceptabel onderscheid tussen
de rechten en plichten van
flexwerkers en die van vaste
werknemers.

Er zijn steeds meer flexwerkers
langdurig ziek of
arbeidsongeschikt. Van de mensen
die een uitkering krijgen voor
langdurige arbeidsongeschiktheid,
is meer dan de helft flexwerker. Het
UWV moet ze aan het werk zien te
krijgen, maar heeft grote moeite
met die taak.

,,
Nieuwe wet levert 38 miljoen

minder op dan plan van het vorige
kabinet,,
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