
Gespreksnotitie flexwerk tbv gesprek Gijs van Dijk

Oplegger

Flexwerk en schijnzzp-schap ondermijnen de bestaanszekerheid en vergroten de ongelijkheid. Het is 
te verwachten dat een nieuw regeerakkoord iets gaat doen met de bouwstenen die daarvoor zijn 
aangeleverd door de commissie Borstlap en het recente SER-advies.

Bijna alle partijen doen in het verlengde daarvan voorstellen in hun verkiezingsprogramma’s. 

De PvdA omarmt in haar programma die onderdelen van Borstlap die meer zekerheid geven aan 
flexwerkers en die schijnconstructies tegengaan, en zet in op meer vaste contracten. Flexwerk en 
zzp-ers moeten vooral daar waar lage inkomsten en weinig bestaanszekerheid ziin is beter 
beschermd worden. Borstlap adviseert ook om de vaste contracten minder zeker te maken. 

Die onderdelen worden terecht in ons programma afgewezen. Te verwachten is dat de oude en 
nieuwe coalitie wel ook naar die adviezen zal kijken. Zie ook de programma’s van die partijen.

Na de verkiezingen kwam de SER dit jaar met een advies. Het SER-advies ligt in het verlengde van het 
advies van Borstlap. Het is natuurlijk een compromis tussen werkgevers en vakbonden. 

Het zou goed zijn als links (PvdA-GL-SP) niet alleen het SER-advies overnemen maar een verdergaand 
gezamenlijk voorstel zouden doen, met een gezamenlijke initiatiefwet of een initiatiefnota, waarin 
duidelijk wordt wat onze alternatieven zijn. Het gaat dan niet in eerste instantie om politieke 
haalbaarheid, maar om helder te maken aan kiezers dat het anders kan.

Hoe denkt onze Tweede Kamerfractie daarover?

Uiteraard willen wij daarbij ook helpen.
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Hoe gaan we flexwerk (incl. zzp) beter inperken en reguleren?

De feiten

Bestaanszekerheid wordt ondermijnd doordat banen zijn te vaak onzeker zijn. Het aantal werkenden 
zonder vast contract (voor bepaalde of onbepaalde tijd) is sinds 2003 gestegen van 22% naar 33% 
van alle werkenden. Er zijn nu 2,9 miljoen flexwerkers, waarvan 1,1 miljoen zzp-ers en 1,7 miljoen 
flexwerknemers, voor beide groepen ongeveer een verdubbeling sinds 2003. Het EU-gemiddelde is 
22%.  De groei in Nederland en het absolute niveau van flexwerk behoort tot de top van de EU. – 
nergens in de EU en in de lidstaten van de OESO (Organisatie voor Economische en Sociale 
Ontwikkeling) hebben zoveel werknemers – vaak onvrijwillig – een flexcontract als in Nederland. 
Nergens zijn er zoveel schijnconstructies met zelfstandig ondernemerschap en platformbedrijven. 
Deze werkenden hebben te maken met grotere inkomensonzekerheid en inkomensschommelingen 
en minder inkomensbescherming. Zo’n 10% van werknemers bouwt nu geen aanvullend pensioen 
op, dat betreft vooral flexwerkers; en 50% van zzp-ers doet dat niet; slechts 20% van zzp-ers heeft 
een AOV. Van de mensen met een minimumloon en ook bij mensen met een loon tot 115% van het 
huidige minimumloon heeft ca. de helft een flexcontract. Van de andere helft heeft 50% een regulier 
contract, maar wel voor bepaalde duur. Het risico op werkloosheid is bij flexwerkers en mensen 
zonder vast contract voor onbepaalde tijd veel groter. 

Volgens het CBS verdienen flexwerkers gemiddeld ongeveer de helft minder per uur dan werknemers
met een vast contract. Ook de sociale bescherming is bij ZZP-ers en flexwerkers veel geringer: 40% 
van de ZZP-ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en 25% bouwt geen pensioen op. Ook 
25% van de flexwerkers bouwt geen pensioen op. Nuluren-contractwerkers zitten weer volledig in 
19e-eeuwse arbeidsverhoudingen. Tien procent van alle werkenden wordt nu uitgebuit (Bron: 
Inspectie SZW) met onderbetaling, te lange werktijden, illegale tewerkstelling, en onveilige en 
ongezonde arbeidsomstandigheden. 

Flexwerkers kennen bovendien een hogere instroom in de WW, de bijstand en de WIA. Er is sprake 
van cumulatie van arbeids- en bestaanszekerheidsrisico’s. Flexwerkers vallen meestal buiten de 
sociale plannen bij werkverlies, dat zag je ook weer in de Coronacrisis. Ook bij financiële steun aan 
bedrijven door de overheid werden flexwerkers desondanks volop ontslagen. Veel lage inkomens 
moeten meerdere kleine contracten met slechte arbeidsvoorwaarden combineren om het hoofd 
boven water te houden. De werkenden die het meest bescherming nodig hebben, krijgen die het 
minste. 

Er is niets tegen als mensen bewust kiezen voor het ondernemerschap, en daar horen risico’s bij. 
Maar de huidige situatie worden mensen, juist waar het de laagste inkomens betreft, gedwongen in 
schijnconstructies. Het systeem maakt het te aantrekkelijk en mogelijk voor werkgevers om 
ondernemerschap te misbruiken voor het afnemen van werknemersrechten. Hierdoor wordt het 
collectieve systeem van arbeidsverhoudingen, het fiscale stelsel en de sociale zekerheid steeds meer 
uitgehold. En daarmee onze verzorgingsstaat en de bestaanszekerheid.

Borstlap

Terecht gaat onze PvdA niet mee in de adviezen van Borstlap voor zover die het vast contract 
onzekerder maken. Dit betreft met name:

 Beperking van loondoorbetaling bij ziekte van 2 naar 1 jaar
 Werkgevers het recht geven om eenzijdig (!) de arbeidsovereenkomst te wijzigen m.b.t. de 

arbeidsomvang (het aantal uren waarvoor je contractueel betaald wordt), het salaris (tot een 
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bepaald percentage), functie, werklocatie en arbeidstijden te wijzigen, indien 
bedrijfseconomische omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dat laatste vult de commissie in
door de werknemer te verplichten deze wijzigingen te accepteren, tenzij sprake is van 
zwaarwegende omstandigheden van de werknemer. De werkgever zou dit eenmaal per jaar of 
eenmaal per twee jaar mogen doen. De commissie zegt zich daarbij te realiseren dat dit 
neerkomt op legalisatie van deeltijdsontslag, en wil de gevolgen daarvan beperken door “bijv. 
een minimuminkomen dat moet overblijven, een inkomensgrens waaronder een dergelijke 
maatregel niet is toegestaan en/of een trapsgewijze afbouw van het salaris.” De commissie geeft 
aan deze ‘oplossing’ de voorkeur boven deeltijd-WW, omdat “dan ondernemersrisico’s kunnen 
worden afgewenteld op het collectief”. Kennelijk is afwenteling op de individuele werknemer 
beter…

 Verder omarmt de commissie de beperking van de ontslagbescherming in de Wet Arbeidsmarkt 
in Balans van Rutte III, en wil dat nog eens fors uitbreiden door ontslag in beginsel altijd toe te 
kennen, waarbij de werkgever wel door de kantonrechter veroordeeld kan worden tot een 
ontslagvergoeding, indien de rechter meent dat er geen redelijke grond is voor ontslag.

De SER sluit zich op hoofdlijnen bij Borstlap aan.

We moeten vast contract weer tot norm maken. Het zou goed zijn als de PvdA samen met tenminste 
GL en SP tot een initiatief voorstel komt. Hoofdlijnen daarvan zouden o.i. kunnen zijn:

 Contractsvormen worden beperkt tot vast contract (voor onbepaalde of bepaalde tijd), 
uitzendcontract en zelfstandig ondernemerschap. Alle andere contractsvormen (waaronder 
nuluren, payroll1) worden verboden. Wettelijk komen er garanties dat er altijd een minimum 
aantal uren moet zijn met eis van loonspreiding;

 De ketenregeling voor het maximaal aantal keren dat je een tijdelijk contract kunt verlengen 
wordt weer teruggebracht van 3 naar 2 jaar (daarna heb je recht op contract voor 
onbepaalde duur). De huidige onderbrekingsmogelijkheid – waardoor de termijn veel langer 
kan zijn – vervalt daarbij;

 Flexwerk gaan we reguleren zodanig dat het alleen toegestaan is voor tijdelijk werk (piek en 
ziek, maximum half jaar), het doorlenen van uitzendkrachten wordt verboden; 

 Schijnconstructies met zelfstandig ondernemerschap worden verboden (o.m. door omkering 
bewijslast: je bent werkgever tenzij het tegendeel wordt aangetoond op basis van objectieve 
maatstaven – de wil van partijen is daarbij niet relevant;

 Platformbedrijven moeten loonbelasting en sociale premies voor hun werknemers en de 
fiscale afdrachten voor hun zzp-ers zelf  gaan afdragen; 

 Er komen beperkingen aan het beschikbaar moeten zijn bij flexcontracten en er komen 
voorschriften over minimum termijn voor oproep te gaan werken als er geen vaste 
werkdagen zijn; 

 Uitzendbureaus gaan we reguleren met vergunningen gekoppeld aan wettelijke normen, en 
waarborgsom die vervallen tegen failissementsfraude. Bij overtreding vervalt waarborgsom 
en komen er boetes en bestuursverboden voor betrokken bestuurders. De handhaving wordt
sterk geïntensiveerd; 

 Flexwerk gaan we duurder maken met hogere werkgeverspremies, en door invoeren 
loondoorbetalingsplicht. Ook voeren we een hoger loon (wettelijke opslag bijv. 5-10%) in bij 
flexwerk ten opzichte van het gebruikelijke loon, om bedrijfsrisico’s (geen orders, leegstand, 

1 Bij payrolling staan werknemers niet op de loonlijst van een bedrijf, waardoor het ontslagrecht omzeild kan 
worden.
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onderbezetting) niet af te wentelen op deze werknemers, maar hen daarvoor te 
compenseren;

 Inhuren van zzp-ers gaan we duurder maken door een hoog minimumtarief (bijv. € 40 per 
uur) en mogelijkheid voor collectieve onderhandeling voor hoger tarief voor zzp-ers; 

 Conform het advies van de commissie Borstlap schrappen we de ondernemersaftrek op winst
en verlies uit onderneming (dit betreft de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek,
aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, stakingsaftrek), en schrappen we de zgn. 
ondernemingsfaciliteiten (dit betreft de mkb-winstvrijstelling, landbouwvrijstelling, milieu-
investeringsaftrek, de willekeurige afschrijving milieu-investeringen, 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek,  energie-investeringsaftrek, en herinvesterings-reserve). 
Bij elkaar leiden deze aftrekposten nu tot grotere ongelijkheid en grote verschillen in lasten 
op arbeid afhankelijk van de vorm waarin deze arbeid wordt verricht. Ook leiden deze 
aftrekposten tot forse uitholling van de financiering van de sociale zekerheid en van de 
collectieve voorzieningen. Dit gaat om forse bedragen die, mede door de groei van het aantal
ondernemers, de laatste jaren duidelijk zijn gegroeid. We moeten stoppen om gedrag van 
ondernemers en ondernemingen te beïnvloeden met fiscale of andere subsidies. De 
aftrekposten met betrekking tot verduurzaming worden vervangen door prijsmaatregelen en
regulering. Prijsprikkels zijn veel effectiever, eenvoudiger uit te voeren en kosten de 
belastingbetalers niets, maar leveren juist inkomsten op;

 Flexwerkers en zzp-ers (en hun werkgevers/opdrachtgevers) gaan meebetalen aan een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en een aanvullend pensioen die ook verplicht voor hen 
moeten gaan gelden;

 In de publieke sector wordt een vast contract met een aanstelling voor onbepaalde tijd en 
een voltijds contract de wettelijke norm. Iedereen in de publieke sector komt in loondienst 
als wettelijke verplichting of subsidievoorwaarde. Afwijkingen kunnen alleen voor proeftijd, 
piek en ziek en wat betreft de voltijdsnorm voor zover die niet voltijds in te vullen blijkt te 
zijn;

 Werkenden krijgen een Eerlijk Werk Ombudsman, een publiek loket waar op een 
laagdrempelige wijze inzicht in rechten verkregen kan worden en ondersteuning geleverd 
kan worden bij het effectueren van rechten, en die ook optreedt als door het niet naleven 
van afspraken een publiek belang wordt getroffen. Daaronder valt ook het bestrijden van de 
nog altijd omvangrijke discriminatie op de arbeidsmarkt. 

We moeten voorts niet meewerken aan voorstellen voor aantasting van zekerheden van vast 
werk. Integendeel, we moeten het ontslagrecht versterken door te borgen dat het onderzoek bij 
ontslagaanvraag beter en onafhankelijker plaatsvindt, met tenminste een mondelinge hoorzitting
van de werknemer en goede, gratis rechtsbijstand. Rechters moeten een hogere, niet-wettelijk 
beperkte ontslagvergoeding toe kunnen kennen wanneer ze het arbeidscontract ontbinden op 
basis van wettelijke ontslaggronden. Concurrentiebedingen moeten voorts zwaarder 
gemotiveerd gaan worden.
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