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S.W. Kuip en E. Verhulp 
 
De STAR-heid van de heks van Sier-kon-flex 
 
Dit is de heks van Sier-kon-flex, 
zij woont in 's-Gravenhage, 
Iedere dag doet zij iets geks, 
en alle mensen klagen.1 
 
Er is veel geklaagd over de nieuwe Flex-wetgeving. Een aantal zaken zouden ten onrechte 
worden geregeld, een aantal ten onrechte niet, en de wijze waarop hetgeen geregeld werd in 
de wetgeving is vervat was vaak onjuist. Inmiddels is het klagen al weer bijna uit de mode. 
Klagen heeft nu ook weinig zin meer: de invoering van het wetsvoorstel staat vast. Toch 
heeft dat klagen wel enig nut gehad. De wetteksten zijn scherper geformuleerd en een aantal 
door de invoering van de Flex-wet te verwachten praktische problemen zijn vooraf 
gesignaleerd zodat de wetgever daarover een duidelijke visie heeft kunnen ontwikkelen.  
 
De wetgever, de Ministeries, de betrokken uitvoeringsinstanties en arbeidsrechtelijk 
Nederland zijn druk bezig om de punten op de i te zetten. Er moet nog een nieuwe 
ministeriele regeling komen ter vervanging van het Delegatiebesluit, het Lisv dient nog een 
methodiek te ontwikkelen voor de toetsing van reintegratieplannen, ieder zich zelf 
respecterend opleidingsinstituut put zich uit door Flex- en zekerheid-scholingen te geven die 
ook druk worden bezocht. Daarnaast moet het pas op 19 oktober jl. de reparatiewetgeving de 
kamers nog passeren en het Staatsblad halen voor 1 januari as. Over de wijze waarop de 
aanvulling/wijziging van de Flex-wet uitwerking heeft gevonden is overigens nog steeds met 
recht te klagen (zie daarvoor onder andere bijdrage van Kuip elders in dit blad). Daarnaast 
kan terecht worden geklaagd over de krappe tijd die aan de kamers is gegund om deze 
leemtewet te behandelen. Gezien de kritiek op de formulering van de voorstellen is de kans 
niet denkbeeldig dat er nog wijzigingen dienen plaats te vinden. Of daarvoor voor 1 januari 
nog tijd is, is de vraag. Vervolgens moeten de wetteksten worden aangepast, de handboeken 
geschreven en de losbladigen worden bijgevoegd. Het is dan ook niet duidelijk of een 
integrale wettekst op de datum van inwerkingtreding van de wet wel beschikbaar is. Er 
resteren dus nog een paar klachten en zorgen zijn er te over. Tijd om stil te staan bij de wijze 
van totstandkomen van de nieuwe wetgeving en de daarbij betrokken belangen wordt de 
arbeidsrechtelijke jurist nauwelijks geboden. Toch is het belangrijk dat wel even te doen 
omdat het een leerzaam proces is geweest. 
 
Hoe zit het ook al weer? Na jarenlange pogingen om het arbeidsrecht te herzien zendt de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nota Flexibiliteit en zekerheid op 4 
december 1995 naar de Stichting van de Arbeid. De minister geeft aan dat er zwaar weer op 
komst is indien geen passende actie wordt ondernomen: "Aan een tekort schietend 
aanpassingsvermogen kleeft een zware prijs: verlies aan concurrentiepositie en werkgele-
genheid." In de nota verwoordt het kabinet haar beleidsvoornemens om die vernietigende 
economische stormen te ontsnappen. Daarnaast is een hoofdstukje in de nota opgenomen die 
de goede lezer niet kan ontgaan: het gaat over flexibilisering en arbeidsvoorwaardenvorming. 
Het kabinet stelt voorop dat arbeidsvoorwaardenvorming een zaak is van contractspartijen op 
                     
    1 Vrijwel letterlijk van Annie M.G. Schmidt: De heks van 
Ser-kon-fleks, 



decentraal niveau, maar vervolgt: "Dat neemt niet weg, dat de overheid de uitkomsten 
nauwgezet zal volgen en waar nodig aandacht zal vragen voor de algemene aspecten voor de 
arbeidsvoorwaardenontwikkeling." Dit hoofdstukje leidt dus niet tot concrete beleids-
voornemens, maar de strekking kan werkgevers en werknemers nauwelijks ontgaan. Het 
algemeen verbindendverklaren van cao's was al eerder ter discussie gesteld. Daarbij moet 
worden bedacht dat de nota komt in de tijd dat Paars I net is aangetreden en met veel 
trompetgeschal het primaat van de politiek aangekondigde. De parlementaire enquête over de 
sociale zekerheid had uitgewezen waar te veel invloed van de sociale partners toe kon leiden. 
Ook voor de werkgevers en werknemers leek dus zwaar weer op komst. Zij hadden er groot 
belang bij om de politiek te tonen dat hun rol nog lang niet was uitgespeeld. Het kabinet 
daarentegen had er weer belang bij dat een eensluidend advies van de Stichting ook 
daadwerkelijk zou komen om zodoende in staat te worden gesteld haar ferm geformuleerde 
beleidsvoornemens door het wetgevingstraject te 'jagen'.  
 
De heks van Sier-kon-flex heeft zodoende op bekwame wijze in haar pot de belangen van 
haar medeheksen (de werkgevers en werknemers) geroerd en dat tot een mooi brouwsel 
vermengd. Daarbij zijn er een behoorlijk aantal smaakmakers toegevoegd. Hoewel die soms 
nog moeilijk te proeven zijn springen er in ieder geval een tweetal overheidskruiden uit. De 
eerste houdt verband met de toename van het aantal ontbindingen in verhouding tot het aantal 
opzeggingen waarvoor een vergunning (na 1 januari 1999: toestemming) van het RDA wordt 
verzocht. Inmiddels wijzen de statistieken uit dat het aantal ontbindingen van de 
arbeidsovereenkomst het aantal ontslagvergunningen overtreft. Dat is de overheid een ware 
gruwel omdat de overheid een arbeidsmarktbeleid tracht te voeren door het verstrekken van 
richtlijnen aan de RDA's. Aan de onafhankelijke (kanton-)rechter kan zij de uitvoering van 
dat beleid niet opleggen. De heks heeft er dus belang bij om het aantal ontbindingen ten 
gunste van de RDA-procedure terug te dringen. Daarbij speelt een rol dat de ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst voor de overheid een dure procedure is. De vergunningsprocedure 
die het RDA voert is goedkoper. Waarschijnlijk daarom heeft de heks in het Flexwetmengsel 
een aantal bepalingen meegedraaid die ontbinding van de arbeidsovereenkomst ontmoedigen 
(zie vooral de wijziging van art. 685 lid 1) en een aantal faciliteiten getroffen die de RDA-
procedure aantrekkelijker zullen maken (verkorting van de opzegtermijn: art. 672 lid 4, de 
versnelde procedure bij de RDA, het vervallen van opzegverboden bij gehele of gedeeltelijke 
beeindiging van de onderneming: art. 670b en afwezigheid van verwijtbare werkloosheid in 
het geval als geregeld in art. 24 lid 3 WW). De tweede smaakmaker die de wetgever heeft 
toegevoegd is er een ter ontlasting van de werkloosheidsfondsen. In de arbeidsrechtelijke 
praktijk worden de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijnen vaak 'wegonder-
handeld' tegen een hogere vergoeding dan die die de werknemer volgens de kantonrech-
tersformule zou toekomen. De werknemer stemt in ruil voor die hogere vergoeding in met 
een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op korte termijn. De werknemer heeft er nu nog 
weinig belang bij om zijn werkgever aan de opzegtermijnen te houden omdat hij na de datum 
van ontbinding toch een uitkering krachtens de WW zal gaan ontvangen, maar na 1 januari 
as. wordt dat anders. Na 1 januari wordt aan de werknemer pas een uitkering krachtens de 
WW verstrekt nadat de door te werkgever (fictief) in acht te nemen opzegtermijn is 
verstreken. Daarmee is de gunstige onderhandelingspositie ten laste van de WW aan de 
werknemer ontnomen.  
 
Hoewel deze kruiden duidelijk overheersen valt er ook nog wel wat van de andere heksen te 
proeven in het Flexwetbrouwsel. Van de zijde van de werknemers zijn een aantal belangen te 
herkennen. De vakbeweging heeft zich sterk gemaakt voor behoud van de preventieve 



ontslagtoets. Dat is, zeker nu het kabinet geen beleidsvoornemens had geformuleerd om de 
preventieve toets te schrappen, gelukt. Daarnaast heeft de vakbeweging zich altijd het lot 
aangetrokken van die werknemers die op een zeer schrale arbeidsrechtelijke basis 
werkzaamheden dienen te verrichten. Terecht heeft zij er regelmatig op gewezen dat aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt, waar zich een groep werknemers bevindt met oproep-
contracten of andere contractsvormen waardoor hen onvoldoende arbeidsrechtelijke 
bescherming wordt geboden. In het Flexibiliteit en zekerheidbrouwsel zijn een aantal 
beschermende bepalingen die deze groep op de arbeidsmarkt aanzienlijke bescherming biedt. 
De rechtsvermoedens (zie art. 610a en b) maken het niet eenvoudig om werknemers buiten 
het arbeidsrecht te houden, terwijl door de beperking van de afwijking van de loondoor-
betalingsplicht (zie art. 628 lid 7) en de verplichting om bij iedere oproep minimaal drie uur 
te betalen (zie art. 628a) het verschijnsel oproepcontracten aanzienlijk zal verminderen. Het 
tweede vleugje smaak van werknemerszijde is het belang om ook die groepen aan de 
'onderzijde' van de arbeidsmarkt te organiseren. De verbetering van de positie van de 
flexibele werker betekent dat de werknemersorganisatie deze werknemer ook beter kan 
bereiken. Ervaring heeft geleerd dat met het toenemen van de organisatiegraad ook de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden verbeteren. En de Flex-pot biedt de werknemers-
organisaties de mogelijkheid een ledenwinst te realiseren bij groepen werknemers die tot op 
heden nauwelijks bereikbaar bleken. 
 
Van werkgeverszijde wordt al jarenlang geklaagd over de starheid van het ontslagrecht. Niet 
alleen de preventieve toets, maar ook de opzegverboden en opzegtermijnen zorgen voor een 
vermindering van flexibiliteit op de werknemer. De werkgevers hebben ook goed meegeroerd 
in de Flex-pot en dat heeft er toe geleid dat de 'vaste' arbeidsovereenkomst na 1 januari as. 
minder vast zal worden. Daarenboven wordt een arbeidsovereenkomst minder snel vast. Het 
verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten leidt nu nog meteen tot de noodzaak te 
beëindigen door opzegging, na Flex is dat pas na de derde keer verlengen het geval (art. 
668a). Moet er worden opgezegd, dan zal de RDA op kortere termijnen een beslissing nemen. 
Wordt de toestemming verleend dan kan de werkgever geconfronteerd worden met 
opzegverboden. De werking van deze opzegverboden wordt door Flex minder absoluut dan 
die was. Het opzegverbod tijdens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte geldt slechts nog als 
de ziekte is ontstaan voordat het verzoek om toestemming is ontvangen (art. 670 lid 1 sub a). 
De opzegverboden (althans die genoemd in art. 670 en 670a) gelden niet indien de werkne-
mer schriftelijk met de opzegging instemt of indien er sprake is van opheffing van de 
onderneming of opheffing van het onderdeel van de onderneming waar de werknemer 
werkzaam is (art. 670b lid 2). En kan er worden opgezegd, dan gelden daarvoor aanzienlijk 
kortere wettelijke termijnen (art. 672). 
 
Zodoende is een brouwsel ontstaan met een merkwaardige smaak. Het is vlees noch vis. Er 
worden echter geen echte knopen doorgehakt. Het stelsel van het Nederlandse arbeidsrecht is 
niet wezenlijk aangetast. Maar het brouwsel smaakt zeker niet vies. De presentatie was in 
eerste instantie ondeugdelijk, maar het klagen daarover heeft zin gehad. Het ziet er naar uit 
dat er inmiddels toch een werkbaar pakket wijzigingen in wetgeving is neergelegd. 
 
En het zware weer dat de heksen boven hun hoofden zagen hangen is weer weggetrokken. De 
het verlies aan concurrentiepositie en werkgelegenheid zoals de ene heks die zag en het 
verlies aan invloed van de andere twee die ze als donderwolken boven de hoofden hingen 
zijn weer overgedreven. De vraag is wanneer de heksen zich weer zullen roeren.  
Het meest waarschijnlijk is dat als er opnieuw zwaar weer wordt verwacht. De heksen van 



het arbeidsrecht zijn niet anders dan de heksen in Macbeth van Shakespaere (1e akte): "When 
shall we three meet again? In thunder, lighting or in rain. Maar klagen heeft zin. 


