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De werkgevers in het mkb hebben het volste 
vertrouwen dat het volgende kabinet hun le-
ven makkelijker zal maken, door alsnog door 
te pakken met inkorting van de plicht tot twee 
jaar loondoorbetaling. Dat zegt voorzitter Mi-
chaël van Straalen van MKB-Nederland in 
reactie op het nieuws dat er geen door vak-
bonden gesteund polderakkoord komt met 
nieuwe maatregelen. 

‘Ik proef in Den Haag brede erkenning dat 
het vooral voor kleine ondernemers niet goed 
geregeld is op de arbeidsmarkt, dat zij op on-
evenredige wijze gebukt gaan onder de enor-
me verplichtingen. De bereidheid om er wat 
aan te doen is er. En ik heb met enig plezier 
gekeken naar de verkiezingsprogramma’s 
van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie op 
de punten van loondoorbetaling en ontslag-
recht’, aldus Van Straalen. 

Hij doelt op onder meer op de campagne-
belofte van CDA-leider Sybrand van Haersma 
Buma en secondant Pieter Heerma: zij heb-
ben een lans gebroken voor het terugbrengen 
van de loondoorbetaling van zieke werkne-
mers tot acht weken. De bestaande verzeke-
ringen zijn te duur voor kleine werkgevers, 
en daarmee prijs je vaste contracten uit de 
markt, vindt de middenpartij. Rutte II heeft 
het dossier ‘ambitieloos’ voor zich uitgescho-
ven, zo heeft Buma al eens gezegd. Ook de 
andere partijen aan de formatietafel hebben 
verkorting beloofd in hun campagnes. 

Nederland loopt met haar twee jaar ernstig 
uit de pas binnen Europa, bijvoorbeeld ver-
geleken met Zweden (veertien werkdagen) 
en Duitsland (zes weken). Bovendien komen 
mkb’ers om in de bureaucratie die gemoeid 
is met hun plicht tot het helpen hun zieke 
werknemers te re-integreren. De hoop van 

politieke partijen was dat de vakbonden in 
ieder geval op dit punt een zegen wilden ge-
ven, zodat ze het geruisloos mee konden ne-
men in hun regeerakkoord. 

Vakbonden konden aanvankelijk wel le-
ven met een verkorting tot drie maanden, 
op voorwaarde dat de werknemer er niet op 
achteruit zou gaan. Dat zou geregeld kunnen 
worden met een collectieve verzekering voor 
de resterende periode. Het dossier werd vo-
rige week echter toch nog een van de groot-
ste splijtzwammen tussen sociale partners. 

De vakbonden FNV, CNV en VCP reageer-
den als door een wesp gestoken toen werkge-
vers ook de eis op tafel legden dat een ernstig 
zieke werknemer na één jaar ontslagen moet 
kunnen worden in plaats van twee jaar. Daar-
bij zou ook de re-integratieplicht vanaf dat 
moment voor rekening van een verzekeraar 
of het collectief komen. Kort erna besloten 
de partners het gesprek definitief te staken. 

Van Straalen benadrukt de regeling alleen  
te willen voor werknemers waarvan zeker is 
dat die niet meer kunnen terugkeren naar de 
eigen werkgever. ‘Zo onstaat in een veel eer-
der stadium duidelijkheid voor alle partijen.’

Voorzitter Han Busker van ’s lands groot-
ste vakbond FNV benadrukte gisteren nog-
maals dat verder onderhandelen geen zin 
heeft. ‘Het proces stopt hier. Het vertrouwen 
ontbreekt,’ zei de FNV’er namens de andere 
vakbonden. Busker sprak nadat hij in Den 
Haag tekst en uitleg had gegeven over het ge-
sprongen polderoverleg aan de formeren-
de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Kort daarvoor was werkgeversvoorman 
Hans de Boer van VNO-NCW aangeschoven 
aan de formatietafel. De politieke onderhan-
delaars hadden hem op het hart gedrukt het 
alsnog eens te worden met de vakbonden 
over hervorming van arbeidsmarkt en pen-
sioen, zei hij.  De werkgevers zijn ‘in princi-
pe altijd bereid constructief mee te denken’. 

Volgens Van Stralen is het echter verspilde 
moeite om nog te proberen de bonden mee 
te krijgen. ‘Het zou te bizar voor woorden zijn 
wanneer het kabinet zich moet buigen over 
hoe het de vakbond nu nog aan boord houdt. 
Ze zitten niet in de wedstrijd voor onwerkba-
re verbindingen.’
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 ‘Ik proef in Den Haag 

brede erkenning dat 
het vooral voor klei-
ne ondernemers niet 
goed geregeld is’ 
 
Michaël van Straalen, 
MKB-Nederland 

Nieuw kabinet heeft voldoende oog voor belangen kleine ondernemer

Gevaarlijk spel

Werk-
ge-
vers 
moe-

ten niet denken 
dat zij rustig kun-
nen afwachten 
tot er een regeer-
akkoord is en tot 
die tijd de bonden 
links kunnen laten 
liggen, volgens 
bronnen rond-
om de formatie. 
VVD, CDA, D66 
en ChristenUnie 
hebben weliswaar 
voorstellen in hun 
verkiezingspro-

gramma’s opge-
nomen die VNO-
NCW prima in de 
oren klinken, maar 
er zijn ook plannen 
die werkgevers 
minder goed uit-
komen, zeggen zij. 
Vakbondsvoorzit-
ter Nic van Hol-
stein van de VCP 
waarschuwt dat 
het nieuwe kabinet 
grote onrust op 
de werkvloer zou 
veroorzaken door 
ontslag na een jaar 
ziekte mogelijk te 
maken. IL
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