Vandaag presenteert de commissie het advies Naar een toekomst die werkt (pdf). Minister Donner
(Sociale Zaken) neemt het rapport in Rotterdam in ontvangst van commissieleider Peter Bakker.
Wat wil die commissie en wat zijn de gevolgen voor ondernemers

In 2016 moet 80 procent van de beroepsbevolking structureel aan het werk zijn. De commissie stelt
het volgende voor

1. Werknemers krijgen niet meer achteraf een ontslagvergoeding. Tijdens hun loopbaan moeten zij
budget krijgen om zich om- en bij te scholen. Ook exwerkers en zzp-ers moeten zo'n spaarpotje
krijgen. De bijdrage moet deels zelf worden geleverd, deels moet u geld reserveren

2. Als u iemand ontslaat, moet u hem een half jaar lang begeleiden bij het vinden van nieuw werk.
U moet in die periode het loon gewoon doorbetalen, tot de werknemer een nieuwe baan heeft. Lukt
het niet om samen een vervangende baan te vinden, dan volgt een ‘poortwachterstoets', waarbij uw
gezamenlijke inspanningen worden gecontroleerd

3. De status van werkloosheid gaat pas in als vaststaat dat u beiden voldoende hebt gedaan om het
ontslag te voorkomen en een nieuwe baan te zoeken. Voor de werkweigeraar belooft de nieuwe
WW-uitkering een stevige stok achter de deur: de looptijd moet korter worden dan de huidige drie
jaar en zal geleidelijk a open naar het niveau van de bijstand. Dit is uiteraard bedoeld om hem
alsnog snel aan de slag te krijgen

4. De gang naar de rechter blijft mogelijk wanneer u iemand op staande voet wilt ontslaan, maar het
huidige duale systeem, waarbij u kiest tussen ontslag via het CWI of de kantonrechter, verdwijnt

5. Het pensioenstelsel moet op de schop. De commissie wil ‘een in de loop van de carrière
geleidelijk oplopende pensioenpremie'

6. De pensioenleeftijd moet omhoog naar 67 jaar. Daarnaast moet de AOW ge scaliseerd worden:
gepensioneerden moeten vanaf een bepaald bedrag meebetalen aan de AOW

Bakker II
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Na wat vertraging is het dan eindelijk daar: het rapport van de commissie Bakker. De
commissie adviseert het kabinet over de mogelijkheden om de arbeidsparticipatie te
vergroten. Geen woord over een wijziging van het ontslagrecht

Erg verrassend zijn de bevindingen van de schaduwcommissie niet. Bakker II is ingesteld door
oppositiepartij D66 en de resultaten kennen de nodige overeenkomsten met het D66verkiezingsprogramma
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Over een versoepeling van het ontslagrecht zwijgt de commissie in alle toonaarden. De
schaduwcommissie Bakker II, onder leiding van oud-Kamerlid Bert Bakker, is er wel duidelijk
over: het duale systeem moet worden afgeschaft, evenals de ontslagpremie. De WW-uitkering moet
omhoog, maar mag niet langer dan één jaar worden uitgekeerd.

