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ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT
(OPNIEUW) OP DE SCHOP?

HET KABINET STREEFDE NAAR EIGEN ZEGGEN NAAR STRUCTURELE VERBETERINGEN
VAN DE ARBEIDSMARKT EN DE SOCIALE ZEKERHEID. DAAROM SLOTEN DE
REGERINGSPLOEG EN SOCIALE PARTNERS IN APRIL 2013 HET ZOGEHETEN SOCIAAL
AKKOORD. IN DIT DOCUMENT ZIJN TOENTERTIJD MAATREGELEN AFGESPROKEN OM DE
ARBEIDSMARKT AAN TE PASSEN AAN DE VERANDERENDE ARBEIDSVERHOUDINGEN.
OP BASIS HIERVAN IS DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ, RED.) TOT STAND GEKOMEN.
VANDAAG DE DAG IS ECHTER NOG MAAR BAR WEINIG TERECHTGEKOMEN VAN DE
DOELSTELLINGEN VAN DE AMBITIEUZE EN COMPLEXE WETGEVING. ALDUS HET KWARTET
ADVOCATEN VAN DE SECTIE ARBEIDSRECHT VAN BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN.
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