
25 263 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en
zekerheid)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2000

Hierbij zend ik u – mede namens de Minister van Justitie – ter kennis-
neming het advies «Afscheid van het duale ontslagrecht»2 van de
Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel, zoals dit heden door de
commissie aan mijn ambtgenoot van Justitie en mij is aangeboden.

Het advies is de uitkomst van de toezegging van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, bij brief van 12 mei 1998 (kamerstukken I,
1997/98, 25 263, nr. 132g), aan uw Kamer, om een onafhankelijke
commissie van deskundigen in te stellen voor het uitvoeren van een
toekomstverkenning naar de inrichting van het (duaal) ontslagstelsel, met
de opdracht hierover het kabinet advies uit te brengen.

Het advies zal thans worden voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid,
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Nederlandse Orde van
Advocaten en het Landelijk instituut Sociale Verzekeringen, ten behoeve
van een reactie op de voorstellen van de commissie. Na ontvangst van de
reacties zal het kabinet zijn standpunt bepalen over de door de commissie
geadviseerde wijziging van het ontslagstelsel en u hierover nader
informeren.

Tenslotte treft u hierbij nog ter kennisneming aan het onderzoeksrapport
van het Hugo Sinzheimer Instituut inzake het «Evaluatie-onderzoek
ontslagvergunningsprocedure RDA»2. De bevindingen van dit onderzoek
zijn door genoemde commissie in haar advies over de inrichting van het
ontslagstelsel betrokken.

1 De eerder verschenen stukken inzake dit
wetsvoorstel zijn gedrukt onder EK nrs. 132
t/m 132g, vergaderjaar 1997–1998 en EK nr. 34,
vergaderjaar 1998–1999.
2 De stukken zijn ter inzage gelegd op het
Centraal Informatiepunt onder griffienr.
126355.
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Beide rapporten zijn gelijktijdig ter kennisneming gezonden aan de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. A. F. G. Vermeend
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