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Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en
enkele andere wetten in verband met
maatregelen ter vermindering van het
ziekteverzuim, beperking van langdurige
arbeidsongeschiktheid en bevordering van de
arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten,
herschikking van bevoegdheden in de
Ziektewet, alsmede enkele technische
aanpassingen (terugdringing
arbeidsongeschiktheidsvolume)

AMENDEMENTEN VAN HET LID LINSCHOTEN
Ontvangen 2 december 1991

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

!n artikel II, onderdeel P, wordt artikel 71 a als volgt gewijzigd:
A. In het tweede lid wordt «zesde maand» vervangen door: zesde

week.
B. Na het tweede lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:
3. In gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid voortduurt stelt de

Gemeenschappelijke Medische Dienst zodra een termijn van dertien
weken na aanvang van de arbeidsongeschiktheid is verstreken een
reïntegratieplan op ten behoeve van de herintreding van de werknemer in
het arbeidsproces.

C. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. De Sociale Verzekeringsraad kan, onder goedkeuring van Onze

Minister, regels stellen met betrekking tot het bepaalde in het derde lid.

II

In artikel III, onderdeel Q, wordt artikel 65 als volgt gewijzigd:
A. In het tweede lid wordt «zesde maand» vervangen door: zesde

week.
B. Na het tweede lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:
3. In gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid voortduurt stelt de

Gemeenschappelijke Medische Dienst zodra een termijn van dertien
weken na aanvang van de arbeidsongeschiktheid is verstreken een
reïntegratieplan op ten behoeve van de herintreding van de werknemer in
het arbeidsproces.

C. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. De Sociale Verzekeringsraad kan, onder goedkeuring van Onze

Minister, regels stellen met betrekking tot het bepaalde in het derde lid.
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Toelichting

Een termijn van zes maanden voor melding aan de GMD is nog veel te
lang. Voor een effectieve en snelle reïntegratie van door ziekte uitge–
vallen werknemers dienen bedrijfsverenigingen reeds na zes weken de
GMD in te schakelen. Dit amendement strekt daartoe. Hoe sneller
aandacht aan door ziekte uitgevallen werknemers wordt besteed, hoe
groter de kansen op reïntegratie zijn. In dat verband is spoedige
totstandkoming van een reïntegratieplan van groot belang. Dit
amendement voorziet dan ook in een verplichting voor de GMD om
uiterlijk na dertien weken ziekte een dergelijk plan op te stellen. Gelet op
het belang van de reïntegratieplannen dienen door de SVr, onder
goedkeuring van de minister, nadere regels gesteld te kunnen worden
waarin onder meer de minimale (kwaliteits)eisen opgenomen kunnen
worden waaraan dergelijke plannen zouden moeten voldoen.

Linschoten
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